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APRESENTAÇÃO 

 

Anais do I Congresso Internacional de Pesquisa em Enfermagem e Saúde é 

uma publicação de trabalhos apresentados durante o evento, que contou com a 

submissão de 243 trabalhos dos quais foram aceitos e estão nos Anais do I 

Congresso Internacional de Pesquisa em Enfermagem e Saúde. 

Os trabalhos dividiram-se em três eixos temáticos, sendo no Eixo 1 

“Referenciais teóricos-metodológicos para a pesquisa em enfermagem e 

saúde”, classificados os trabalhos que apresentavam resultados de estudos 

quantitativos ou qualitativos, destacando a abordagem teórica ou metodológica 

desses; resultados preliminares de pesquisas; estudos de caso e relatos de 

experiência sobre a utilização de referenciais teóricos e metodológicos de 

pesquisa na área da saúde. No Eixo 2 “Perspectivas inovadoras de abordagem 

no trabalho de campo” foram classificados os trabalhos que apresentavam 

resultados de estudos e relatos sobre experiências inovadoras no trabalho de 

campo de pesquisas qualitativas ou quantitativas. E no Eixo 3 “Contribuições 

das ciências sociais e humanas para a pesquisa qualitativa em saúde” foram 

classificados os trabalhos que abordavam pesquisas na área de ciências 

sociais e humanas, com enfoque qualitativo.  

O I Congresso Internacional de Pesquisa em Enfermagem e Saúde contou com 

a presença de congressistas nacionais e internacionais, possibilitando o 

compartilhamento de experiências por meio de oficinas, conferências e 

espaços para apresentação de trabalhos acadêmicos. Desta forma, teve o 

objetivo de discutir e divulgar referenciais teóricos-metodológicos para a 

pesquisa em enfermagem e saúde, abordagens no trabalho de campo e as 

contribuições das ciências sociais e humanas para a pesquisa qualitativa em 

saúde. 

O I Congresso Internacional de Pesquisa em Enfermagem e Saúde foi 

promovido pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas 

e reuniu cerca de 360 participantes. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Scopingreviewou Revisão de Escopoé uma metodologia relativamente 

nova, que ainda não possui uma definição universal ou um método definitivo, 
contudo pode ser utilizada para a síntese de evidências em pesquisa (LEVAC; 
COLQUHOUN; O’ BRIEN, 2010). Entre os propósitos do método estão mapear 
a literatura existente em um campo de interesse, considerando a natureza e as 
características da pesquisa primária, além de ser usualmente utilizada quando 
um corpo de literatura não foi revisado de forma abrangente (ARKSEY; 
O'MALLEY, 2005).  

O protocolo proposto por Arksey e O’Malley (2005) abrange seis etapas: 
identificar a questão de investigação e os estudos relevantes; selecionar esses 
estudos e realizar a extração dos dados; agrupar, resumir e relatar os 
resultados; consulta a especialistas (opcional) para síntese de produções. 
Assim, com o crescimento da Prática Baseada em Evidências (PBE), revela-se 
importante desenvolver a aplicabilidade do método para o alcance de 
resultados claros e precisos. O objetivo do presente estudo é identificar a 
utilização do método de Scopingreview na literatura científica latino-americana 
das áreas da Saúde Pública e da Enfermagem. 
 

2. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma revisão de literatura sobre a utilização do método de 

Scopingreviewna literatura científica latino-americana das áreas da Saúde 
Pública e da Enfermagem. Os dados foram coletados por acesso online via 
portal de periódicos da CAPES - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - na Base 
de Dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) no mês de agosto de 2017. A estratégia de pesquisa utilizada foi: 
"scopingreview" [título, resumo e assunto] OR "revisão de escopo" [título, 
resumo e assunto]. Como critérios de inclusão adotaram-se artigos disponíveis, 

mailto:talita_cassola@hotmail.com
mailto:adalvane.damaceno@gmail.com
mailto:criboldi@hcpa.edu.br
mailto:amagalhaes@hcpa.edu.br
mailto:lbpinho@ufrgs.br
mailto:malice@enf.ufrgs.br
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nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados em revistas que 
apresentassem como assuntos principais “Saúde pública” e “Enfermagem”. 
Artigos não condizentes com a temática abordada foram excluídos. Após o 
levantamento e localização dos artigos, realizou-se a leitura dos resumos e, 
posteriormente, a análise descritiva dos dados. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste estudo, obteve-se, de acordo com a estratégia de busca 
supracitada, 1635 produções na BVS, sendo 14 artigos na base de dados 
LILACS e, destes, 05 contemplaram os critérios de inclusão previamente 
definidos (Figura 1). 
 

 
Figura 1 - Fluxograma da seleção de artigos na base de dados LILACS de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. Porto Alegre, RS, Brasil. 2017. 

Fonte: Base de dados LILACS, 2017. 

 

Dos cinco artigos analisados, quatro foram publicados no ano 2015 e um 
em 2016. Com relação ao idioma, um foi publicado em espanhol, dois em 
inglês e dois em português. Os países de origem dos estudos foram Brasil, 
Canadá, Colômbia e México.  

Acrescenta-se a essa descrição o objetivo dos estudos selecionados, os 
quais foram: análise da descentralização da gestão em saúde para o ente 
municipal e suas implicações para o acesso e atenção integral ao usuário 
(PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016); apresentar três experiências 
desenvolvidas de geração e transferência do conhecimento na área de saúde 
pública na Colômbia (MARTINEZ-HERRERA; LOPEZ-RIOS; SALAS-ZAPATA, 
2015); análise do estado atual do conhecimento sobre o raciocínio clínico no 
ensino de graduação em enfermagem (MENEZES et al., 2015); descrição das 
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definições para um conjunto de termos relacionados à ação intersetorial e 
utilização de modelos conceituais (DUBOIS; ST-PIERRE; VERAS, 2015); 
revisão dos artigos empíricos sobre a visão do profissional de saúde 
relacionada com a doação e transplante de órgãos (MERCADO-MARTÍNEZ et 
al., 2015).  

Dos estudos apresentados, quatro utilizaram o protocolo proposto por 
Arksey e O’Malley (2005) e um não deixou explícitoa forma de aplicação do 
método, pois baseou-se em busca e análise de informações de documentos.  
Para Peters et al. (2015) a importância da Scopingreview para a PBE consiste 
na análise de uma área mais ampla para identificar lacunas do conhecimento, 
esclarecer principais conceitos e informar sobre os tipos de evidências. O 
mapeamento das produções encontradas nas revisões converge com estas 
evidências e relacionam-se com as intervenções no campo da saúde pública, 
fundamentais para fortalecer a prática do enfermeiro. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Este estudo apresentou um breve recorte acerca da utilização do 
Scopingreview na área de Saúde Pública e Enfermagem, contribuindo para o 
conhecimento do método. Ambas as áreas são abrangentes, porém 
apresentam material restrito e escasso quando observada a aplicabilidade do 
método na base de dados selecionada. Mesmo considerando esta escassez no 
uso do método, é evidente a contribuição do mesmo no sentido de permitir 
explorar distintas abordagens relacionadas à gestão, liderança e preocupação 
com o processo de formação profissional. Entende-se que essas áreas são 
estratégicas e revelam-se como uma fonte potencial para a atuação do 
profissional enfermeiro, de modo a qualificar a prática clínica baseada em 
evidências. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Mudanças sócio comportamentais da população estão implicadas no 

aumento da ingestão alimentar e, portanto, no aparecimento da obesidade. A 
diminuição do número de refeições realizadas em casa, o aumento 
compensatório da alimentação em redes de fast food e o aumento do tamanho 
das porções “normais” levam ao aumento do conteúdo calórico de cada 
refeição (ABESO, 2016, p.33-34). Obesidade é uma doença crônica 
caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à saúde 
do indivíduo, é um grave problema de saúde pública no mundo (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2006).  

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica - ABESO, o estresse psicológico pode contribuir para o 
aumento da ingestão de alimentos, para a alimentação emocional, a compulsão 
alimentar, a falta de exercício, e o controle do apetite ruim, todos estes fatores 
associados a ganho de peso e obesidade (ABESO, 2016). Segundo Edmonds 
et al (2008) a exposição acadêmica, ou seja, estar cursando o ensino superior 
é um fator que pode influenciar no ganho de peso e, consequentemente, no 
índice de massa corpórea (IMC).  

Este estudo objetivou identificar a variação do peso e de IMC em 
estudantes de enfermagem durante a gradução. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, aninhado a 

um projeto de pesquisa com delineamento de coorte intitulado “Avaliação da 
Ocorrência de Dor Musculoesquelética e Distúrbios Psíquicos Menores em 
Estudantes de Enfermagem”. O local do estudo foi um Curso de Graduação em 
Enfermagem de uma Universidade privada do Rio Grande do Sul-Brasil. 

A população do estudo foi composta por estudantes do referido Curso de 
Enfermagem (144 estudantes). A amostra de 95 estudantes englobou todos os 
estudantes que aceitaram participar do estudo e que atenderam aos critérios 
de inclusão de estarem matriculados, não estarem em nenhum tipo de licença 
que os afastasse das atividades acadêmicas e ter idade ≥18 anos. Foram 
excluídos desta análise quatro estudantes que não tinham autoreferido o peso 
no início do curso e três estudantes  que realizaram cirurgia bariátrica no 
período estudado, totalizando uma amostra de 87 estudantes., 
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A coleta de dados ocorreu de setembro a dezembro de 2016, conforme 
agendamento com os estudantes. As variáveis coletadas e analisadas para 
este estudo foram: demográficas (idade e sexo), acadêmicas (semestre do 
curso) e de saúde (peso, altura e IMC). 

Para o cálculo do índice de massa corpórea (IMC), aplicou-se a fórmula 
IMC=peso/altura2. Para classificação do IMC foram utilizados os pontos de 
corte de ≤18,4 kg/m² (baixo peso), 18,5-24,9 (Eutrófico), 25 a 29,9 kg/m² 
(sobrepeso) e ≥ 30kg/m² (Obesidade). Para classificação do IMC foram 
utilizados os pontos de corte de <16 kg/m2 (baixo peso grave), 16,0-16,9 kg/m² 
(baixo peso moderado), 17,0-18,4 kg/m² (baixo peso leve), 18,5-24,9 
(Eutrófico), 25 a 29,9 kg/m² (sobrepeso) e ≥ 30kg/m² (Obesidade). (OMS, 1995, 
ABESO, 2016). A diferença entre o peso auto referido do início do curso e o 
atual verificado, foi dicotomizado pela mediana em função da distribuição 
anormal.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição 
registro CAAE 50096615.1.0000.5336 e todos os participantes que aceitaram 
participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A média de idade foi de 25,6±5,9 anos (mínimo de 18 anos e máximo de 43 
anos). A maioria dos estudantes eram do sexo feminino (n=69;79,3%).  

No início do curso, a média do peso foi de 66,6 Kg±13,1Kg; o IMC foi 
24,2±4,2Kg/m2. No momento da coleta de dados, a média do peso foi de 71,6 
Kg±15,6Kg; o IMC foi 26,0±5,1Kg/m2. A Em média, houve um acréscimo de 
peso de 5,0±7,4Kg, mediana de ganho de peso de 3,7Kg, com perda de peso 
mínimo de 11,3 kg e ganho de peso máximo de 28Kg. 

Quanto ao IMC, as mudanças nas classificações foram estatisticamente 
significativas (p<0,001), mostrando que dos cinco estudantes com IMC de 
baixo peso no início do curso, 4 (80,0%) migraram para a classificação de 
normal/eutrófico; dos 48 (55,2%) estudantes com IMC normal/eutrófico no início 
do curso, 34 (70,8%) mantiveram-se na mesma classificação, 13 (27,1%) 
migraram para a IMC sobrepeso/Pré-obesidade e 1 (2,1%) para IMC baixo 
peso; dos 27 (31,0%) estudantes com IMC de sobrepeso/pré-obesidade, 14 
(51,9%) mantiveram-se na mesma classificação, 10 (37,0%) migraram para 
IMC de obesidade e 3 (11,1%) para o IMC normal/Eutrófico; e, dos 7 (7,9%) 
estudantes com classificação obesidade no início do curso, 5 (71,4%) 
mantiveram-se na mesma classificação e 2 (28,6) migraram para o IMC 
sobrepeso/pré-obesidade. 

Estudo sobre o IMC de estudantes, mostrou prevalência de 26% para 
sobrepeso e 4,5% para obesidade I e II. As prevalências de sobrepeso e 
obesidade para o primeiro ano foram, respectivamente, de 27,5% e 3,3%, e 
para do último ano de 23,8% e 6,4%. Portanto, constatou-se um terço de 
adultos jovens com excesso de peso (PIRES & MUSSI, 2016). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir da análise realizada verificou-se mudanças na classificação do IMC 
no início do curso e atual e estas mostraram-se estatisticamente significativas, 
apontando uma tendência de migração para uma classificação de IMC acima 
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da encontrada no início do curso. Quando esta migração passa para uma 
classificação de risco para problemas de saúde torna-se um alerta para as 
consequências do sobrepeso/obesidade nos futuros profissionais de saúde.  

Os resultados apontam para a necessidade de intervenções e políticas 
universitárias de incentivo à adoção de hábitos saudáveis, bem como para a 
importância da associação desses resultados com fatores de risco 
cardiovascular de natureza modificável. 

Faz-se necessária a ampliação do estudo, especialmente, com estudantes 
que participaram da pesquisa no primeiro ano do curso, no intuito de avaliar 
possíveis mudanças na exposição ao excesso de peso. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O crack é caracterizado como uma substância psicoativa ilícita de ação 
estimulante do sistema nervoso central. Subproduto da pasta base da cocaína, 
apresenta efeitos como: excitação, hiperatividade, euforia e prazer e, por ser 
utilizado na forma inalatória, os seus efeitos são sentidos quase imediatamente 
(RIBEIRO; LARANJEIRA, 2012). 

O transtorno relacionado ao uso desta substância mais comumente 
citado é a fissura ou craving. A literatura aponta que o craving caracteriza-se 
por um processo reflexivo de um estado de motivação orientado para o 
consumo de SPA, influenciado pelas expectativas positivas deste consumo. 
Este conceito integra a ideia do desejo com o da utilização da substância, 
sendo assim, passa-se a entender a fissura de uma forma multidimensional, a 
qual pode afetar o humor, o comportamento e a cognição (ARAUJO, 
PEDROSO, CASTRO, 2010; PICOLI, 2013). 

Considerando que o craving grave pode estar ligado a um uso abusivo 
da substância, este estudo teve como objetivo descrever a prevalência de 
fissura em usuários de crack em um município do Sul do Brasil. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo de corte transversal, exploratório que visou 

identificar o nível de fissura em usuários de crack. Este estudo é parte 
integrativa do projeto de pesquisa “Perfil dos Usuários de Crack e Padrões de 
Uso” o qual foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) edital MCT/CNPq nº 041/2010. 

Foi obtida uma amostra estratificada de dois serviços, que teve por 
objetivo estimar a proporção de usuários de drogas no município, para o 
cálculo, utilizaram-se as informações fornecidas pelo sistema de informação 
dos serviços. A prevalência de usuários de drogas foi desconhecida (p = 0,50), 
admitiu-se um erro amostral de 4% (d=0,04), sob o nível de confiança de 95% 
(α = 0,05), o número de elementos em cada estrato foi proporcional ao total de 
usuários cadastrados no serviço 1 (N=5.700) e serviço 2 (N=200). A amostra 
final foi constituída por 505 usuários de drogas. A sistemática de seleção 
adotada foi a aleatória simples, com sorteio direto nas bases de dados. Do total 
de entrevistas, 133 usuários relataram já ter utilizado crack, amostragem esta 
que será utilizada para este estudo. 
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Para o presente estudo foi selecionada a escala CCQ-Brief, sendo esta 
uma escala de 10 questões que apresenta likert de 7 pontos que vai de 
“discordo totalmente” até “concordo totalmente”. O seu escore é obtido através 
da soma de pontos de cada questão.  

Os questionários foram codificados pelo entrevistador e revisados pelos 
coordenadores. Os dados foram digitados através do gerenciador de banco de 
dados Microsoft Access v.2003. A análise dos dados foi realizada utilizando o 
software STATA v.12 e a pesquisa obedeceu aos princípios éticos da 
Resolução COFEN n° 311/2007 e resoluções 196/96 e a 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
Pelotas de Pelotas recebendo o parecer nº 301/2011. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Fizeram parte do estudo 133 indivíduos que responderam integralmente 

a escala CCQ-Brief. Em relação ao nível de fissura, apresentada na Figura 1, 
observa-se que 6 usuários (4,5%) foram classificados com nível de fissura 
mínimo (0 a 11 pontos), 12 usuários (9,0%) nível de fissura leve (12 a 16 
pontos), 58 usuários (43,6%) nível de fissura moderado (17 a 22 pontos) e 57 
usuários (42,9%) com nível de fissura grave (23 pontos e mais). 

 

 
Figura 1 – Gráfico dos níveis de fissura segundo a escala CCQ-Brief (n=133). 

Pelotas-RS, 2012. 
 
Ressalta-se que, 86% dos participantes (n=115) apresentaram níveis de 

fissura de moderado a grave. A distribuição da frequência dos pontos da escala 
CCQ-Brief está apresentada na Figura 2 a seguir:  
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Figura 2– Histograma da distribuição da frequência da escala CCQ-Brief 

(n=133). Pelotas-RS, 2012. 
 
O escore médio obtido da escala CCQ-Brief foi de 27,5 (dp = ± 12,4), o 

escore mediano 22, o mínimo 10 e o máximo 68 pontos. 
Analisando os resultados deste estudo, obteve-se que a maioria dos 

entrevistados apresentou nível de fissura moderado ou grave. Resultado este 
similar ao encontrado no estudo desenvolvido por Lappann et al (2015), onde 
também foi utilizado a escala CCQ-Brief, e no estudo de Silveira et al (2006) 
que foi baseado na avaliação da fissura descrita pelos entrevistados. 

Muitas vezes referida como uma necessidade imprescindível para o 
corpo, a fissura é definida como fator causal do fenômeno conhecido 
como binge: padrão de consumo intenso, contínuo e repetitivo de crack que 
pode durar dias, até que se termine a disponibilidade da substância ou até que 
se haja a exaustão do usuário. A busca obcecada pelo crack pode suscitar em 
comportamentos de risco que comprometem a saúde do indivíduo e suas 
relações sociais (CHAVES et al, 2011). 

O intenso desejo de consumir a substância dificulta a possibilidade de 
diminuição do uso, bem como a abstinência, mesmo que essa possa ser 
desejada pelo próprio usuário (CHAVES et al, 2011). Por isso, a importância de 
estudar a fissura e com isso, buscar uma melhor compreensão a respeito dos 
possíveis fatores que podem estar ligados ao maior ou menor nível. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os elevados níveis de fissura ocasionadas pelo consumo abusivo do 

crack podem colocar os usuários em situações de vulnerabilidade 
biopsicossocial. A participação das instituições de saúde, como por exemplo, 
as unidades básicas de saúde, e serviços especializados tem um papel 
importante na recuperação dos mesmos e na quebra dos estereótipos 
vinculados. O cuidado estabelecido deve ser voltado ao ser individualmente, 
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propondo atividades que levem ao enfrentamento dos altos níveis de fissura, 
bem como atentar para outras necessidades não vinculadas ao uso da 
substância. Desta forma, cabe aos profissionais de saúde trabalhar com 
empatia e equidade, visto que todos têm o direito de dispor de serviços que 
promovam saúde e bem-estar, independentemente do padrão de vida que 
levam. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O sentimento de culpa e de incapacidade que mulheres usuárias de 
substâncias psicoativas vivenciam ao cuidar de uma criança durante o 
processo de maternidade, faz com que algumas deixem os cuidados de seus 
filhos com os familiares mais próximos (LIMBERGER; ANDRETTA, 2015). 

Observa-se que a família é sempre o grande apoio e é com ela que 
estes usuários contam em todos os momentos. A família é o referencial de 
segurança, sendo de grande importância o apoio dela em cada acontecimento 
de suas vidas (MAGALHÃES; SILVA, 2010). 

A família é a grande responsável pelo desenvolvimento afetivo, cultural e 
de proteção dos seus membros, com isso percebe-se que quando esta tem um 
membro envolvido com o uso de substâncias psicoativas, ela passa por 
momentos de desestruturação e insegurança (MEDEIROS, et al., 2013; 
SIQUEIRA, et tal., 2012; SELEGHIM; OLIVEIRA, 2013). 

Sendo assim objetivo deste trabalho foi conhecer as estratégias sócio 
afetivas utilizadas por familiares durante o processo de maternidade de 
mulheres usuárias de crack, além de identificar a organização da constituição 
familiar e as suas redes de apoio. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O presente resumo é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso 
da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, intitulado 
''Estratégias sócio afetivas utilizadas por familiares de usuárias de crack 
durante o processo da maternidade”. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com aplicação de entevistas 
semiestruturadas, gravadas com cinco familiares de mulheres usuárias de 
crack durante o processo de maternidade. Os dados desta pesquisa foram 
coletados no mês de outubro de 2015, na residência destes familiares, diante 
do vínculo já existente entre a pesquisadora e os participantes, em razão da 
participação em um projeto de extensão na qual a estudante e os familiares 
fazem parte.  

A análise se deu a partir da Análise Temática proposta por Minayo (2010) 
e os dados foram analisados em três etapas, sendo elas: pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos dados.  

Para Minayo (2009), a pré-analise é a leitura e o contato exaustivo com os 
dados que serão analisados, em seguida realiza-se a reformulação do 
pressuposto e objetivos frente ao material que foi encontrado, e por fim a 
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elaboração dos indicadores que vão orientar a interpretação final. Como 
segundo item, a exploração do material significa compreender os dados, em 
seguida ocorre à classificação e a agregação dos mesmos, buscando 
especificação de temáticas.  

Após o tratamento dos dados obtidos é realizada a compilação dos 
resultados principais para se chegar as temáticas de acordo com os objetivos 
propostos, realizando também uma reflexão e apreensão acerca do discurso 
dos sujeitos e após um confronto com a literatura pesquisada (MINAYO, 2010). 

Após esse processo chegou-se a 4 temaáticas, sendo elas O momento 
em que o(a) familiar/cuidador (a) soube da gravidez, Estratégias de cuidado, 
Principais dificuldades referidas pelos familiares sobre o dia a dia do cuidado, 
Redes de apoio que foram dicutidas de acordo com a literatura. 

Para a realização do trabalho foram considerados os princípios éticos 
assegurados conforme a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
do Ministério da Saúde, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos 
(BRASIL, 2012).  O trabalho foi submetido à Plataforma Brasil, para apreciação 
e análise do Comitê de Ética em Pesquisa e foi aprovado pelo parecer 
1.213.034. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com esta pesquisa concluimos o quanto os familiares são o grande 

suporte a estas muheres que utilizam substâncias psicoativas durante o 
proceso de matenidade, ajudando com os cuidados a criança, apoio emocional 
e financeiro. Os familiares relataram certo desconforto ao descobrirem a 
gestação, porém eles conseguiram deixar de lado seus conflitos para que 
pudessem prestar o apoio necessário a estas mulheres, visto que a criança que 
estava preste a nascer precisaria de um ambiente favorável. 

Em relação aos cuidados e apoio prestados a essas mulheres e seus 
filhos, podemos observar que estes familiares se mostraram sempre presentes 
e dispostos a oferecer tudo que fosse necessário a elas. 

Porém percebemos que toda essa doação e ajuda para que este 
cuidado fosse prestado, muitas vezes resultavam em alterações da rotina, 
apresentando sobrecarga emocional e problemas financeiros, com isso eles 
acabavam acionando outros membros da família para que eles pudessem ter 
alguns momentos de distração e lazer, além da ajuda financeira para que se 
pudessem manter os gastos necessarios para continuar prestando estes 
cuidados. 

Com isso podemos perceber que a rede de apoio destes familiares 
estava centrada nas pessoas mais proximas a eles como companheiros, 
vizinhos, mães e outros familiares mais próximos. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Com o desenvolvimento deste estudo podemos concluir que os 
familiares, mesmo diante de toda a vulnerabilidade que a usuária se 
encontrava durante e após a gravidez, sempre se mostraram como um apoio 
para elas. Quando a usuária descobre uma gestação, geralmente não 
planejada, esses familiares a acolhem e prestam o apoio necessário durante 
este processo.  
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Podemos perceber que os serviços de saúde tem um grande desafio 
quanto ao cuidado prestado aos familiares de pessoas que usam substâncias 
psicoativas, visto que eles não apareceram como uma rede de apoio neste 
estudo, com isso nota-se a fragilidade que existe nestes serviços para prestar 
este apoio e cuidado. 

Sendo assim acredita-se que as necessidades dos familiares devem ser 
priorizadas pelos serviços de saúde, por serem eles a principal rede de apoio 
dessas usuárias de crack durante este processo de maternidade e que muitas 
vezes acabam caindo no esquecimento, visto que o foco está sempre no uso 
da substância ou no usuário. Devemos então realizar a abrangência da 
temática família, a fim de que estes também recebam o apoio esperado e 
merecido. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O comportamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida 
(HIV) sofreu alterações ao longo da história, sendo identificada uma 
modificação no seu perfil epidemiológico. No momento, a epidemia tem 
apresentado um aumento significativo entre as mulheres, entre os grupos 
populacionais de baixa renda e com uma tendência em direção de aumento 
nas cidades de médio porte (MADUREIRA, 2008).  

Na vida sexual e reprodutiva, o preservativo é um recurso disponível a 
homens e mulheres que atende à dupla função de proteção contra a gravidez e 
contra doenças sexualmente transmissíveis (DST) (NASCIMENTO, 2017). 

Estudo de intervenção sobre uso de preservativo, realizado com jovens 
universitários entre 18 e 24 anos, e, 2017, mostrou que a intervenção foi 
positiva, no sentido de que os indivíduos do grupo intervenção apresentaram 
maior probabilidade no uso do preservativo, quando comparados ao grupo 
controle (OLIVEIRA, 2017).  

Portanto é de fundamental importância que os serviços de saúde 
estejam preparados para o fornecimento de orientações sobre a prevenção do 
HIV e demais doenças sexualmente transmissíveis, tendo em vista o possível 
impacto desta orientação na adoção de comportamento preventivo. Face ao 
exposto, o presente trabalho busca investigar o recebimento de orientação para 
utilização de preservativo e seu uso em todas as relações sexuais em adultos 
no Brasil. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizado um estudo com delineamento transversal em uma amostra 

de indivíduos adultos, entre 20 e 59 anos de idade, moradores da área urbana 
de 100 municípios das cinco regiões geopolíticas do Brasil, no ano de 2009. O 
presente estudo integra o projeto “AQUARES”, que objetivou avaliar o acesso, 
a utilização e a qualidade da rede de atenção à saúde no Brasil. Para 
localização da amostra representativa da população adulta brasileira, foi 
realizado um processo complexo em múltiplos níveis, considerando o tamanho 
da população, os setores censitários e os domicílios. Os municípios e os 
setores censitários urbanos foram seleciona- dos pela divisão territorial 
utilizando a malha oficial do Censo Populacional do ano 2000. Após ordenar 
segundo o tamanho da população, os municípios foram aleatoriamente 
selecionados, e os setores censitários igualmente foram sorteados de acordo 
com a proporção de setores válidos e o tamanho da população. Em cada um 
dos 638 setores selecionados, 10 domicílios eram visitados, seguindo um 
“salto” sistemático entre as residências, esperando-se encontrar 17 adultos por 
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setor (SZWARCWALD, 2008). Todos os adultos residentes nos domicílios 
selecionados foram considerados elegíveis para as entrevistas e convidados a 
participar da pesquisa. O questionário utilizado no estudo foi padronizado e 
pré-testado. Realizou-se teste de qui-quadrado para heterogeneidade e foi 
adotado um nível de significância de 5%. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante o trabalho de campo, foram identificados 13.756 adultos 

elegíveis para o estudo, sendo entrevistados 12.402, contabilizando 8% (1.101) 
de perdas e 2% (275) de recusas. Dos entrevistados, a maioria era do sexo 
feminino (55,0%), com idade entre 20 e 39 anos (57,0%), de cor da pele parda 
(52,9%), morava com companheiro (64,1%), encontrava-se no nível econômico 
C (51,5%), nunca havia fumado (63,2%), tinha IMC ≥ 25,0 kg/m2 (50,5%) e era 
sedentária (82,5%). Quanto a problemas crônicos de saúde, 16,3% relatou ter 
diagnóstico médico de hipertensão arterial, 3,6% de diabetes e 17,5% de 
excesso de peso nos 12 meses anteriores à entrevista. Quanto à utilização de 
preservativo em todas as relações sexuais, 30% dos entrevistados referiram 
adotar esse comportamento e 61% informou ter recebido orientação para 
utilização de preservativo em todas as relações sexuais no ano anterior à 
entrevista. Destes, 31% referiu ter recebido tais orientações na unidade básica 
de saúde, 7% em consultório por convênio ou plano de saúde e 66% através 
da mídia. O médico foi citado por 41%, seguido de enfermeiro 16%. Quanto à 
utilização do preservativo em todas as relações sexuais, o que foi confirmado 
por 30%. Quando comparamos a utilização de preservativo com o recebimento 
de orientação, observamos que a prevalência de utilização foi 
significativamente maior entre aqueles que receberam a orientação (38%) do 
que entre os que não receberam (18%) (p<0,001). Embora a prevalência 
encontrada seja baixa, verifica-se que houve um aumento no uso ao longo do 
tempo. Estudo realizado em Pelotas, no ano de 1996, 4% dos entrevistados 
relatou o uso de preservativos (DIAS DA COSTA, 1996). Outro estudo 
transversal de base populacional realizado na mesma cidade, em 1999, com 
uma amostra representativa de mulheres, mostrou que menos de 8% das 
mulheres com companheiro referiram a utilização de preservativos nas 
relações sexuais (OLINTO, 1999). Inquérito nacional, realizado em 2004, entre 
indivíduos de ambos os sexos, de 15 a 54 anos, identificou que 25% da 
população sexualmente ativa fazia uso regular de preservativo 
(SZWARCWALD, 2004). Estudo realizado com adultos do interior do nordeste, 
em 2017, encontrou relato de utilização na última relação sexual por 27% da 
amostra (NASCIMENTO, 2017).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Tendo em vista observação de que a probabilidade de utilização de 

preservativo em todas as relações sexuais foi 2,11 vezes maior entre aqueles 
que receberam orientação, quando comparado aos que não receberam, é 
importante o desenvolvimento de ações visando a qualificação de serviços e 
profissionais de saúde, para que a população tenha à disposição informações 
qualificadas sobre este e outros comportamentos em saúde. 

 

 



 

 

33 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DIAS DA COSTA, J.S.; D’ELIA, P.B.; MOREIRA, M.R. Prevalência do uso de 
métodos contraceptivos e adequação do uso de anticoncepcionais orais na 
cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v.12, p.339-44, 1996.  
 
CARRENO, I.; DIAS DA COSTA, J.S. Uso de preservativos nas relações 
sexuais: estudo de base populacional. Revista de Saúde Pública, São Paulo, 
v.40, n.4, p.01-7, 2006. 
 
MADUREIRA, V.S.F.; TRENTINI, M. Da utilização do preservativo masculino à 
prevenção de DST/aids. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.13, n.6, 
p.1807-16, 2008. 
 
NASCIMENTO, E.G.C.; CAVALCANTI, M.A.F.; ALCHIERI, J.C. Adesão ao uso 
da camisinha: a realidade comportamental no interior do nordeste do Brasil. 
Revista de Salud Pública, Bogotá, v.19, n.1, 2017. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Portaria 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelece que o Centro de Atenção 
Psicossocial/CAPS deve ser constituído por equipe multiprofissional, atuando 
de forma interdisciplinar e prioritariamente em espaços coletivos (grupos, 
assembleias de usuários, reunião diária de equipe). 

Neste sentido, é de grande valia as experiências grupais, sendo este um 
recurso terapêutico usado rotineiramente nos CAPS. Segundo Pichon-Riviéri 
(2005), pode-se falar em grupo, quando um conjunto de pessoas movidas por 
necessidades semelhantes, reúnem-se em torno de uma tarefa específica. O 
autor ao caracterizar grupo conclui que este poderá até mesmo obter a “cura” 
se for um grupo terapêutico. 

Deste modo, percebe-se a importância do trabalho com grupo 
terapêutico no intuito de estimular promoção da autonomia, da cidadania e da 
reinserção social. Assim, tem-se como objetivo conhecer as potencialidades 
dos grupos terapêuticos no processo de reabilitação psicossocial dos usuários 
de CAPS. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo e 

exploratório, desenvolvido em um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, 
de um município do Sul do Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo 
foram usuários de grupos terapêuticos no CAPS, sendo que na etapa de 
observação participaram 24 usuários de dois grupos terapêuticos 
desenvolvidos no serviço: Grupo de Medicação e Grupo de Expressão. Para a 
etapa das entrevistas foram escolhidos 6 destes usuários. 

Deste modo, a coleta se deu a partir de entrevista semi-estruturada 
(MINAYO, 2002) e observação participante (MINAYO, 2007) de 12 grupos 
terapêuticos. Os dados obtidos da transcrição das entrevista e do diário de 
campo foram analisados pela técnica de análise de conteúdo proposta por 
Bardin (2007). A pesquisa respeitou todos os critérios éticos apresentados na 
Resolução 466/2012 e os participantes aceitaram participar assinado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os relatos demonstram que a participação nos Grupos Terapêuticos, 
contribuíram para a Reabilitação Psicossocial, ocorrendo o aumento da 
autonomia e recuperação de habilidades perdidas, especialmente no que diz 
respeito a realização de tarefas diárias como: o cuidado com a casa e o 
ambiente em que vivem, o cuidado com o corpo e a higiene pessoal e 
organização das finanças, demostrando assim responsabilidade e 
indepêndêcia. 

Barros e Rocha (2009) relatam que os afazeres domésticos promovem o 
ajustamento do homem ao social, transformando o seu cotidiano em ações, 
atos classificáveis, que orientam o seu cotidiano prático e atua como 
legitimador da ordem social. Neste contexto, ser capaz de cuidar da casa, de 
gerir o dinheiro e saber o horário de uso da medição sem depender de terceiros 
é um dos primeiros passos para a conquista da autonomia.  Frente a isto, nas 
observações percebeu-se que alguns usuários do grupo eram capazes de 
tomar decisões que afetavam as suas vidas e que colocavam em evidência a 
possibilidade de autodirigir-se. 

O usuário no processo de autoconhecimento, possibilitado pela 
participação nos grupos terapêuticos, descobre a sua própria essência, as suas 
sensações e com clareza as interferências externas. O usuário quando alcança 
a autonomia de conhecer o seu transtorno e consegue identificar quando os 
sintomas estão aparecendo ele pode buscar alternativas para o enfrentamento 
das dificuldades enfrentadas. 

Observa-se também que a mesma tem melhor compreensão da própria 
subjetividade, podendo sua autoimagem ser remodelada, pois a esta consegue 
percebe-se e tem seu comportamento modificado. 

Neste contexto cada ser humano irá dentro do grupo terapêutico agir de 
forma diferente, pois, o usuário é único e dessa forma, cada um experimenta o 
mundo de maneira própria e singular. Sendo assim o melhor observador de 
cada um é si mesmo, pois só o próprio indivíduo é quem vai poder saber ao 
certo o que experimentou, e assim, pode descrever através da fala ou 
expressão corporal, o que sentiu (FARAH, 2009). Deste modo, a participação 
no grupo terapêutico proporciona, a partir da troca de vivências e do 
compartilhamento de medos e ansiedades, que o usuário possa reconstruir sua 
trajetória e suas significações. 

As experiências individuais, compartilhadas nos grupos terapêuticos 
fazem com que os usuários encontrem auxilio mútuo e ofereçam entre si 
recursos diversos como: informações, ideias, apoio e conselhos. Nesse sentido 
a força da mudança vem dos membros do grupo. O apoio mútuo consolida a 
união do grupo em torno de um objetivo comum (BECHELLI E SANTOS, 2004). 

Além disto, a vivência, promovida pelo grupo terapêutico, entre usuários e 
os trabalhadores de saúde mental pode ser potencializada a partir do 
estabelecimento de vínculos. Conforme Campos (2003, p.66) a construção do 
vínculo depende de movimentos tanto dos usuários quanto da equipe, este 
pode ser uma ferramenta que facilita as trocas sociais, entre os saberes 
técnicos e os populares, sendo transformado em atos terapêuticos a partir da 
história de cada um. O vínculo pode ser uma ferramenta que facilita as trocas 
de saberes entre o técnico e o popular, o científico e o empírico, o objetivo e o 
subjetivo, favorecendo outros sentidos para a integralidade da atenção à 
saúde. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Na saúde mental estar em grupo é uma estratégia para a reablitação e 
reinserção social, possibilitando a promoção da saúde psíquica e a prevenção 
do sofrimento emocional. Além disto, a autonomia promovida pela participação 
no grupo terapêutico é estimulada pela relação vínculo entre o profissional de 
saúde, usuário e o grupo. E este vínculo promove a participação do usuário no 
serviço, ampliando a eficiência das ações de saúde e favorecendo a 
participação do usuário na prestação do atendimento e isto tambem contribuirá 
para a satisfação do usuário. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As diretrizes curriculares do curso de Enfermagem visam uma formação 
humanista, reflexiva, crítica e generalista, tendo por finalidade a formação de 
enfermeiros que possam suprir as necessidades da população conforme os 
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (AMESTOY et al.,2010). 

Segundo Kawakame e Miydahira (2005), para que o acadêmico possa 
desenvolver suas atividades com efetividade e tenha um bom aproveitamento 
durante a graduação é necessário um equilíbrio entre uma boa saúde 
psicoemocional e uma boa qualidade de vida, pois ambos afetam o 
desenvolvimento intelectual do graduando. 

Portanto, o objetivo deste estudo é descrever a qualidade de vida e a 
presença de transtornos de saúde mental em acadêmicos de enfermagem de 
uma Universidade localizada no Rio Grande do Sul. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo. Este estudo é um recorte 
da pesquisa intitulada “Prevalência de depressão entre acadêmicos de 
enfermagem”. Para a definição dos participantes, foi realizado cálculo da 
amostra utilizando os dados referentes ao total de estudantes de enfermagem 
matriculados no sistema de informações da instituição. De acordo com este, 
em outubro de 2016 o curso de enfermagem contava com 414 estudantes 
matriculados do primeiro ao décimo semestre. Para o cálculo foi utilizado o 
valor de prevalência de sintomas de depressão de 20%, proveniente da revisão 
de literatura, admitiu-se um erro amostral de 5%, sob um nível de confiança de 
95%. A fim de evitar prejuízo futuros, a amostra foi acrescida em 20% para o 
caso de perdas e recusas. Assim, foi obtida uma amostra aleatória de 188 
acadêmicos, estratificada proporcionalmente por semestre. 

 A coleta de dados ocorreu por meio de questionário, durante a 1° 
quinzena de julho de 2017. Para este estudo foram selecionadas as seguintes 
variáveis: horas suficientes de sono; avaliação da qualidade de vida; satisfação 
com a saúde; desenvolvimento de transtorno de humor; e diagnóstico.  

Os questionários aplicados foram codificados e revisados. Os dados 
foram digitados através do Excel. A análise dos dados foi realizada utilizando o 
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software STATA v.12. A pesquisa obedeceu aos princípios éticos da Resolução 
COFEN n° 311/2007 e a 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 
da Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas recebendo o 
parecer n° 2.054.907. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela a seguir traz resultados relacionados à qualidade de vida e a 
existência de alguma doença mental já diagnosticada nos graduandos de 
Enfermagem. 

 
Tabela- Qualidade de vida e presença de transtornos em acadêmicos de 

enfermagem (n=188). Pelotas – RS, 2017. 

Características Total 
n (%) 

Julga dormir horas suficientes para sentir-se 
descansado(a) para realizar suas atividades diárias 

 

Sim 59 (31.38) 
Não 129 (68.62) 

Satisfação quanto à qualidade de vida  
Sim 98 (52.13) 
Não 90 (47.87) 

Satisfeito com a saúde  

Sim 90 (47.87) 

Não 72 (38.30) 

Não informou  26 (13.83) 

Apresentou algum transtorno de humor durante a 
graduação 

 

Sim 108 (57.45) 

Não 76 (40.43) 

Não informou  4 (2.13) 

Diagnósticos* (n=108)   

Depressão 34 (22.84) 

Bipolar 10 (6.70) 

Transtorno de ansiedade 76 (51.00) 

Síndrome do pânico 16 (10.72) 

Outro 11 (7.38) 

Não informou  2 (1.36) 

 
Referente às horas de sono, os dados mostram que a maioria dos 

participantes julgou não dormir o suficiente, o resultado obtido aproximou-se de 
um estudo realizado por Augner (2011), observou-se que a má qualidade do 
sono ou a falta dele em longo prazo leva a sintomas físicos e emocionais que 
prejudicam a saúde, estando associado a sintomas depressivos em estudantes 
de Enfermagem. 

Bampie et al (2013)  realizou um estudo com acadêmicos de 
Enfermagem e concluiu que a insatisfação referente as poucas horas 
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destinadas ao sono está diretamente ligada  ao grande volume de atividades 
acadêmicas e carga horária excessiva que o curso exige. A energia que o 
graduando necessita para desenvolver suas atividades diárias acaba sendo 
afetada pela privação do sono, o que influencia de forma negativa a 
capacidade de aprendizado da população participante do estudo. 

 No que tange a satisfação dos acadêmicos quanto a qualidade de vida, 
os resultados obtidos no estudo assemelham-se ao estudo realizado por Souza 
et al. (2012) que traz como resultado grande impacto negativo na qualidade de 
vida dos acadêmicos de Enfermagem. 

Nessa perspectiva vale ressaltar que em ambas as Universidades os 
cursos são em período integral, o que sugere que os acadêmicos passam 
maior parte do seu tempo na instituição, o que limita as horas destinadas para 
atividades de lazer. Os resultados também podem estar associados à privação 
do sono, grau de energia diária diminuída, capacidade de realizar as atividades 
diárias afetas, fatores que interferem negativamente na percepção que o 
acadêmico tem perante sua qualidade de vida. 

Outro dado aferido nesse estudo é a satisfação dos graduandos quanto 
sua saúde, observando a tabela percebe-se que a porcentagem dos 
acadêmicos insatisfeitos com sua saúde é alta. Os dados levantados 
assemelham-se aos de outros dois estudos encontrados na literatura, Bampi et 
al. (2013) e Fugerato, Santos e Silva (2010), o segundo estudo citado também 
traz que a maioria das graduandos que avaliam sua saúde como ruim ou 
regular tem depressão. 

Referente aos transtornos de Humor diagnosticados, os dados 
levantados são bastante preocupantes, e são compatíveis aos dados 
encontrados na revisão de literatura. 

Em um estudo desenvolvido por Amr et al.(2011), observa-se que a 
maior parte dos graduandos apresentou ansiedade seguida por depressão, o 
autor identificou em seu estudo que a sobrecarga de trabalho, problemas 
financeiros e relacionais são os maiores estressores observados que podem 
levar os acadêmicos a desenvolver tais Transtornos de Humor.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
O presente estudo alcançou os objetivos propostos, pois, conseguiu 

levantar a percepção dos alunos referente à sua qualidade de vida e também 
levantou a prevalência dos acadêmicos que estão em sofrimento psíquico e a 
prevalência dos Transtornos de Humor mais presentes. 

Perante os dados obtidos, destaca-se a necessidade da tomada de 
atitudes que possam dar suporte emocional aos acadêmicos de Enfermagem, 
observa-se na literatura estudos que obtiveram resultados positivos com a 
criação de programas de relacionamento interpessoal que trabalham a 
autoestima e depressão, melhorando assim a qualidade de vida dos 
graduandos. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção 
Básica (AB) e das práticas em saúde no país, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Desenvolve ações de promoção, prevenção, 
reabilitação e recuperação voltadas a saúde de uma população adscrita em um 
determinado território (BRASIL, 2012a), como por exemplo, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis, como o Diabetes Mellitus (DM).  

A atuação do enfermeiro da ESF no contexto do atendimento a 
pacientes com diabetes mellitus, é permeada pela prática da educação em 
saúde visando proporcionar uma convivência melhor do paciente com sua 
condição crônica, reforçar sua percepção de risco à saúde e melhorar sua 
habilidade para superar problemas, mantendo a autonomia, de modo que o 
sujeito também se torne responsável pelo seu cuidado (BRASIL, 2014b). 

No entanto, sabe-se que a úlcera em pés de pacientes diabéticos é a 
principal causa de hospitalização e amputação, sendo que 20 a 40% dos 
gastos com cuidados de saúde estão relacionados ao pé diabético 
(LEPÄNTALO et al., 2011). 

Para tal, abordar o autocuidado com pacientes portadores de DM se 
torna um grande desafio para os profissionais da enfermagem na ESF, uma 
vez que essa condição é muito prevalente e multifatorial, com coexistência de 
determinantes biológicos e socioculturais (BRASIL, 2014b). 
  As orientações do enfermeiro se tornam um fator de proteção a 
complicações, visto que podem colaborar para a forma de cuidar e educar, 
motivando o outro a participar do processo saúde-doença, aprendendo o 
autocuidado dos pés e ajudando na adesão do tratamento (OCHOA-VIGO; 
PACE, 2005). 

Para Alfradique et al (2009) a DM trata-se de uma condição sensível ao 
trabalho da AB, uma vez que estudos demonstram que o bom 
encaminhamento desse problema ainda em seu início evitam hospitalizações e 
mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. 

Por conseguinte, o presente estudo teve como objetivo conhecer as 
orientações que são fornecidas aos usuários portadores de DM voltadas para a 
prevenção do pé diabético, por  meio da prática cotidiana de enfermeiros 
atuantes na ESF. 
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2. METODOLOGIA 

 
Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado no município de 

Marau, localizado na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. 
A população do estudo foi composta por 11 enfermeiras das unidades de 

ESF. A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas semi estruturadas que 
ocorreram entre abril a junho de 2016.  Foram considerados como critérios de 
inclusão as enfermeiras das unidades de ESF com no mínimo 4 meses de 
atuação, que tivessem interesse em participar do estudo e que demonstrassem 
aquiescência por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão, profissionais em período de 
férias ou afastados de suas atividades laborais. 

Foi utilizado um instrumento semiestruturado, possibilitando que as 
enfermeiras expusessem seus conhecimentos sobre a temática. As entrevistas 
foram gravadas em áudio e, após, foram transcritas na íntegra.  

Na análise dos dados foi realizada a leitura compreensiva do material 
transcrito das entrevistas. O tratamento e a consolidação dos dados pautaram-
se na técnica de análise de temática propostos por Minayo (2014). 

Para preservar a identidade das entrevistadas, utilizou-se a 
denominação de E, seguida de numeração, obedecendo a sequência E1, E2 e, 
assim, subsequente para as demais. 

O estudo seguiu os preceitos éticos, garantindo o sigilo e o anonimato, 
respeitando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e em 
conformidade com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(BRASIL, 2012c). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo 
Hospital Conceição sob o parecer número 53058516.2.0000.5530. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos evidenciam que, nos atendimentos aos portadores 

de DM, as enfermeiras das ESF salientaram a importância do corte das unhas 
em linha reta e a não retirada de cutículas. Destacaram a necessidade de 
examinar os pés cotidianamente, observando a presença de bolhas, 
deformidades, micoses em unhas, pele ressecada ou descamada, ulceração ou 
áreas com eritema e a importância da utilização de cremes e óleos hidratantes.  

O cuidado com os pés deve ser realizado diariamente, isso inclui a 
inspeção diária dos pés, o uso de meias e calçados especiais, a higiene com 
água morna ou sabão neutro e enxugá-los cuidadosamente, corte de unhas 
retas, e o uso de cremes e óleos hidratantes (BAKKER et al., 2015). 
  Além disso, foram realizadas orientações sobre a importância da 
lavagem diária dos pés com água morna e da secagem entre os dedos, o uso 
de meias de algodão e não retirar calos secos e buscar o serviço em caso de 
cortes, bolhas e feridas em pés. Além disso, foi dada atenção especial para 
evitar andar descalço, utilizar sempre calçados fechados e confortáveis, para 
evitar traumas externos. 

Todos os pacientes diabéticos, especialmente aqueles com neuropatia 
diabética ou pé diabético de alto risco, devem ser instruídos a usar calçado 
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tanto dentro e fora de casa com a parte frontal fechada para prevenir o trauma 
(BAKKER et al., 2015).  

Diante dos resultados, cabe ressaltar que as orientações fornecidas aos 
pacientes pelas enfermeiras seguem as diretrizes do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2013a).  Nesse contexto, ressalta-se a importância da orientação para o 
autocuidado no sentido de sensibilizá-los para que tomem decisões e medidas 
preventivas que irão ajudá-los a evitar possíveis complicações em seus pés, 
reduzindo a morbimortalidade por complicação da doença. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados evidenciaram que as orientações fornecidas estavam de 

acordo com as recomendações descrita pelo Ministério da Saúde, destacando 
a educação em saúde e a avaliação física dos pés como um método de 
prevenção. 

A avaliação sistemática dos pés, se torna um fator essencial na 
identificação de condições de risco e na redução das chances de ulceração e 
amputação. 

A ESF configura-se como um espaço potencializador para o cuidado do 
paciente diabético, onde o profissional enfermeiro tem papel essencial nas 
atividades de educação em saúde, em especial, na orientação para o 
autocuidado. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O nascimento de uma criança com Paralisia Cerebral, o descobrimento do 
diagnóstico, o temor do desconhecido se contrapõe ao sonhado pela mãe, 
desfazendo o projeto do filho sonhado (PEREIRA; MATSUE; VIEIRA; et al, 
2014). A partir deste momento, as vivências maternas são conectadas e 
influenciadas pelos fatores estressantes e pelas táticas de enfrentamento – 
caracterizadas pelo tempo, pelo grau de comprometimento dos filhos, 
ambientes, afinidades e fatos vivenciados e se transformam à medida que os 
filhos desenvolvem-se, alteram em função do cenário vivido pelas mulheres 
(RIBEIRO; VANDENBERGHE; PRUDENTE; et al, 2016). Além desses 
prejuízos, as mães que cuidam de crianças com paralisia cerebral convivem 
com inseguranças relacionadas, especialmente, ao futuro de seus filhos 
(SIMÕES; 2013). Segundo Heidegger (2013), o ser humano se preocupa 
consigo e com os outros na direção temporal de sua existência. Durante o 
cuidado o ser fica vigilante, pensando sentindo, respeitando um futuro 
impreciso e um presente próximo a partir do que já conhece. O filósofo afirma 
que a condição existencial de possibilidade de uma inquietação com a vida e 
apego necessita ser concebida como cuidado. Neste sentido o objetivo deste 
estudo é compreender o cuidado da mãe a criança/adolescente com paralisia 
cerebral. 
 

2. METODOLOGIA 
 

 Estudo qualitativo ancorado na concepção da fenomenologia 
hermenêutica de Heidegger e Ricoeur, representado por dez mulheres/mães 
cuidadoras de criança/adolescente com paralisia cerebral, com idade de 5-11 
anos e adolescentes de 12-19 anos que frequentavam a Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de um município situado ao norte do estado 
do Rio Grande do Sul/Brasil. As informações foram originadas a partir de 
entrevistas fenomenológicas e observação participante, no período de abril a 
junho de 2015. Como critérios de inclusão foram considerados: ser a mãe e 
cuidadora da criança/adolescente com necessidades especiais decorrentes da 
Paralisia Cerebral; a criança/adolescente ter idade entre 5 a 19 anos; 
frequentar o local do estudo; não estar viajando ou afastada da instituição 
durante o período da coleta das informações e as mães terem idade igual ou 
superior a 18 anos. E, exclusão: apresentar dificuldade de comunicação verbal. 
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As informações serão apresentadas pelas iniciais M (Mãe) e numeral de 1 a 10, 
segundo a ordem das entrevistas. A interpretação seguiu a hermenêutica de 
Paul Ricoeur (1978).  O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), sob o parecer circunstanciado nº 1.001.573, com data da 
relatoria: 26/03/2015. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
O cuidado das mães para com os filhos é um cuidado solícito, visto que 

relatam que desde a hora que acordam dedicam-se exclusivamente ao filho, 
esquecendo-se em muitos momentos de si mesmas. Torna-se fundamental 
refletir sobre a maneira como a mãe se sente em relação ao seu dia, pois se 
encontra agregado a outro ser, nesse caso, ao filho com necessidades 
especiais. Neste sentido como um ser-no-mundo essas mães vivenciam na sua 
cotidianidade a ocupação e escolhem ocupar o seu tempo com o cuidado ao 
filho. Segundo Heidegger (2013), o tempo que se tem ou não se tem é sempre 
tempo. Sendo assim, as mães-cuidadoras doam seu tempo para estar com o 
filho e ser com o filho, numa relação de cuidado. Os resultados também 
mostraram que as mães utilizam o “eu” querendo se referir a “nós”, é como se 
não fosse necessário dizer que realizam as atividades cotidianas com seus 
filhos, pois isso, para elas é natural, faz parte da sua cotidianeidade. Desse 
modo, a criança passa a ser percebida pela mãe como extensão de sua 
corporeidade. Na perspectiva heideggeriana, “o ser-com determina 
existencialmente a presença mesmo quando um outro não é, de fato, dado ou 
percebido. Mesmo o estar só da presença é ser-com no mundo. Somente em 
um ser-com e para um ser-com, é que o outro pode faltar”. Neste sentido a 
interação entre mãe e filho, permite que a mãe, em muitos momentos, não se 
dá conta da presença do filho, percebendo-se como uma só pessoa, ou seja, 
vendo o filho como parte de sua corporeidade. A pesquisa demonstrou que 
essas mulheres/mães adotam uma maneira autêntica de cuidar, pois tornaram 
o filho com necessidades especiais o centro de ação de sua vida.  Outro 
achado importante é o fato de que as mães temem a própria morte, e, por 
temerem o futuro de seus filhos, as participantes expressam a preocupação 
com a vida de seus filhos após deixarem de existir. A preocupação em relação 
ao futuro da criança faz com que a mãe dedique-se plenamente ao filho na 
tentativa de fornecer a ele o máximo de possibilidades existenciais para o 
desenvolvimento de todo seu ser-capaz-de-fazer, uma vez que temem a 
própria finitude. Neste sentido, Rosseló (2009) afirma que acompanhar alguém, 
é ser-com-ele, é estar-com-alguém, cuidar de alguém, é ajudar para que o 
outro seja, é promover o ser, proteger sua integridade e a unidade de seu ser. 
O cuidado só é possível como presença. Salienta-se que esse é um modo 
existencial de ser de acordo com o modo-de-ser daquele que nós é próximo, o 
ser-no-mundo-com-o-outro é vivenciar um modo-de-ser do cuidado 
(HEIDEGGER, 1981). 

 
 

4. CONCLUSÕES 
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Considera-se que as mulheres desse estudo, ao tornarem-se mãe de 

uma criança com necessidades especiais, colocaram em segundo plano todos 
os papéis que desempenhavam inclusive o de ser mulher, para assumir, quase 
que exclusivamente, o papel de ser mãe de uma criança com necessidades 
especiais decorrentes da paralisia cerebral. Ao estar com o outro é que se 
torna possível o cuidar do outro. O filho é uma presença constante no mundo 
destas mães cuidadoras, pois estas mães vivem para e pelos filhos, tornando-
os o centro de atenção de suas vidas, ao ponto de percebê-lo como parte da 
sua corporeidade. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
  A população afetada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) se 
modificou ao longo dos anos, no início se associava ao estilo de vida dos 
homossexuais masculinos, às práticas dos profissionais do sexo e aos usuários 
de drogas injetáveis. Hoje, evidencia-se no Brasil contínuas transformações 
como a heterossexualização, a feminização, bem como os adolescentes, sendo 
essa a parte mais acometida da população. (NADAL; MANZIONE, 2003; MAIA; 
GUILHEM; FREITAS, 2008). 
  Cerca de 35 milhões de pessoas vivem com HIV mundialmente, 
cinco milhões são jovens (OMS, 2016). No Brasil, em 2014 havia em média de 
734.000 pessoas com HIV, segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 
2015 de 9.419 casos notificados, 24,6% é entre 10 e 24 anos de idade. 

Dessa forma, faz-se necessário identificar a produção científica da 
enfermagem sobre o viver dos adolescentes e jovens, para aprimorar as 
práticas profissionais. Este trabalho tem como objetivo identificar a produção 
científica acerca da percepção dos adolescentes e jovens, que vivem HIV e 
AIDS, sobre o tratamento medicamentoso.  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) que é um método de analisar 
os resultados das pesquisas primárias de maneira criteriosa e sistemática, 
auxiliando o pesquisador nas tomadas de decisões e no planejamento da 
prática de cuidados de enfermagem (COOPER, 1989; ROMAN; 
FRIEDLANDER, 1998).  

Realizou-se em agosto de 2016 as buscas nas bases de dados LILACS, 
PUBMED e no portal de dados SCIELO.  Utilizou-se os descritores 
adolescente, adulto jovem, vírus da imunodeficiência humana, síndrome de 
imunodeficiência adquirida e enfermagem.   

Os critérios de inclusão adotados: artigos de pesquisas primárias na 
íntegra e disponíveis online, de acesso livre, que abordem a temática do 
estudo, apresentação de resumo, nos idiomas português, espanhol e inglês, 
um autor enfermeiro, publicados no período de 2006 a 2015. Foram excluídos 
os estudos referentes a resumos de congressos, teses e dissertações. Estudos 
repetidos foram computados apenas uma vez.  

mailto:emi-dp@hotmail.com
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Foram selecionadas nove produções, sendo duas em 2015, cinco no 
ano de 2013, uma em 2008 e 2012. Para análise e interpretação dos dados a 
metodologia utilizada foi a proposta por Minayo (2009).    

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Verifica-se que os adolescentes/jovens dependem de um responsável 
para fazer a adequada terapia e lembrar das consultas, sendo a mãe a 
principal auxiliadora (BUBADUÉ, et al., 2013; PAULA; CABRAL; SOUZA, 
2013). Com a ajuda do cuidador, formulam estratégias de controle diário para 
não esquecer do medicamento (SEHNEM, et al., 2013). Por ser uma fase que 
mistura o lado criança e a exigência de adquirir responsabilidades, algumas 
vezes não ingerem a medicação e escondem essa falha. No entanto, em um 
estudo foi possível observar que quanto maior o tempo de uso de uma mesma 
terapia mais informações os adolescentes possuem sobre os medicamentos e 
o horário de cada um (PAULA; CABRAL; SOUZA, 2008).  

Pode-se identificar que os adolescentes sentem desconforto com o 
tratamento, pois os comprimidos causam efeitos colaterais como mal estar e 
enjoos, bem como odor e paladar desagradável. Outros fatores da terapêutica 
é a quantidade, o tamanho e a frequência dos horários dos medicamentos 
(MOTTA, et al., 2013). Parte desses adolescentes sofrem readequações ou até 
mesmo interrupções durante o tratamento (PAULA, et al., 2013; PAULA, et al., 
2012). Resultado alarmante foi encontrado em duas pesquisas, nas quais a 
influência da cultura familiar não assentia o tratamento. Esse modo de pesar 
dos familiares só pode ser modificado com orientações e aconselhamentos dos 
profissionais (BUBADUÉ, et al., 2013).  

Ainda, os adolescentes e jovens têm receios de ingerir os comprimidos 
na frente dos amigos, preferem adaptar o horário que estejam em casa e não 
na escola, este fato pode interferir no convívio com os grupos de amizades, 
pois deixam de frequentar a casa dos amigos devido seu compromisso com o 
horário das medicações (MOTTA, et al., 2013). Com isso os jovens manifestam 
o desejo não precisar realizar o tratamento (RIBEIRO, et al., 2015). Estudo 
expõe que o jovem que faz o tratamento medicamentoso tem melhor saúde 
física e mental (MBALINDA, et al., 2015). 

Mavhu et al. (2013) corrobora com os achados destacando que os 
adolescentes não aderem de forma total a terapia medicamentosa, sendo 
frequente a falta de dose diárias, semanais e até mensais. Para estes mesmos 
autores o ocultamento do outro, a morbilidade psicológica desencadeada pela 
depressão, a falta de estratégias para auxiliar a lembrar do medicamento e a 
ausência de um adulto para assessorar o tratamento são fatores que 
dificultariam a adesão. Vaz (2010) descreve que a comunicação entre pais e 
filhos é um fator importante, auxiliando na adesão medicamentosa, pois muitos 
pais incorporam a sua condição sorológica em seus conselhos sobre a 
importância de fazer o uso dos medicamentos.    

Para Martin et al. (2007) os adolescentes têm maior dificuldade em 
aderir a terapia medicamentosa devido aos questionamentos e sentimentos 
que surgem. A cronicidade da doença torna-se fator determinante para a 
resistência de fazer uso da medicação, juntamente com a quantia 
medicamentosa e as transformações na fase do desenvolvimento da 
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adolescência o que dificulta a relação do adolescente com o tratamento 
(RIBEIRO et al., 2010).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A partir da revisão integrativa foi possível constatar que os adolescentes 

têm dificuldade na adesão medicamentosa correta, para tanto é necessário 
evidenciar que o vírus é tratável, a importância da terapia medicamentosa e o 
acompanhamento especializado.  A enfermagem tem o papel importante para 
encorajar os adolescentes, fazendo com que se sintam apoiados durante o 
tratamento, fortalecendo o vínculo profissional-paciente.  

Conclui-se que a RI auxilia no processo de trabalho da enfermagem com 
essa população, pois, o embasamento científico colabora no manejo das 
situações vivenciadas na prática, e ajuda nas soluções para fortalecer o 
empoderamento e a responsabilidade do adolescente jovem.  Espera-se, a 
partir das evidencias científicas encontradas na literatura, auxiliar os 
profissionais enfermeiros na implementação de estratégias para melhor 
orientar e acompanhar os adolescentes e jovens no seu crescimento e 
desenvolvimento após o diagnóstico do vírus e a melhorar a adaptação com a 
terapia medicamentosa. 
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EIXO TEMÁTICO: () Eixo 1 ( X ) Eixo 2 () Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os usuários de drogas, de maneira geral, apresentam risco ampliado de 
contrair agravos infecciosos, uma vez que grande parte dessa população 
apresenta diversos comportamentos de risco e estão habitualmente inseridos 
em contextos pauperizados, violentos, carentes de infraestrutura (BASTOS; 
BERTONI, 2014).  

Estudos recentes no Brasil apontam que a prevalência da infecção pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) entre usuários de crack e/ou similares 
é de aproximadamente oito vezes a prevalência estimada para a população 
geral (BASTOS; BERTONI, 2014).  Além disso, o consumo de álcool, crack e 
outras drogas interferem na adesão e continuidade de tratamentos prolongados 
como o da tuberculose (COUTO et al., 2014).  

Tais especificidades clínicas e sociais extrapolam a atuação isolada dos 
serviços, evidenciando a necessidade de articulações em rede com maior 
comunicação entre os serviços de saúde e saúde mental. O Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e drogas (CAPSad), é um serviço especializado para 
atendimento de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack e 
outras drogas com a proposta de ser o principal articulador darede, 
desenvolvendo as conexões com outros serviços de acordo com as 
necessidades dos usuários e famílias, entre eles o serviço especializado em 
HIV/AIDS e Tuberculose.   

Numa concepção de cuidado compartilhado, essa parceria se mostra 
fundamental e urgente, dada a necessidade de redirecionar estratégias para o 
usuário de drogas que possam ir além do uso de substância, mas envolver 
primordialmente questões sociais e de saúde relacionados também às doenças 
infeciosas. Diante disso, o estudo tem por objetivo conhecer a relação 
estabelecida entre o CAPSade o serviço especializado de HIV/AIDS e 
Tuberculosede um município do Estado do Rio Grande do Sul. 
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2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um recorte da pesquisa “Avaliação qualitativa da rede de 
serviços de saúde mental para o atendimento a usuários de crack” (ViaREDE), 
realizada em um município da região metropolitana de Porto Alegre/RS.  

O referido estudo utilizou uma abordagem avaliativa e qualitativa, 
baseada na Avaliação de Quarta Geração, que se caracteriza como uma 
avaliação construtivista e responsiva, com o foco na avaliação das 
necessidades dos grupos de interesse (GUBA; LINCOLN, 2011). 

A coleta de dados foi realizada em 2013 através de observação 
participante e entrevistas semi-estruturadas. A observação foi registrada em 
diário de campo, totalizando 189 horas.  As entrevistas foram orientadas pelo 
círculo hermenêutico-dialético e aplicadas a 10 usuários em tratamento no 
CAPSad, em função do uso de crack; a 11 familiares; 8 profissionais do 
CAPSad e 7 gestores do Colegiado de Saúde Mental do município. 

O Método Comparativo Constante foi usado na análise dos dados. Ele 
preconiza que a coleta de dados e a análise são processos paralelos, um 
direcionado ao outro (GUBA; LINCOLN, 2011). Os resultados foram 
classificados em categorias temáticas, sendo que uma delas referiu-se à 
articulação da rede. Dentro dessa categoria, emergiu na fala dos trabalhadores 
do CAPSad a articulação do CAPSad com o serviço especializado em 
HIV/AIDS e Tuberculose, objeto deste estudo. 

Os aspectos éticos foram assegurados conforme a Resolução nº. 
466/2012. A pesquisa ViaREDE foi aprovada pelo Comitê de Ética/ UFRGS, 
sob nº16740. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A articulação do CAPSad com o serviço especializado HIV/AIDS e 
tuberculose foi identificada como uma parceria inovadora para garantir a 
prevenção, o acessoe a manutenção do tratamento para HIV/AIDS e 
Tuberculose aos usuários de drogas que fazem acompanhamento no serviço 
de saúde mental e vice-versa.  

Para os trabalhadores, essaarticulação também se mostra fundamental 
na medida que há semelhança no tipo de trabalho, ou seja, ambos serviços 
acolhem usuários em situações complicadas, não só relacionados a patologia 
clínica, mas também pelasdificuldades sociais e na família. Nesse sentido, a 
parceria cria “pontes” de comunicação a respeito do usuário, seus aspectos 
clínicos e sociais e com isso, otimiza as estratégias de intervenção.Uma das 
ações já desenvolvidas pelo CASPad é a coleta de escarro e, pretende-se 
avançar para que o serviço também administre as medicações.  

A articulação entre esses serviços ainda precisa melhorar, mas já tem se 
mostrado mais efetiva do que com a Atenção Básica. Para isso, é necessário 
que sejam fortalecidos o espaço do fórum intersetorial de saúde mental, local 
em que essa parceria teve início, mas que precisa da frequência e participação 
ativa dos trabalhadores de ambos serviços. 

A descentralização do cuidado em saúdeé uma diretriz que objetiva 
diminuir as barreiras de acesso e tratamento em saúde. No entanto, muitas 
ações descentralizadas para a atenção básica enfrentam dificuldades e 
precisam ser reajustadas as necessidades das populações locais. No caso do 
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controle das doenças infectocontagiosas eo não abandono a tratamentos 
prologados as principais barreiras da atenção básica refere-se a dificuldade no 
estabelecimento de vínculoscom os usuários, as barreiras no acolhimento, a 
compreensão do contexto socioculturale dos motivos que levaram ao 
abandono, e o desenvolvimento de estratégias para atrair esse público (SÁ et 
al., 2007; COUTO et. al, 2014).  

Nessa perspectiva, compreende-se que o trabalho realizado pelo 
CAPSad, por sua aproximação e vínculo com os usuários e familiares, pode ser 
fundamental para garantir a continuidade e o término do tratamento da 
tuberculose e também das doenças sexualmente transmissíveis. Não se trata 
de centralizar o cuidado destas doenças no CAPS, mas articular esforços para 
concluir tratamentos que requerem continuidade e compromisso. Diante disso, 
considera-se na construção do Planto Terapêutico Singular mais uma 
possibilidade ampliada das intervenções em saúde mental com a incorporação 
de outras estratégias de prevenção e redução de agravos clínicos, além da 
garantia de direitos em saúde e uma melhorar qualidade de vida dos usuários 
de drogas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A articulação entre o CAPSad e o serviço especializadoHIV/AIDS e 

Tuberculose é identificada como uma ferramenta que diminui as barreiras de 
acesso e adesão ao usuário drogas aos cuidados em saúde.  O fortalecimento 
dessa parceria precisa ser amadurecida nos espaços coletivos de construção 
da política pública municipal com envolvimento da atenção básica, o 
consultório na rua, e o redução de danos afim de que também sejam 
fortalecidas estratégias de acesso e adesão ao tratamento a usuários de 
drogas com HIV/AIDS e Tuberculose que não são acompanhados pelo 
CAPSad.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A compreensão do ambiente de cuidados em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), como um todo, exige dos profissionais de enfermagem uma 
prática competente, consciente e responsável como possibilidade de congregar 
novas tecnologias, visando o bem-estar, o uso racional dos recursos 
tecnológicos, a qualidade de vida do ser humano e da coletividade, a busca do 
equilíbrio/sustentabilidade de todos os elementos participantes dessa totalidade 
(MEDEIROS et al., 2016).   

Desta forma, a tecnologia não pode ser vista apenas como um produto, 
mas como um processo, que consiste em conhecimentos e instrumentos 
interligados e complementares entre si, possibilitando contribuições diretas na 
qualidade, efetividade e segurança do cuidado de enfermagem. Como um 
processo envolve diferentes saberes, habilidades, técnicas, recursos físicos, 
materiais e humanos, entre outros, com o objetivo de aumentar a eficiência do 
fazer nas mais variadas esferas (NETO; RODRIGUES, 2010; SALVADOR et 
al., 2012).  

Nesta perspectiva, o constructo ecossistêmico pode ser apreendido 
como um espaço/ambiente formado de organismos/elementos – 
bióticos/sociais e abióticos/físicos, cujos componentes são interdependentes, 
interagem entre si e  influenciam-se mutuamente (SANTOS; SIQUEIRA; SILVA, 
2009). A dimensão ecossistêmica, remete à ideia de um conjunto de sistemas, 
cada um com seu aspecto de totalidade, interagindo numa rede dinâmica de 
inter-relações, cooperação, circularidade, influências mútuas, entre outros 
princípios capazes de manter o seu equilíbrio dinâmico e auto-organização 
(CAPRA; LUISI, 2014; PRIGOGINE, 2011). Sob o olhar ecossistêmico, o ser 
humano é um dos elementos que integra este sistema interativo/relacional no 
espaço/ambiente da UTI. 

Com base nestas questões, o presente estudo tem como objetivo 
analisar os elementos que compõem a dimensão tecnológica na gestão do 
cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, na perspectiva 
ecossistêmica.  

 
2. METODOLOGIA 
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O estudo resultou de um processo de pesquisa documental, de 
característica descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa.  

A análise preliminar dos documentos das Políticas Públicas em Saúde, 
em relação a UTI, teve por finalidade identificar a existência de princípios 
teórico-filosóficos e organizativos capazes de configurar, com enfoque 
ecossistêmico, a gestão do cuidado de enfermagem na UTI e verificar o seu 
enquadramento aos critérios de inclusão: Ser documento/arquivo oficial do MS 
no período de 1998 a 2013; contemplar o tema de pesquisa; estar disponível 
online na Rede Mundial de computadores.  

Na composição deste estudo, como recorte da Tese, foi utilizado o 
Documento  6 –  Resolução – RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 – Dispõe 
sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia 
Intensiva, visando à redução de riscos aos pacientes, visitantes , profissionais e 
meio ambiente (BRASIL, 2010). A identificação do fragmento, foi identificado 
pelo código da letra D - que representa o documento, e o número arábico 6, 
que segue a letra, identifica a ordem cronológica do documento analisado. 

 A análise documental, foi abordada em três etapas: Primeira etapa – 
análise crítica do documento, sobre a qual fundamenta-se as cinco dimensões 
descritas por Cellard (2008) - 1ª Dimensão – Exame em relação ao contexto; 2ª 
Dimensão – Busca dos autores dos documentos; 3ª Dimensão –   
Autenticidade e confiabilidade do documento; 4ª Dimensão – Natureza do 
texto; 5ª Dimensão -  Conceitos-chave e a lógica interna do texto.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A gestão do cuidado de enfermagem na UTI, com ênfase na dimensão 
tecnológica se configura em diversas formas de aplicação do conhecimento à 
resolução e/ou redução dos problemas de saúde dos usuários, à medida em 
que estes necessitam de condições de atendimento adequado às demandas do 
processo saúde-doença-cuidado, conforme um dos pontos evidenciados no 
documento:  

Os recursos tecnológicos deverão ser proporcionais à 
complexidade/necessidade dos usuários albergados nas áreas assistenciais 
disponíveis (D6). 

Para tanto, na organização do trabalho dos enfermeiros na UTI,  é 
necessário contemplar  a racionalização dos recursos tecnológicos e a 
implantação de diferentes iniciativas de qualidade e segurança, que precisam 
estar articuladas às políticas públicas aptas a  redimensionar as ações de 
enfermagem e/ou mesmo solucionar problemas que emergem durante o 
processo de trabalho.   

Nesse sentido, a gestão no cuidado de enfermagem na UTI tem como 
desafio, conforme identificado nos fragmentos: 

Buscar a instrumentalização e atualização no manejo da tecnologia 
utilizada no atendimento de pacientes críticos/potencialmente críticos (D6). 

Orientar os processos de incorporação de tecnologias nos sistemas e 
serviços de saúde (D6). 

Maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos 
disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e 
seguras, em condições de equidade (D6).  
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Dessa forma, a gestão do cuidado de enfermagem na UTI e sua inter-
relação com a dimensão tecnológica é capaz de subsidiar o planejamento do 
cuidado, implementar intervenções adequadas e, por fim, avaliar os resultados 
obtidos. Para tanto, conforme os fragmentos, é necessário:  

Promover o uso do conhecimento técnico-científico atualizado no 
processo de gestão de tecnologias em saúde (D6). 

Utilizar as evidências científicas e considerar os atributos de segurança, 
eficácia, efetividade, eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e 
ambientais da tecnologia em questão (D6). . 

Assim, entende-se que a tecnologia em enfermagem, como resultado do 
processo assistencial, envolve um conjunto de ações, que tem como finalidade 
suprir as necessidades dos usuários nos cuidados em saúde. Dessa forma, 
considera-se que a gestão do cuidado de enfermagem na UTI possibilita o 
planejamento e a tomada de decisão, no uso e aplicação dessas tecnologias, 
em favor da eficiência, racionalidade e melhoria da qualidade do cuidado.  
Além disso, a tecnologia interativa e relacional possibilita a criação de novas 
formas de cuidar, utilizando-se da intencionalidade, criatividade, sensibilidade e 
humanização das práticas.   
 

4. CONCLUSÕES 
 

Na gestão do cuidado de enfermagem na UTI, essas tecnologias integram 
as ações/atividades do cuidado, relacionadas às interações entre os 
profissionais da saúde, o usuário e familiares, expressas por meio das relações 
interpessoais. Assim, é emergente considerar que o modelo 
biomédico/cartesiano já não alcança acolher as necessidades do usuário e que 
é preciso vê-lo na sua totalidade, de forma solidária, convergindo todos os 
esforços para o alcance de resultados à produção em saúde. Na perspectiva 
ecossistêmica é possível entender que as tecnologias são relacionais e 
dinâmicas, necessitando preservar os elementos éticos, sensíveis e solidários, 
com forte potencial para transformação das práticas em enfermagem/saúde. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC/ANVISA 
nº 7 de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para o 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. 
Diário Oficial da União nº 37, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa saúde. pdf>. Acesso 
em: 20 mar. 2011. 
 
CAPRA, F.; LUISI, P.L. A visão sistêmica da vida: uma concepção 
unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. 
São Paulo: Cultrix, 2014. 
 
CELLARD, A.  A análise documental. In: Poupart, J. et al. A pesquisa 
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis (RJ): Vozes; 
2008. p. 295-316. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisasaúde.%20pdf


 

 

59 
 

MEDEIROS, A. C. Et al. Comprehensivenessand humanization of nursing care 
management in the Intensive Care Unit. Rev Esc Enferm USP, v. 50, n. 5, p. 
816-822, 2016. 
 
NETO, J.A.S.; RODRIGUES, B.M.R.D. Tecnologia como fundamento do cuidar 
em neonatologia. Texto contexto - enferm., v. 19, p. 372-7, 2010. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/20.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2017 
 
PRIGOGINE I. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São 
Paulo: UNESP; 2011. 
 
SANTOS, M.C.; SIQUEIRA, H.C.H.; SILVA, J.R.S. Saúde coletiva na 
perspectiva ecossistêmica: uma possibilidade de ações do enfermeiro. Rev 
Gaúcha de Enfermagem. Porto Alegre, v.30, n.4, p. 750-754, dez. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/20.pdf


 

 

60 
 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAÚDE: RELATO DA 

TRAJETÓRIA DE TRABALHO 

 
GUILHERME MOCELIN1; ARIANE DOS SANTOS HOPPE2; MARIA 

CAROLINA MAGEDANZ³; LENI DIAS WEIGELT4; SUZANE BEATRIZ FRANTZ 
KRUG5 

1
Universidade de Santa Cruz do Sul – mocelinguilherme@gmail.com 
2
Universidade de Santa Cruz do Sul – arianehoppe@hotmail.com 

3
Universidade de Santa Cruz do Sul – carolmagedanz@gmail.com 

4
Universidade de Santa Cruz do Sul – lenid@unisc.br 

5
Universidade de Santa Cruz do Sul – skrug@unisc.br 

 

EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os grupos de pesquisa caracterizam-se como espaços estratégicos e de 
significativa importância para a inserção da universidade na realidade social, 
haja vista que, através da produção do conhecimento científico e tecnológico 
desenvolvido pelos mesmos, torna-se possível o reconhecimento de demandas 
dessa realidade. Destaca-se que sua formação contempla pesquisadores, 
estudantes e pessoal técnico-administrativo, organizados a fim de consolidar a 
produção do conhecimento na linha de pesquisa escolhida, e que traduza, 
através dos projetos e divulgação dos resultados obtidos, uma efetiva 
integração entre universidade e comunidade (KRUG et al., 2011). O presente 
estudo tem como objetivo relatar a trajetória de trabalho do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Saúde em seus projetos de pesquisas desenvolvidos. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de um relato de experiência acerta da trajetória de 

trabalho desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde (GEPS) da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) em seus projetos de pesquisas 
nos últimos anos. O GEPS foi criado em 2007 e, desde lá, desenvolve suas 
atividades na linha de pesquisa em Saúde Coletiva, tendo como missão 
organizar conhecimentos em saúde, aglutinando temas para estudos científicos 
fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam artigos, 
produções bibliográficas, programas e projetos. As propostas de pesquisa do 
grupo norteiam-se por investigações que abrangem a atenção à saúde e os 
serviços da rede pública, na perspectiva da gestão do trabalho, do processo de 
trabalho em saúde, políticas públicas e participação comunitária em saúde. O 
grupo é composto por docentes do Departamento de Enfermagem e 
Odontologia da UNISC e estudantes de cursos de graduação da área da saúde 
e de pós-graduação da universidade.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os estudos desenvolvidos pelo GEPS adotam, de forma permanente, 

uma abordagem de complementaridade e continuidade em sua trajetória 
investigativa científica, além de apresentarem dimensão regional/estadual, 
envolvendo os 13 municípios situados na 28ª Região de Saúde - RS. O grupo 



 

 

61 
 

intenciona partilhar e construir coletivamente saberes para um propósito maior: 
a transformação da sociedade e aprimoramento do conhecimento em saúde e 
enfermagem. Além disso, desde sua criação, os projetos desenvolvidos pelo 
GEPS são construídos a partir das necessidades e demandas da comunidade, 
contemplando os princípios da UNISC como universidade comunitária. 

Nesse contexto, para a construção e desenvolvimento das pesquisas, o 
GEPS conta com a parceria da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde – RS, 
das Secretarias Municipais de Saúde dos 13 municípios, gestores, profissionais 
de saúde, usuários dos serviços de saúde da região e com a Comissão de 
Integração Ensino e Serviço (CIES). A CIES é a instância de articulação 
regional interinstitucional que, juntamente com a Comissão Intergestora 
Regional (CIR), conduz a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (Portaria GM nº1. 996/2007), proporcionando o diálogo e negociação 
entre os atores das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e das 
Instituições de Ensino (IE). Essa articulação proporciona, além de mudanças 
estruturais, mudanças na imagem do sistema de saúde e na sua 
operacionalidade (BRASIL, 2007). Dessa forma, a CIES da 28ª Região de 
Saúde - RS é integrada pelos gestores municipais de saúde, profissionais de 
saúde e por docentes e alunos da UNISC, incluindo integrantes do GEPS. Esse 
espaço possibilita a troca de saberes e a discussão de demandas que carecem 
atenção nos municípios da região, tornando-os objetos de pesquisa pelo grupo. 
A participação do GEPS na CIES fortalece a comunicação e a construção de 
projetos em conjunto com gestores e profissionais de saúde dos 13 municípios 
da região. 

Nos últimos anos, destaca-se o desenvolvimento de quatro pesquisas 
pelo grupo, sendo duas finalizadas em 2015, intituladas como “O processo de 
gestão do trabalho e de educação permanente em saúde dos trabalhadores 
que atuam no SUS no âmbito da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde - RS” e 
“Sofrimento no trabalho de agentes comunitários de saúde: um estudo nos 
municípios da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde - RS”. A primeira trata-se 
de um estudo quantitativo e qualitativo que teve como objetivo investigar a 
realidade dos processos de gestão do trabalho e de educação permanente em 
saúde dos trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde, no âmbito da 
13ª Coordenadoria Regional de Saúde e contou com 300 trabalhadores 
atuantes no SUS como sujeitos do estudo. A segunda caracteriza-se como um 
estudo de abordagem quantitativa-qualitativa que objetivou investigar os fatores 
que contribuem para o sofrimento no trabalho, na perspectiva da construção 
social do adoecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a partir do 
processo de trabalho desenvolvido nos serviços, e teve como sujeitos 251 
ACS.Os dados obtidos através dessas pesquisas foram devolvidos para a 
comunidade, profissionais e gestores de saúde, através de eventos regionais e 
reuniões organizados com o intuito de expor os resultados e relatar as 
vivências no desenvolvimento das mesmas. Atualmente, estão sendo 
desenvolvidas duas pesquisas que encontram-se na fase de análise dos 
dados: “Aplicação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB): olhar avaliativo dos profissionais de 
saúde” e “Práticas democráticas participativas na implementação e 
monitoramento das políticas públicas de saúde em municípios do sul do Brasil”.      

 
4. CONCLUSÕES 
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Salienta-se a importância da construção do conhecimento científico 

baseado na discussão e na troca de experiências entre universidade e 
comunidade. Nesse sentido, é oportuno destacar que a trajetória de trabalho do 
GEPS nas pesquisas desenvolvidas é baseada em uma construção coletiva 
entre esses dois espaços. Além disso, a devolução dos resultados obtidos 
através dos estudos realizados pelo grupo proporciona à sociedade visualizar 
caminhos que carecem de atenção e de aprimoramento no campo da saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, a pesquisa qualitativa vive um período de 

crescimento, pois analisa o meio social e mostra como as pessoas constroem o 

mundo em sua volta (GIBBS, 2009). Neste contexto, a utilização da entrevista 

contribui neste método de estudo ao buscar interpretar os significados de 

natureza psicológica e socioeconômica da população investigada (LOPES, 

FRACOLLI, 2008). 

Como a técnica de coleta de dados em pesquisa qualitativa, a entrevista 
em profundidade é a forma de entender os sentidos nas falas, buscando a 
expressividade do grupo a ser estudado (SILVA, 2005). Segundo Bernardo 
(2011), a entrevista em profundidade serve para conseguir entrar no mundo 
pessoal do entrevistado, sem troca formal de perguntas e respostas, a partir de 
um roteiro pré-estabelecido, onde a criatividade deve tomar conta para a 
elaboração de mais perguntas, e assim por diante. 

Deste modo, ao pensar em pesquisa qualitativa em saúde, a entrevista 
em profundidade foi utilizada em um estudo com pessoas portadoras de câncer 
de intestino, uma das neoplasias mais comuns do ocidente, estando entre os 
dez tipos de câncer mais frequentes no Brasil, com mais de 34.000 novos 
casos no ano de 2016 (INCA, 2017). O câncer de intestino é uma doença que 
pode ser prevenida, pois quase sempre se desenvolve a partir de pólipos, que 
são lesões benignas que crescem na parede do intestino. Os principais 
sintomas são mudanças no hábito intestinal, sangue nas fezes, vontade 
frequente de ir ao banheiro e desconforto abdominal, que podem ser 
prevenidos mediante atividade física regular, dieta rica em fibras e realização 
de exames anuais a partir dos 50 anos (BRASIL, 2007). 

Neste pensar, o trabalho tem como objetivo apresentar o relato de 
experiência acadêmica, em participar da coleta de dados de uma tese de 
doutorado, a qual utilizou a técnica de entrevista em profundidade, com 
pessoas com câncer de intestino e seus familiares.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Participaram do estudo onze pessoas com diagnóstico inferior a um ano 

de câncer de intestino e estomizados, bem como seus familiares. Os 
participantes foram submetidos a uma entrevista com perguntas pré-
estabelecidas, e uma segunda entrevista, que foram sanadas dúvidas 
pendentes na primeira entrevista. Esta segunda entrevista também teve como 
finalidade tornar-se mais próximo enquanto entrevistador para assim obter mais 
informações ainda não ditas em um contato inicial. Utilizou-se de um roteiro 
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com perguntas pré-estabelecidas para a realização das entrevistas, sendo 
estas gravadas, na perspectiva que não perder informações. 

Das onze pessoas entrevistadas, foram acompanhadas três entrevistas, 
duas do mesmo participante, com duração de aproximadamente uma hora 
cada e a segunda entrevista de outro participante, com aproximadamente duas 
horas de duração. Além do acompanhamento, foram transcritas seis das vinte 
e duas entrevistas realizadas, encontrando certa dificuldade no entendimento, 
devido ruídos externos ou inexperiência dos estudantes. 

Foram acompanhados no total quatro participantes, dois mediante a 
entrevista e transcrição, e dois apenas por transcrição. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Por meio da entrevista em profundidade, as pessoas conseguiram expor 

o significado e experiência vivenciada pela doença, estimulando o surgimento 
de novas perguntas com outros participantes, e assim podendo explorar outro 
lado da doença, não apenas o clínico, mas também a visão do ressignificado 
da vida para elas e suas famílias.  

Observou-se que esta técnica de coleta de dados, por ser um método 
não-estrutural e informal, permite que o entrevistado mantenha uma relação de 
confiança com o entrevistador, sentindo-se à vontade para expor conflitos 
familiares surgidos após o diagnóstico do câncer. Do mesmo modo, fez com 
que as pessoas e familiares se aproximassem e utilizassem da pesquisa como 
forma de mostrar seus sentimentos sobre o câncer, às vezes, velado entre 
família.  

A entrevista em profundidade proporcionou as pessoas doentes e seus 
familiares, expressarem suas diferentes experiências durante nas fases da 
doença, como seus sintomas iniciais até a descoberta da doença, necessidade 
de enfrentar a realização de uma cirurgia, juntamente ao tratamento agressivo 
com quimioterapia e radioterapia e os sentimentos voltados a estomia. 
Ademais, pode-se evidenciar as angústias e medos, o apoio dos familiares, 
bem como as mudanças na vida após o diagnóstico. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
A experiência com a entrevista em profundidade foi um importante passo 

para a introdução no mundo da pesquisa. Acredito que o vínculo criado com os 
entrevistados é o diferencial desse método de pesquisa, por torná-la ainda 
mais agradável de ser desenvolvida. 

Esta técnica de coleta de dados permitiu a possibilidade de 
complementar informações de uma forma menos dura e estruturada no 
universo da pesquisa qualitativa e que utiliza da criatividade do entrevistador 
para instigar o participante a fornecer informações necessárias para a atingir os 
objetivos do estudo. A transcrição é importante por mostrar detalhadamente as 
informações fornecidas durante a entrevista, entretanto seu complicador é o 
tempo exigido para construí-las. 

Ao trabalhar com esse método, pode-se entrar na vida das pessoas, sua 
rotina, seus medos, angustias e alegrias. Ademais, pode-se refletir sobre a vida 
em meio ao câncer de intestino e a estomia, estando ela não somente 
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permeada de sentimentos ruins e sim de agradecimento por ainda estar vivo, 
evidenciando o ressignificado da vida após o câncer.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A complexidade e multifatorialidade da violência contra as mulheres 
(VCM) apontam para o desenvolvimento de estratégias integradas de trabalho. 
A atenção em rede é preconizada pela Política Nacional de Enfrentamento à 
VCM (BRASIL, 2011). No entanto, muitas dificuldades ainda persistem em 
relação à qualidade da assistência oferecida em cada serviço e à articulação 
desses entre si (SCHRAIBER et al, 2012; ARBOIT et al., 2017). Partindo dessa 
problemática, este trabalho objetiva relatar a experiência na condução de uma 
Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) realizada para integrar a atenção às 
mulheres em situação de violência.  

O estudo desenvolvido com a PCA foi denominado pesquisa de 
referência, e teve como propósito principal construir coletivamente instrumentos 
para viabilizar a articulação comunicativa entre profissionais de serviços de 
atenção às mulheres em situação de violência para a construção do trabalho 
em rede (CORTES, 2017). A PCA foi eleita como referencial metodológico 
devido à possibilidade de desenvolver ações conjuntas de pesquisa e 
assistência de modo a direcionar para a minimização de problemas e ou 
introdução de inovações nas práticas de saúde.  

A PCA é um método de pesquisa da Área da Enfermagem e Saúde em 
franca expansão no Brasil (TRENTINI, PAIM, SILVA, 2017). Sua essência está 
ligada à inserção do/a pesquisador/a no campo, participando de alguma forma 
da prática assistencial e envolvendo-se diretamente com o método de 
investigação; implica no compromisso de beneficiar o contexto assistencial 
durante o processo investigativo ao mesmo tempo em que existem ganhos com 
o acesso franco às informações procedentes desse contexto (TRENTINI, PAIM, 
SILVA, 2014). O fenômeno de entrelaçamento das ações assistenciais de 
pesquisa é chamado de convergência, configurando-se uma “dança”, 
caracterizada por movimentos de aproximação e afastamento que culminam 
em pontos de articulação, os espaços de superposição, que possibilitam a 
transformação das práticas e a introdução de novas tecnologias (TRENTINI, 
PAIM, SILVA, 2017). Essas características justificam a escolha do método no 
estudo.  
  

2. METODOLOGIA 
 

Pesquisa qualitativa convergente assistencial realizada com 32 
profissionais do Grupo Integrado de Enfrentamento às Violências de Santa 
Maria-RS (GTIEV), composto por profissionais de saúde, assistência social e 
segurança pública, cuja finalidade é a integração e articulação dos serviços. 
Critério de inclusão: ser profissional ou acadêmico/a e participar do GTIEV e, 
exclusão: estar ausente do trabalho por férias ou em licença de qualquer 
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natureza, no período do estudo. Foram realizados 10 encontros, de março a 
julho de 2015, em Santa Maria, RS, Brasil, os quais foram desenvolvidos 
tomando-se como referência a Metodologia da Problematização (MP) e o Arco 
de Charles Maguerez, subsidiada pelo pensamento freiriano. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Universidade 
Federal de Santa Maria, sob número 935.978; CAAE: 40350315.1.0000.5346. 
Os procedimentos éticos foram respeitados, conforme a Resolução 
Nº466/2012. Os dados foram submetidos à análise temática do conteúdo e 
construídas categorias empíricas. A teorização fundamentou-se nos preceitos 
da MP (BERBEL, 2012) e na literatura atual.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A PCA é definida a partir de quatro componentes, contemplados na 

pesquisa de referência: 1) imersão do pesquisador/a na prática, onde se 
pesquisa a prática durante o exercício da própria prática, com a finalidade de 
conduzir a melhoria da mesma; 2) expansibilidade, caracterizada pela 
flexibilidade em ampliar o enfoque da PCA na produção de dados; 3) 
simultaneidade, a superposição da prática com a pesquisa; 4) diálogo ou 
interação de pesquisador/a com os participantes da pesquisa e demais 
envolvidos que irão contribuir com as mudanças elencadas (TRENTINI, PAIM, 
SILVA, 2017).  

A imersão da pesquisadora na prática junto ao GTIEV possibilitou a 
troca de conhecimentos, o que subsidiou ações concretas de mudanças, como: 
a construção coletiva de dois instrumentos (fluxograma de atendimento e 
roteiro de comunicação) inovadores para minimizar o problema da 
desarticulação entre os serviços e, colaborar com a apropriação do grupo 
acerca da necessidade de implantá-los no município. Foram realizadas 
mobilizações e articulações entre os serviços e desenvolvida prática educativa, 
a partir das necessidades elencadas pelo grupo. 

Exercitou-se a expansibilidade quando emergiu no grupo a necessidade 
de apropriação teórica sobre normas e legislações acerca do atendimento em 
situações de violência sexual e se criou uma comissão para discutir esses 
atendimentos, integrando a gestão hospitalar e a municipal. Manifestaram a 
necessidade de criação de um protocolo de atendimento para o serviço 
hospitalar, isso demonstrou que o movimento de convergência propiciou 
desdobramentos a serem “amarrados” a partir do estudo. 

A simultaneidade significa que ações de assistência e de pesquisa 
preservam suas características singulares, mas se complementam (TRENTINI, 
PAIM, SILVA, 2014). A simultaneidade consistiu em grande desafio, uma vez 
que houve momentos nos quais era difícil separar o assistir do pesquisar. A 
organização desse processo ocorreu a partir do cronograma de encontros para 
a produção de dados de pesquisa e momentos de prática assistencial 
(CORTES, PADOIN, ARBOIT, 2017). 

As inovações introduzidas foram os dois instrumentos, o fluxograma e o 
roteiro de comunicação para serem utilizados pelos serviços, bem como o 
movimento de empoderamento exercitado conjuntamente pelo próprio grupo na 
articulação intersetorial. Esses recursos dispararam a minimização da 
desarticulação entre os serviços, com vistas a concretizar a continuidade do 
cuidado em rede de atenção às mulheres em situação de violência no 
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município em questão. A PCA  possibilitou construções teóricas expressivas no 
cotidiano da situação pesquisada e a melhoria direta do contexto pesquisado, 
uma vez que foi conduzida numa relação de cooperação mútua (TRENTINI, 
PAIM, SILVA, 2014). Os temas originados versaram sobre as ações 
desenvolvidas pelas profissionais nos diferentes serviços; as potencialidades e 
dificuldades da prática para compor uma rede de atenção, bem como sobre o 
conteúdo do instrumento para estabelecer articulação comunicativa das ações 
com vistas à continuidade do atendimento em rede.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A PCA mostrou-se um método promissor para ser utilizado no contexto 

da pesquisa qualitativa, pois propicia investigação e ao mesmo tempo, 
ampliação e inovação do saber. Isso reforça que as práticas utilizadas nesse 
tipo de pesquisa são instrumentos importantes para as/os enfermeiras/os 
trabalharem com ou no o contexto de cuidar, em que todos participam, 
aprendem e ensinam de forma coletiva e simultânea em busca de caminhos de 
transformação da realidade. 

 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARBOIT, J. et al. Atenção à saúde de mulheres em situação de violência: 
desarticulação dos profissionais em rede. Rev Esc Enferm USP, Ribeirão 
Preto, v.51, n.e, p. 03-207, 2017. 
 
BERBEL, N.A.N. A Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez. Uma reflexão teórico-epistemológica. Londrina: EDUEL, 2012. 
 
BRASIL. Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – Presidência da República. Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Brasília (DF): 
Secretaria de Políticas para as Mulheres; 2011. 
 

CORTES, L. F. Mulheres em situação de violência: construção coletiva de 
instrumentos para a articulação do atendimento em rede. 2017. 225f. Tese. 
(Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal de Santa Maria. 
 
CORTES, L.F; PADOIN, S.M.M.; ARBOIT, J. Rede de atendimento às 
mulheres em situação de violência: convergência da prática com a pesquisa. 
In: TRENTINI, M.; PAIM, L.; SILVA, D.G.V. (Org.). A convergência de 
concepções teóricas e práticas de saúde: uma reconquista da Pesquisa 
Convergente Assistencial. Porto Alegre: Moriá, 2017. Cap. 8, p. 201-227. 
 
SCHRAIBER, L.B. et al. Assistência a mulheres em situação de violência – da trama 
de serviços à rede intersetorial. Athenea Digital, v.12, n.3, p. 237-54, 2012.  
 



 

 

69 
 

TRENTINI, M.; PAIM, L.; SILVA, D.M.G.V. Pesquisa Convergente 
Assistencial. Delineamento provocador de mudanças nas práticas de 
saúde. Porto Alegre: Moriá, 2014. 
 
TRENTINI, M.; PAIM, L.; SILVA, D.G.V. (Org.). A convergência de 
concepções teóricas e práticas de saúde: uma reconquista da Pesquisa 
Convergente Assistencial. Porto Alegre: Moriá, 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70 
 

SIMULAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO EM UM CURSO DE PÓS 

GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA 

 
PEDRO GUILHERME PROPODOLSKI1; FÁBIO SILVA DA ROSA2; JULIANA 

HARRES3 

 
1
Estudante do curso de pós-graduação Enfermagem em Emergência – Instituto Educacional 

São Camilo; Enfermeiro no Hospital Santo Antônio (SC)    – protetepedro@hotmail.com   
2
Professor na Faculdade FACTUM; Enfermeiro no Hospital Mãe de Deus (RS);  – 

fabiorosa18@gmail.com 
3
Professor na Faculdade FACTUM; Enfermeiro no Hospital Mãe de Deus (RS);    – 

julianaharres@gmail.com  
 

 

EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A simulação realística empregada no ensino e aprendizagem em 
Enfermagem é apresentada como um processo dinâmico que envolve a criação 
de oportunidades que incorporam uma representação autêntica da realidade, a 
fim de facilitar a conexão do estudante as complexidades da aprendizagem 
prática e teórica com a oportunidade de repetição, feedback, avaliação e 
reflexão (COSTA et al, 2016).  

O desenvolvimento dos enfermeiros pode e deve acontecer ao longo de 
toda a vida, sendo uma forma de garantir a atualização científica e técnica e 
uma prestação de cuidados baseada em evidências científicas. Deve ainda 
contribuir para o desenvolvimento da perícia do enfermeiro nos diferentes 
domínios dos cuidados (científico, técnico, relacional e ético) (MAZZO; 
MARTINS, 2014).  

A simulação no ensino de enfermagem com recurso a tecnologias mais 
avançadas de simuladores, de som e imagem, tornou-se numa realidade cada 
vez mais popular como ferramenta educacional (BAPTISTA; PEREIRA; 
MARTINS, 2014). Este método permite ao aluno uma formação construtiva, 
responsável por transformá-los em uma pessoa única que contribui para 
aquisição e habilidades psicomotoras de forma a estimular sua autoconfiança 
como premissa a evitar angústias, inexperiência e principalmente o medo de 
cometer um erro. 

Assim a simulação realística é vista nas práticas de ensino como 
inovadora, sendo diferenciado dos métodos convencionais pela sua estreita 
relação com a qualidade de ensino. Este trabalho apresenta as práticas de 
simulação realística implantado no curso de Pós-graduação de Enfermagem 
em Emergência do Insituto Educacional São Camilo (RS) aplicados ao 
exercício do profissional do Enfermeiro para priorizar as práticas à beira do leito 
preparando-os com aprofundamento teórico prático para tomada de decisões 
dentro da realidade de saúde do nosso país.  

A partir deste contexto esse estudo tem o objetivo apresentar os 
benefícios da simulação como metodologia de ensino no curso de Pós 
Graduação de Enfermagem em Emergência, ressaltando sua contribuição para 
a formação de profissionais mais qualificados, com capacidade cognitiva, 
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afetiva e psicomotora para traduzir em competências a construção do 
conhecimento frente às práticas inovadoras em educação/saúde. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência, realizado a partir da reflexão do 
processo de utilização da simulação como metodologia de ensino no curso de 
Pós Graduação de Enfermagem em Emergência do Insituto Educacional São 
Camilo (RS). Na medida em que se encaminha na perspectiva de compartilhar 
experiências, este relato é um estudo descritivo da vivência de inserção e de 
construção de conhecimento concomitante ao levantamento teórico. 

Modelo utilizado para estruturação deste ciclo de aprendizagem inicia 
com aula teórica sobre ventilação mecânica invasiva e os cuidados de 
enfermagem relacionados ao paciente com suporte ventilatório.  
Posteriormente os alunos participam de estações de simulação realística com 
ventilador mecânico associados a casos clínicos para que desenvolvam 
conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, vinculados a: avaliação do 
paciente, raciocínio clínico, tomada de decisão e elaboração de um plano de 
cuidados e metas para intervenção interdisciplinar.  

Após a realização das aulas de simulação pelas estações práticas os 
alunos são avaliados por meio de estudos de casos que apóiem os resultados 
esperados na fase de desenvolvimento do profissional. O feedback é dado de 
forma a favorecer o autoconhecimento e confiança para que desenvolvam com 
eficiência os primeiros cuidados em campo de estágio bem como em sua 
prática profissional. 

Para a realização das simulações realísticas é utilizado cenários 
previamente organizados em salas de uma Instituição Hospitalar parceira do 
Instituto Educacional São Camilo, assim é possível a utilização de ventiladores 
mecânicos utilizados na prática profissional, o que torna o ambiente mais 
fidedigno com a realidade. Com um pulmão de teste utilizado para testar 
equipamento de ventilação, confeccionado em látex nos tamanhos 500ml 
adulto é possível simular modos, paramentos e ajustes ventilatórios, assim 
como possíveis intercorrências para que o aluno possa atuar em um ambiente 
controlado sem riscos para os pacientes e alunos. 

 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A simulação se propõe replicar aspectos reais e essenciais em cenário de 

aprendizado com a conveniência de simular diversas situações possíveis, o 
que enriquece o processo de ensino-aprendizagem. O aprendiz tem a 
possibilidade de cometer erros, corrigi-los e aprender com eles, sem provocar 
danos ao paciente. (TEIXEIRA et al. 2011). 

Existem vários estudos a demonstrar resultados positivos quando a 
simulação é utilizada na formação dos profissionais de saúde, principalmente 
quando é utilizada a simulação de alta-fidelidade (MAZZO; MARTINS, 2014). O 
desafio para os educadores é de preencher a lacuna entre o uso de simulação 
em laboratórios de aprendizagem e transferir esse conhecimento aplicando à 
prática clínica real. (TEIXEIRA et al, 2015).  
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Pelo exposto é possível inferir que na formação de pós-graduação de 
enfermeiros, a simulação pode desempenhar um importante papel, seja pelo 
contato com a tecnologia empregada no suporte ventilatório em pacientes 
críticos , seja pelo estímulo à resolução de problemas em situações novas e 
complexas que exigem elevados níveis de conhecimento e juízo clínico no 
ambiente de emergência onde a tomada de decisão é importante para o 
enfermeiro, seja pelo desenvolvimento da reflexão como estratégia para a 
melhoria contínua como aprimoramento da equipe e dos cuidados de 
enfermagem (MAZZO; MARTINS, 2014). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Desenvolver investigação deve ser uma preocupação dos docentes de 

enfermagem e das escolas. Os centros de simulação podem e devem ser 
espaços interessantes para desenvolver projetos investigação com elevado 
potencial de utilidade (MAZZO; MARTINS, 2014). Embora a simulação não 
deva ser um substituto para a experiência clínica direta, oferece aos estudantes 
oportunidades para a aprendizagem experiencial com adaptações específicas, 
feitas para estilos e necessidades únicas de aprendizagem (TEIXEIRA et al, 
2015). 

 A simulação nos processos de ensino-aprendizagem é uma prática 
reflexiva que vem ao encontro de processos assistenciais complexos de um 
serviço de Urgência e Emergência. Estimular a construção do conhecimento e 
saberes para dar conta das qualidades e limites de sua prática assim o 
aprendizado não se torna reprodução da realidade já vivenciada, mas ser 
capaz de elaborar uma representação pessoal sobre esta e seus conteúdos. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As ações e serviços de saúde (AS), ancoradas nas políticas públicas de 
prevenção, promoção e reabilitação, sinalizam transformações que possibilitam  
cooperação,  integração e a inter-relação entre os serviços de saúde permitindo 
a interconexão necessária para a totalidade e integralidade do cuidado ao 
usuário em seus ciclos de vida. Esta visão de totalidade e organização com 
suas redes de interconexões, interações dinâmicas, complexas e mútuas é 
percebida como um novo modelo de sistema em saúde, no qual os seus 
elementos constituintes interagem entre si e se influenciam mutuamente 
(SANTOS, SIQUEIRA, SILVA, 2009; CAPRA, LUISI, 2014).  

Nesta perspectiva é possível introduzir um novo conceito onde os 
serviços que pertencem às Redes de Atenção à Saúde (RAS) necessitam 
interligar suas ações de forma participativa e de cooperação e, em conjunto, 
numa relação mútua e multiprofissional, que por meio da comunicação e 
diálogo buscam melhores opções de saúde individual e coletiva em interação 
com o meio ambiente no qual vivem e se desenvolvem (THUROW, 2016). 

Este conceito apoia-se em princípios do Pensamento Ecossistêmico 
(PE) como a interação, interdependência, influência mútua, a cooperação e a 
integralidade, entre outros, demonstrando que as RAS são estruturas que 
devem estar interconectadas com arranjos que superam o modelo biomédico 
burocrático, hierárquico e hegemônico, centrado na doença. Com base nestas 
questões, o presente estudo tem como objetivo descrever a compreensão das 
RAS na perspectiva ecossistêmica. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

 O estudo resultou de um processo de pesquisa documental, de 
característica descritiva, exploratória com abordagem qualitativa. 

Trata-se de um recorte da Dissertação “Ações do enfermeiro nos 
serviços que integram a rede cegonha na perspectiva ecossistêmica” foi 
utilizado o Documento 1 –  Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 - 
Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). A identificação do 
fragmento, foi identificado pelo código da letra D - que representa o documento, 

mailto:marathurow@gmail.com
mailto:adrianecalvetti@gmail.com
mailto:hedihsiqueira@gmail.com


 

 

75 
 

e o número arábico 1, que segue a letra, identifica a ordem cronológica do 
documento analisado. 

Os  critérios de inclusão: Ser documento/arquivo oficial do MS no 
período de 2010 à 2014; contemplar o tema de pesquisa; estar disponível 
online na Rede Mundial de computadores. 

A análise documental, foi abordada em três etapas: Primeira etapa – 
análise crítica do documento, sobre a qual fundamenta-se as cinco dimensões 
descritas por Cellard (2008) - 1ª Dimensão – Exame em relação ao contexto; 2ª  
– Busca dos autores dos documentos; 3ª –  Autenticidade e confiabilidade do 
documento; 4ª – Natureza do texto; 5ª Dimensão -  Conceitos-chave e a lógica 
interna do texto. 

  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em 2010, foram criadas novas diretrizes com arranjos em RAS, articulando 

programas, ações e práticas clínicas e serviços de forma estratégica e organizada, 

como identifica o fragmento:  

 As RAS são consideradas como arranjos organizativos de AS, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (D1).  

Com base nesse fragmento, estudos apontam que o sentido de 
estruturar sistemas em redes é o caminho mais eficiente para a concretização 
da integralidade como princípio constitucional do SUS no Brasil (SILVA; 
MAGALHÃES JUNIOR, 2013). Portanto, alguns de seus elementos 
constitutivos devem estar inter-relacionados, com vistas a formação de 
relações mais horizontalizadas entre os serviços diversos, que passam a se 
comportar como pontos de atenção interconectados e com canais permanentes 
de comunicação, como aponta o fragmento: 

As RAS apresentam seis características: formação de relações 
horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na 
atenção primária à saúde, centralidade nas necessidades em saúde de uma 
população, responsabilização na atenção contínua e integral, cuidado 
multiprofissional, compartilhamento de objetivos, compromissos com os 
resultados sanitários e econômicos (D1).  

Em contrapartida dois fragmentos do documento referem que:  
O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações 

curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com AS dimensionados a 
partir da oferta, tem-se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios 
sanitários atuais e, demonstra ser insustentável para os enfrentamentos futuros 
(D1). 

O modelo de atenção definido na regulamentação do SUS preconiza 
uma contraposição ao modelo atual, centrado na doença, no atendimento à 
demanda espontânea e na agudização das condições crônicas (D1). 

A partir desses fragmentos, entende-se que as diretrizes são decisivas 
na organização das redes, possibilitando estruturar modelos de atenção à 
saúde inovadores, bem como, estratégias capazes de superar os modelos 
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tradicionais, que não conseguem mais dar conta das necessidades de saúde 
da população. 

Além das características e dos fundamentos, as RAS possuem 
elementos constitutivos fundamentais definidos como uma população, uma 
estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.  Esses elementos, no 
PE, compõem um sistema, ou seja, um ecossistema com estrutura dinâmica e 
organismos bióticos/sociais e abióticos/físicos inter-relacionados, tecendo a 
rede de cuidados num determinado espaço/tempo, portanto, em inter-relação 
com o meio ambiente. 

Na linguagem ecossistêmica as redes são formadas por nós, 
representados por todos os elementos (bióticos e abióticos) que constituem a 
realidade num espaço/tempo e os fios que os une são as relações. Nesse 
processo, o diálogo constitui-se como elemento essencial para estabelecer as 
interconexões entre os elementos constituintes, especialmente, na definição 
das linhas de cuidado. Nesta dinâmica a comunicação, especialmente o 
diálogo, é o fio condutor que liga a rede, formando uma teias de relações e 
integrações com a população, que vive, se desenvolve e trabalha, em meio 
ambiente próprio com o qual se relaciona. é influenciado, influencia   e   
necessita de cuidados de saúde. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A percepção ecossistêmica das RAS possibilita a compreensão do todo 

demonstrando o quanto é primordial uma nova forma de pensar e fazer por 
meio do conhecimento das inter-relações e dos princípios ecossistêmicos. 
Entretanto, para compreender essa relação é preciso abandonar a visão 
fragmentada, vertical e impositiva e, visualizar o ambiente como uma totalidade 
formando uma unidade integrada e inter-relacionada. Essa visão viabiliza 
compreender a relação e as novas formas capazes de gerar mudanças e 
transformações no todo, com impacto nos resultados obtidos das interações 
entre as partes oportunizando soluções que venham satisfazer as demandas 
em saúde da população. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com o aumento da idade média da população mundial e o estilo de vida 
acelerado nas grandes cidades, há a necessidade de se buscar alternativas no 
cuidado das pessoas frente à velhice, invalidez ou doença. Nesta situação, 
muitas vezes é necessário buscar o auxílio e o cuidado de uma pessoa do 
círculo familiar. Estes, denominados cuidadores, dedicam-se a auxiliar terceiros 
nas funções básicas do seu dia a dia, geralmente em tempo integral, e quando 
o estado de saúde do paciente piora ou o tratamento do mesmo se estende, há 
alterações também na rotina de quem cuida.  

Considerando estes fatores, a falta de ferramentas digitais que dêem 
suporte ao cuidador familiar no Brasil e a colocação de Oliveira (2015), dizendo 
que os cuidados com os familiares deveriam ser um tema central nas 
estratégias sociais e de saúde, propõe-se a implementação de uma plataforma 
interativa, denominada observatório cuidativo virtual, como alternativa de 
suporte aos cuidadores familiares na cidade de Pelotas, primariamente, 
objetivando ser uma ferramenta de auxílio ao bem estar e a resiliência entre os 
cuidadores. 

O observatorio cuidativo é um ambiente online de aprendizado, interação 
e compartilhamento de experiências bem como um website com conteúdo 
dinâmico que permitirá ao acadêmico pesquisador em Saúde da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPEL), a coleta e análise de dados quantitativos e 
qualitativos sobre a saúde física e mental do cuidador propondo-se assim uma 
intervenção por meio de cuidados paliativos. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização deste projeto, foi feito o levantamento dos requisitos 

junto ao setor de Enfermagem e Terapia Ocupacional da Universidade Federal 
de Pelotas, que definiu o problema da falta de interação entre parte da 
comunidade de cuidadores. 

Foi feito o levantamento bibliográfico para se entender os principais 
componentes que envolvem a promoção do bem-estar, saúde e resiliência do 

mailto:lbdneves@inf.ufpel.edu.br
mailto:leandro.dias@ufpel.edu.br
mailto:stefaniegriebeleroliveira@gmail.com
mailto:tatiana@inf.ufpel.edu.br
mailto:flaviaazambuja@gmail.com
mailto:dvlima@inf.ufpel.edu.br


 

 

79 
 

cuidador familiar. Depois, foi realizado um estudo de sistemas de 
gerenciamento de conteúdo, que de acordo com Beker (2016), permitem 
construir páginas e possuem recursos adicionais incorporados. Buscando-se 
estas plataformas digitais que poderiam abrigar conteúdo e ao mesmo tempo 
oferecesse recursos dinâmicos para tratamento e visualização dos dados 
optou-se pela plataforma Wordpress (WP). 

Neste projeto, o Wordpress foi utilizado em duas versões: a institucional 
da UFPEL para o projeto final, que pode ser acessada online mas é mais 
limitada em termos de recursos devido às condições de segurança definidos 
pela Universidade, e também um protótipo ou versão local no computador do 
desenvolvedor, a fim de testar e avaliar mais funcionalidades. Os dados 
dinâmicos da plataforma são adquiridos através de formulário eletrônico que os 
acadêmicos em Enfermagem podem preencher quando das visitas aos 
cuidadores familiares cadastrados na Unidade Cuidativa de Pelotas, sendo 
estes dados armazenados no banco de dados da plataforma para posterior 
análise dos estudantes ou pesquisadores em Saúde.  

Por fim, foram realizados testes com mineração de dados para testar o 
potencial do projeto em encontrar padrões nas informações coletadas. 
Utilizando a ferramenta WEKA e dados de teste, foi possível observar 
correlações entre os dados de entrada dos cuidadores levando em 
consideração diferentes parâmetros. Um dos exemplos que pode ser 
observado, é um ramo que começa pelo tempo que o cuidador está no 
cuidado, passando por se ele possuía ansiedade ou depressão anteriormente, 
seu gênero e idade e por fim, mostrando qual a intervenção terapêutica mais 
utilizada naquele caso, de acordo com a amostra. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O protótipo desenvolvido já conta com algumas funcionalidades, mais 

especificamente o login de usuário e os menus informativos, bem como a 
possibilidade de cadastro das informações dos questionários e a edição 
posterior dos dados. Estas informações são armazenadas em banco de dados 
integrado à plataforma e testes serão feitos com o WEKA, utilizando a saída 
deste banco de dados como entrada para o software de mineração. Depois, 
será disponibilizado este protótipo aos usuários, para se analisar o que pode 
ser melhorado. Colhidas as sugestões, o desenvolvedor irá então implementar 
a versão final já usando o WP Institucional da UFPEL e um servidor de sites 
específico.  

 

Por fim, na validação da plataforma, serão usados dois tipos de métricas: Sob a 
forma de um questionário aberto, um acadêmico pesquisador em Enfermagem 
da UFPEL irá avaliar se a ferramenta é capaz de contribuir no desenvolvimento 
da resiliência. A segunda, por meio de reuniões com os estudantes do curso de 
Terapia Ocupacional e Enfermagem da UFPEL e também cuidadores 
familiares, levantando a opinião deste quanto ao conteúdo, design e 
usabilidade da ferramenta.  

 
4. CONCLUSÕES 

 



 

 

80 
 

Neste trabalho foi implementado uma plataforma digital, denominada 
Observatório Cuidativo Virtual, que resultou em um ambiente de interação para 
os usuários. Para tanto, foi desenvolvido funcionalidades de edição de banco 
de dados bem como realizada uma mineração de dados com uma amostra de 
dados de teste. O trabalho também envolveu um conjunto de testes realizados 
com os usuários. 

 
Para viabilizar este trabalho, foram estudados os fatores que contribuem 

para o desenvolvimento da resiliência em cuidadores familiares bem como 
ferramentas computacionais adequadas à uma possível intervenção. Optou-se 
pelo WEKA para tarefa de mineração e visualização de dados e o WordPress 
como ambiente de desenvolvimento da plataforma. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Photovoice é um método de investigação-ação participativa, 
desenvolvido por pesquisadores inseridos em processos educativos, em 
comunidades carentes, e que promove a criticidade e inserção destes em 
processos de mudanças, por meio de uma técnica fotográfica específica. Esta 
abordagem apoia-se na educação para consciência critica de Paulo Freire, na 
teoria feminista e na fotografia documental (WANG; BURRIS; PING, 1996; 
MEIRINHO, 2016).  

Sendo assim um aspecto importante desse método é que ele permite o 
“empoderamento” do sujeito, ou seja, oportuniza que este participe ativamente 
na geração de dados, por meio da captação de imagens realizadas por eles 
que retratam suas vivências. Isso facilita e permite expressão e independe da 
linguagem escrita ou falada, mostra-se apropriado para populações 
vulneráveis, trabalhadores, crianças, camponeses e pessoas em condições 
socialmente estigmatizadas (WANG; BURRIS,  1997; HERGENRATHER; et al, 
2009).  

Nesse sentido, a aplicação do método foi fundamental, pois o estudo 
contemplou um público composto por crianças em contextos de vulnerabilidade 
social. Diante disso, o presente trabalho visa relatar a experiência da utilização 
do método photovoice, com crianças, alunas de uma escola da rede municipal 
de ensino, no município de Pelotas/RS, as quais retrataram momentos de 
afeto, vínculo e atividades lúdicas com cães terapeutas do Projeto Pet Terapia 
da UFPel.  
 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho é oriundo da dissertação de Mestrado intitulada: 
Intervenções Assistidas por Animais com crianças em contextos de 
vulnerabilidade social: utilizando o método Photovoice (PEREIRA, 2017). 
Obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Enfermagem (FEN) sob o Nº 1.558.671. E foi desenvolvida com a utilização 
dos cães terapeutas do Projeto Pet Terapia- (Faculdade de Veterinária – 
UFPel). 

O estudo foi realizado utilizando-se o método Photovoice, com o objetivo 
de “dar voz” aos participantes do estudo. Foram distribuidas máquinas 
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fotográficas digitais a cada uma das crianças participantes do estudo, no total 
de 5 crianças entre 6 e 9 anos de idade, a partir da indicação da escola.  

Inicialmente foram realizadas oficinas de capacitação com as crianças 
para explicar o desenvolvimento das atividades, os procedimentos éticos no 
momento de tirar as fotos de colegas sem a permissão destes e conceitos 
básicos no manejo e cuidado com o equipamento e as assisnaturas do Termos 
de Assentimento. 

A orientação para que as crianças fizessem o registro fotográfico foi: 
fotografar o que elas considerassem importante e significativo nas atividades 
com os cães na escola. A coleta de dados se deu entre os meses de 
junho/julho de 2016.  

As atividades foram organizadas da seguinte forma: dois encontros 
semanais. No primeiro encontro da semana eram realizadas as atividades 
lúdicas com os cães e o registro fotográfico, por um período de 40 minutos. 

No segundo encontro semanal era o momento da escolha das fotos, 
sem a presença dos cães, esta atividade era realizada em grupo. As imagens 
eram projetadas e as crianças tinham a liberdade de escolha, ou seja, 
selecionavam as mais significativas ou bonitas para elas. As fotos eram 
impressas, para que na semana seguinte pudessemos conversar sobre o 
significado de cada foto escolhida, indentificando as percepções da criança 
quanto as atividades propostas. Estas reuniões tinham duração de 60 minutos. 
Ao final da coleta de dados e da escolha e reflexão sobre as imagens, foi 
realizado um exposição por meio de “varal fotográfico” para escola, familiares e 
comunidade. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A utilização do Photovoice como instrumento para coleta de dados 

representou um grande desafio aos pesquisadores envolvidos, pois trata-se de 
uma metodologia pouco utilizada em pesquisas no Brasil precisando ser 
adaptada a nossa realidade. Entretanto foi uma abordagem muito impactante 
no cotidiano daquelas crianças, proporcionou algo novo e as colocou como 
“importantes” frente aos colegas da escola, levantou auto-estima por estarem 
participando do projeto e por sentirem-se acolhidas e empoderadas (PEREIRA 
et al, 2016; MEIRINHO, 2016).  

Foram desenvolvidas oficinas para envolver as crianças de forma 
dinâmica e intusiamante, de modo que elas não perdessem o interesse pela 
atividade e fazer deste um projeto atrativo. Essa momento foi importante para 
estabelecer uma relação entre o grupo e o investigador, posssibilitando que 
elas se sentissem confortáveis para falar e interagir.  

Percebeu-se que fotografia participativa, possibilitou às crianças 
retratarem de forma lúdica suas percepções à cerca das intervenção com os 
cães no ambiente escolar, além de despertar sentimentos de respeito e 
responsabilidade, sendo que este processo se deu de forma espotânea, 
criativa e alegre estreitou o vínculo de confiança entre elas e a pesquisadora. O 
contato com os cães terapeutas, proporcionou momentos de afeto, bem-
estar,descontração, brincadeiras e diversão, tudo registrado por meio da 
fotografia (PEREIRA, 2017).  

Nos encontros semanais o grupo tinha a possibilidade de refletir sobre o 
significado de cada fotografia registrada e escolhida por eles. Mostrando que 
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este método possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades 
anteriormente ocultas, como o “poder de argumentação” através da 
autoconfiança conquistada.  

O photovoice permitiu um empoderamento delas frente aos colegas de 
escola, minimizou problemas de relacionamento, elevou auto-estima, diminuiu 
episódios de agressividade para com os colegas e melhorou questões de 
aprendizagem em sala de aula. Podemos atribuir estes resultados, tanto ao uso 
da câmera, que facilitou o processo de auto-confiança, quanto ao vínculo entre 
os cães/crianças que trouxe motivação ao ambiente de aprendizagem, pelo 
fato de serem considerados “catalizadores sociais”(SAVALLI; ADES, 2016 p 
36-37). As crianças mostraram-se extremamente afetuosas como os cães e 
com os voluntários que participaram da pesquisa.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
O photovoice mostrou ser uma ferramenta importante no sentido de dar 

“voz” a criança em situação de vulnerabilidade, permitindo que estas 
compartilhassem experiências com outros colegas, professores e familiares, ao 
mesmo tempo que permitiu uma reflexão sobre suas condições de vida. Esta 
abordagem, numa perspectiva inovadora, contribuiu fortemente, para a 
transformação das práticas em saúde, oportunizando ampliação da pesquisa 
no campo da enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 O envelhecimento populacional tem ocorrido de forma acelerada e essa 
mudança repentina repercute na atuação dos profissionais de saúde, em 
especial o enfermeiro, devido às alterações que ocorrem com os idosos. Dentre 
elas se tem a Síndrome da Fragilidade do Idoso (SFI) que consiste em uma 
síndrome clínica, de origem multifatorial, representada pela diminuição das 
reservas de energia e aumento da vulnerabilidade dos idosos, reduzindo a 
capacidade de homeostase. Ela ocorre em espiral, embasada por um tripé de 
alterações composto principalmente por sarcopenia, desregulação 
neuroendócrina e disfunção imunológica. Essas alterações internas e 
progressivas podem ser exteriorizadas por um fenótipo composto por cinco 
componentes mensuráveis: perda de peso não intencional, fadiga, redução da 
força e da velocidade de caminhada e baixa atividade física (FRIED et al, 
2001). 

Assim, nesse contexto se faz importante realizar ações que objetivem a 
prevenção e promoção da saúde do idoso, para que seja evitado desfechos 
adversos, destacando que a SFI é complexa (DALLA e SCHENEIDER, 2014). 

Para tal, nesse trabalho, ao pensar-se de forma mais ampla e 
considerando atuações de uma equipe multidisciplinar foi proposto o algoritmo 
de cuidados à SFI. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo quantitativo, descritivo, com delineamento transversal, realizado 

com 820 idosos, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 
atuavam sob Estratégia de Saúde da Família, da zona rural do Município de 
Pelotas/Rio Grande do Sul, Brasil. 

Foram elencadas 10 unidades, cujos os idosos cadastrados foram 
sorteados por meio dos prontuários, sendo incluidos todos os idosos 
cadastrados no mesmo. Os idosos selecionados foram contatados e 
informados sobre o estudo e, caso aceitassem participar, assinavam o  Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. As entrevistas ocorreram 
nas casas dos idosos no período de julho a outubro de 2014, por meio de um 
formulário padronizado que continha questões relativas às variáveis 
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sociodemográficas como idade, sexo, cor da pele, morar só, morar em espaço 
reduzido, renda, escolaridade, fragilidade e declínio cognitivo.  

Para a avaliação da fragilidade utilizou-se o instrumento autorreferido, 
avaliando: perda de peso não intencional, baixa atividade física, redução da 
velocidade da caminhada, redução da força e fadiga. Classificou-se como idoso 
robusto aquele que não apresentou nenhum componente; pré-frágil o idoso 
com 1 ou 2 componentes; e frágil o idoso com 3 ou mais componentes SFI 
(NUNES, DUARTE, SANTOS e LEBRAO, 2015). 

A pesquisa seguiu a Resolução 466/20124 (BRASIL,2012), sendo 
aprovada  no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Pelotas, sob nº 649.802, de 19 de maio de 2014. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação à classificação de fragilidade, 19,5% dos idosos foram 

considerados robustos, 37,1% eram pré-frágeis e 43,4%, frágeis. Em relação 
ao “processo de fragilização”, ou seja, idosos classificados como pré-frágeis e 
frágeis, estes representaram 80,41%. 

Assim, os idosos estudados por ainda em sua maioria serem pessoas 
ativas principalmente por meio da atividade laboral, perceberam as alterações 
com mais facilidade pois elas comprometiam as suas atividades cotidianas, em 
especial, para os componentes como redução da velocidade da caminhada, 
redução da força e até fadiga. 

Desse modo, ao avaliar os componentes da fragilidade mais prevalentes 
entre esses idosos estudados, pode-se organizar de forma mais específica 
ações associadas as reais necessidades dessas pessoas. Para sistematizar o 
cuidado de enfermagem sugere-se a utilização do algoritmo, que se constitui 
em uma sequência finita de instruções bem definidas que podem ser realizadas 
ordenadamente e direcionam cuidado de enfermagem (PAES, MELLO, LEITE 
et al, 2014). 
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Figura 2: Algoritmo de cuidados para Síndrome da Fragilidade no Idoso 
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- Aplicar instrumento com  
indicadores de 
fragilidade 
 periodicamente; 
- Avaliar as funções 
cognitivas (aplicar 
Miniexame do Estado 
Mental); 
-Realizar estimulação 
cognitiva; 
- Orientar quanto à 
autonomia e estimular a 
realização das atividades 
de vida diárias; 
-Avaliar as ABVDs e 
AIVDs; 
-Avaliar depressão 
(Escala de Depressão 
Geriátrica); 
- Avaliar o contexto em 
que o idoso está 
inserido; 
- Estimular a interação 
social; 
-Orientar o 
familiar/cuidador quanto 
à importância da 
funcionalidade e 
cognição; 
- Estimular a participação 
ativa dos idosos nas 
atividades econômicas; 
- Respeitar  as 
influências culturais, 
religiosas e de contexto 
do idoso ao planejar seu 
cuidado. 

- Orientar quanto à 
prevenção de doenças; 
- Auxiliar na abstenção 
do uso do tabaco e 
álcool; 
- Realizar  detecção 
precoce de sinais e 
sintomas de doenças 
crônicas não 
transmissíveis; 
- Orientar quanto ao uso 
de medicamentos;  
- Orientação e educação 
nutricional do paciente e 
familiares/cuidadores por 
nutricionista, visando 
melhora do estado 
nutricional e prevenção 
de piora das condições 
gerais. 
- Estimular o 
desenvolvimento de 
habilidades manuais; 
- Incentivar a 
participação dos idosos 
na vida familiar e 
comunitária; 
- Encaminhar o idoso a 
outro profissional de 
saúde quando houver 
necessidade; 
 

- Orientar quanto ao 
tratamento paliativo para 
algumas patologias; 
- Estimular a participação 
ativa do idoso no cuidado 
da própria saúde; 
- Orientar o idoso e 
familiar/cuidador quanto 
à prevenção de quedas; 
- Orientar o idoso e 
cuidador quanto ao 
ambiente seguro;  
- Encaminhar para 
intervenção por 
nutricionista a fim de, 
avaliar necessidade de 
suporte nutricional oral 
ou parenteral. 
- Fornecer cuidados de 
qualidade para idosos 
com demência e outros 
problemas cognitivos e 
neurológicos; 
- Prevenir a iatrogênese; 
- Estimular a interação 
social; 
-Orientar o 
familiar/cuidador quanto 
à importância da 
funcionalidade e 
cognição. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

- Orientar quanto ao estilo de vida: 
Manter alimentação saudável (diminuir sal e gordura animal e aumentar frutas e 
legumes e manter consumo de laticínios e carnes magros e consumo moderado 

de carne vermelha e soja); 
Manter ingesta hídrica adequada; 

Manter atividade física; 
- Promover suporte emocional ao familiar/cuidador; 

- Atentar para sinais de depressão. 
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4. CONCLUSÕES 
 

A construção do algoritimo a partir dos dados obtidos contribui para a 
enfermagem como ciência à medida que permite que os profissionais 
enfermeiros sistematizem suas ações pautadas em dados científicos.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) 
ouGroundedTheoryfundamenta-se em 
desenvolverteoriaspelacontínuainteraçãocom os dados, por meio de métodos 
sistemáticos para coleta e análise de dados, de modo criativo e rigoroso, para 
explicarfenômenosestudados (CHARMAZ, 2009; TAROZZI, 2011).Ao longo do 
seu desenvolvimento, três principais vertentes metodológicas despontaram 
como referências para sua fundamentação epistemológica: a clássica 
(glauseriana) (GLASER, STRAUSS, 1967); a straussiana 
(relativista/subjetivista – STRAUSS; CORBIN, 2008); e construtivista 
(CHARMAZ, 2009). 

Tais vertentes apresentam “especificidades que viabilizam modi 
operandi diferentes, baseados em concepções e paradigmas epistemológicos 
próprios, frutos da evolução do processo de construção do conhecimento 
científico” (SANTOS et al, 2016, p. 1). Nesse sentido, identifica-se que 
existemconflitos e dificuldades de demarcar as especificidades entre as 
vertentes, o que por vezes, a utilização de modelos heterogêneos da TFD pode 
gerarconfusão e dúvidas (TORRES et al, 2015; SANTOS el al 2016). 

Com intuito defornecer subsídios para a qualificação da TFD em 
pesquisas da área da Psicologia, delineou-se como questão de pesquisa: de 
que forma a Teoria Fundamentada nos Dados tem sido utilizada nas pesquisas 
em psicologia no Brasil?Opresente estudo objetiva analisar como a TFD é 
utilizada nas pesquisas qualitativas em Psicologia, no contexto brasileiro,por 
meio de revisão integrativa de literatura. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de umarevisão de literatura de artigos publicados até o dia 22 
de maio de 2017, nas bases de dados Scientific Electronic Library On Line; 
Literatura da América Latina e Caribe; American Psychological Association; 
Index Psi Periódicos; Scopus e Web of Science, com os descritores: ("teoria 
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fundamentada" OR "teoría fundamentada" OR "Grounded Theory") AND (psi* 
OR psy*) AND (Brasil OR Brazil), resultando em trezentos e doze (n=312) 
estudos. Foram incluídos artigos originais de pesquisas desenvolvidas no Brasil 
que utilizasse aTFD eque contemplasse, no mínimo, um autor psicólogo, 
publicado em português, inglês ou espanhol. 

Para aseleção dos artigos foram desenvolvidas: a) Leitura dos títulos e 
resumos, sendo excluídos aqueles que não estavam diretamente relacionados 
à psicologia, resultando em 34 artigos; b) Exclusão dos9trabalhos duplicados, 
ficando-se com 25; c) Leitura completa dos 25 artigos, sendo excluídos 3por 
não estarem diretamente relacionados à psicologia. Ao total foram analisados 
neste estudo22 artigos com auxílio do software Atlas-ti versão 8.0. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Dos 22 artigos analisados, a maioria (n=15) informou a vertente 
utilizada, sendo 80% (n=12) straussiana, 13,33% (n=2) construtivista e 6,67% 
(n=1)clássica.  Metade (n=11) conceituou a TFD. 81,82% (n=18) dos artigos 
declararam ter utilizado a abordagem qualitativa.  

Todos informaram como ocorreu a coleta dos dados, sendo 90,91% 
(n=20) por entrevista, 13,64% (n=3) observação participante e 9,09% (n=2) 
mapa de rede.  Todos apresentaram o número de participantes, sendo 31,82% 
(n=7) 10 participantes, 13,64% (n=3) 22 participantes, 9,09 (n=2) 6 
participantes. Metade dos artigos analisados (n=11) informou que realizou 
análise comparativa constante dos dados.68,19% (n=15) indicou qual 
codificação utilizou. Destes, 53,33% (n=8) optaram pela aberta, axial e seletiva, 
13,33% (n=2) pela codificação inicial e focalizada e 33,34% (n=5) não 
informaram como ocorreu. 

Quanto apoio de software para análise dos dados, 22,73% (n=5) 
utilizaram o Atlas.ti, 72,73% (n=16) não informaram o uso e, 4,55% (n=1) 
declarou não ter utilizado. 95,45% (n=21) não indicaram utilização de 
memorandos. Nenhum (n=0) informou ou apresentou diagramas. 86,19% 
(n=19) não declarou comparação com a literatura, 13,64% (n=3) informou 
comparação após a análise. 

Discute-se que, diversos aspectos constroem e significam a TFD como 
método de pesquisa, destacando-se a construção da teoria a partir dos dados, 
a qual emerge pelo processo rigoroso de formulação e integração de conceitos 
por meio de um esquema lógico, sistemático e explicativo, revelando profundo 
conhecimento dos fenômenos sociais (SANTOSet al., 2016). Foi possível 
constatar que ainda é necessária melhor explicitação do esquema organizador 
e dos passos seguidos quando apresenta-sea TFD em publicações de 
artigosem Psicologia.  

Dos artigos analisados, a adoção da TFD está predominantemente 
restrita à etapa de análise dos dados, especificamente, à etapa de codificação, 
denotando fragilidade em sua apresentação como recurso metodológico de 
toda pesquisa, apontado estudo de outra área (BAGGIO, ERDMANN, 2011). 
Destarte, salienta-se que a análise qualitativa é um processo complexo e não 
deve ser desprovida de um método que tenha como base os passos-chave que 
decorrem dos dados brutos para interpretação e explicação. Assim sendo, 
apenas citar no método que a pesquisa utilizou da TFD pode enfraquecer a 



 

 

93 
 

metodologia em termos de rigor, pois oculta uma de suas principais 
características, qual seja, a sistematização (SIDHUet al, 2017).  

O cerne da TFD encontra-se no desenvolvimento de teorias a partir da 
contínua interação com os dados, ao invés da dedução de hipóteses a partir de 
teorias preexistentes. Seus métodos alicerçam-se em diretrizes sistemáticas 
para a coleta e análise dos dados, que são utilizados para construir de modo 
criativo e rigoroso teorias que possibilitem explicar os fenômenos estudados 
(CHARMAZ, 2009; TAROZZI, 2011).Contudo, com a parcialidade do uso da 
TFD, identificou-se que os artigos analisados limitaram-se a descrições dos 
fenômenos, o que pode comprometer a coerência entre método e resultados.  
Destaca-se que revisões de estudos sobre o uso da TFD como abordagem 
metodológica em outras áreas corroboraram com a presente revisão quanto à 
dificuldade de análise de trabalhos que não explicitam aformulação de teorias e 
o percurso metodológico (BARBOSA, 2017; GOMESet al., 2015). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Infere-se que,em sua maioria,o método é utilizado em pesquisas em 

Psicologia no Brasil, como estratégia para análise dos dados, especificamente 
na codificação. Identificou-se, ainda, possíveis lacunas quanto ao rigor 
metodológico de algumas revistas científicas. Detectou-se a necessidade de 
promover a divulgação de recursos que auxiliam no processo de análise de 
dados, como a construção de diagramas, memorandos e do uso de 
softwares.É mister que, para ampliar a análise deste método na área da 
Psicologia,necessita-se incluir análise de Trabalhos de Conclusão de Curso de 
graduação, Dissertações e Teses, algo que ficou limitado neste estudo. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB), instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 
1.654 de 19 de julho de 2011, vem com o intuito de gerar melhorias no acesso 
e qualidade da Atenção Básica, garantindo um padrão de qualidade que 
permite transparência e efetividade de ações direcionadas à Atenção Básica 
em Saúde1. O programa conta com quatro fases: Adesão e Contratualização; 
Desenvolvimento; Avaliação Externa e Recontratualização. Ao final de todas as 
fases, a cada 24 meses, inicia-se um novo ciclo do PMAQ-AB, no qual a 
unidade pode aderir novamente ao programa2. 

As unidades de Atenção Básica de Saúde, em sua maioria, constituem-se 
em equipes multidisciplinares, incluindo-se os técnicos de enfermagem, que 
tem como atribuição assistir ao enfermeiro no planejamento, organização e 
realização de atividades assistenciais ao indivíduo, bem como a execução de 
alguns programas vinculados à unidade de saúde3. Diante disso, justifica-se a 
escolha destes profissionais para o desenvolvimento do presente estudo, que 
tem como objetivo analisar a visão dos técnicos de enfermagem quanto às 
repercussões do PMAQ-AB em sua unidade de saúde. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo descritivo de abordagem qualitativa, recorte da pesquisa 
“Aplicação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB): olhar avaliativo dos profissionais de saúde”, 
desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Universidade de 
Santa Cruz do Sul. O estudo está fundamentado nos preceitos éticos contidos 
na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNISC, sob o protocolo n°1.171.974/15.  

A coleta de dados ocorreu em Estratégias de Saúde da Família (ESF) de 
11 municípios da 28ª Região de Saúde/RS. Participaram 20 técnicos de 
enfermagem, cujos critérios de inclusão foram: ser técnico de enfermagem de 
uma ESF aderida ao PMAQ-AB, ter participado de alguma fase do programa e 
aceitar participar do estudo. A coleta de dados ocorreu no período de abril de 
2016 a abril de 2017, através de entrevistas semiestruturadas, que foram 
gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram analisados seguindo a 
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metodologia de análise temática de Bardin (2010)4, na qual foram agrupados 
em quatro temáticas: “Influência na assistência à saúde”, “Modificações na 
organização do trabalho”, “Mudanças na estrutura física da unidade”. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto ao perfil, a maioria dos entrevistados era do sexo feminino, num 
total de 19, e somente um do sexo masculino, cujas idades variaram de 28 a 63 
anos; prevalecendo o estado civil casado; todos possuíam ensino médio 
completo. Do total, 14 eram concursados e seis contratados, sendo que 18 
cumpriam carga horária semanal de 40 horas e dois, 36 horas; o tempo de 
atividade no município variou entre 1 - 3 anos e 13 anos ou mais.  

Com relação à influência do programa na assistência à saúde, 
observaram-se mudanças na organização e qualidade do atendimento 
oferecido aos usuários. Um aspecto positivo apontado foi a exclusão das fichas 
e senhas para a organização do atendimento, com a implantação do 
acolhimento à demanda espontânea no cotidiano dos serviços. Conforme 
orientações do Ministério da Saúde, o acolhimento como uma diretriz é um 
processo que requer transformações, visto que ele deve trazer uma escuta 
qualificada, não servindo somente como triagem para o atendimento médico5. 

Sobre as modificações na organização do trabalho, evidenciou-se que a 
partir do PMAQ-AB os profissionais podem repensar e planejar o seu fazer, 
organizando sua rotina de trabalho de forma a qualificar suas ações, sob o 
enfoque da integralidade, oferecendo um melhor acolhimento e atendimento à 
população. 

No que tange às mudanças na estrutura física, os entrevistados 
apontaram grande investimento em infraestrutura, com a organização do fluxo 
dos serviços através de placas de identificação dos prédios e a inclusão de 
rampas de acesso, de acordo com o que preconiza o programa. Através do 
incentivo financeiro repassado aos municípios, o qual é determinado a partir 
dos resultados obtidos pelas unidades aderidas ao programa, foi possível 
proceder a compra de equipamentos e materiais para as unidades. 

Alguns técnicos de enfermagem desconhecem os objetivos e diretrizes do 
PMAQ-AB, em suas falas apontaram não haver mudanças com o programa, 
mas ao mesmo tempo não sabiam definir o programa e nem falar sobre sua 
implementação na unidade, ou relataram desconhecer os resultados do 
programa. Lacunas na comunicação entre os profissionais da equipe e 
gestores e a falta de retorno dos resultados de avaliações anteriores fazem 
com que os trabalhadores não se inteirem e reconheçam as repercussões do 
programa. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que o PMAQ-AB instiga ao investimento em melhorias, 
impactando em diferentes aspectos nas unidades de saúde aderidas. Estas 
melhorias buscam a qualificação da Atenção Básica; e para isto, o programa 
cumpre sua função de viabilizar modificações na estrutura física e no ambiente 
de trabalho dos profissionais da saúde, e também de promover mudanças para 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, que possibilita 
atender aos usuários com maior efetividade. 
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Entretanto, ainda faz-se necessária uma comunicação efetiva entre os 
profissionais, bem como o retorno dos resultados das avaliações às equipes, a 
fim de que os trabalhadores identifiquem as repercussões do PMAQ-AB em 
seu serviço.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As representações sociais (RS) revelam o modo pelo qual os indivíduos 
ou grupos sociais constroem seu conhecimento a partir de sua inserção social 
e cultural. Demonstram ainda a maneira como a sociedade (re)conhece e 
constrói esse saber com os indivíduos. (MOSCOVICI, 1978). O objetivo foi 
conhecer as RS de saúde sob a perspectiva de pessoas que vivem em 
situação de rua.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo na perspectiva das RS com abordagem estrutural. (ABRIC, 
1994). Realizado no Consultório na Rua (CR) do GHC, em Porto Alegre/RS. 
Participaram 43 usuários maiores de 18 anos. Foram excluídos os que tinham 
dificuldade cognitiva e/ou de comunicação, comportamento hostil e agressivo. 
Coleta de dados (outubro/2016 a março/2017), com a questão estímulo: cite 
cinco palavras que vêm à cabeça quando pensa em saúde.  

Para análise utilizou-se o software Ensemble de programmes permettant 
l analyse des évocations. (VERGÈS, 2002). Estudo seguiu a Resolução 
466/2012, projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (CAAE 18536713.8.0000.5344) e do 
Grupo Hospitalar Conceição (CAAE 18536713.9.3001.5530). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre os 43 participantes 75% eram homens, 53% tinha de 31 a 45 

anos, 39% estava em situação de rua há mais de 10 anos. As RS de saúde 
foram investigadas por meio da questão estímulo “cite cinco palavras que lhe 
vêm à cabeça quando pensa em saúde”. Da qual resultaram 215 evocações 
com Ordem Média de Evocações= 2,9. Foram considerados, na análise 
aqueles com frequência mínima 3, representando 75,3% das evocações, 
totalizando 162 palavras e 57 vocábulos diferentes. 
 

Quadro 1 – Centralidade dos termos evocados pela população de rua, atendida no 
Consultório na Rua do GHC, em resposta ao estímulo “cite cinco palavras que 

vêm à cabeça quando pensa em saúde”. Porto Alegre, 2017. N= 43 

OME < 2,9 – Quadrante 1 OME > 2,9 – Quadrante 2 

 F OME  F OME 
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Alimentação 36 2,529 Atendimento 14 3,071 

Tranquilidade 17 2,688 Emprego 10 3,200 

Dormir 13 2,846 Moradia 18 3,667 

OME< 2,9 - Quadrante 3 OME > 2,9 – Quadrante 4 

 F OME  F OME 

Bem-estar                                8 1,875 Acordar 4 3,750 

Dinheiro 3 2,333 Amigos 3 3,333 

Felicidade 5 2,400 Família 9 4,000 

Longevidade 3 2,667 Filhos 6 3,500 

Medicamento   9 2,556    

Vida 7 2,714    
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2017. 

No Quadrante 1, localizam-se as evocações que compõe o possível 
núcleo central (NC) a estrutura mais sólida das RS (ABRIC, 1994). As RS de 
saúde, na perspectiva de pessoas que vivem na rua foram  representadas por 
“alimentação, tranquilidade e dormir”, revelando que as necessidades básicas 
são determinantes para o contexto de saúde dessas pessoas.  

Aponta-se que na escassez de recursos, muitas pessoas em situação de 
rua não conseguem adquirir alimentação mínima diária. Além disso, dentre os 
moradores de rua têm os que possuem renda, os que pedem dinheiro e ou 
comida e os que sobrevivem do lixo. (ANDRADE; COSTA; MARQUETTI, 
2014). O vocábulo ‘tranquilidade” pode representar as dificuldades 
relacionadas à garantia de proteção, necessidade de dormir com segurança, de 
buscar descanso nos horários e lugares mais seguros.  

Os elementos periféricos (Quadrante 4) foram constituídos pelas 
evocações: acordar, amigos, família e filhos. Assim, interagindo com o NC, 
“acordar” representa a preocupação com a vulnerabilidade durante o sono e 
com a garantia de acordar bem. Pois, a noite na rua é considerada perigosa e, 
aparentemente dormir à mercê das condições climáticas e ambientais noturnas 
cria uma necessidade especial e um obstáculo a ser enfrentado a cada noite. 
(CARAVACA-MOREIRA; PADILHA, 2015). Sendo uma estratégia, dormir 
durante o dia e em locais onde há maior número de pessoas circulantes. 
(KUNZ; HECKERT; CARVALHO, 2014). 

 Os vocábulos amigos, família e filhos, representam a importância da 
interação do processo de saúde com o vínculo familiar. Sendo que pessoas em 
situação de rua possuem fragilidade nos vínculos afetivos, que são marcados 
por distanciamento e/ou rompimento dos laços familiares. (ALCANTARA; 
ABREU; FARIAS; 2015). Os vocábulos também representam a ausência do 
apoio social.  

Os elementos intermediários (Quadrantes 2 e 3) foram compostos pelos 
vocábulos: atendimento, emprego e moradia; bem-estar, dinheiro, felicidade, 
longevidade medicamento e vida. Representando que “bem-estar”, pode estar 
relacionado ao atendimento de saúde e ao acesso à medicação, bem como, ao 
emprego, que gera o sustendo para garantir a vida.  
 

4. CONCLUSÕES 
 

Considera-se que as RS de saúde na perspectiva de pessoas em situação 
de rua, indicam um conceito ampliado de saúde incluído as necessidades 
básicas, vínculo com amigos/família e a relação com o trabalho. Além disso, o 
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fato de muitos estarem afastados da moradia, emprego e família não os 
impede de projetar nesses valores um significado de vida plena, associada à 
saúde e ansiar por dignidade, segurança, respeito e inclusão na sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como droga, 

qualquer substância não produzida pelo organismo. As quais podem ser 
divididas em lícitas e ilícitas, sendo que as drogas do tipo lícitas são liberadas 
por Lei e aceitas socialmente, porém restritas em algumas situações e as 
ilícitas são todas aquelas proibidas por Lei (BRASIL, 2001).  

Foi nesse intuito de proibição que ocorreu às primeiras intervenções do 
governo brasileiro relacionada à temática (MACHADO; MIRANDA, 2007). A 
partir de movimentos pensados nos direitos humanos e na saúde, constroem-
se políticas públicas direcionadas ao usuário de álcool e outras drogas de 
saúde.  

A Redução de Danos (RD) conduz suas ações pautadas na RD sociais e 
a saúde aos usuários de álcool e outras drogas, por meio da informação, 
educação, aconselhamento, distribuição de insumos entre outros. Todas as 
ações de RD devem ser preservadas a liberdade de decisão do usuário em 
relação à prevenção, diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2005). A figura do 
Redutor de Danos é trazida como um Agente Social, que se caracteriza por ser 
um “profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a 
defesa e às pessoas em situação de risco pessoal e social” (BRASIL, 2011e, 
p.1).  

Nesse interim, a pesquisa fenomenológica baseada em Alfred Schutz 
pode contribuir em pesquisas desenvolvidas na enfermagem e saúde, pois 
tende auxiliar na construção do conhecimento frente às questões vividas no 
mundo social em grupo específico por meio da compreensão das suas 
motivações e objetivos (SCHÜTZ, 2012). 

Diante disso, tem-se como objetivo: relatar a experiência de 
aproximação e ambientação na pesquisa fenomenológica, junto aos Redutores 
de Danos de um município da região Sul do estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
 

2. METODOLOGIA 
 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. O presente 

relato de experiência é produto de um projeto de pesquisa com abordagem 
fenomenológica intitulado “Motivações da ação do redutor de danos ao cuidar 

mailto:amandamello6@yahoo.com
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de usuários de álcool e outras drogas”, Aprovado pelo do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) com Seres Humanos sob o Nº 1.967.534. A vivência ocorreu 
nos meses de abril e maio de 2017, por meio do acompanhamento no trabalho 
de campo com sete Redutores de Danos no espaço da rua e por meio de 
visitas domiciliares.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Percebe-se no decorrer da vivência que os Redutores de Danos, 

direcionam o cuidado em Redes de Atenção a Saúde. A política de Atenção 
Integral ao usuário de álcool e outras drogas, prevê que o cuidado necessita 
estar direcionado aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 
Reforma Psiquiátrica articulados em uma rede de serviços de saúde incluindo 
componentes da atenção básica, ambulatórios, CAPS ad, atenção hospitalar e 
componente da rede de suporte social complementares ao SUS como 
Associações de ajuda mútua e outras entidades (BRASIL, 2004a). O trabalho 
em Rede de atenção a Saúde é fundamental no campo da saúde mental, pois, 
além de garantir a articulação de ações intersetoriais, promove a integralidade 
do cuidado.  

Além disso, observa-se, que os Redutores de Danos trabalham na 
perspectiva de humanização do cuidado, por meio do respeito ao usuário. Para 
conseguir trabalhar na lógica de RD é necessário reconhecer o usuário por 
meio de sua história de vida, características, necessidades, estratégias de 
contato com usuário e família, mas principalmente com a construção de vínculo 
(BRASIL, 2004a).  
 A Política Nacional de Humanização (PNH) traz como uma de suas 
diretrizes o acolhimento e escuta, reforçando o reconhecimento do que o outro 
traz como legítima e singular necessidade de saúde. Nesse contexto, cuidar do 
outro exige esforço em superar diferenças e zelar para que exista um diálogo 
harmonioso com o próximo (BRASIL, 2004b).  

 
3. CONCLUSÕES 

 
Acompanhar os Redutores de Danos no espaço da rua e em visitas 

domiciliares  possibilitou ampliar olhares em relação ao trabalho de campo e 
estratégias de cuidados com usuários de álcool e outras drogas por meio da 
pesquisa fenomenológica. Conclui-se a importância do trabalho em Redes de 
Atenção a Saúde, para que se possa construir junto com ele estratégias de 
Redução de Danos, prevenção, educação, tratamento e promoção de saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A quimioterapia ainda é um dos tratamentos oncológicos mais utilizados. 

A depender do protocolo quimioterápico prescrito, podem surgir diversos 
efeitos colaterais relacionados aos sistemas hematológico, cardíaco, pulmonar, 
gastrintestinal, neurológico, vesical, renal, dermatológico e hepático, além de 
disfunção reprodutiva, metabólica, reações alérgicas e anafiláticas (BONASSA, 
2012). Seus efeitos colaterais e a falta de informação sobre os cuidados são 
aspectos negativos atrelados a terapêutica. Neste contexto, a equipe de 
enfermagem assume grandes responsabilidades frente a esses pacientes, 
tendo como competência prestar assistência na avaliação, diagnóstico a 
tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. Com isso, exige dos 
enfermeiros uma assistência com enfoque na avaliação integral do paciente e 
sua família (FURTADO, 2016). Destaca-se a função educativa do enfermeiro 
realizando orientações que promovam a elucidação e a desmistificação da 
quimioterapia (COELHO, 2015). Nesse sentido os recursos de informação e 
comunicação podem ser importantes ferramentas educativas no ambiente 
oncológico (RAZERA, 2014). Este estudo tem como objetivo relatar a vivencia 
do processo de construção de um vídeo educativo sobre o tratamento 
quimioterápico: orientações para pacientes e familiares. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo descritivo de abordagem qualitativa na modalidade de relato de 

Experiência. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa descritiva 
que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que 
abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional de interesse da 
comunidade científica (CAVALCANTE; LIMA, 2012). Relata-se a vivência de 
uma enfermeira no processo de construção de seu trabalho de conclusão de 
Residência em um Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia, de 
uma instituição localizada na região sul do Rio Grande do Sul. A apresentação 
do Vídeo Educativo foi resultado do seu trabalho de conclusão. Os processos 
de construção e finalização ocorreram no período de março de 2016 a janeiro 
de 2017, sendo organizados em quatro etapas: revisão narrativa da literatura, 
construção do roteiro, avaliação do roteiro pelos juízes especialistas e 
desenvolvimento do vídeo educativo (RAZERA, 2014). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente realizou-se a revisão narrativa da literatura com temática 

da quimioterapia oncológica e cuidados adotados, para assim construir o 
roteiro do vídeo.  O mesmo foi anexado ao projeto e submetido à Plataforma 
Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, obteve aprovação com 
o parecer de número 1.891.285. Posteriormente foi realizada a validação do 
roteiro pelos profissionais especializados em Oncologia do serviço, 
considerados juízes especialistas. Com o roteiro validado realizou-se uma 
parceria com um estúdio que se sensibilizou com o tema auxiliando na 
produção e edição do vídeo. Tecnologia composta por imagens, legendas, 
áudios e uma animação que apresentou o conteúdo ao telespectador. A 
narração pertenceu à enfermeira residente em tela. A duração do vídeo foi de 
13 minutos. Em relação à organização do conteúdo do vídeo; primeiramente 
apresentou-se o propósito do vídeo, após explanou-se sobre o ambiente em 
que o usuário realiza o processo da terapêutica oncológica. Em segundo plano 
permaneceram as informações relacionadas à quimioterapia, seus efeitos 
colaterais e os cuidados com estes a nível ambulatorial e domiciliar. Por fim 
orientam-se os cuidados emergenciais e os direcionamentos do usuário aos 
estabelecimentos de saúde específicos. Ao termino do processo de construção 
o vídeo foi apresentado juntamente com o trabalho de conclusão a banca 
avaliadora e aos convidados profissionais, residentes e acadêmicos do 
hospital. Assim, pode-se justificar o desenvolvimento desse Vídeo Educativo, a 
partir do momento em que sua utilização pode proporcionar ao indivíduo uma 
maior capacidade de compreensão e reprodução das informações contidas e 
apresentadas pela tecnologia (MOREIRA et al, 2013). Nesse sentido, os 
profissionais estão cada vez mais investindo no desenvolvimento de 
tecnologias orientadas pela teoria de auto eficácia que se resume na convicção 
de que se pode executar com sucesso o comportamento necessário para 
produzir o resultado desejado. Intervenções educativas propiciam a quebra da 
relação vertical que, tradicionalmente, existe entre os profissionais da área da 
saúde e os pacientes (FURTADO, 2016). Não se pode negar a importância do 
trabalho pedagógico e, por conseguinte, humanizador desenvolvido na classe 
hospitalar. De um lado as atividades educativas no ambiente hospitalar com 
práticas pedagógicas interdisciplinares, fazendo uso de diferentes meios e 
recursos, os quais se mostram uma experiência rica e desafiadora no campo 
pedagógico, exigindo do profissional que lá atua uma formação mais humana e 
consciente do papel social que exerce (COELHO, 2015). Portanto, os recursos 
de informação e educação podem ser importantes transformadores da 
realidade, a partir da promoção da educação em saúde, além disso, facilitam a 
interação entre profissionais da saúde e usuários (RAZERA, 2014).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Atuando no serviço de oncologia ambulatorial, foi possível evidenciar o 

sofrimento relacionado aos efeitos colaterais debilitantes e ao medo da 
desconhecida quimioterapia oncológica. Devido a estes aspectos, muitos 
usuários descontinuaram o tratamento. É necessário inovar e desenvolver 
recursos que facilitem a transmissão das orientações e o entendimento destas. 
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Porém a ausência de estudos padronizados que abordem a quimioterapia e 
seus efeitos dificulta o desenvolvimento de materiais educativos padronizados. 
Destacando, também, a insuficiência de investimento das instituições em 
tecnologias educativas destinadas aos usuários. Estes aspectos nutrem a 
mitificação do câncer e de seu processo terapêutico. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O pré-natal é preocupação constante do Ministério da Saúde, que tem 
investido em políticas e programas públicos e na uniformização do cuidado, 
enfatizando a melhoria da qualidade, segurança e humanização da assistência 
as gestantes (BRASIL 2012).  

A gestação de alto risco é aquela em que a vida ou a saúde da mãe e/ou 
do feto têm maiores chances de comprometimento do que média da população. 
Trata-se de uma experiência estressante, visto que o curso normal da gravidez 
pode ser interrompido, repercutindo em todo o contexto familiar (BRASIL, 2012; 
ZAMPERI, 2011).  

O cuidado direto e sistematizado de enfermagem às gestantes 
oportuniza um ambiente de confiança, e suporte emocional necessário para 
que estas manifestem suas dúvidas e apreensões. A ação educativa dos 
membros da equipe de enfermagem tende a diminuir a incidência de danos 
redutíveis e a desenvolver uma atitude responsável quanto à proteção de sua 
saúde da mãe e bebê (MARQUES; PRADO, 2004). 

O presente estudo objetiva apresentar à visão de gestantes de alto risco 
no tocante a assistência de enfermagem prestada em um Hospital de Ensino 
em Pelotas/RS. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Tratou-se de um estudo qualitativo e descritivo. A pesquisa qualitativa 
refere-se a questões singulares, das relações, das representações, das 
crenças e das percepções (MINAYO, 2010). No estudo descritivo, o 
pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos sem 
manipulá-los (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2007). 

O cenário da pesquisa foi a Maternidade do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas, e participaram nove gestantes de alto risco 
internadas em novembro de 2016. A coleta de dados ocorreu através de 
entrevistas individuais e semiestruturadas, e foram gravadas.  

A análise e interpretação dos dados foram fundamentadas na Proposta 
Operativa de Minayo (2010).  
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Este estudo respeitou a Resolução 466/12, e o Código de Ética de 
Enfermagem. Foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina/UFPel  - 
registro 60555316.5.0000.5317. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As participantes do estudo pertenciam a faixa etária entre 18 e 45 anos, 

tinham nível de escolaridade entre ensino fundamental incompleto e superior 
incompleto. Quanto à ocupação, quatro eram donas de casa, uma vendedora, 
uma corretora de imóveis, uma agricultora, uma empregada doméstica e uma 
estava desempregada. A renda familiar variou entre um a cinco salários 
mínimos. 

Na primeira categoria abordou-se a assistência de enfermagem na visão 
das gestantes, e evidenciou que os profissionais criam um ambiente de 
confiança, possibilitando a expressão e verbalização das apreensões e 
dúvidas.  

A essência do enfermeiro é o cuidar, processo que envolve contato 
próximo, denotando assistir ao ser humano nas suas necessidades, 
envolvendo atos, comportamentos e atitudes. Para que esse cuidado seja 
efetivo, o enfermeiro necessita ser empático e ofertar cuidados à gestante de 
forma que contemplem suas expectativas (COSTA, GARCIA e TOLEDO,2016). 

Vislumbrou-se a importância da atuação dos enfermeiros para ativa 
implantação de ações de cuidado e educação em saúde, sendo marcante o 
papel desses profissionais para o reconhecimento na equipe de saúde. 

Para qualificar a assistência, as gestantes devem ser envolvidas num 
ambiente confiável, objetivando sua credibilidade e o atendimento conforme 
suas vivências, não apenas sob a ótica das doenças que as acometem. 

Na segunda categoria, elencaram-se sentimentos vivenciados pelas 
participantes durante a hospitalização. O processo de gestar relaciona-se à 
experiência delas com as condições de saúde e cada uma tem formas 
diferentes de conviver e lidar com a situação.  

O sentimento de medo pela sobrevivência do bebê foi a maior 
preocupação evidenciada. É comum elas expressarem temor pela vida de seus 
filhos, uma vez que têm consciência de que as intercorrências gestacionais 
poderiam gerar agravos ao bebê (ZAMPERI, 2001). 

 Contudo, observou-se que as participantes expressaram suas 
esperanças e, aguardavam ansiosas para terem seus bebês em seus braços. 
Esta esperança as fazia enfrentar o presente cheio de dúvidas, medos e 
ansiedades e as levava a acreditar em um futuro promissor. Ansiavam por 
voltar ao seu lar, conviver com suas famílias, retomar sua rotina e assumir seu 
espaço.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este estudo permitiu conhecer a visão de gestantes de alto risco sobre a 

assistência de enfermagem recebida. Elucidou-se que o cuidado de 
enfermagem neste hospital está sendo muito bom. As gestantes estabeleceram 
vínculos, confiança e segurança durante o tempo de internação, e apontaram a 
importância dos profissionais da enfermagem. 
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Com relação aos sentimentos expressos pelas gestantes reforça-se que 
os profissionais da enfermagem invistam no diálogo, para obterem melhores 
resultados nas suas ações, tornando a assistência de qualidade e humanizada. 

 Espera-se que este estudo desperte reflexões nesses profissionais, 
mostrando a relevância de uma assistência que valoriza os sentimentos 
singulares, as demandas originadas pelas gestantes e suas famílias, 
construindo vinculo com as mulheres, de forma que se sintam seguras para 
vivenciar este período crítico em sua vida. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa tem como objetivo ampliar o acesso a serviços de saúde 
pública utilizando ferramentas tecnológicas em benefício a programas de 
gestão de políticas públicas, visando desenvolver um aplicativo que facilite o 
atendimento à saúde pública de pessoas que vivem em comunidades rurais, e 
bairros vulneráveis, inicialmente nas cidades de Pelotas, Brasil e Comodo 
Rivadavia, Patagônia Argentina, para posteriormente replicar o projeto a nível  
estadual  ou  nacional. 

Desta forma está sendo desenvolvido um produto inovador e capaz de 
acrescentar melhorias ao atual sistema de gestão pública em saúde da 
Argentina e do Brasil. O projeto ocorre em parceria com a Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que realiza a sete anos estudos na 
área do uso de programas e técnicas de georreferenciamento (TETAMANTI, 
2014) que auxiliem a saúde pública local e, portanto, poderá fornecer 
informações de forma a  complementar o desenvolvimento  de tal projeto. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

 O trabalho metodológico vem sendo desenvolvido, através de 6 
atividades teórico-práticas, que estão descritas abaixo: 
 a) Revisão Bibliográfica: Buscou-se o reconhecimento de trabalhos 
dirigidos ao uso de geoferrenciamento em auxilio a saúde pública, como os 
trabalho de uso de SIGs para a construção do mapa da saúde em cidades 
paranaenses (MANOEL, 2010 e LISBOA MULLER, CUBAS e CORDEIRO, 
2010). 
 b) Estudo de caso do trabalho em andamento realizado pelo Instituto de 
Investigações Geográficas da Patagônia.  
 c) Reconhecimento e avaliação de sistemas de visualização e 
manipulação de mapas georreferenciados disponíveis como APP, software 
(abreviação de applicacion no inglês). 
 d) Desenvolvimento de um software tipo APP de caráter interativo, 
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colaborativo e online (LOWDERMILK, 2013) que auxilie  o  armazenamento  de 
dados de uma determinada região e facilite a logística local de saúde pública. 
 e) Teste do aplicativo nas cidades de Pelotas, RS, Brasil e Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina e; posterior comparação entre  o uso do mesmo 
nas diferentes regiões. 
 f) Transferência do resultado aos órgãos públicos interessados na 
aplicabilidade. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da revisão até agora realizada, fez-se notória a importância do 
uso de ferramentas de geoprocessamento que auxiliam a logística da 
disponibilização de recursos oferecidos pelos órgãos de saúde pública de um 
determinado local, o que resultou na percepção da necessidade de se produzir 
um aplicativo de celular, que é uma ferramenta de fácil acesso a população. 
Atualmente os agentes de  saúde de ambos os países atuam utilizando 
formulários em papéis, que são preenchidos à mão e contém diversas 
informações sobre cada família de uma determinada região, com esse método 
muitas informações são perdidas e não sistematizadas. 

A troca de informações que se dá em função de ser um projeto binacional 
é de extrema importância para o desenvolvimento do projeto, pois é possível  
aprender com as diferenças de pesquisa entre metodologias realizadas pelas 
diferentes Universidades que possuem relações distintas entre os 
Representantes Governamentais da área da saúde pública e a comunidade 
universitária, além de um diferente cenário quanto  à organização cultural  e 
social. 

Para o desenvolvimento deste projeto foram necessárias diversas 
reuniões entre a equipe brasileira e a equipe argentina com profissionais da 
área da saúde  a fim de que fosse desenvolvido um aplicativo capaz de atender 
as politicas públicas de saúde em ambos os países (Fig.1 e 2). 

As missões realizadas pela equipe brasileira a argentina e vice-versa, 
foram fundamentais para o entendimento do problema que permeia o objetivo 
deste projeto (Fig. 3). Através dos encontros foi possível compreender as 
divergências existentes entre os sistemas de saúde e como ambas as culturas 
tratam a comunicação entre o meio acadêmico e os  centros de saúde 
administrados pelos municípios. Estas informações foram cruciais para a 
prototipação que atendesse a ambos países e levasse questão culturais e  de 
peculiaridades em consideração.  

Dentre estas reuniões ocorreu uma análise do teste da identidade visual 
do aplicativo, que resultou em uma discussão sobre diversos temas 
relacionados ao aplicativo. A exemplo foi analisado que o agente de saúde tem 
um código para algumas doenças, como HIV, sífilis e hepatite, pois ainda há um 
preconceito relacionado as mesmas, assim, a pessoa que responde as questões 
do agente não se sente confortável, se é portadora de algumas destas doenças, 
ver o preenchimento destes dados em seu formulário. Portanto houveram 
algumas modificações importantes na versão inicial da identidade visual do APP, 
em que foi retirado o nome de algumas doenças das telas e tais nomes foram 
substituídos por um código para facilitar o uso do mesmo. 
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Para poder ser utilizado plenamente em mais de um país o aplicativo foi 
desenvolvido em duas línguas, se baixado no Brasil ele será carregado em 
português e em países que a língua oficial é espanhol, como a Argentina, o 
aplicativo é carregado automaticamente  em espanhol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 e 2: Agentes de Saúde de Comodoro Rivadavia utilizando o aplicativo em teste piloto. Fonte: 

Arquivo dos Autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Cronograma  de visitas entre os técnicos de ambos os países. Fonte: Arquivo dos Autores. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A produção do protótipo do aplicativo (Fig. 4 e 5) já foi desenvolvido, está 
a prova e disponível (online) para sua adequação (disponível em: 
http://appsaude.wixsite.com/argbr). O teste da identidade visual do programa foi 
levado à Comodoro Rivadavia e analisado em diversas reuniões com 
profissionais de diversas capacitações a fim de resultar uma linguagem que 
possa ser utilizado pelos agentes de saúde e que atenda a demanda da região, 
com base no formulário disponibilizado pelo subsecretário de saúde da região 
que já é utilizado no Setor Público de Saúde da província em questão. A 
estimativa do projeto é de que a fase de testes ocorra até ano que vem e então o 
aplicativo poderá ser utilizado pelos agentes de Comodoro Rivadavia em março 
do ano de 2017, neste meio tempo será testado também no município de 
Pelotas, a fim de que o Aplicativo possa ser utilizado em ambas às regiões. 

A acessibilidade as politicas sociais é concebida como parte da efetivação 
dos direitos sociais. Para Britos (2006) os direitos sociais tem a capacidade de 
desmercantilização, e o acesso aos mesmos eleva o nível de vida da população,  
as faz independentes e autônomas das forças do mercado. Assim, o uso de uma 
ferramenta tecnológica como o aplicativo APP + SAUDE poderá contribuir com 
a disponibilização de serviços sociais à comunidades de difícil acesso e com 
necessidades sociais visíveis  de forma efetiva  e igualitária. 

http://www.appmaissaude.com/)
http://www.appmaissaude.com/)
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Figura 4 e 5: À esquerda a Tela do Aplicativo que foi criticada em reunião e depois alterada. À direita 

Tela do Aplicativo atual já alterada com as modificações indicadas. Fonte: Arquivo dos Autores. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho consiste na apresentação de uma pesquisa 
qualitativa aprovada recentemente pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPq. Trata-se de uma avaliação 
dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) da Região Sul do 
Brasil. 
Os centros de atenção psicossocial foram implementados por meio da Lei da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira 10.216/01 e dispõem sobre a proteção e os 
direitos das pessoas com sofrimento mental, modificando assim o modelo de 
assistência no Brasil (BRASIL, 2001; 2002). Neste sentido os CAPSi são 
serviços de saúde mental voltados para crianças e adolescentes com 
comprometimentos psíquicos, incluindo psicoses, neuroses graves e autismo 
(BRASIL, 2004). 
Devido a implementação recente dos CAPSi, considera-se necessária uma 
avaliação desses serviços, desde a estrutura do local até o modo de 
atendimento. Devido então a necessidade de uma avaliação dos CAPSi, o 
principal objetivo da  pesquisa apresentada então é realizar um processo 
avaliativo participativo e construtivista em um Centro de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenil que possibilite a compreensão do objeto avaliado conjuntamente 
com os sujeitos envolvidos objetivando a qualificação dos serviços na 
assistência a criança e o adolescente. Sendo assim, este projeto de pesquisa 
propõe-se avaliar qualitativamente os serviços de saúde mental com ênfase 
nos CAPSi. 

 
1. METODOLOGIA 

 
O presente estudo é parte integrante do projeto de pesquisa “Avaliação do 
centro de atenção Psicossocial infanto-juvenil do Estado do Rio Grande do Sul 
(CAPSi-Sul)”. O local de estudo para a realização da pesquisa será um CAPSi 
que esteja adequado as portarias que o regulamenta. Os grupos de interesse 
para esta avaliação de quarta geração serão os trabalhadores do CAPSi, os 
familiares das crianças e adolescentes que são acolhidos pelo serviço. 
O processo teórico-metodológico da pesquisa se apoiará na Avaliação de 
Quarta Geração, desenvolvida por Egon G. Guba e Yvona S Lincoln (1985, 
1988, 1989). Os instrumentos de coleta de dados serão entrevistas semi-

mailto:paulinha.fi@hotmail.com
mailto:cissascardoso@gmail.com
mailto:valeriacoimbra@hotmail.com
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estruturadas que serão gravadas e posteriormente transcritas para garantir a 
fidedignidade das informações, além de ser necessário ter o material legitimo 
disponível pelo entrevistado (TRIVIÑOS, 2008). As entrevistas se originarão 
dos dados do grupo intersetorial (coordenadores dos serviços da rede de 
atenção a criança e adolescente) equipe do CAPSi, familiares de usuários do 
CAPSi, que foram definidos como grupos de interesse para compor o círculo 
hermenêutico-dialético e a observação de campo configurando-se numa 
etnografia prévia. 
 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os CAPSi implementados a partir de 2002, dedicam-se ao atendimento integral de crianças e 
adolescentes que possuem transtornos mentais graves, devem apresentar uma composição 
multiprofissional incluindo um psiquiatra, neurologista ou pediatra com formação em saúde 
mental infantil, um enfermeiro, quatro profissionais de nível superior entre as categorias 
psicólogo, pedagogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico e cinco profissionais de nível médio técnico e/ou 
auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2004).   

A atenção voltada à saúde mental de crianças e adolescentes vem sendo 
discutida recentemente não apenas no Brasil, mas no mundo todo, e tem sido 
considerada como um dos principais desafios da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira, no que diz respeito à consolidação de um novo modelo de atenção 
para a população infantojuvenil e que tais ações levam em conta as 
peculiaridades e respeite seus membros como sujeitos de direitos e 
responsabilidades (DELFINI; REIS, 2012).  
Dessa maneira é possível observar avanços favoráveis na saúde mental 
através da criação de serviços abertos e comunitários, mesmo sabendo que é 
necessária cada vez mais a melhora desses serviços, por se tratar 
principalmente da saúde de grupos vulneráveis, por esta razão a atenção 
integral à saúde mental infantil, configura-se como um problema de relevância 
para a saúde pública e merecedora de reflexão de todos os que estão 
envolvidos com a atenção integral à saúde das crianças e adolescentes 
(LAURIDSEN; TANAKA, 1999).  

 
3. CONCLUSÕES 

 
Sendo assim, esta pesquisa insere-se no contexto da reforma psiquiátrica na 
qual pretende avaliar qualitativamente os Centros de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenis do estado do Rio Grande do Sul, visando contribuir para a 
construção e planejamento de políticas públicas, melhorando a qualidade dos 
serviços de saúde para a população com transtornos psíquicos.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Também chamada de holística e ecológica, a Teoria Sistêmica é 
caracterizada pela visão de que as partes do universo são fortemente 
relacionadas ao ponto de não ser possível uma divisão hierárquica, pois a 
importância consiste no todo. A abordagem sistêmica percebe o mundo através 
das inter-relações, sendo difícil determinar a fronteira entre o ser humano e o 
ambiente, pois é característica essencial ao organismo a associação e o 
estabelecimento de vínculos com outros, seja da mesma espécie ou não 
(CAPRA, 2012).  

Desta forma, é possível inferir que um grupo de pessoas que praticam 
cuidados em saúde a partir de plantas pode ser considerado um ecossistema, 
onde a convivência entre estas espécies ocorre simultaneamente em forma de 
competição e de mútua dependência. Assim, o que preserva o pleno 
funcionamento de um ambiente não são os organismos que encontramos 
naquele espaço, mas sim a complexa teia de relações existentes entre eles. 

Acerca do cuidado em Enfermagem e saúde esta Teoria contribui com o 
reconhecimento de ações de integralidade e individualidade do ser humano, 
percebendo o todo que é o indivíduo e o todo no qual está inserido. 

A saúde é o resultado de um equilíbrio dinâmico, que envolve dimensões 
físicas, emocionais e resultados de interações com o ambiente natural e social. 
Esse equilíbrio deve ser interpretado de forma que vivenciar a doença é uma 
condição para o aprendizado e crescimento. Para cuidar da saúde de alguém 
ou de um grupo é importante considerar o contexto em que estão inseridos, 
suas práticas e seus saberes. Isso permite o cuidado eficiente e contribui para 
um modelo de se fazer saúde menos reducionista e generalista.  Pensar em 
um modelo de saúde holístico requer avaliar as dimensões biológicas, 
psicológicas e sociais das pessoas (CAPRA, 2012). Assim, o objetivo deste 
trabalho foi relatar a experiência da utilização da Teoria sistêmica na pesquisa 
sobre saberes e práticas em saúde de erveiros e feirantes com plantas 
medicinais.   
 

2. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva (MINAYO, 2014) foi 
desenvolvida em bancas populares de ervas e nas feiras de rua na cidade de 
Pelotas (RS), no período de agosto a outubro de 2013. Foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com oito informantes de seis estabelecimentos 
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diferentes, sendo cinco erveiros e três feirantes. Os informantes discorreram 
sobre suas experiências, relatando as indicações de uso e modo de preparo da 
Maytenus ilicifolia, popularmente conhecida como espinheira-santa e também 
de manejo conservação e colheita da planta. O local da entrevista foi no próprio 
estabelecimento e ocorreu após o aceite e preenchimento do termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

A pesquisa obteve parecer favorável junto ao Comitê de Ética e 
Pesquisa (CEP), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Pelotas, sob protocolo n° 332.981 de 28/06/2013. Foram obedecidos os 
preceitos dispostos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde, assim como o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com a fala dos participantes os saberes e as práticas dos 

sistemas formal e informal em saúde se sobrepõem. As enfermidades menores 
podem ser superadas com um auxílio das plantas medicinais, enquanto que 
desequilíbrios maiores necessitarão também das terapias do sistema formal. 
Neste sentido, foi observado na pesquisa de campo que os sistemas são 
totalidades integradas, em que as propriedades não podem ser reduzidas a 
uma unidade menor, sendo o princípio básico a integração das partes, 
pressuposto desta Teoria (CAPRA, 2012).  

A Teoria Sistêmica apresenta três níveis interdependentes de saúde: 
individual, social e ecológico. Entretanto, o que não é saudável para o 
individual tampouco será saudável para o social e para o ecossistema (CAPRA, 
2012). Esta categorização foi observada na análise dos dados. Assim, o nível 
individual ocorreu quando os informantes relataram o uso das plantas para 
cuidar da sua própria saúde, o social quando indicaram a planta para um 
familiar ou cliente e o ecológico nas atividades de cuidado com a preservação 
do ambiente e sustentabilidade na realização da coleta. 

A relatividade e a subjetividade dos conceitos de saúde e de doença 
estão atreladas ao contexto cultural e social em que a pessoa está inserida 
(CAPRA, 2012). Se os conceitos de saúde e doença podem ser distintos entre 
os grupos, as formas de se cuidar e os conhecimentos associados também 
podem ser diferentes. Entretanto, os dados deste estudo revelaram que 
embora existissem diferenças entre a indicação e preparo das plantas havia 
similaridade entre as práticas e os saberes. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A teoria dos sistemas considera que o ambiente é um organismo vivo 

com capacidade de adaptação e evolução. O ser humano integra este sistema 
e tem contínua interação, podendo modificá-lo ou modificar-se. Neste cenário, 
os saberes e práticas em saúde com plantas medicinais advém de uma 
experiência subjetiva de interação com o grupo e com o ambiente, pode ter um 
teor intuitivo, mas dificilmente pode ser quantificado. Aplicar este referencial no 
campo da saúde foi uma oportunidade de observar inter-relação e 
interdependência do ser humano com o ambiente, ampliando o significado do 
cuidado holístico. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Escrevemos esse texto após uma jornada intensiva de trabalho na 

composição de músicas, articulando notas musicais, produzindo vida na cidade 

e retumbando pelo som dos tambores que nos guiaram por muitos caminhos 

cartografando loucuras por e a partir de paisagens do Sul. Então, estamos 

cansados. Foi longa a jornada. Mas, que importa isso à ciência? Qual o lugar 

da vida na ciência? E pra complicar mais um pouco, a partir de Spinoza, 

Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, Rolnik (ROLNIK, 2007, REBERENDO, 

ARÉVALO, 2015), ‘juntos(as) e misturados(as)’ (SANTOS, 2002), aprendemos 

que nosso corpo pensa, ‘logo existe’. E de imediato se indaga, qual o lugar na 

ciência para o corpo que pensa?  

A ciência moderna foi construída sob o solo da razão. No 

contemporâneo, essa razão começa a sofrer de perturbações, a ciência entra e 

está em crise (SANTOS, 2002; BAUMAN, 2008), pois nem a ciência está imune 

à loucura como manifestações da subjetividade, que coloca em questão essa 

verdade hegemônica, de que para a produção de conhecimento é preciso o 

desenho de um mapa. A cartografia consiste no desenho de mapas, mas 

Deleuze e Guattari (1995) importam esse termo da geografia para transcriação, 

subversão de seu código originário para a interposição de outros, ou seja, a 

cartografia é o próprio mapa.  

Esse mapa é tecido pela singularidade vivificada ao acaso. Logo nunca 

serão reproduzíveis os movimentos cartográficos e nem as ferramentas de sua 

construção serão as mesmas. Deste modo, corpos um tanto exaustos, mas que 

entendem a necessidade de afirmar a diferença nos modos de produção de 

conhecimento, nos ocupamos em narrar sobre o ‘ouvir vozes’, que foi um dos 

dispositivos na construção do caminho, na vivificação do existir e resistir às 

fabricações de pensamento de gaiola. 
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2. METODOLOGIA 
 

O método utilizado para tanto é o cartográfico, uma poética de 

expressão dos afetos na produção do conhecimento (DELEUZE, GUATTARI, 

1995; ROLNIK, 2007; PASSOS et al., 2010). E que aqui se expressa em 

narrativa como forma de escrever e descrever como foi se construindo o 

território de uma pesquisa de tese intitulada ‘a loucura das águas da não 

indiferença na produção de diferença – uma estética de rexistências’, no 

período de março de 2013 a maio de 2017, seguindo pistas, dentre uma das 

mesmas – ‘ouvindo vozes’, sobre o que se vai discorrer nesta escrita. 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na perspectiva metodológica da cartografia, se constrói o caminho por 

pistas e se conhece pelos efeitos (PASSOS et al., 2010). Ouvir vozes foi uma 

das pistas no trabalho cartográfico que se indagou no meio do caminho sobre 

‘qual a loucura por paisagens do Sul?’. Também pelos meios do caminho, 

construiu um pressuposto, seriam forças de rexistências nas tramas da 

subjetividade e do biopoder no contemporâneo na relação com a loucura? Pelo 

meio, pois a cartografia só acontece se pelo meio, pelos entres, e não de 

antemão. Nessa construção do caminho, a pesquisadora era e continua sendo 

uma andarilha, considerando desta perspectiva de andarilhar, o nomadismo 

como um jeito de andar, método. Nas andarilhagens ouvia vozes. E continua 

ouvindo.  

Eram as vozes de suas manifestações da subjetividade e as vozes 

enquanto tecíamos uma nova realidade. Tratava-se as vozes de pessoas que 

por alguns momentos de suas vidas, carregados de ‘eternidade’, estiveram 

segregadas em manicômios, e que também tiveram nas suas histórias de vida 

a passagem por serviços substitutivos. Essas vozes diziam que queriam 

visibilidade (SANTOS, 2014; SILVA, 2014). Também, que ‘somos gente como a 

gente’ (LOPES, 2015). Noutras palavras, que a afirmação que fazemos de 

nossa diferença como luta não pode ser sinônima de exclusão social. Outra voz 

diz, não há trabalho sem ‘nós’ na sua dobra (UBESSI, 2017). Ou seja, sem 

produção coletiva e agenciamentos.  

E ainda outra, ‘vou te dar uma paulada na cabeça’ (BORGES, 2014). E 

deu mesmo. Doeu. Mexeu com as territorialidades da ‘andarilha’, que se viu a 

rever suas cartografias, de que o manicômio não estava só nas suas 

estruturas, mas nas relações sociais, nas nossas manicomialidades e 

fascismos cotidianos, na micropolítica da vida, reproduzindo ou recusando as 

grandes verdades. Como que essas vozes foram algumas das pistas? 

Afetaram. Mas como se ‘processa’ isso como produção do conhecimento? O 

que afeta, mobiliza o corpo, o pensamento (ROLNIK, 2007). Nada mais fica no 

mesmo lugar. E não é no primeiro contato que se traduz o que se experimenta.  
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E por isso, o meio, o entre. É o que nos está virtual (PELBART, 1989). 

Que mexeu em nós. Que nos causa algum estar, seja mal estar, bem estar, 

que nos movimenta e nem sempre entendemos ou sabemos por quê 

(DELEUZE, 1978). Essas e outras vozes foram conduzindo a construção de um 

caminho em que ao mesmo tempo em que fabricávamos felicidade, pois somos 

exímios(as) alquimistas da razão, produzíamos liberdade em nós mesmos, nas 

relações, na produção da rede de saúde e de outras redes, que na 

micropolítica do cotidiano fossem perturbando o discurso hegemônico da 

loucura que ainda opera em nossos engenhos de dentro e em muitos outros 

engenhos em movimento na sociedade, ou seja, que há ‘equívocos’ nessa 

‘verdade’ e que de fato é a loucura que tem o saber sobre ‘si mesma’ e não o 

contrário (FOUCAULT, 1978).  

 
4. CONCLUSÕES 

 

Por fim de muitos inícios, foi ouvindo vozes, as que se manifestaram 

sem autorização de si, mas principalmente, das pessoas que foram ditas como 

loucas pelo peso dos diagnósticos e das instituições, que se escreveu uma 

tese, a partir de uma análise de implicação com o que se ouviu das vozes e 

que se intitula ‘A loucura das águas da não indiferença na produção de 

diferença – uma estética de rexistências’, como expressão dos afetos, de 

corpos que pensam, que perturba o solo da verdade hegemônica sobre a 

loucura e formas de produção de conhecimento, afirmando que há espaço aos 

corpos que pensam, de que há razões que a própria razão desconhece e que 

cada vez mais possamos nos lançar nessa produção imbricada com a vida. 

Registra-se que também participaram na construção deste texto Uilson Admar 

dos Santos e Marcos Aurélio Matos Lemões. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1  
 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa é uma realidade, a proporção de idosos 
brasileiros aumentou 9,1% em 1999. Já em 2012, os idosos constituíram 11,5% 
da população global, superando a população de idosos de países como 
França, Inglaterra e Itália. Esse aumento ocorreu de forma mais significativa 
entre idosos mais idosos. Tais modificações na estrutura etária da população 
requerem mudanças na política e na organização social para que possa 
atender as novas demandas. A revolução demográfica brasileira é uma 
conquista e um desafio para os gestores públicos porque é relevante que haja 
investimentos na promoção da autonomia e saúde dos idosos, bem como em 
atender as necessidades vindas com o processo do envelhecimento (MINAYO, 
2012). 

A medida que a idade avança, crescem as possibilidades de haver 
limitações na funcionalidade. As incapacidades são um importante critério de 
fragilidade em idosos, a fragilidade é um fenômeno clínico caracterizado como 
uma síndrome clínica cujos sinais e sintomas são preditores de diversas 
complicações futuras em sua saúde, o que torna esta condição um importante 
problema de saúde pública. 

As novas necessidades dos idosos se apresentam de forma diferente 
como, por exemplo, estar mais propenso a ser acometido por doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), a fazer uso de polifarmácia e a sofrer quedas, o 
que pode torná-lo dependente de cuidados ou até incapaz de prover seu 
próprio cuidado, o que afetaria a execução das atividades de vida diária, sendo 
elas básicas ou instrumentais (BRASIL, 1994). 

Ainda em relação ao envelhecimento e saúde da pessoa idosa,há a 
recomendação que seja estabelecido critérios que possam identificar, nesta 
população, usuários fragilizados, com a finalidade de retardar, ou amenizar as 
complicações devido as fragilidades que sejam identificadas (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, a utilização de  instrumentos que auxiliem a prática 
profissional permite ao enfermeiro verificar a funcionalidade dos idosos, 
auxiliando no diagnóstico de comunidade, utilizando os resultados para 
direcionar ações que poderão contribuir para a promoção da saúde dos idosos. 
Nessa perspectiva, o cuidado de enfermagem é indispensável na promoção da 
independência, para tanto é necessário avaliar o comprometimento funcional 
desses idosos (SANTOS; PAVARINI, 2011). Para tanto, foram objetivos deste 
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estudo: verificar o nível de (in) dependência na execução das atividades de 
vida diária (AVDs); verificar o nível de (in) dependência na execução das 
atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e descrever as doenças crônicas 
mais prevalentes nos idosos. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo exploratório, descritivo, quantitativo, realizado nos domicílios dos 

idosos,no período de março de 2015 a janeiro de 2016. A amostragem utilizada 
foi a não probabilística por conveniência, assim foram selecionados para o 
estudo 109 idosos cadastrados na Unidade de Estratégia de Saúde da Família, 
sendo que houveram 19 perdas devido a óbitos, totalizando a amostra com 90 
idosos. Aplicou-se um formulário estruturado, por meio de entrevista contendo a 
caracterização dos participantes, Índex de Katz que avalia a independência, 
parcial dependência ou total dependência para a realização das atividades 
básicas de vida diária (ABVD's) relacionadas ao autocuidado como por 
exemplo, alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se e manter 
controle sobre suas eliminações e Índice Lawton e Brod a qual avalia as 
atividades instrumentais de vida diária (AIVD's) indicando a capacidade do 
indivíduo de viver independente dentro da comunidade onde reside. Engloba 
atividades que exigem mais do idoso, sendo elas o preparo das refeições, a 
realização de tarefas da casa como lavar roupas, tomar os medicamentos por 
conta própria, tomar conta das próprias finanças, utilizar transportes públicos, 
fazer uso de telefone. Os dados foram agrupados para tratamento descritivo. O 
projeto de pesquisa teve parecer favorável do CEP, sob o número 
1361210/2015. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve o predomínio do sexo feminino (61%), idade entre 60-69 (53%), 
viúvos (48%), aposentados (90%). Na realização das atividades básicas de 
vida diária (88%) apresentaram-se independentes; apenas 11 (12%) 
apresentavam alguma dependência para a realização das atividades básicas 
de vida diária. Dentre as atividades básicas de vida diária (ABVD's), houve uma 
maior dependência para a função continência urinária (11%). Quanto as 
atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), houve maior dependência para 
o uso dos meios de transporte (17,8%). Referente as morbidades dos idosos 
pesquisados, verificou-se que 92,1% apresentaram entre uma ou mais 
morbidades e, apenas 7,9% não apresentou nenhuma morbidade. Dentre as 
morbidades citadas pelo idosos, a hipertensão arterial obteve a maior 
prevalência, em média 59,6%, a seguir vieram as neoplasias, em torno de 
40,5%, a diabetes mellitus tipo 2 com um percentual de 37,1%, a artrose 
apresentou 16,9%, e, por fim, as cardiopatias com uma média de 9,0% das 
situações crônicas de saúde. Constatou-se nessa pesquisa que houve 
prevalência maior de dependência na realização das AIVD's, sendo o uso de 
meio de transporte a atividade em que os idosos se mostraram mais 
dependentes, esse resultado pode ser esperado, pois outros estudo 
comprovam que ocorre primeiramente a perda da capacidade para as 
atividades instrumentais de vida diária de forma hierárquica. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Os achados dessa pesquisa podem colaborar com outros estudos 
realizados na área e, principalmente, com a prática do enfermeiro diante a 
realidade da problemática que o declínio na funcionalidade pode trazer, como 
por exemplo a perda da autonomia, assim o estudo poderá proporcionar uma 
maior reflexão e embasamento para o desenvolvimento do cuidado prestado 
aos idosos. 

Para os idosos e comunidade em geral, este estudo pode ser fonte de 
motivação, pois acredita-se que a partir desses achados os profissionais 
sintam-se mais capacitados para atender suas demandas, sanar dúvidas e 
promover a prevenção do declínio da funcionalidade destes indivíduos, 
elevando os níveis de qualidade de vida e saúde da população. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A doação de órgãos hoje representa uma importante alternativa para os 
pacientes com doenças terminais que buscam a reabilitação e melhora na 
qualidade de vida. Nas últimas décadas o Brasil vem destacando-se por seu 
desenvolvimento crescente na área de doação e transplante de órgãos e 
tecidos.No ano de 2015, o país alcançou a posição 27º, com 14.1 (pmp)em 
número de doadores efetivos, porém ainda distante quando comparado a 
Espanha com 39.7 (pmp)(ABTO, 2016).Entre as barreiras que interferem no 
processo de doação e parece contribuir para a negativa da doação, está 
aabordagem profissional para a entrevista familiar (PESSOA; SCHIRMER; 
ROZA, 2013).Inúmeros são os estudos quantitativos sobre o tema, porém 
quando se trata de estudos qualitativos, ainda são insuficientes os que 
abordam a entrevista familiar para a doação na perspectiva dosprofissionais de 
saúde. Frente ao exposto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma 
revisão bibliométrica dos estudos qualitativos acerca da entrevista familiar para 
doação de órgãos e tecidos na perspectiva dos profissionais de saúde. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão bibliométrica a partirde estudos 

qualitativospublicados na área da doação de orgãos que abordaram o temada 
entrevista familiar realizada pelos profissionais de saúde. Tal revisão busca 
mensurar e avaliar as variáveis estatísticas de determinada produção 
científicaafim de qualificar o desenvolvimento da ciência (ARAÚJO; 
ALVARENGA, 2011). Incluiu-se como critérios de inclusão estudos qualitativos 
nacionais e internacionais, que utilizaram como participantes profissionais de 
saúde eque tratavamsobre a entrevista familiar; excluiu-se artigos de revisão, 
quantitativos, editoriais, de reflexão e realizados com familiares. Não foi 
delimitado período de publicação.A busca foi realizada no período de junho a 
julho de 2017 nas bases de dados Scielo, Lilacs, Pubmed e Sage Journals com 
o cruzamento dos descritores “Obtenção de tecidos e órgãos”, “relações 
profissional-família” e “entrevistas” advindos dos Descritores em Ciências da 
Saúde. Foramencontrados 3460, sendo selecionados 106 e resgatados 14 
artigos que compuseram o presente trabalho. Para a bibliometria foram 
utilizados três indicadores: indicador de desempenho dos autores, das revistas 
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edos artigos. O conjunto dos dados obtidosa partir dos indicadores foram 
organizados em uma planilha do Excel e posteriormente analisados com o 
software Stata mediante estatística descritiva. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir são apresentados os três indicadores que caracterizam os 

estudos encontrados. 
Indicador de desempenho dos autores 

Quanto as instituições dos autoresas quais pertecem o maior número 
esta com a Universidade de São Paulo com 4 (28.57%) estudos, seguidoda 
Universidade de São Camilo, Universidade de Bergen e Appsala ambas com 
2(14.29%). Quanto a coloboração Institucional, 8(57.14%)foram realizados 
dentro da mesma instituição, 5  (35.71%) colaboração nacional e 1 (7.14%) 
colaboração internacional. Do total 11(78.57%) foram realizados no Brasil,2 
(14.29 %) na Noruega e 1 (7.14 %) na Austrália.A partir disso, constatou-seque 
ainda são poucos os estudoscom colaboração internacional, as 
quaissãofundamentais para a visibilidade do tema enquanto conhecimento 
científico produzido (COELHO; VAZ; ALBUQUERQUE, 2014).  
Indicadorde desempenho das revistas 

As duas revistas científicas com o maior número de estudos, 
foramPesquisa Cuidado Fundamental Onlinee Escola Paulista de 
Enfermagemcom 2 (14.29) artigos cada, seguida pelas revistas Arquivos de 
Ciência da Saúde UNIPAR, Revista Bioética, Enfermería Global e Revista 
Latino-americana de Enfermagemcom 1 (7.14%). Tais revistas apresentam os 
respectivos fatores de impacto0,522, 1,441, 0,1803, 0,833 e1,382. Evidencia-se 
que as revistas com maiores publicações sobre a temática apresentam baixo a 
médio fator de impacto, nesta pesquisa não foi encontrado o fator de impacto 
para a revista Arquivos de Ciência da Saúde UNIPAR.Segundo Milton, et al 
2009 essa evidencia  apresenta-se como preocupante para o desenvolvimento 
das pesquisas, visto que representam uma baixa qualidade do material 
publicado.Enquanto a área de conhecimentodas revistas 8 estudos (71.49%) 
são da enfermagem e 6 (14.29%) ciências da saúde. Em relaçãoao tema do 
estudo ambos 14 (100%) trataram sobre a doação e transplante de órgãos. 
Evidencia-se uma escassez de publicações em revistas de caráter médico e de 
outras áreas, ficando restrita a produção sobre o tema.Para o idioma de maior 
publicação 8 (57.14) artigos em português, 5 (35.71%) artigos em inglês e 1 
(7.14) em espanhol.Para o período das publicações, os quatorze estudos 
analisados estão entre 2000 a 2017, 2(14.29%)realizados em 2006, 2(14.29%) 
em 2012 e 2(14.29%) em 2014 e 1 (7.14%) para cada ano restante.  
Indicador de desempenho dos artigos 

A maior parte dos estudos encontrados foram realizados no Brasil, 11 
(78.57%), 2 (14.29) na Noruega e 1(7.14%) na Austrália. Apesar do Brasil 
apresentar a maior produção nesta revisão, a Noruega e Austrália se destacam 
enquantopolíticas públicas sobre o tema(FARO,2010). Dos estudos 
analisados3(21.43%) apresentavam pergunta de pesquisa, 5 (35.71%) 
abordaram como unidade de análise a compreensão seguido de4 
(28.57%)significado. Como referencialteórico6 (42.86%) utilizaram a 
fenomenologia,4 (28.57%) não mencionaram, 3 (21.43%) utilizaram 
fenomenologia e hermenêutica em conjunto e 1 (7.14%) hermenêutica. No 



 

 

130 
 

entanto nenhum destes mencionaram o tipo de desenhodo estudo. Para a 
coleta de dados 12 (85.71%) utilizaram entrevistas como técnica de coleta e 2 
(14.29%) não mencionaram. A partir dos achados, evidencia-seque uma 
considerável parcela da produção científica é marcada pela ausência do rigor 
metodológico. A falta de clareza no métodocoloca em dúvida a qualidade dos 
estudos (DESLANDES; IRIART, 2012). 

Dentro desse contexto identificou-se que 7 (50%)foram realizados com 
enfermeiros, 6 (42.86%) com profissionais de saúde em geral e um (7.14%) 
com médicos. Para o local dos estudos, aparecem 7 (50%) em Comissões Intra 
Hospitalar de Doação de Órgãos e 7 (50%) em hospitais gerais. Analisando os 
participantespesquisados evidencia-se que a enfermagem é o foco de pesquisa 
na maior parte dos estudos, fato que parece estar atribuído a assistência 
realizada aos cuidados ao paciente e famílias. No entanto, pouco tem-se 
pesquisado outros profissionais de saúde dentro dessa temática. Outro fato 
identificado nesta pesquisa foi a escassez da utilização de softwares para o 
gerenciamento dos dados, sendo que apenas 1 (7.14%) mencionou utilizar a 
ferramenta.Umfato que pode atribuir a não utilização, é que essas ferramentas, 
em sua maioria, são em inglêse de difícil manuseio, o que pode levar os 
pesquisadores a não utilizá-los(GONÇALVES, 2016). 
 Quanto a análise de dados, aparecem de conteúdo eideográfica em 4 
(28.57%) estudos cada um, 3(21.43%) narrativa, 2 (14.29%) fenomenológica e 
1 (7.14%) discurso do sujeito coletivo. Ao avaliar as propostas sugeridas pelos 
estudos, 6 (42.85%) relacionadas a necessidade de capacitação dos 
profissionais de saúde, 3 (21.43%) algum tipo de intervenção, 3 (21.43%) não 
mencionaram propostas e 2 (14.29%) humanização. Nesse sentido, constata-
se que na maior parte dos estudos, a capacitação profissional para a 
abordagem familiar parece ser uma necessidade emergente, visto que muitos 
profissionais de saúde enfrentam dificuldades em realizá-la.  
 

4. CONCLUSÃO 
 

 Constatou-se que os estudos qualitativos na área de doação e 
transplante de órgãos, em se tratando da entrevista familiar, ainda são 
insuficientes.Frente ao encontrado, se faz necessário maior investigação sobre 
a temática, considerando rigor teórico metodológico, atores envolvidos e 
distintos contextos de e investigação, visto que a entrevista 
familiarrepresentaser umdesafio aos profissionais de saúde na obtenção de 
órgãos e tecidos para transplante. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 O objeto desta proposta de pesquisa é a comunicação como processo 

de compartilhamento de informações para compreender os instrumentos 

operacionais no cuidado a crianças e adultos com doença crônica em Unidades 

de Saúde da Família. A comunicação, ao envolver o sistema de 

compartilhamento utilizado por seres humanos, busca acessar e divulgar 

informações. A finalidade da interação informacional é materializada, 

simbolicamente, na dinâmica de conversas, gestos ou mesmo de mensagens 

trocadas entre pessoas. Neste processo, é preciso capturar, interpretar e 

mediar os conteúdospara que os ruídos e conflitos intrínsecos a sua 

materialização sejam minimizados. (CARDOSO; CEZAR-VAZ; SILVA; COSTA, 

2011). 

 As doenças crônicas podem ser transmissíveis e não transmissíveis. A 

causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos 

países (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2013) são as doenças 

crônicas não transmissíveis. Estas são responsáveis por 63% das mortes 

mundiais ocorridas em 2008 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). No 

Brasil atingiram 72,7% dos óbitos em 2011, causados principalmente por 

doenças do aparelho circulatório (30,4%), neoplasias (16,4%), diabetes (5,3%) 

e doenças respiratórias (6,0%) (MALTA et al., 2015). Originam, assim, um 

impacto oneroso à economia do país, relacionado aos gastos por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), bom como na qualidade de vida das 

pessoas(BRASIL, 2013). 
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Na infância a prevalência de doenças crônicas varia amplamente. No 

Brasil, 9,1% de crianças de 0 a 5 anos, 9,7% de 6 a 13 anos e 11% de 

adolescentes de 14 a 19 anos do total geral da população nessa faixa etária 

tem doença crônica, entre elas destacam-se os problemas respiratórios, o 

diabetes e a obesidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

Partindo dessas justificativas, apresenta-se como objetivo geral do 

estudo compreender a comunicação no processo de trabalho na ESF para 

operar a atenção a crianças e adultos com doenças crônicas. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Investigação multicêntrica que será operacionalizada por professores e 

acadêmicos de duas universidades federais: Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Construída 

com caráter exploratório, descritivo-analítico, transversal ao processo 

comunicacional desenvolvido por profissionais de saúde de unidades de 

Estratégia Saúde da Família (ESF).  

Os participantes protagonistas serão enfermeiros e médicos, composto 

do total de médicos e enfermeiros da ESF dos dois municípios, ou seja, 33 

enfermeiros Rio Grande,16 enfermeiros Santa Maria, 33 médicos Rio Grande e 

16 médicos Santa Maria, totalizando 98 participantes. Realizar-se-á a 

triangulação das técnicas de coleta de dados para se investigar o processo 

comunicacional, sobre diferentes ângulos (FIGARO, 2014). Iniciar-se-á pela 

técnica de entrevista semiestruturada gravada. Na sequência, far-se-á um 

levantamento documental, de acordo com um roteiro sistematizado. Para 

finalizar, será realizado observação sistemática, não participante, pública e em 

situações naturais da comunicação no processo de trabalho nas ESF dos dois 

municípios. 

Os dados serão organizados para o software NVivo, versão 10 e 

implementar-se-á análise qualitativa temática para a categorização dos dados 

conforme objetivos especificados (SILVERMAN, 2009). Os aspectos éticos 

serão respeitados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O projeto está sendo analisado peloComitê de Ética em Pesquisa na Área da 

Saúde (CEPAS/ FURG), após a aprovação será iniciado a coleta no município 

de Rio Grande/ RS. Considerando-se que o processo comunicacional constitui-

se num dos principais instrumentos articuladores do exercício profissional na 

área da saúde da rede básica, espera-se problematizar as implicações que 

representa para os trabalhadores. Com isso, contribuir para a mobilização de 

relações interpessoais, de modo verbal e/ou não verbal, que poderá facilitar o 

sentido de responsabilidade e de resolutividade no processo (SILVA, 2010). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Compreender, por meio do processo comunicacional, aatenção a crianças e 

adultoscom doenças crônicas na ESF, centrado no sistema de 

compartilhamento, possibilitará a implementação de tecnologias 

comunicacionais que fortaleçam o eixo promotor de saúde integral.O 

aprofundamento teórico e metodológico será uma das contribuições deste 

estudo. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Trabalhar a ambiência em pediatria mostra-se relevante no contexto 
atual, tendo em vista que devemos preconizar a assistência calcada nos 
princípios da humanização, que demandam a revisão das práticas cotidianas, 
com ênfase na criação de espaços de trabalho menos alienantes que valorizem 
a dignidade do profissional de saúde, da criança e da família.Considerando que 
a humanização envolve processos complexos que são influenciados pelo 
contexto em que ocorre, a pesquisa da ambiência em pediatria pode beneficiar-
se se utilizar múltiplos métodos para abordar os diversos aspectos envolvidos 
(NOGUEIRA-MARTINS; BÓGUS, 2004).  

Nesse sentido, a triangulação metodológica na pesquisa qualitativa 
desponta como forma de oferecer um quadro mais completo acerca de um 
fenômeno (o que as pessoas pensam de alguma coisa e como agem em 
relação a ela), uma vez que combina diferentes abordagens que possibilitam 
um excedente principal de conhecimento (FLICK, 2009). O presente trabalho 
tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa intitulada “A ambiência 
como ferramenta de humanização da unidade de pediatria: contribuições da 
enfermagem”, destacando o emprego da triangulação metodológica. 
 
  2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem 
qualitativa. Realizada com familiares das crianças internadas, profissionais e 
gestores de enfermagem. A coleta de dados ocorreu nas unidades de pediatria 
de dois Hospitais Universitários por meio da triangulação metodológica.  

A triangulação metodológica na pesquisa qualitativa é construída a partir 
de, pelo menos, dois pontos. Portanto, somente tem sentido se as abordagens 
combinadas abrirem diferentes perspectivas (por exemplo: conhecimento e 
prática), introduzirem uma nova dimensão (interação de grupo versus 
entrevistas individuais), começarem de níveis diferentes (imagens versus 
dados verbais) ou se a aquisição potencial de conhecimento for 
sistematicamente ampliada em comparação com o método único (FLICK, 
2009). 
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Nessa pesquisa, a triangulação começou de níveis diferentes, utilizando 
imagens e dados verbais obtidos através de fotos do ambiente das Unidades 
de Pediatria, da foto-elicitação e de entrevistas semiestruturadas, 
respectivamente (Figura 1).  

 

 

Figura 1- Triangulação metodológica na pesquisa qualitativa: uso de diferentes abordagens. 

 
Os resultados foram organizados e tratados pelo software Nvivo 10 e, 

posteriormente, analisados e categorizados conforme a Análise Temática 
(MINAYO, 2007). 

Os preceitos éticos da realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, conforme a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012.Considerando que, eventualmente, os sujeitos da pesquisa foram 
fotografados durante a coleta de dados, as implicações éticas e legais que 
envolvem o uso da imagem foram trabalhadas no TCLE observando-se a 
Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos X e XXIII, e Código Civil em seu 
artigo 11 e seguintes.Além disso, o anonimato dos sujeitos participantes foi 
preservado por meio de editor de imagem que possibilitou desfocar os rostos 
das fotos, tirando sua nitidez.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa mediante o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAEE) nº 31172914.6.0000.5324, sob Parecer nº 85/2014 (BRASIL, 2012; 
LEMOS, 2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O uso da fotografia, inicialmente, possibilitou captar um registro mais 
detalhado do real (Figura 2), como o espaço físico, os gestos das pessoas, 
seus trajes e posturas, reduzindo possíveis distorções ou julgamentos a que 
poderiam estar sujeitas se descritas apenas pela fala dos sujeitos da pesquisa 
ou descrita pelo pesquisador (SARTORIO, 2011). 
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Figura 2- Enfermaria da Unidade Pediátrica de um dos hospitais pesquisados. 
 

No segundo momento, utilizou-se a entrevista semiestruturada, pois esta 
abordagem permite que o entrevistador coloque-se o mais próximo possível da 
perspectiva do sujeito entrevistado, assim, acessando o sentido subjetivo dado 
a ambiência (NOGUEIRA-MARTINS; BÓGUS, 2004; FLICK, 2009), conforme 
expresso na fala do Familiar 1: 

A única coisa que tem que ser confiscados lá dos quartos são 
aqueles negócios que fizeram em cima das camas, para colocar as 
bolsas. De repente até colocar um armariozinho do lado da cama 
ficaria melhor, porque as vezes ele está deitado e tem que subir na 
cama. Também, é um perigo, porque fica em cima da cabecinha 
deles. Se cair alguma coisa pesada, aí complica (Familiar 1). 

Por fim, ocorreu o emprego da fotografia por meio da foto-elicitação, que 
trata-se de uma abordagem que tem por objetivo utilizar fotografias no decorrer 
de uma entrevista semiestruturada para evocar comentários, memórias e 
discussões. A Figura 2 em conjunto com a fala do Familiar 2 explicitam o 
potencial do uso da foto-elicitação para retratar a complexidade da maior 
quantidade de elementos da realidade, como espaço, movimento, sentimento e 
subjetividade, auxiliando na identificação ou verificação dos principais 
problemas relatados pela pessoa, inclusive trazendo à tona determinados 
aspectos mais difíceis de serem explicitados (SALVAGNI; SILVEIRA, 2013). 

 

 
Figura 3 - Enfermaria da Unidade Pediátrica de um dos hospitais pesquisados destacando os 

aspectos elencados pela foto-elicitação. 
 

Eu acho um perigo aqueles armários que nem armário é. É uma 
prateleira que tem em cima da cama das crianças com dois parafusos 
que tá arriscando a cair em cima da criança, eu fiquei com medo 
(Familiar 2). 
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Os ambientes retratados nas fotografias e o uso da foto-elicitação 
possibilitaram a compreensão de generalidades e subjetividade, aumentando 
tanto a quantidade, como a qualidade das informações. Capturando 
associações de experiências dos participantes, evocando elementos mais 
profundos da consciência humana, com uma resposta que leva a 
conhecimentos distintos, do que seria possível apenas com as palavras 
(SARTORIO, 2011). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Em conjunto, a fotografia e a entrevista se complementam. O detalhe de 

cada imagem associado ao conjunto de dados verbais tecem o texto e o 
contexto, tornando seus fios mais densos e melhor tramados na medida em 
que a fotografia serve de apoio a fala do sujeito, inserindo conteúdo onde não 
há palavras e facilitando a produção de sentido. Além disso, possibilitou a 
descrição de elementos imperceptíveis pela análise das falas, mergulhando o 
pesquisador no universo simbólico das representações dos ambientes onde 
estas falas foram produzidas. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O SUS, instituído pela Lei Nº 8.080/90 propõe que as ações em saúde 

estejam ancoradas nos princípios e diretrizes da universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização e participação social. Desde então, evidencia-se 

inúmeras iniciativas para a efetivação desse sistema, dentre elas destaca-se a 

reorientação da atenção primária com a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

que, instituída em 1994, tem por finalidade, entre outras, garantir aos usuários 

acesso à saúde de forma integral e efetiva. 

Nessa premissa, destaca-se como fundamental, nesse espaço de 

atenção à saúde, a utilização de tecnologias leves como o acolhimento. Esse é 

um recurso de cuidado fundamentado em um leque de saberes e práticas para 

a atenção do ser humano em sua totalidade, ou seja, suas limitações, 

possibilidades, necessidades imediatas e potencialidades (SOUZA, 2011). 

Assim, o acolhimento propõe, principalmente, a reorganização da assistência 

no sentido de garantir o acesso universal, a resolubilidade e o atendimento 

humanizado (BRASIL, 2011). 

Portanto, acredita-se que a identificação e caracterização da demanda 

de usuários darão aos gestores e equipes de saúde subsídios para a 

articulação e implementação de estratégias para qualificar a assistência na 

atenção à saúde dos usuários. Nesta conjuntura, questionou-se o que 

determina a demanda de usuários, pertencentes às Estratégias de Saúde da 

Família no Pronto Socorro do municipal do interior do Estado do Rio Grande do 

Sul-Brasil? 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo descritivo 

exploratório, realizada em uma unidade de Pronto Socorro situado em um 
município de médio porte no Estado do Rio Grande do Sul-Brasil. Para a 
seleção dos sujeitos foram utilizados os critérios de inclusão: usuários 
residentes em territórios pertencentes às unidades da Estratégia de Saúde da 
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Família com idade superior a 18 anos, disponibilidade, interesse em participar 
da pesquisa. Como critérios de exclusão: o usuário que chegasse à unidade e 
fosse detectado clinicamente como urgência e emergência, ficasse internado 
em observação e que fosse encaminhado formalmente por ESF ou Unidade 
Básica de Saúde. O critério “pertencer a uma unidade da ESF” se justificou por 
considerar que o usuário teria disponível o serviço de atenção primária, 
próximo à sua residência, e excluir o participante que necessitasse de 
internação ou fosse encaminhado por outros serviços, confirmando a 
necessidade de atendimento de urgência e emergência. A coleta de dados 
ocorreu nos meses de agosto a setembro de 2014, por meio de entrevista 
semiestruturada com 13 sujeitos. O número de participantes se deu por meio 
de saturação ou repetição de dados, ou seja, quando a busca por novos 
sujeitos não acrescentou dados novos à pesquisa (GOMIDE; PINTO; 
FIGUEIREDO, 2012). As entrevistas foram realizadas em uma sala reservada 
do pronto socorro, que garantiu a privacidade dos participantes. As entrevistas 
foram gravadas para assegurar a realização da análise do material obtido. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI – Santiago sob número 
do CAAE:33496114.3.0000.5353. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente resumo é um recorte da pesquisa o qual destaca: A 

dificuldade no acolhimento como barreira na Atenção Primária à Saúde. 

Quando questionados sobre os principais motivos da escolha de procurar o 

Pronto Socorro os participantes relataram que obtiveram uma experiência 

negativa ao procurar as unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), 

relacionando-a a falta de diálogo entre profissionais e usuários, assim como a 

desvalorização dos aspectos sociais dos participantes. Possivelmente, isso 

tenha ocorrido porque os profissionais aprisionam-se em normas e rotinas da 

unidade, não produzindo, por esse motivo, uma energia transformadora capaz 

de produzir relações satisfatórias entre os próprios trabalhadores e destes com 

os usuários (GARUZI et al., 2013). Esse aprisionamento do processo de 

trabalho anula “sujeitos autênticos”, trabalhadores individuais e coletivos, 

criando-lhes certa “cegueira institucional”, impedindo sua ação consciente, 

tornando-os sujeitados ao invés de sujeitos do seu próprio processo de 

trabalho (MERHY; FRANCO, 2003). 

Acredita-se ainda que isso ocorra quando o foco e a ação estão apenas 

sobre o corpo biológico que, por conseguinte, acarreta em escuta empobrecida 

e procedimentos vazios de interesse no outro (MERHY; FEUERWERKER, 

2003). 

Vale destacar que o profissional da saúde pode produzir uma assistência 

de duas formas.  A primeira centrada no usuário como um objeto, quando nega 

que cada pessoa é única e possui saberes diferentes, e assim, produzem 

cuidado que não reconhece o usuário como gestor legítimo de sua vida própria. 

A segunda reconhece as necessidades dos usuários, seus desejos, valores, 

saberes e potências, para compreender a singularidade da situação vivida 

(MERHY; FEUERWERKER 2003). 
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Nesse estudo identificou-se uma postura profissional balizada pela 

primeira opção. 

Para superar a primeira forma de produzir a assistência, é imprescindível 

reconhecer o sujeito como coparticipante na produção de sua saúde para 

assim, produzir um plano de cuidados de qualidade e resolutivo. 

Dessa maneira, o acolhimento se torna uma ferramenta de mudança que 

conduz os profissionais a fundamentar suas práticas cotidianas no conceito 

ampliado de saúde e como um elemento de discussão das equipes acerca dos 

processos de trabalho e gerência dos serviços de saúde (SILVA; BUDÓ; 

SILVA, 2013). Assim, é possível repensar as ofertas de atenção à saúde 

condizente com a necessidade da população. 

Os protocolos de Acolhimento com Classificação Risco são ferramentas 

que norteiam os profissionais para uma assistência diferenciada (BRASIL, 

2012). Apontam para a necessidade dos profissionais da Atenção Básica 

conduzir ações em equipe interdisciplinar, possuir conhecimento prévio dos 

seus usuários (acesso a sua história clínica, vulnerabilidades, reais 

necessidades) e dar resolubilidade em sua queixa aguda para possibilitar uma 

continuidade no cuidado estabelecendo vínculos e não apenas um atendimento 

pontual (BRASIL, 2012).  

  

4. CONCLUSÕES 
 

Nessa pesquisa identificou-se que os motivos que determinam a demanda 
dos usuários, residentes em áreas de abrangência das ESF, estão 
relacionados à dificuldade no acolhimento, o qual se torna uma barreira para os 
usuários na Atenção Primária à Saúde.  Os resultados dessa pesquisa irão 
auxiliar os Serviços de Atenção Primária à Saúde no sentido de fortalecê-los 
como umas das portas de entrada no SUS e minimizar as limitações que 
possam estar dificultando o acesso dos usuários.  

 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea. Brasília, 

p. 56, 2011. Disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab28

>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
 

______. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Acolhimento à 
demanda espontânea. Brasília (1ed), v. 2, p.13-21, 2012. 
 

SOUZA, E. C. de. Tecnologias Leves Envolvidas no Trabalho em 
Enfermagem: Revisão Bibliográfica. Monografia. Recife, 2011. Disponível em: 
<http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2011souza-ec.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2014.  
 

GARUZI, M. et al. Acolhimento nas equipes de saúde da família: uma revisão 

integrativa. Rev. Med. Minas Gerais (edição online), v. 23, n.4, p.497-503, 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab28
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab28
http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2011souza-ec.pdf


 

 

143 
 

2013. Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v35n2/a09v35n2.pdf>. 

Acesso em: 12 mai. 2015. 

 

GOMIDE, M. F. S.; PINTO I. C.; FIGUEIREDO, L. A. Acessibilidade e demanda 
em uma Unidade de Pronto Atendimento: perspectiva do usuário. Acta Paul 
Enferm (edição online), p. 19-25, 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ape/v25nspe2/pt_04.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2014. 
 
MERHY, E. E.; FRANCO, T. B. Por uma Composição Técnica do Trabalho 
Centrada no Campo Relacional e nas Tecnologias Leves. Saúde em Debate 
(edição online), v. 27, n. 65, 2003. Disponível em: < http://ltc-
ead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/composicao_tecnica_do_trabalho_emers
on_merhy_tulio_franco.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2015. 
 
MERHY, E. E.; FEUERWERKER; L. C. M. Novo olhar sobre as tecnologias 
de saúde: uma necessidade contemporânea. 2003. Disponível em: 
<http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-25.pdf>. Acesso 
em: 10 mai. 2015. 
 
SILVA, S. O.; BUDÓ, M. L. D.; SILVA, M. M. da. Concepções e práticas de 

cuidado na visão de homens. Texto Contexto Enfermagem, v. 22, n. 2, p. 

389-96, 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n2/v22n2a15.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2016. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v35n2/a09v35n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ape/v25nspe2/pt_04.pdf
http://www.professores.uff.br/tuliofranco/textos/composicao_tecnica_do_trabalho_emerson_merhy_tulio_franco.pdf
http://www.professores.uff.br/tuliofranco/textos/composicao_tecnica_do_trabalho_emerson_merhy_tulio_franco.pdf
http://www.professores.uff.br/tuliofranco/textos/composicao_tecnica_do_trabalho_emerson_merhy_tulio_franco.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n2/v22n2a15.pdf


 

 

144 
 

USO DA PESQUISA QUALITATIVA EM UM ESTUDO SOBRE O 

PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 
ULLY CHARQUEIRO INFANTINI1; AGNES LEANA DOS SANTOS QUINES2; 

BRUNA COLINA DEVARGAS3; CRISTIANO PINTO DOS SANTOS4; ELISA DE 
VARGAS5 

 
1
Universidade da Região da Campanha -ullyinfantini07@hotmail.com 
2
Universidade da Região da Campanha –agnesquines@gmail.com 

3
Universidade da Região da Campanha –bruninhacolina@gmail.com 

4
Universidade da Região da Campanha –enfcristiano.ps@hotmail.com 

5
Universidade da Região da Campanha – esanenf@hotmail.com 

. 

EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A classificação de risco é uma ferramenta desenvolvida para aprimorar 
as atividades na urgência e emergência, tornando-as mais eficientes, afim de, 
contribuir com o rendimento de tempo vinculado ao atendimento, 
proporcionando organização e agilidade ao serviço. O Sistema Único de Saúde 
– SUS prevê que o sistema seja humanizado e que seus usuários sejam 
acolhidos com qualidade e, o processo declassificação, colabora com este 
método, pois prioriza o agravante conforme a queixa principal, regulando o 
fluxo afim de, proporcionar um atendimento mais acessível, reduzindo o tempo 
de espera (JUNIOR, 2015).A portaria nº 2.048 de novembro de 2002 do 
Ministério da Saúde, normatiza as tarefas desempenhadas nos serviços de 
urgência e emergência, sendo inclusos nestes os atendimentos provenientes 
da classificação de risco, estabelecendo diretrizes e critérios de funcionamento 
para o mesmo (BRASIL, 2002). Este estudo buscou conhecer a percepção dos 
usuários do serviço de pronto atendimento estudado frente a classificação de 
risco, uma vez que o serviço que inclui a Classificação de Risco na realidade 
local é algo relativamente novo sob a ótica dos usuários e dos profissionais que 
atuam nestes setores. Neste contexto, optou-se pela pesquisa qualitativa. 
Caracterizada pelas suas peculiaridades, a pesquisa qualitativa estuda o 
universo de significados subjetivos que correspondente a um espaço mais 
íntimo dos fenômenos e processos que não podem ser quantificados 
(OLIVEIRA; ROCHA, 2016). Possibilita a observação de comunicações com o 
uso de procedimentos sistemáticos e objetivos que narram o contexto das 
mensagens (BARDIN, 2011). Mediante a apreciação das práticas de ensino 
torna-se possível observar que áreas como a enfermagem se adequam 
perfeitamente com as características da pesquisa qualitativa, pois em momento 
algum o propósito é separar o conhecimento da prática, do saber clínico nem 
do conhecimento profissional. Em todas as situações a análise qualitativa é 
experimental, interpretativa, personalística e situacional (STAKE, 2011). 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 
qualitativa. Desenvolvido a partir da percepção dos usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS, sobre o modelo de classificação de risco utilizado pela 
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Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H, localizada na cidade de Bagé/RS. 
Participaram da pesquisa usuários maiores de 18 anos que foram classificados 
pelo enfermeiro e aceitaram colaborar com o estudo mediante a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O número de participantes foi 
delimitado pela saturação dos dados, findando 12 usuários. A pesquisa possui 
autorização de um Comitê de Ética em Pesquisa, tendo parecer favorável sob o 
número 2.087.941e somente após os dados foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas, utilizando um roteiro, que permitiu a privacidade 
das respostas. Após a coleta de dados, as respostas foram transcritas na 
íntegra e analisadas de acordo com a análise de conteúdo proposta por Bardin. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi possível identificar com a análise dos dados que a escolha do 
método qualitativo permitiu ao pesquisador um olhar mais profundo sobre os 
achados, considerando que este permite observar os dados de maneira 
descritiva, mesmo sendo implícitos e subjetivos. A utilização da entrevista 
semiestruturada possibilita ao pesquisador liberdade de investigação, 
instigando o participante a elaborar respostas melhoradas e de cunho pessoal 
sobre o assunto, distinguindo do questionário fechado, onde as respostas 
seriam exatas. O pesquisador com o uso da entrevista direciona suas questões 
para a adequada compreensão, desenvolvendo resultados abrangentes sobre 
o tema. Dos entrevistados8são mulheres e 4 sãohomens, totalizando 12 
participantes, 11identificaram-se sendo da cor branca e 1 amarelo, tendo idade 
entre 28e 63 anos. Ao serem questionados sobre o uso de um protocolo de 
Classificação de Risco na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H, a 
maioria destacou que a ferramenta é necessária para o atendimento de 
qualidade do estabelecimento e que o mesmo possui um desempenho muito 
bom, priorizando os casos mais graves e destinando-os para o acolhimento 
adequado, descartando o sistema baseado em filhas de espera por ordem de 
chegada. Uma minoria considera o serviço demorado e desnecessário, 
ressalvando que o protocolo deve ser desconsiderado e o atendimento 
destinado primeiramente ao médico e organizado por ordem de chegada. Os 
resultados comtemplam o objetivo que a Classificação de Risco possui, 
agradando boa parte dos seus usuários, padronizando o atendimento e o fluxo 
da UPA 24H, tornando a assistência sistematizada e o estabelecimento 
organizado, afim de, acolher a comunidade com eficácia e qualidade. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que a utilização do método qualitativo não só para esta 

pesquisa, mas também, para os demais estudos que envolvem saúde, permite 
que aspectos sejam descortinados dando profundidade às discussões e 
apreensões de conteúdo, favorecendo a interpretação do mesmo. O estudo 
indica que boa parte da população atendidase encontrasatisfeita com o modelo 
de protocolo adotado pela Unidade, classificando este sistema como muito bom 
e de suma importância. Conceituando os resultados negativos, subentende-se 
que estes devem ao desconhecimento dos usuários do serviço sobre o 
protocolo adotado, resultando a opinião negativa sobre o mesmo.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A mãe da criança em tratamento conservador renal apresenta 

experiências que geram muitas dúvidas em relação à doença do filho, as quais 
podem desencadear o sentimento de incerteza (LISE, 2017). A enfermagem 
tem se centrado neste conceito devido a possibilidade de contribuições no 
manejo da incerteza das mães a partir de informações para melhorar a 
compreensão em relação à doença e assim facilitar o enfrentamento da 
experiencia do tratamento conservador renal. 

A teoria da incerteza na doença da enfermeira Merle Helaine Mishel é 
composta por quatro conceitos: 1) ambiguidade dos sintomas a qual tem como 
consequência a dificuldade de determinar o diagnóstico; 2) falta de 
clareza/complexidade referente às orientações sobre os cuidados; 3) falta de 
informação sobre o diagnóstico da doença e 4) imprevisibilidade relacionada à 
inabilidade de prever a doença (MISHEL, 1981; MISHEL, 1988; STEWART; 
LYNN; MISHEL, 2010). 

Estes conceitos colaboram para a reflexão e compreensão sobre a 
experiência das mães. Este estudo objetivou conhecer as incertezas da mãe da 
criança em tratamento conservador renal, com base na teoria da incerteza na 
doença de Mishel. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo qualitativo.O contato inicial da pesquisadora com 

as participantes ocorreu no serviço de nefrologia pediátrica do Ambulatório de 
Pediatria no dia da consulta da criança com o nefrologista. A coleta dos dados 
foi realizada entre abril e agosto de 2015, em local definido pelas 11 
participantes, e a maioria ocorreu em seus domicílios, com tempo médio de 
duração de 60 minutos. Como instrumento utilizou-se entrevistas semi-
estruturadas, as quais foram gravadas em arquivo de áudio e transcritas para 
arquivo de texto. As questões que direcionaram as entrevistas foram: “Fale 
sobre sua experiência de cuidar de uma criança com doença renal” E “Como foi 
para você receber o diagnóstico da doença renal para seu filho(a)?” 

Os dados foram organizados e analisados com a análise de dados 
convencional, concomitante a realização das entrevistas (HSIEH; SHANNON, 
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2005). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, parecer número 985.770. 
As participantes foram identificadas com a inicial “E” de entrevistado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A caracterização das participantes permitiu conhecer as 11 mães 

entrevistadas, as quais pertenciam à faixa etária entre 27 e 43 anos, a maioria 
residindo em área urbana, casada, católica, com ensino fundamental completo, 
não desempenhavam atividades profissionais remuneradas. A análise dos 
dados permitiu construir a categoria denominada “Incertezas na doença e 
formas de adaptação” apresentada a seguir. 

Para as mãesas incertezas estiveram relacionadas à ambiguidade dos 
sintomas, a falta de informações relacionadas ao motivo do desencadeamento 
da enfermidade e de clareza relacionada às orientações e cuidados com a 
saúde da criança, conforme o relato a seguir. 

[...] É difícil, porque às vezes tu tens tantas dúvidas. Do que tu podes 
fazer ou não. Que eu fico pensando...até agora eu não consegui entender 
porquê os rins (nome da criança) caíram (reduziram a taxa de filtração 
glomerular) desse jeito [...] (E-4). 

 [...] eu estou achando que o xixi dela anda com um cheiro muito forte e 
está muito amarelo, então eu já vou antecipar a consulta dela para saber se 
isso é normal, se é coisa do rim ou se é da minha cabeça. [...] porque ela só 
tem um (rim) [...] (E-1). 

 Esta forma de manejar os acontecimentos demonstra a imprevisibilidade, 
ou seja, a preocupação materna com o futuro na doença, e ao sentir-se 
insegura, busca no serviço de saúde o suporte necessário para sanar suas 
dúvidas. 

As incertezas relacionam-se também à problemas de comunicação, que 
podem afetar a qualidade da atenção ofertada. O depoimento a seguir é um 
exemplo da fragilidade da comunicação entre os profissionais de saúde e as 
mães. 

[...] Ah, eu sei muito pouco, porque os médicos lá não conversam muito 
com a gente [...] Eu sei que a gente vai ter que ter acompanhamento com 
psicólogo (após transplante renal da criança), só que até agora a gente não foi 
encaminhado para nada [...] (E-6). 

No relato seguinte estão as formas de adaptação utilizadas pelas mães 
que são a manutenção do equilíbrio emocional e a espiritualidade como forma 
de manter sua saúde mental.  

[...] pode parecer irrelevante, mas a fé é fundamental nessa hora. Quando 
o doutor te diz assim... Eu dei todos os remédios que foram possíveis, 
todos!,se tu não tiveres fé em Deus, se tu não te segurar em Deus,tu 
enlouqueces [...] (E-8). 

A ambiguidade dos sintomas dificulta a precisão do diagnóstico, o que 
pode ser um fator desencadeador de incertezas. Outros estudos também 
apontam que o recebimento do diagnóstico ocasionou sentimento de incerteza 
em mães de crianças em condições crônicas (MISHEL, 1981; HE et al., 20016; 
LI; LO, 2016). Dentre os fatores que reduzem os níveis de incerteza estão a 
oferta de informações claras, a disponibilidade de uma rede de apoio social e a 
confiança nos profissionais de saúde (LI; LO, 2016). 
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4. CONCLUSÕES 
 

Considera-se que as incertezas das mães podem ser reduzidas com o 

apoio da equipe multiprofissional de saúde. Neste sentido, a enfermagem pode 

contribuir com orientações e oportunizar a exposição dos medos, das dúvidas e 

das incertezas, como instrumento terapêutico para melhorar a qualidade de 

vida da mãe, da criança e da família. 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
HE, S.; YO, L.M.; ZHENG, J.; BI. Y.L. Uncertainty and personal growth through 
positive coping strategies among Chinese parents of children with acute 
leukemia. Cancer nurs, v.9, n.3, p. 205-12, 2016. 
 
HSIEH, H.F.; SHANNON, S.E. Three approaches to qualitative content 
analysis. Qual health res, v.15, n.9, p.1277-88, 2005. 
 
LI, T.Y.; LO, J.L.The predictors of uncertainty in mothers of childrenwith autism 
spectrum disorder. Child Health Care, v.45, n.2, p.147-64, 2016. 
 
LISE, F.; SCHWARTZ, E.; MILBRATH, V.M.; SANTOS, B.P.; GARCIA, R.P.; 
FEIJÓ, A.M.  Criança em tratamento conservador renal: experiências das 
cuidadoras familiares. Texto Contexto Enferm, (No prelo), 2017. 
 
MISHEL, M.H.The measurement of uncertainty in illness. Nurs Res, v.30, n.5, 
p.258-63, 1981. 
 
MISHEL, M.H. Uncertainty in illness. J NursSch, v.2, n.20, p.225-32, 1988. 
 
STEWART, J.L.; LYNN, M.R.; MISHEL, M.H. Psychometric evaluation of a new 
instrument to measure uncertainty in children with cancer. Nurs Res, v.59, n.2, 
p.119, 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

150 
 

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE HOSPITALAR: TAXA DE 

OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL E MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL 

DAS INSTITUIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇO SUS NA CIDADE DE 

PELOTAS/RS 

 
ANA PAULA DA PAZ GRALA1; PATRÍCIA OSÓRIO GUERREIRO2; TANISE 

BIANCHI3 

 
1
Universidade Federal de Pelotas –anapaulagrala@gmail.com 

2
Universidade Católica de Pelotas –patriciaguerreiro@hotmail.com 

3
Universidade Federal de Pelotas –tanisebianchi@hotmail.com 

 

EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A qualidade nas organizações de saúde vem sendo cada vez mais 

discutida e compartilhada entre os profissionais, visando a excelência dos 
serviços prestados. Verifica-se que o sistema de saúde brasileiro vem 
enfrentando, nos últimos anos, um novo imperativo: a busca pela gestão de 
qualidade dos serviços (VIEIRA; DETONI; BRAUM, 2006). 

Pensar em gestão hospitalar hoje é ter visão do futuro. Os profissionais 
estão percebendo que somente cuidado da qualidade de seus serviços vão 
garantir um salto de patamar em longo prazo. Os indicadores são mais que 
uma arma para as instituições de saúde que se preocupam em aprimorar seu 
desempenho junto aos clientes. Ocupação, receita, despesa, produção e tempo 
de espera para ser atendido na emergência são exemplo de índices que 
podem ser extraídos através do uso dos indicadores hospitalares (NAGEH, 
2012). 

Assim observa-se a crescente preocupação desses profissionais quanto 
à construção da validação de indicadores, no intuito de auferir a qualidade 
assistencial, passíveis de comparabilidade nos âmbitos intra e extra-
institucional e que reflitam os diferentes contextos de sua prática profissional 
(VIEIRA; DETONI; BRAUM, 2006). 

 Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo de avaliar o 
desempenho dos indicadores de Qualidade Hospitalar: Taxa de Ocupação 
Operacional Geral e Média de Permanência Geral em Instituições prestadoras 
de serviço SUS na cidade de Pelotas/RS. 
 

2. METODOLOGIA 
 
Este estudo foi desenvolvido pelo método quantitativo, com 

procedimento de análise descritiva, tendo delineamento dedutivo. Foram 
utilizados dados secundários obtidos pelo programa TABWIN do DATASUS; 

As informações foram coletadas no período de 2011 à 2015, referentes 
aos hospitais localizados na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, prestadores 
de Serviços do Sistema Único de Saúde, sendo todos considerados como 
hospitais de Grande Porte possuindo 155 o menor número de leitos. 

Para análise do desempenho dos indicadores hospitalares optou-se 
abordar a Taxa de Ocupação Geral (TO) que tem como objetivo avaliar o grau 
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de utilização dos leitos e o Tempo Médio de Permanência (TMP) que tem como 
objetivo avaliar o tempo que em média um paciente permanece internado. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O número médio de leitos nos hospitais de Pelotas que prestaram 

atendimento ao SUS variou entre 386 leitos no ano de 2011 à 481 leitos no ano 
de 2015. A TPM dos hospitais ficou entre 4,1 e 9,3. A TO variou entre 60,1 % à 
130,5 %. 

 
Os hospitais foram classificados como: A, B, C e D. 
 

Tabela 1- Média de Permanência Geral dos Hospitais Prestadores de Serviço 
SUS de Pelotas/RS 

 

Média de Permanência Geral 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Hospital A 9,2 9,2 8,3 8,7 9,1 

Hospital B 6,8 6,8 7,3 8,0 8,0 

Hospital C 8,3 8,6 8,5 8,0 7,1 

Hospital D 4,15 4,12 4,6 5,0 4,75 

 

Tabela 2 - Taxa de Ocupação Operacional Geral dos Hospitais 
Prestadores de Serviços SUS de Pelotas/RS 

 

Taxa de Ocupação Geral 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Hospital A 86% 70% 70% 61% 81,5% 

Hospital B 129% 130,5% 105% 107% 102,8% 

Hospital C 84,5% 81,7% 74% 66,5% 60,1% 

Hospital D 91,5% 82,3% 77,3% 91,3% 89,8% 

 

Quanto a TPM o Hospital D foi o único à estar dentro do parâmetro 
esperado, variando de 4,1 à 5 dias de permanência. Já os demais hospitais 
apresentaram taxa de permanência acima do preconizado variando até 9,2 dias 
na instituição A. 

Quanto a TO o hospital A, apenas em 2015 esteve dentro do critério 
recomendo, apresentando um valor de 81,5%, nos demais anos apresentou no 
seu menor valor 70% e no seu maior valor 86%. 

O hospital B, destacou-se com um padrão acima de 100% em relação à 
TO, oscilando de 102,8% À 130,5% entre os anos de 2011 à 2015. 

O hospital C em 2011 e 2012 esteve dentro da média do recomendado 
para a taxa de ocupação, com os valores de 84,5% e 81,7%. Já nos anos de 
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2013, 2014 e 2015 essa média caiu para 74%, 66,5% e 60,1% estando a baixo 
do esperado. 

Já o hospital D nos anos de 2012 e 2013 esteve dentro do esperado 
para a TO com os valores de 82,3% e 77,3%. Nos demais anos:  2011, 2014 e 
2015 a taxa registrada foi de 91,5%, 91,3% e 89,8% estando acima do 
preconizado. 

Em hospitais de cuidados de agudo a média de permanência tende a 
variar entre 3 a 5 dias. Porém, a entidade B que possui em anexo o Pronto 
Socorro Municipal de Pelotas apresentou média de permanência 8,0 dias em 
2015. A complexidade do hospital e o papel da internação via Pronto Socorro 
na demanda do hospital são fatores que diferenciam a média de permanência 
desses hospitais⁴. 

Alguns hospitais gerais do SUS, sem atividade de ensino, relatam 
média de permanência geral entre 3,5 e 6,4 dias (QUALISS, 2016). A instituição 
D foi a única a ficar dentro deste padrão, tendo como média de internação 4,75 
dias no ano de 2015. 

A implementação de protocolos clínicos pode contribuir para facilitar a 
gestão da média de permanência para as patologias de maior prevalência no 
hospital (QUALISS, 2016). 

Recomenda-se que os pacientes submetidos a procedimentos 
cirúrgicos de curta permanência (menor que 12 horas) sejam atendidos em 
unidades de Hospital-dia. Esta unidade deverá ter análise diferenciada, com 
indicadores específicos que não estão incluídos nesta ficha técnica (QUALISS, 
2016). 

A taxa de ocupação abaixo de 75% indica baixa utilização ineficiência 
na gestão do hospital. Inadequada utilização deste recurso pode indicar falha 
no planejamento do hospital, índices de satisfação da clientela baixos, ou 
inadequada articulação com a rede de serviços. Na instituição A verificou-se 
nos anos 2012 à 2014 um declínio da taxa de ocupação de 70% para 61% e na 
instituição C uma queda de 74% para 60,1% no ano de 2013 para o ano de 
2015 (QUALISS, 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O tempo permanência do hospital D foi o único dentro do parâmetro. A 

taxa de ocupação das entidades B e D foi considerada acima da média, com 
exceção do hospital C. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1.INTRODUÇÃO 
 
A estomização trata-se de um procedimento cirúrgico no qual há a 

exteriorização de parte de um órgão oco, como o intestino ou da bexiga, por 
um orifício chamado estoma (BRASIL, 2009). Essa pode levar a pessoa a 
apresentar dificuldades de realizar atividades e de se adaptar a elas gerando a 
dependência de cuidados de outras pessoas (MOTA; GOMES, 2013). Essa 
submete a pessoa a um período de transição em que é preciso readquirir 
habilidades e competências para se autocuidar. A transição é complexa e 
comporta simultaneamente a continuidade e a descontinuidade dos processos 
de vida, definindo-se por períodos de desordem entre estados de equilíbrio 
(MEILES, 2010). A enfermagem precisa favorecer o autocuidado das pessoas 
com estomia para que estes alcancem a reabilitação, vivenciando esta fase de 
forma menos sofrida, estabelecendo ações terapêuticas eficazes e eficientes, 
contribuindo para a promoção e reabilitação da saúde deste, auxiliando-o na 
aquisição de sua autonomia, subsidiando seu autocuidado e bem estar. Assim, 
se objetivou conhecer como a pessoa com estomia vivencia o processo de 
transição da dependência de cuidados ao autocuidado à luz da Teoria das 
Transições de Meleis. 
 

2.METODOLOGIA 
 

Pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa 
desenvolvida no Serviço de Estomaterapia (SE) de um Hospital Universitário no 
extremo sul do Brasil, com 27 pessoas com estomias definitivas por câncer 
intestinal ou urinário. A coleta dos dados ocorreu no primeiro semestre de 2014 
por meio de entrevista semiestruturado e submetidos à Análise de Conteúdo à 
luz da Teoria das Transições de AfafI Meleis. 

Como critérios de inclusão: estarem cadastrados no SE, serem 
estomizados há mais de um mês de forma definitiva por câncer do sistema 
geniturinário e/ou intestinal. Excluiu-se as pessoas que estiveram em fase 
terminal de doença ou não estarem em bom estado de saúde. 

Respeitou-se a resolução 466/12. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Área da Saúde da Universidade de Rio Grande (FURG) 
sob número 0002/2014. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Constatou-se que a natureza da transição se situou no processo tipo 
saúde/doença. A entrada no processo de transição deu-se a partir da 
consciência desencadeada pelo diagnóstico de câncer, reforçado pela cirurgia 
de estomização. A consciência da estomização e dos pontos positivos ou 
negativos para o exercício do cuidado advém da experiência da necessidade 
de cuidados que incluem o acesso ao atendimento de saúde qualificado (SUN 
et al, 2014). O enfermeiro ao trabalhar os fatores facilitadores e inibidores pode 
estimular a pessoa no sentido do bemestar, propiciando que essa passe por 
uma transição menos difícil (SCHUMACHER; MELEIS, 1994). Assim, como 
fatores facilitadores o estudo verificoua construção de um significado positivo à 
estomização, o preparo para essa experiência no pré-operatório, a estabilidade 
emocional, a fé e a religiosidade e a sensação de normalidade adquirida a 
partir de uma imagem próxima da anterior. Referiram-se, ainda, ao apoio 
familiar, o fornecimento gratuito pelo governo das bolsas coletoras, adjuvantes 
e acessórios e ao atendimento da equipe multiprofissional. Como fatores 
inibidores do processo de transição encontraram-se a visão distorcida de seu 
corpo, o despreparo para viver estomizado, a instabilidade emocional, a 
desmotivação com afastamento de atividades prazerosas, o cuidado excessivo 
e/ou estendido e até mesmo a superproteção da família, as complicações como 
hérnias e prolapsos, a falta de atitudes positivas quanto à vida, a negação da 
bolsa coletora, as tentativas frustradas de omitir o uso da bolsa coletora, a falta 
do domínio do manuseio dos equipamentos, o afastamento do trabalho e as 
dificuldades financeiras.Além destas, o abandono do parceiro, atitudes 
negativas e estigmatizastes por parte da família e a baixa qualidade dos 
materiais fornecidos pelo governo. A transição é complexa e necessita da 
expressão de padrões de resposta positivos que direcionem à autonomia 
(MEILES, 2010). Assim, como indicadores de resultados identificaram-se a 
confiança para realizar atividades anteriores, aceitação de sua situação, uma 
visão positiva de sua vida e da capacidade de compartilhar o seu cuidado com 
sua família. Considera-se a saída da transição quando este for capaz de 
dominar novas competências tanto para o cuidado físico ao realizar a troca da 
bolsa coletora quanto readequando sua imagem e autoconceito. 
 

4.CONCLUSÕES 
 

Os processos de transição dentro da enfermagem constituem uma nova 
forma de olhar e cuidar pessoas no decorrer dos diferentes momentos de seu 
ciclo vital. 

O processo de transição da dependência de cuidados ao autocuidado da 
pessoa com estomia é complexo e carregado de subjetividades, com avanços 
e retrocessos em suas fases. Sendo necessário que o enfermeiro estabeleça 
ações de enfermagem por meio da consulta de enfermagem, grupos de apoio 
Serviço de Estomaterapia e intervenções terapêuticas contextualizadas com a 
fase que a pessoa encontra-se, ou seja, entrada, passagem ou 
saída,observando necessas os fatores que inibem ou facilitam o processo, 
influencinado a transição para o autocuidado da pessoa com estomia, 
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contribuindo para a promoção e reabilitação da saúde deste, auxiliando-o na 
aquisição de sua autonomia e independência. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar do avanço da rede de atenção psicossocial e das práticas de 
cuidado no território, que representaram a possibilidade de cuidado, de vida e 
liberdade para muitas pessoas, alguns limites ainda merecem ser enfrentados. 
Dentre eles, o desafio de problematizar a alta, ou uma categoria equivalente a 
ser pensada, no modo de atenção psicossocial, em serviços como os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS). Guedes (2014) aponta o CAPS Joinville 
como um serviço que apresenta um potencial para a inserção territorial de seus 
usuários. Os estudos revisados têm problematizado a alta em saúde mental, 
tendo em vista o crescentenúmero de usuários com transtorno mental em 
internação de longa duração nos serviços hospitalares e havendo um longo 
tempo de permanência de usuários em serviços de saúde mental comunitária 
(SATO et al, 2012; GIROLAMO et al, 2013; TANIOKA et al, 2013; POOLE, 
PEARSALL e RYAN, 2014; NAKANISH et al, 2015; GÓMEZ et al, 2016; 
MCMINN et al, 2017). O CAPS II de Joinville se destaca como um serviço que 
promove a alta dos usuários, rompendo com o movimento de 
institucionalização dentro dos CAPS (GUEDES, 2014; ANTONACCI, 2015). 
Neste serviço o termo “alta clínica” foi substituído por transferência de cuidado, 
buscando adequá-lo à proposta de atenção psicossocial, com a finalidade de 
focar o cuidado na experiência do sujeito em sofrimento psíquico, tirando a 
ênfase da doença/cura (GUEDES, 2014). Tendo em vista a importância desse 
serviço em proporcionar estratégias de “alta” para seus usuários e a existência 
de poucos estudos nacionais e internacionais com o enfoque na “alta” dos 
serviços territoriais, este artigo se propõe a descrever a alta dos usuários do 
CAPS II de Joinville nos últimos onze anos (2006-2016). 
 

2. METODOLOGIA 
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Este estudo é um recorte do projeto CAPSUL II realizado no município 
de Joinville localizado no estado de Santa Catarina na região sul do Brasil. 
Estudo do tipo documental com abordagem quantitativa, com dados coletados 
a partir do livro de registro de alta dos (as) usuários (as) do CAPS II em um 
período de onze anos (janeiro de 2006 a dezembro de 2016).Por meio da 
análise documental desse registro, foi possível descrever a alta dos usuários 
através das seguintes variáveis: sexo, diagnóstico e o motivo da alta dos 
usuários (as).  Além do livro de alta, tivemos acesso aos dados com registros 
de admissão dos usuários nos anos de 2006 e 2007 (eram os únicos anos 
disponíveis). Ao fazer o cruzamento dos livros de alta e de admissão nesse 
período foi possível calcular a média de tempo de permanência que os (as) 
usuários (as) ficam em tratamento neste serviço. A coleta foi realizada nos 
anos de 2014 e 2017. Os dados foram organizados e processados no 
programa Excel (Versão 365), seguido de análise quantitativa das informações 
contidas nos livros de registros.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com as variáveis estudadas, diferente de outras pesquisas 

desenvolvidas na área da saúde, onde a predominância em relação ao gênero 
é do sexo feminino e demonstra grande disparidade com o sexo masculino 
(CARDOSO, 2011; ARAUJO, 2005; LIMA, 1999; PINHEIRO, 2002), isto não 
ocorre entre os usuários em alta do CAPS Joinville. A diferença é de apenas 85 
(4,8%) usuários do sexo feminino para o sexo masculino, sendo que nos anos 
de 2007, 2008 e 2013 o número de usuários homens foi superior ao de 
mulheres. Com relação aos motivos que geram a alta dos usuários do CAPS 
Joinville, é predominante a alta clínica, responsável por mais da metade destes 
(983 [55,6%]), enquanto os outros seis motivos abordados no presente estudo 
somados totalizam 789 (44,4%). Um número com tamanha expressividade com 
relação aos demais motivos de alta, já que a alta clinica remete a (tratamento 
no território, dignidade, reinserção). Quanto aos diagnósticos mais recorrentes, 
podemos perceber que a esquizofrenia tem o valor mais expressivo, sendo 
responsável por 24,2% dos casos, seguido de depressão 231 (59,2%) e 
transtorno de bipolar/ tipo maníaco 272 (15,3%). A partir desses resultados é 
possível afirmar que Joinville segue a ordem comum de diagnósticos de saúde 
mental, tendo entre suas principais ocorrências duas das que figuram entre as 
mais comuns, que são a esquizofrenia e os transtornos depressivos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Com o objetivo do presente trabalho de analisar as altas que ocorreram 

nos últimos onze anos no Centro de Atenção Psicossocial II de Joinville 
podemos perceber que este, apresenta um número expressivo de altas 
clínicas, o que remete a uma boa qualidade na prestação do serviço e um 
diferencial em relação aos demais serviços de saúde mental. O excelente 
escore de alta clínica do CAPS II Joinville demonstra que é viável um 
atendimento de qualidade ao usuário da rede pública de atenção psicossocial e 
que é possível possibilitar a reinserção do usuário em seu meio social com 
saúde e qualidade de vida. E ainda que o baixo número de altas em outros 
serviçosdeve ser problematizado de modo a se pensar o que realmente diz 
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respeito à necessidade do sujeito, o que diz respeito aos limites do serviço e 
das equipes, superando tratamentos prolongados e refletindo sobre a inserção 
no território. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Assim como outras áreas do conhecimento, a enfermagem é munida de 
teorias que objetivam descrever, prever e prescrever o cuidado de enfermagem 
(Alcântara, 2011). A utilização de um referencial teórico para balizar as 
pesquisas em enfermagem é de suma importância, pois, permite uma imersão 
teórica no desvelamento do objeto de estudo. Partindo desse pressuposto, a 
teoria do Modelo de Adaptação de Roy (ROY, 2001) oferece subsídios para a 
compreensão do indivíduo, de forma holística, como um ser adaptável. Esse 
modelo adaptativo aprecia 4 elementos: a pessoa é a receptora dos cuidados 
de enfermagem; o ambiente inclui as condições e circunstâncias que afetam o 
comportamento e o desenvolvimento da pessoa; a saúde é entendida como um 
estado e um processo de tornar-se uma pessoa total e integrada; e por fim, a 
meta da enfermagem é a promoção de respostas adaptativas em relação aos 
quatro modos adaptativos (fisiológico, autoconceito, função de papel e 
interdependência). Esse estudo tem como objetivo apresentar a teoria de Roy 
como um referencial teórico pertinente para nortear pesquisas com pessoas 
que realizaram uma estomização. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 
 Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, tendo como campo de 
investigação o Serviço de Estomaterapia do Hospital Universitário Dr. Miguel 
Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande (HU/FURG). 
Participaram do estudo 10 pessoas estomizadas que frequentam o grupo de 
apoio ao estomizado e seu familiar (GAOF) que faz parte serviço de 
estomaterapia. O número de participantes foi determinado pela saturação de 
dados. Após o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa sob o 
número 77/201, foi realizada a coleta de dados por meio de entrevistas 
semiestruturadas, sendo gravadas em formato de áudio e transcritas na íntegra 
posteriormente. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo 
ancorados no referencial teórico proposto por Callista Roy. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Após a categorização dos dados, organizados a partir dos quatro modos 
adaptativos proposto por Roy, foi possível perceber que este modelo permitiu 
que se conhecesse de que forma os estomizados se adaptam ao uso da bolsa 
coletora. No primeiro modo adaptativo categorizado (adaptação do corpo 
fisiológico à nova condição) obteve-se como resultado uma perda de 
integridade corporal e descontentamento pelo uso da bolsa e sintomas como 
vômitos, diarreia e constipação. No segundo eixo estabelecido por Roy (2001), 
o autoconceito, buscou-se avaliar como os participantes se percebiam com a 
utilização da bolsa coletora, mostrando mais uma vez, inicialmente, 
descontentamento e sentimento de inutilidade, tristeza e depressão por ter um 
elemento que não é próprio do seu corpo, e no transcorrer do tratamento 
percebeu-se certa aceitação por parte de alguns participantes, uma vez que 
estes tinham ciência de que era uma forma de restabelecer a saúde, mesmo 
que não fosse a curto prazo. Na terceira categoria, o processo adaptativo ao 
novo papel social, foi constatado um grande constrangimento quando essas 
pessoas estão, inicialmente, tentando se reinserir ao seu cotidiano. Na quarta 
categoria, Adequação afetiva: comportamentos relacionados com pessoas 
significativas e sistemas de apoio, os participantes relataram que a família foi 
essencial para a (re)construção da identidade pessoal e reinserção dos 
mesmos na rotina diária. Na última categoria da pesquisa, Identidade e 
adaptação: nexos e reflexos para o viver da pessoa estomizada, foi observada 
a capacidade de aceitação e o processo de reconstrução da pessoa 
estomizada, onde foi vista a dificuldade de adaptação com a bolsa, tendo em 
vista que alguns mesmo com dificuldades conseguiam se adaptar e se aceitar, 
mas em contrapartida, os outros participantes da pesquisa não conseguiam se 
adaptar a bolsa coletora independente do tempo que fossem passar com ela, 
alegando sua desconstrução fisiológica como pessoa. Nessa apreciação dos 
resultados o Modelo de Adaptação de Roy tem um aproveitamento favorável e 
considerável, se fazendo válido para pesquisas qualitativas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que o referencial teórico tem como objetivo criar um plano de 

sustentação argumentativo sobre o tema que será abordado, dando 
embasamento e servindo como comparação em relação aos resultados a 
serem obtidos a partir do trabalho em desenvolvimento. Ao desenvolver 
pesquisas qualitativas o pesquisador deve dedicar uma atenção especial na 
escolha do referencial teórico, optando por aquele que, contextualizado com a 
temática, possibilite que os objetivos sejam contemplados da melhor forma 
possível. Desse modo o referencial teórico serve para dispor os subsídios 
balísticos que irão nortear a pesquisa em questão. Na temática da 
estomização, a Teoria do Modelo de Adaptação de Roy, se encaixa de forma 
adequada servindo assim como elemento norteador para análise dos dados e 
embasamento teórico, sendo uma aliada na produção cientifica desta e de 
outras temáticas vinculadas à enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 A ordem mundial traz notórias mudanças nos aspectos da sociedade 
que atingem de modo incisivo o ensino, exigindo uma nova visão de formação 
profissional com inserção de práticas pedagógicas e utilização de metodologias 
inovadoras para enfrentar as necessidades de uma sociedade globalizada.  

Torna-se necessário substituir os processos de ensino de forma vertical 
por uma prática que reúna saberes por meio de uma postura interdisciplinar.  

Na formação em saúde valoriza-se a adoção de métodos que estimulem 
a participação efetiva do aluno em metodologias ativas, em todas as etapas do 
processo dentre elas está o método da simulação (COSTA et al, 2013).  

Este trabalho objetiva relatar as experiências do Centro de Simulação 
Realística da ISCMPA / UFCSPA inaugurado em novembro de 2016. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Relato de experiencias vivenciadas na utilização de simulação realística 

nos cenários disponibilizados para formação e qualificação de profissionais da 
saúde.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo Costa et al (2015) a simulação é uma estratégia de ensino que 
permite que as pessoas experimentem a representação de um evento real com 
o propósito de praticar, aprender, avaliar ou entender estas situações, sendo 
fundamentada na metodologia ativa, Aprendizagem Baseada em Problemas 
(ABP), nessa metodologia de ensino o participante é exposto a problemas 
devendo buscar subsídios dentro do ambiente simulado para sua resolução. 

Desta forma a simulação favorece não somente o desenvolvimento de 
competências correspondentes a processos clínicos da prática profissional, 
indo além dos aspectos técnicos e tecnológicos e se estende ao 
desenvolvimento de análise, síntese e tomada de decisão como preconiza 
Oliveira, Prado e Kempfer (2014). 

Seguindo esta temática o Centro de Simulação Realística da ISCMPA / 
UFCSPA foi projetado visando dispor de uma infraestrutura: de Realidade 
Virtual com simuladores cirúrgicos; de Sala de Emergência com simuladores 
informatizados; Consultórios para treinamento; e Debriefing para resumo e 
discussão das vivencias.  

mailto:pesquisaenfermagem@santacasa.tche.br
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O estudo de Slieker et al (2012) mostra a importância da realidade virtual 
para o ensino de técnicas e simulação contribuindo com a aprendizagem dos 
estudantes, oferecendo habilidades ao profissional para que executem novas 
técnicas, simulem diferentes situações, armazene-as e as reproduza permitindo 
o aprendizado de situações semelhantes a realidade, minimizando possíveis 
riscos e complicações paraos pacientes. 

Segundo Dourado e Giannella (2014) a metodologia de Ensino Baseado 
em Simulação (EBS) permite que os alunos se deparem com um problema, 
criem hipóteses com base nos dados clínicos apresentados e, apoiados em 
conhecimentos prévios, tentem chegar ao diagnóstico a fim de escolher a 
melhor conduta a adotar.  

Nesse caminho, vão tomando decisões e, por meio do feedback do 
manequim, e também dos professores, às suas intervenções, podem verificar 
se estão indo pelo caminho correto ou não, auxiliando o aluno a aprender a 
raciocinar clinicamente, articulando teoria e prática.  

Conforme Couto (2014) “Debriefing” é o momento em que o participante 
contempla seu desempenho, auxiliado pelo instrutor que apresenta uma visão 
mais objetiva, dando sentido ao que aconteceu e permitindo ao participante 
abstrair e modificar seu modelo mental, gerando uma nova experiencia 
concreta. 

Para Borges et al (2014) a utilização da simulação em educação na 
saúde com a realização de procedimentos em manequins, como intubação 
orotraqueal, manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, punções venosas, 
suturas, dentre outras serve para melhorar o desempenho individual e/ou da 
equipe, configurando-se em uma valiosa ferramenta de aprendizagem nos 
diversos níveis, inclusive em situações mais complexas, como treinamento em 
situações críticas, especialmente em situações de emergência ou simulações 
de trabalho em equipe. 

Baseado nestes pressupostos e com a utilização dos recursos 
disponíveis em sua estrutura o Centro de Simulação Realística da ISCMPA / 
UFCSPA tem desenvolvido atividades com foco na formação de estudantes de 
graduação nos mais diversos cursos da área de saúde, na qualificação e 
aprimoramento de profissionais e colaboradores da instituição, bem como, de 
estudantes dos programas de pós-graduação e estagiários de diversas 
instituições parceiras. 

O objetivo maior de seu desenvolvimento pelas instituições foi o de 
qualificar ainda mais o processo de assistência, ampliando as condições 
estruturais de ensino, pesquisa e capacitação, tanto para os alunos quanto 
para os demais profissionais envolvidos na execução da pratica assistencial. 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 Os trabalhos desenvolvidos vêm apresentando resultados positivos com 
relação as práticas e ao aprendizado, bem como, do foco da aceitação, 
reconhecimento e valorização dos participantes, deixando claro o papel de 
relevância junto à comunidade assistencial. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A depressão é considerada a doença do século, desta forma, o 
transtorno depressivo é um problema de saúde global. É um transtorno de alta 
prevalência que acomete muitos brasileiros, interferindo negativamente no seu 
convívio social e familiar. Destaca-se que existem inúmeros fatores que 
favorecem e que contribuem para a eficácia da terapia medicamentosa de 
pacientes com depressão. Dentre estes fatores, destaca-se a adesão, que é 
considerada um dos maiores desafios durante a terapia antirretroviral, pois 
envolve fatores relacionados ao paciente e ao sistema de saúde, e não 
somente ao uso dos medicamentos. O sucesso do tratamento tem influência 
direta nos níveis de adesão, considerada como o maior determinante da 
resposta terapêutica (POLEJACK; SEIDL,2010). A Organização Mundial de 
Saúde (1999) aponta que a depressão em 2020, será a principal doença 
associada a um impacto negativo na população, assim como, terá um alto 
custo para a sociedade moderna. Além disso, os problemas de saúde mental 
são considerados uma das principais causas de morbidade nas sociedades 
atuais, com subsequentes limitações. Dos 870 milhões de pessoas que vivem 
na região europeia, estima-se que, aproximadamente, 100 milhões sofrem de 
ansiedade e depressão. O meio rural tem ganhado destaque no contexto da 
saúde mental, por inúmeras características, dentre elas destaca-se a exposição 
a agrotóxicos, que potencializa depressão e suicídio em agricultores (PIRES; 
CALDAS; RECENA,2005). Destaca-se neste contexto, que a terapia 
medicamentosa tem papel importante na melhora da depressão e de seus 
sinais e sintomas, as quais tem efeito satisfatório em até quatro semanas, 
possibilitando que o indivíduo retome suas atividades. Esta pesquisa teve como 
objetivo avaliar a relação da adesão a medicação e a depressão em 
agricultores do interior de Guaraciaba/SC. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo do tipo quantitativo, de delineamento transversal. A coleta de 

dados aconteceu no período de agosto a setembro de 2016, em uma 
Estratégia Saúde da Família do município de Guaraciaba/SC, o qual é 
representada como zona rural. A população do estudo foi de pessoas da zona 
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rural de Guaraciaba, de ambos o sexo, com idade acima de 20 anos, e que 
foram diagnosticadas com depressão em um período superior a três meses e 
que realizam o tratamento medicamentoso com antidepressivos. Para coletar 
os dados utilizou-se de um instrumento contendo: questionário sócio 
demográfico, e a escala de Adesão Terapêutica de Morisky. A adesão ao 
tratamento medicamentoso para as pessoas do meio rural foi classificada em 
adesão (alta adesão 8 (oito pontos), média adesão (6 a < 8 pontos) e baixa 
adesão (< 6 pontos). Os dados coletados foram digitados no programa Epi-
info®, versão 7, e após verificação de erros e inconsistências analisamos 
estatisticamente no Programa PASW Statistics® versão 18.0 for Windows. 
Para isso, foram realizadas análises de frequência das questões que envolvem 
o instrumento de pesquisa e análises descritivas da Escala de Adesão 
Terapêutica de Morisky. O presente estudo passou pela aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sendo 
registrado por meio da Plataforma Brasil, CAEE: 56881616.4.0000.5367, sob o 
número de parecer: 1.622.022. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram avaliados 90 sujeitos, que segundo a caracterização demográfica, 

econômica e social de pessoas do meio rural com diagnóstico de depressão, 
foi possível evidenciar que; 53 pessoas eram do sexo feminino; 88 relatavam 
ser da cor branca; 27 pessoas apresentavam 70 anos ou mais; 61 pessoas 
apresentavam o primeiro grau incompleto; 73 pessoas tinha referiam que a 
situação conjugal era de casados; ou que conviviam com seu companheiro (a); 
32 pessoa afirmam que tinham de um a dois filhos; 43 pessoas  possuíam 
renda familiar entre 1(um) e 2(dois) salários mínimos; 50 pessoas estavam 
empregadas no momento da coleta de dados; e das que estavam trabalhando, 
39 pessoas exerciam a profissão de agricultores. A Escala de Adesão de 
Morisky, em relação ao tratamento medicamentoso de pessoas com 
diagnóstico de depressão no meio rural teve como resultado na frequência das 
respostas: você as vezes esquece-se de tomar os seus remédios para a 
depressão - 76 pessoas afirmam que não; nas duas últimas semanas, houve 
algum dia em que você não tomou seus remédios para a depressão - 79 
pessoas afirmam que não; você já parou de tomar seus remédios ou diminuiu a 
dose sem avisar seu médico porque se sentia pior quando os tomava - 83 
pessoas afirmam que não; quando você viaja ou sai de casa, às vezes 
esquece-se de levar seus medicamentos -  86 pessoas afirmam que não; você 
tomou seus medicamentos para a depressão ontem - 84 pessoas afirmam que 
sim; quando sente que a depressão está controlada, você às vezes para de 
tomar seus medicamento - 85 pessoas afirmam que não; você já se sentiu 
incomodado por seguir corretamente o seu tratamento para a depressão - 65 
pessoas afirmam que não; com que frequência você tem dificuldade para se 
lembrar de tomar todos os seus remédios para a depressão - 49 pessoas 
afirmam que nunca. Segundo a classificação da adesão, 65 pessoas 
mantinham a adesão ao tratamento medicamentoso. E 25 pessoas revelou que 
não mantinham a adesão ao tratamento medicamentoso. 

 
4. CONCLUSÕES 
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Ao avaliar as pessoas frente a adesão ao tratamento medicamentoso 
prescrito, obteve-se maior adesão do que a não adesão ao tratamento, e a 
partir disso, evidenciou-se que quando seguido de forma correta o tratamento 
medicamentoso, tem-se uma melhora no quadro de suas doenças. A equipe de 
saúde tem papel fundamental na escolha de intervenções a serem seguidas no 
decorrer do tratamento, desse modo é importante conhecer os fatores que 
acabam interferindo na efetividade da adesão do paciente ao tratamento, e 
buscar soluções de prevenção e promoção de saúde para que isso não 
aconteça novamente. Para melhor controlar se a adesão está sendo efetiva é 
preciso muito trabalho e interesse da equipe de saúde pelos seus clientes, 
desenvolvendo ações de promoção de saúde, efetividade nos cuidas 
desenvolvidos, planejamento das buscas ativas dessas pessoas e controle 
rigoroso de seus medicamentos, buscar orientar sempre que possível sobre a 
importância da adesão correta, para não ocorrer complicações associadas aos 
seus problemas de saúde, e evitar gastos públicos desnecessários e 
previníveis. 
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EIXO TEMÁTICO: (X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A reforma psiquiátrica prevê uma assistência humanizada ao indivíduo 
em sofrimento psíquico, baseada em um processo complexo de 
desinstitucionalização, que visa a mudança de uma relação histórica entre 
sociedade e loucura (CABRAL et al., 2015). 

Ainda hoje, no advento da reforma psiquiátrica, há prevalência do 
modelo medicamento-centrado do cuidado.O novo modelo de assistência em 
saúde mental busca novas práticas de ampliação clínica focada no usuário. A 
assistência farmacêutica requer interação direta do farmacêutico com o 
usuário, bem como a consideração das suas especificidades biopsicossociais 
(BEZERRA et al., 2016). 

O presente estudo objetivadescrever o processo de utilização de 
psicofármacos como recurso de tratamento aos usuários em um CAPS do sul 
do Brasil. 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo é um recorte da pesquisa intitulada “Avaliação de Centros 
de AtençãoPsicossocial da Região Sul do Brasil” em sua segunda edição, 
aprovada, sob ofício de nº 176/2011, ata n. 001/2011, sob protocolo interno n. 
017/2011, pelo Comitê de Ética da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Pelotas.As informações para realização do presente estudo foram 
coletadas através de 200 horas de observação participante em um CAPS de 
Joinville, e foram relatadas em diário de campo, a coleta ocorreu no ano de 
2011. Foram observadas as atividades diárias do CAPS, os atendimentos 
individuais e em grupo, as assembleias, a rotina da farmácia e a dispensação 
de medicamentos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir são apresentados os dados da observação de campo 

relacionados ao trabalho cotidiano do CAPS quantoa utilização do 
psicofármaco enquanto recurso terapêutico, considerando sua dispensação e 
uso.  
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Nos CAPS de Joinville as medicações da cesta básica, fornecidas pela 
Prefeitura são: ácidovalpróico, amitripitilina, biperideno, carbamazepina, 
carbonato de lítio, clorpromazina, fluoxetina, haloperidol, imipramina, 
levomepromazina, midazolan, biperideno, fenobarbital, fenitoina. Esses 
medicamentos são disponibilizados nos CAPS e na farmácia municipalaos 
usuários que apresentam receita. 

Para ter acesso aos medicamentosexcepcionais 
(risperidona,ziprasidona, clozapina, equetiapena)o paciente passa por 
processo burocrático, tendo que apresentar laudo informando o número do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, receituário médico, 
comprovante de residência atualizado, carteira de identidade, CPF, Cartão 
Nacional de Saúde, e termo de consentimento assinado. Os medicamentos 
excepcionais podem ser adquiridos por usuários cuja Classificação 
Internacional de Doenças seja de algum tipo de esquizofrenia. 

Os medicamentos de alto custo (clozapina, risperidona, olanzapina) ou 
aqueles adquiridos judicialmente, são fornecidos pelo estado, e devem ser 
retirados na farmácia escola, de acordo com protocolo pré-estabelecido. 

Na rotina do CAPS II constatou-se que aos usuários em tratamento no 
CAPS, a medicação, que é preparada 24 horas antes da administração,é 
entregue pelos técnicos de enfermagem. Os usuários que não tem autonomia 
para autoadministração vão ao CAPS em horários fixos para recebe-la, os 
usuários em tratamento semi-intensivo obtêm a medicação suficiente para sete 
dias de tratamento, assim investe-se na sua autonomia.O CAPS possui 
farmácia e conta com farmacêutico no seu horário de funcionamento que faze a 
dispensação e orientações no momento de entrega, conta também com equipe 
de enfermagem para administração dos medicamentos e orientações aos 
usuários. 

Quanto a relação do usuário com o conhecimento acerca do 
psicofármaco além da orientação individual do médico na prescrição ou 
apresentação de efeito colateral, existem outros espaços para abordagem do 
assunto. Na dispensação o farmacêutico do CAPS orienta o usuário com 
relação ao uso, possíveis efeitos e esclarece dúvidas. Com relação a espaços 
coletivos tem a assembleia onde são disponibilizadas informações gerais sobre 
dispensação e falta de medicamentos. As associações de usuários também 
possuem espaços onde os usuários discutem os efeitos da medicação, e 
verbalizam o desejo de interromper ou continuar o tratamento medicamentoso. 
Algumas oficinas dentro do CAPS, mesmo não sendo direcionadas ao assunto, 
permitem que eles expressem suas opiniões sobre a psicofarmacoterapia. 

O uso de medicamentos envolve práticas culturais e sociais históricas. 
No Brasil as políticas públicas são centradas na ampliação do acesso, e não no 
uso racional, a exemplo do que ocorre em países desenvolvidos, que consiste 
na união dessas ações (BEZERRA et al., 2016). A conscientização dos 
usuários e familiares acerca do uso racional de medicamentos faz parte do 
empoderamento que sustentará as decisões e participação do indivíduo, 
enquanto protagonista desse processo, na escolha do próprio tratamento, além 
disso é essencial que o usuário conheça seus direitos, e os aspectos legais 
que se referemao acesso a medicação. 

No contexto da reforma psiquiátrica o acesso a medicação é um fator 
importante para o processo de tratamento do usuário no contexto da 
comunidade.  
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Para a reinserção social e convívio em liberdade dos usuários, é preciso 
que haja reflexão acerca do tratamento medicamentoso dentro dos serviços de 
atenção psicossocial, destacando a importância da relação entre equipe e 
usuário, que irá interferir diretamente na adesão do indivíduo ao tratamento 
(KANTORSKI et al., 2013). 

Nas reuniões da equipe de saúde a rotina de administração da 
medicação também é pautada, e algumas vezes é difícil chegar ao consenso.A 
maior reclamação da equipe é a falta de medicamentos essenciais por um 
período maior que trinta dias, essa problemática é atribuída por eles a má 
gestão pública, e nesses casos a solução encontrada é conceder a receita para 
o usuário comprar o medicamento. Percebe-se uma tendência da equipe em 
apoiar-se na terapia medicamentosa para dar credibilidade a terapêutica.  

Em pesquisa realizada com profissionais de enfermagem em quatro 
CAPS de Curitiba, alguns profissionais relataram o uso dospsicofármacos 
comoprimeiro recurso terapêutico, não havendo, segundo eles, melhora no 
quadro sintomatológico sem o uso do psicofármacos (MAFTUM, 2016). Alguns 
profissionais se apegam a práticas da psiquiatria clássica,isso evidencia a 
necessidade de adequação dos trabalhadores ao novo modelo de atenção 
psicossocial, pautado no indivíduo, nas suas necessidades, e seus desejos 
para além do recurso do medicamento. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este estudo proporcionou um entendimento acerca da dispensação, 

distribuição e relações de cuidado quanto a psicofarmacoterapia, levando em 
consideração os dados obtidos na observação em um Centro de Atenção 
Psicossocial. Considera-se que outros estudos sobre o tema devem ser 
desenvolvidos explorando aspectos em relação aos modos como o usuário lida 
com esta terapêutica no seu cotidiano. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Milhões de erros acontecem nas instituições de saúde, sendo que dentre 

os riscos que os pacientes estão expostos, enfatiza-se osrelacionados aos 
medicamentos. Os medicamentos possuem uma margem terapêutica segura, 
sendo que alguns quando utilizados de forma incorreta têm risco inerente de 
lesionar o paciente (INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2012). 
 Os medicamentos potencialmente perigosos (MPPs) possuem risco 
aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de 
falha no processo de utilização. Atualmente há 19 classes de medicamentos e 
14 medicamentos específicos considerados MPPs(INSTITUTO PARA 
PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS, 2015). Em Goiás, 
Brasil, estudoque identificou 230 erros de medicação, constatou que 37,4% dos 
casos estavam relacionados aosMPPs(SILVA et al., 2011). 

Esse estudo teve como objetivo identificar a percepção da equipe de 
saúde acerca da prevenção dos erros com MPPsa fim de colaborar na 
construção de protocolo para uma prática segura.  
 

2. METODOLOGIA 
 
 Este estudo é um recorte de uma pesquisa metodológica para 

desenvolvimento deaplicativo para dispositivos móveis que comtemplará um 
protocolo para prevenção de erros com MPPs.Para tanto, o pesquisador teve 
de construir, em uma das etapas da pesquisa, o protocolo para prevenção de 
erros com MPPs, no qual utilizou os procedimentos teóricos, empíricos e 
analíticos propostos por Pasquali (1998). 

No que tange ao procedimento teórico, realizou-se revisão de literatura 
sobre o construto para o qual se deseja realizar o instrumento, como também 
estudo de campo qualitativo por meio de entrevistas.  

Foram entrevistados 10 profissionais de saúde sendo dois enfermeiros, 
dois técnicos de enfermagem, dois médicos, dois técnicos administrativos, um 
auxiliar de enfermagem, um farmacêutico. Os sujeitos atuavam na unidade 
coronariana e/ouna farmácia de uma Instituição cardiológica do Sul do Brasil. A 
coleta de dados foi realizada no período de novembro a dezembro de 2016. A 
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análise do material empírico percorreu as etapas preconizadas pela técnica de 
análise de conteúdo (MINAYO, 2008).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Cardiologia de Santa Catarina, parecer 1.642.831 de 20 de julho de 2016.Após 
adivulgação da pesquisa, convidou-se os profissionais, agendou-se as 
entrevistas.Foram utilizadas cinco questões norteadoras, as entrevistas foram 
gravadas, transcritas e categorizadas.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Foram identificadas duas categorias: a compreensão da equipe sobre os 
MPPs; e as ações para prevenção dos erros com MPPs.  
 Na primeira categoria os profissionais sentiram dificuldade em conceituar 
osMPPs. Pode-se perceber que a maioria tem consciência de que são 
medicamentos que necessitam de maior atenção e que trazem risco de morte 
ao paciente, se erros no processo, porém um profissional que está envolvido 
diretamente na dispensação afirma que não sabe conceituar e que acredita ser 
um medicamento que “se quebrar possa fazer algum efeito a ele”.  

Quando questionados sobre exemplos de MPPs a grande maioria citou 
medicamentos classificados como tal, porém poucos profissionais citaram que 
há lista padronizada no hospital para consulta e controle. 

Sobre os tipos de erros com maior risco, o principal relato é a troca 
desses medicamentos, além de erros na diluição, erro de vazão, dificuldade de 
interpretação da prescrição, dose inadequada e via inadequada.  

Foi constatado que apesar da existência do Núcleo de Segurança do 
Paciente na instituição, há incipiência de conhecimento acerca dos cuidados 
referentesa medicamentos utilizados cotidianamente e que se administrados 
incorretamente podem causar danos irreversíveis ou a morte. 

Na categoria sobre as ações para prevenção de erros foi possível 
verificar que a equipe tem conhecimento sobre algumas ações que são 
barreiras para erros, como: identificação diferenciada para MPPs, dupla 
checagem, comunicação efetiva, uso de protocolos, organização adequada na 
guarda dos medicamentos, sistema de alertas e código de barras, confirmação 
das cinco certezas. 

Os profissionais enfermeiros e farmacêuticos tiveram maior panorama 
sobre as opções de barreiras, para além das etapas do processo do uso de 
medicamentos em que estão envolvidos diretamente. Por fim, sobre as ações 
de prevenção que já estão sendo realizadas na instituição pode-se perceber 
que são incipientes e não são de conhecimento de todas as categorias da 
equipe de saúde, sendo que um dos profissionais afirmou não haver nenhuma 
ação preventiva sendo realizada. Não há consenso entre os sujeitos, sendo 
que várias ações são elencadas isoladamente. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Foram identificadas as percepções e dificuldades que a equipe de saúde 
apresenta relacionada aos MPPs, sendo evidente a necessidade de ampliar o 
conhecimento acerca do tema e empoderá-la para o uso de práticas seguras 



 

 

175 
 

na rotina da instituição. Neste sentido, a partir do exposto pelos sujeitos e de 
revisão de literatura, o pesquisador pôde desenvolver o procedimento teórico 
para construção de protocolo de prevenção aos erros com MPPs, baseado em 
evidências científicas e nas necessidades dos profissionais da saúde, podendo 
seguir para as demais etapas: procedimentos empíricos e analíticos.  

Posteriormente esta nova tecnologia estará disponível através de 
aplicativo para dispositivos móveis, construído pelo pesquisador, no intuito de 
também abordar a educação em saúde acerca do tema, com subsequente 
implantação e avaliação dos resultados na prática.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 () Eixo 2 () Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento das ciências humanas e sociais além de contribuir com 
o arcabouço teórico permite ampliar a compreensão dos fenômenos estudados 
pelas ciências da saúde como por exemplo, as doenças crônicas entre outras. 
A partir da perspectiva sistêmica proposta por Urie Bronfenbrenner, a 
enfermagem consegue abordar de maneira integrada os diferentes elementos 
(pessoa, processo, contexto, tempo) que se inter-relacionam nos processos de 
saúde dos indivíduos e das comunidades. Neste sentido, esta revisão tem o 
objetivo de analisar os estudos que utilizaram o Referencial Teórico e 
Metodológico de Urie Bronfenbrenner na Enfermagem. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão sistemática exploratória orientada pela seguinte 

pergunta: Como o referencial de Urie Bronfenbrenner tem sido utilizado no 
contexto da Enfermagem? A busca foi realizada em julho de 2017 nas bases 
de dados LILACS, WOS, MEDLINE e CUIDEN. Foi utilizado o descritor 
“enfermagem” com as palavras-chave “Teoria Ecológica”, “Modelo 
Bioecológico” e “Bronfenbrenner”. Os critérios de inclusão foram estudos com 
abordagem qualitativa, publicados entre 1996 e 2017, disponíveis na integra 
nos idiomas português, espanhol, inglês e que utilizaram o referencial teórico 
de Urie Bronfenbrenner. Já os critérios de exclusão foram: revisão, editorial e 
relato de experiência. Dos artigos selecionados foram analisadas as 
informações correspondentes aos títulos, idioma, objetivos, país de realização 
do estudo, metodologia, resultados e considerações finais.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca identificou o total de 156 estudos sendo que foram excluídos 93 
que não atendiam aos critérios de inclusão. Dos 63 selecionados, eliminou-se 
27 estudos duplicados ficando 36 estudos para leitura, das quais 13 não 
abordaram o tema. Assim, restaram 23 estudos para serem analisados.Os 
resultados da busca são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1.Fluxo da informação com as diferentes fases da revisão. Fonte 

(PRISMA, 2015) 

 
 

Dos trabalhos encontrados, 13 foram realizados no Brasil, seguidos de 
seis estudos nosEstados Unidos da América, um no Reino Unido, um na África 
do Sul, um no Canadá e um na Austrália. Os estudos brasileiros estavam 
disponíveis nos três idiomas, porém os estrangeiros foram consultados através 
do idioma inglês.  

Os estudos brasileiros na área da enfermagem que utilizaram a Teoria 
Ecológica foram em sua maioria, pesquisas exploratórias e descritivas que se 
dedicaram a pesquisar famílias; adolescentes; crianças prematuras; cuidado ao 
idoso fragilizado; indivíduos, famílias e comunidades que convivem com 
situações de doenças crônicas;e profissionais e gestores de saúde dos 
serviços do Sistema Único de Saúde. 

As pesquisas realizadas nos países estrangeiros; buscaram 
compreender contextos de adolescentes; populações indígenas; comunidades 
imigrantes; crianças em condições de HIV; famílias com crianças com espinha 
bífida; famílias de pessoas com lábio leporino; cuidado domiciliar; cuidado 
paliativo;e formação em enfermagem. 

A partir do resultado desta revisão pode-se conhecer a utilização da 
Teoria Ecológica de Bronfenbrenner no âmbito da enfermagem desde uma 
perspectiva sistêmica (Micro, Meso, Exo, Macrossistema) para caracterização 
dos ambientes em que ocorrem as transições ecológicas do ciclo vital das 
pessoas e as relações que comprometem e ou influenciam as condições de 
vida (SILVA e SILVA, 2014; SAFTNER, MARTYN, MOMPERet al. 
2015;CHANDRAN,CORBIN, SHILLAM et al. 2016;AYOOLA, ADAMS, KAMP et 
al. 2017). 

As transições são uma função conjunta de mudanças biológicas e 
circunstancias alteradas no meio ambiente; assim elas são exemplos por 
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excelência do processo de mútua acomodação entre o organismo e seus 
arredores, chamado Ecologia do desenvolvimento Humano; estas alterações 
podem ocorrer em qualquer um dos quatro níveis do meio ambiente ecológico 
(BRONFENBRENNER, 1996). 

Além disto, pode-se estudar as especificidades dos contextos culturais, 
conhecimentos e práticas de cuidado à pessoas, famílias e comunidades que 
enfrentam o adoecimento, permitindo conhecer as inter-relações entre os 
elementos dos sistemas em que acontecem os processos de doença e suas 
influências no desenvolvimento humano; isto favorece a exploração de 
alternativas para o enfrentamento deste processo e possibilidades de cuidados 
de enfermagem. (SILVA, 2006; BRYANS, CORNISH, MCINTOSH, 2009; 
GRANDBOIS e SANDERS, 2009; ZILLMER, SCHWARTZ, MUNIZ, 2012; 
PEDROSO e MOTTA, 2013; BORDIGNON, MEINCKE, SOARES et al. 2014; 
SILVA e SILVA, 2014; LUZ, SILVA, DEMONTIGNY, 2015; CORREA, 
MEINCKE, SCHWARTZ et al. 2016; LUTHER, CHRISTIAN, 2017). 

 Os estudos evidenciados também identificaram que o vínculo apoiador 
das pessoas e famílias com suas redes sociais e algumas políticas de saúde 
pública e social, fortalecem as relações e o desenvolvimento individual, familiar 
e comunitário; e que as experiências e vivências das pessoas são elementos 
que se relacionam com seu desenvolvimento humano e, portanto, implicam no 
ambiente ecológico. (SCHWARTZ, 2002; SCHWARTZ, MUNIZ, BURILLE et al. 
2009; FEIJÓ, SCHWARTZ, MUNIZ et al. 2012; COETZEE, KAGEE, 
BLAND,2015; LEMOS e VERÍSSIMO, 2015;SILVA, NUNES, PRIOTTO et al. 
2015;CORREA, MEINCKE, SCHWARTZ et al. 2016; PEREIRA-LLANO, DOS 
SANTOS, RODRIGUES et al. 2016). 

Todavia, pode-se utilizar a Teoria Ecológica de Bronfenbrenner na 
enfermagem com o propósito de refletir sobre a organização dos serviços de 
saúde, a prática profissional, a importância das políticas e programas de saúde, 
assim como a atuação multidisciplinar e suas implicações positivas no cuidado 
adequado das necessidades de saúde do indivíduo, e no melhoramento das 
suas condições de vida (CHAPADOS, 2000; GARCIA e SAEWYC, 2007; 
HITCKEY,SUMSION, HARRISON, 2012). 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A Teoria Ecológica de Bronfenbrenner permite ampliar a forma de olhar 

e conhecer situações que abordam distintas áreas do conhecimento da 
enfermagem, e, portanto, dos fenômenos estudados; além de fornecer as 
intervenções planejadas e destacar a função da enfermagem nas diversas 
comunidades. 

A compreensão sistêmica dos ambientes e contextos do indivíduo, a 
família e a comunidade direciona a atuação do enfermeiro e estimula a 
mobilização das pessoas em situações de doença. Além disto, poderá 
promover gestão de políticas que apoiam positivamente o ambiente ecológico e 
os processos e interações que acontecem nele. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que afeta em 90% dos 
casos o pulmão. Do total de casos 60% são bacilíferos, capazes de transmitir a 
doença. Fatores sociais, econômicos e culturais influenciam na ocorrência da 
doença e determinam a grande magnitude e transcendência da doença, o que 
a torna prioridade de saúde pública (BRASIL, 2011).  

Mesmo com tratamento eficaz e gratuito em 2016, nacionalmente foram 
diagnosticados 66.796 casos novos e 12.809 casos de retratamento (BRASIL, 
2017).A detecção precoce e o tratamento adequado são elementos essenciais 
para o controle da TB. A Política de controle recomendaidentificar, no mínimo, 
70% dos casos estimados e curar, pelo menos, 85% dos diagnosticados 
(BRASIL, 2011). MUDOU NA NOVA ESTRATRÉGIA – META FIM DA 
TUBERCULOSE 

Para a detecção precoce é necessário captar os sintomáticos 
respiratório (tosse há três semanas) nas primeiras semanas de adoecimento. 
Diante disso, a busca ativa na comunidade torna-se essencial (SASAKIet al, 
2015).Logo, conhecer as características sociodemográficas e econômicas 
destes indivíduos propicia elementos fundamentais ao planejamento de ações 
voltadas para a detecção precoce dos casos e tratamento oportuno. 

Nesse sentido, o presente estudo, objetivaidentificar as características 
sociodemográficas e econômicas depessoas em tratamento datuberculose. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo descritivo, de corte transversal, realizado nos municípios de 

Canoas e Sapucaia do Sul, prioritários para as ações de controle da 
tuberculose no estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi prospectiva 
e ocorreu nos ambulatórios do Programa Municipal de Controle a Tuberculose 
(PMCT) no período de agosto de 2013 a julho de 2014. Participaram do estudo 
129 pessoas, em tratamento da tuberculose, sendo 25 em Sapucaia do Sul e 
104 em Canoas. Aplicou-se um questionário estruturado com questões 
referentes ao perfil sociodemográfico e econômico e ao percurso do 
diagnóstico. Realizou-se análise descritiva (frequência relativa e absoluta), de 
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tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão). A pesquisa foi 
aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa, parecer número702.283. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A população estudada foi composta prioritariamente de homens (64,3%), 

de pessoas de cor de pele branca (68,2%), casados (48,8%), com ensino 
fundamental incompleto (53,3%), com atividade laboral remunerada (53,5%), 
recebendo auxílio doença (12,4%), com a mediana de renda per capita de 
R$666,70, residentes na zona urbana (98,4%), com 2,4 pessoas por domicílio 
(DP=1,4). 

Tabela 1 – Características sociodemográficas de pessoascom TB em 

tratamento na região metropolitana de Porto Alegre, 2013-2014(n=129). 

Características N % 

Sexo   
Feminino  46 35,7 
Masculino 83 64,3 
Cor da pele   
Branca 88 68,2 
Outra 41 31,8 
Escolaridade   
Fundamental incompleto 69 53,5 
Fundamental completo 30 23,3 
Médio  25 19,4 
Superior  5 3,8 
Renda per capita em reais   
140,00 a 460,99 31 24,0 
461,00 a 1.051,99 84 65,1 
1.052,00a 1.317,99 3 2,3 
1.318,00 a 3.000,00 10 7,7 
Situação laboral   
Atividade remunerada 69 53,5 
Desempregado 45 34,9 
Aposentado 15 11,6 
Recebe auxílio doença   
Sim 16 12,4 
Não  112 87,6 
Zona de residência   
Urbana 127 98,4 
Rural 2 1,6 

 A predominância do sexo masculinoe o baixo nível de escolaridade da 
população doente também foram observados em estudos realizados 
noMaranhãoe emMinas Gerais. Entretanto, o resultado observado quanto à cor 
da pele vai de encontro a estes estudos, os quais apontam maior ocorrência 
entre negros e pardos (SILVA; MOURA;CALDAS, 2014; PEREIRA et al, 2015).  

Embora 34,9% da amostra estudada esteja desempregadaapenas 
12,4% recebem auxílio doença. Aspecto relevante, uma vez que a TB causa 
debilidade física importante, necessitando afastamento do trabalho até a 
negativação da baciloscopia, fato que agrava a situação financeira.  
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Estudo realizado no Rio de Janeiro/RJ identificou a correlação estatística 
entre a incidência de TB elevada e as características de baixa renda e 
escolaridade, duas pessoas por domicílio e a localização urbana da residência 
(PEREIRA et al, 2015). Ao considerar que a renda per capita brasileira em 
2014 foi de R$ 1.052,00, o estado do Rio Grande do Sul esteve acima do 
resultado nacional com R$ 1.318,00. Entretanto, na população estudada,89,1% 
esteve abaixo da nacional, e destes 24% abaixo da menor renda observada no 
Brasil que correspondeu ao estado do Maranhão(R$ 461,00) (IBGE, 2015). 

Silvaet al (2014), salientam que as características de vulnerabilidade 
social e econômica estão relacionadas ao abandono do tratamento e ao atraso 
na busca por atendimentos de saúde.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Ampliar o olhar dos profissionais de saúde, sobre a população com esse 

perfil, para o planejamento das ações de busca ativa de casos na comunidade 
e o acompanhamento do tratamento até a alta por cura. Tal açãopotencializa o 
alcancedas metas preconizadas para o controle da TB. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 ( ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A enfermagem, como arte e ciência, é constituída de teorias e pesquisas 
voltadas para a prática baseada em evidências, definindo justificativas para 
ações e oferecendo foco para os cuidados de enfermagem (TAYLOR, 2014). 

A técnica da punção venosa representa aproximadamente 80% das 
atividades desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem, que exige do 
profissional competência e habilidade psicomotora (GOMES, 2010). 

Na maioria das vezes o cuidado é prestado de forma bem-sucedida, no 
entanto, por mais preparada e capacitada que uma equipe de trabalho esteja, 
erros poderão acontecer, pois errar faz parte da natureza humana. Os riscos 
aumentam quando práticas, procedimentos, protocolos, rotinas, técnicas e/ou 
equipamentos utilizados pelos trabalhadores são inadequados, complexos e 
por si só inseguros. E quando se trata de uma população com características 
complicadoras, como fatores de estresse, difícil visualização da rede venosa, 
fragilidade dos vasos e estado conservação da pele,esses riscos tornam-se 
mais comuns (FASSINI; HAHN, 2012). 

Por tanto ara a realização de um cuidado seguro e com o menor número 
de riscos é importante conhecer e definir as práticas que são realizadas, 
gerando um modelo adequado de execução que garanta a segurança do 
paciente e leve em consideração às condições reais dos profissionais. Com 
esse intuito este estudo teve como objetivo conhecer as diferentes práticas de 
venopunção em pacientes com características que dificultam a execução, 
realizada por profissionais de enfermagem em um hospital universitário do sul 
do país. 
 

2. METODOLOGIA 
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O estudo observacional descritivo qualitativo. Realizado em um Hospital 
Universitário do sul do país no período de dezembro de 2015 a junho de 2016. 

A população do estudo foi constituída de14 enfermeiros e técnicos de 
enfermagem durante a prática de punção venosa periférica em crianças de 0 a 
14 anos e idosos com mais de 60 anos.Realizou-se 20 observações para o 
grupo de idosos e 5 para o de crianças. 

Inicialmente foi realizado uma busca em bases de dadospara elaboração 
de um roteiro de punção venosa periférica para nortear a coleta de dados e 
após foi observada a prática com base nessas orientações teóricas. 

O estudo foi aprovado pela Plataforma Brasil com o CAAE: 
45049515.0.0000.0121atendendo os aspectos éticos legais. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os números aqui analisados são mais pertinentes ao número de práticas de 

venopunção observadas (25) e não dos profissionais observados (14). 

Pontuando os achados com maior relevância. 

A totalidade do percentual na realização da ação da lavagem das mãos antes 

do procedimento foi de 48% enquanto após a prática de venopunção foi de 

88%, e em 20% nenhum tipo de higienização ocorreu. Isso nos faz refletir 

sobre a quantidade de procedimentos assistenciais que esses profissionais 

realizaram, em diferentes pacientes, sem a devida higienização das mãos. No 

ano de 2005, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), propôs o primeiro Desafio Global para a Segurança 

do Paciente, denominado 'Cuidado limpo é cuidado mais seguro', tendo como 

um dos seus principais objetivos o aprimoramento de práticas de Higienização 

das Mãos, visando prevenir infecções e promover a segurança dos pacientes e 

dos profissionais. 

Notou-se que em 88% dos casos o profissional preparou todo o material 

necessário e em 12% solicitou que um colega lhe alcançasse algum material 

faltante, Chaves (2009) indica que essa preparação evita idas e vindas durante 

o procedimento, em virtude do esquecimento de algum material na bandeja, 

uma vez que isto gera insegurança ao cliente, criando uma imagem de 

desorganização do serviço. Além disso, contribui para o desgaste físico do 

profissional e prolonga o tempo para a realização do procedimento. 

Ainda pôde-se observar que em 72% foi utilizado garrote próprio para 

venopunção, em 24% utilizado luva de procedimento como garrote e em 4% 

não foi usado nenhum tipo de método de garrote.Alves (2013) menciona que é 

necessária a utilização do garrote/torniquete a aproximadamente 15 cm do 

local de inserção do cateter, o que melhora o ingurgitamento da veia e 

proporciona também sua melhor visualização. 

Por fim, notou-se que em 48% das práticas os profissionais observaram 

queixas ou reações dos pacientes, e em 79% de todas as observações o 

profissional orientou o paciente quanto aos cuidados com a punção venosa 

periférica.Pensando no bem-estar do paciente, a explicação do procedimento é 

necessária, pois, de acordo com Silva (2011) essa educação em saúdereduz a 

ansiedade e preveni complicações e necessidade de uma nova punção 

desnecessária.  



 

 

186 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Ao realizar esse estudo, percebeu-se uma variação da técnica e 

divergências entre as ações praticadas. Atividades educativas e de treinamento 
profissional periódico constituem a linha mestra para a formação de uma 
equipe de saúde crítica e consciente do seu papel na prevenção e controle das 
complicações associadas aos procedimentos invasivos, dentre eles a punção 
venosa periférica. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As populações em situações de rua têm sido consideradas problemas 
sociais e desafios para as Políticas Públicas e, no contexto da vida nas ruas, 
essas pessoas estão mais vulneráveis também ao uso abusivo de drogas e 
dependência. Para Raupp (2011), esse fato é marcado pela discriminação e 
ausência de perspectiva, fazendo da droga um elemento de prazer 
momentâneo para preencher esse vazio. É importante refletir que a droga tem 
sido tratada como problema principal na vida das pessoas e, tendo como o 
exemplo as pessoas em situação de rua, nota-se uma imagem somente 
voltada ao consumo abusivo de drogas e criminalidade. Assim, as outras 
questões que envolvem essa vivência de rua e os estilos de vida são 
desconsideradas, tais como a pobreza, a falta de oportunidade, de redes de 
afeto, redes formais e informais de cuidado. 

Nesse trabalho, pretende-se trazer para a cena algumas experiências de 
pesquisa com a Etnografia Urbana de pessoas em situação de rua, refletindo 
alguns componentes da vulnerabilidade social nas suas três dimensões: 
individual, social e programática.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma Etnografia Urbana que esta sendo realizada na cidade 

de Porto Alegre/Rio Grande do Sul, utilizando como instrumentos de pesquisa, 
observações participantes, entrevista semiestruturadas, diários de campo e 
análise documental. Os interlocutores participantes da pesquisa são pessoas 
que tiveram vivência ou estão em situação de rua, fazem uso de drogas ou já 
fizeram e consideram ou não esse uso problemático. Para compreender o 
contexto da vida nas ruas e conhecer os interlocutores se fez contato inicial 
com o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). 

Neste estudo são apresentados os resultados parciais obtidos através 
da observação participante e registros de diários de campo. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, n. 1.802.718. Os aspectos éticos foram 
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assegurados aos participantes de acordo com a Resolução nº. 466/2012 e 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme Ayres, Paiva e França Jr (2012) há três dimensões analíticas 
da vulnerabilidade: a dimensão individual, social e programática. Essas 
dimensões devem ser consideradas na criação de Políticas Públicas de acordo 
com as realidades das populações.  

A dimensão individual não depende somente dos comportamentos 
individuais das pessoas, nem aspectos estritamente biológicos. A lógica é 
entender o ser humano como um ser de relações, a trajetória pessoal e 
psicossocial dependerá dos contextos intersubjetivos e das relações de poder 
em suas dinâmicas estruturais. A dimensão social se trata dos elementos 
contextuais que conformam vulnerabilidades individuais, ou seja, as relações 
econômicas, de gênero, raciais, religião, pobreza, exclusão sociais, 
desigualdades. A dimensão programática reflete em como as políticas, 
programas, serviços, instituições principalmente as de saúde, assistência, 
educação, justiça e cultura reduzem ou aumentam as condições de 
vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos nesses contextos (AYRES; PAIVA; 
FRANÇA JR., 2012). 

Trazendo essas dimensões para a realidade das populações de rua, há 
que se considerar na dimensão individual, a relação do indivíduo com seu 
corpo biológico/social, os quais, nas situações de rua estão com seu corpo 
físico a mercê de violências constantes, pois não se encontram em locais 
protegidos e, sofrem crescentes estigmas sociais por terem sua imagem 
associada à droga, criminalidade fazendo os muitas vezes limitar suas relações 
sociais apenas as redes de amizade e apoio na rua. 

Em relação à dimensão social, percebe-se que a discriminação e a falta 
de moradia também os prejudicam na busca por trabalho, oportunizando 
empregos informais como catadores de lixo e cuidadores de carros, visto que, 
muitas vezes não possuem documentação e pela falta de um comprovante de 
moradia, o que dificulta seu acesso aos empregos formais.   

A dimensão programática revela Políticas Públicas que não conseguem 
trabalhar a intersetorialidade, em que as ações para populações de rua se 
limitam a assistência social e ao assistencialismo de organizações não 
governamentais (alimentos, roupas, cobertores), mascarando a complexidade 
dos problemas sociais das populações de rua e a necessidade de políticas que 
envolvam a saúde, assistência, educação, moradia e geração de renda.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
É importante refletir, que ainda precisamos avançar no tema de Políticas 

Públicas e ações em saúde intersetorias bem como no entendimento da 
complexidade dos contextos de vidas das pessoas em situação de rua. O 
desafio está na criação de modelos de cuidado participativos que considere as 
questões de vulnerabilidade e suas dimensões, bem como sua interlocução 
com os processos de adoecimento, pensando estratégias de cuidado que 
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extrapolem a doença ou o uso de droga como problema principal, mas sim, 
agindo com os problemas individuais, sociais e programáticos de estar na rua 
e, assim, possibilitando projetos de vida e inclusão social.  
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A infertilidade vem sendo considerada um problema significativo para a 

saúde pública, no mundo, pois atinge cerca de 80 milhões de pessoas que se 
encontram em idade reprodutiva. A infertilidade é caracterizada pela 
incapacidade de conceber um filho ou de manter uma gravidez até o seu final, 
após o casal ter efetuado um ano ou mais de relacionamento sexual frequente 
sem o uso de métodos contraceptivos (ALEXANDRE, 2014). Este problema é 
identificado como primário, quando engloba os casais que não conseguem, 
nem nunca conseguiram conceber uma gravidez e secundário, quando se 
refere a casais que após gerarem um ou mais filhos passaram a enfrentar 
problemas em relação à fertilidade (ALEXANDRE, 2014). Trata-se de um 
problema reprodutivo que pode estar associada a vários fatores, acometendo 
tanto o homem (40%) como a mulher (40%). Em apenas 20% dos casos os 
fatores são tanto masculinos como femininos, desses 10% são associados a 
problemas com causas idiopáticas. Ainda, os fatores que causam a infertilidade 
estão fortemente associados a problemas físicos, financeiros, psicológicos e 
sociais (ALEXANDRE, 2014). O objetivo deste trabalho é identificar possíveis 
problemas que a infertilidade pode apresentar para o casal, bem como 
relacionar os caminhos que podem ser adotados para amenizar ou anular tais 
problemas.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Para responder o objetivo deste estudo foi realizado uma revisão teórica 
da literatura disponível nas bases de dados PubMed, SciELO e Google 
Acadêmico no mês de junho de 2017. Para a seleção dos estudos disponíveis 
utilizaram-se os seguintes descritores (em Português): Infertilidade Conjugal, 
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Reprodução Assistida, Parentabilidade e Enfermagem. Foram pesquisados 
artigos que estivessem publicados em texto integral, no período compreendido 
entre 2010 e 2016, e que dessem resposta ao objetivo.  

.  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da equação de pesquisa, obtiveram-se 7 artigos. Após a leitura 

do título, 2 repetiram-se em suas ideias e 1 não era relevante para o objetivo 
do presente estudo. Assim, apenas foram selecionados 4 artigos para análise. 
Os resultados obtidos apontaram que de modo geral a infertilidade está 
acometendo muitos casais e isso atrapalha a convivência dos mesmos, uma 
vez que tal situação gera um desconforto e que já existem muitos avanços que 
podem ser notados referente a essa questão, uma vez que temos a Procriação 
Medicamente Assistida (PMA), onde os fatores resultantes da infertilidade são 
anulados ou amenizados. (SOUZA, 2010). No ato da criopreservação os 
pacientes precisam expressar à vontade por escrito referente ao destino que 
será dado aos embriões criopreservados, seja em caso de divórcio, doenças 
graves ou morte de algum deles ou de ambos, e também deixar claro quando 
pretendem doá-los. (Resolução CFM 2.013, 2013). A vontade de trazer um filho 
ao mundo é um sentimento primitivo e quase que inevitável, essa questão está 
severamente ligada à realização pessoal de constituir uma família, ser por 
algum motivo impedido de exercer tal ação é completamente destruidor e 
representa uma falha significativa em atingir o destino biológico, mas hoje, 
conseguimos driblar esses percalços e de alguma forma alcançar a 
parentabilidade (GOMES, 2009). Alguns casais conseguem com mais 
facilidade, outros precisam tentar por mais tempo, o importante é que de uma 
forma ou de outra cada vez mais casais estão conseguindo deixar a 
infertilidade de lado e trazer um filho ao mundo, fruto de nosso avanço muito 
significativo na ciência e também, uma ajuda muito grande da nossa 
tecnologia. Os avanços que hoje vemos são sim muito significativos, mas ainda 
não é nada perto dos que veremos daqui a alguns anos, a ciência está cada 
vez avançando mais e facilitando a vida dos que com esse problema sofrem 
(BADALOTTI, 2010). A reprodução assistida, é sem dúvidas um processo 
gerador de vida, e o filho ser gerado por meio dela não diminui a importância 
de se ter um filho, mesmo que ainda possamos encontrar resistência de vários 
casais referente ao tema, esse tabu vem sendo derrubado e logo chegará o dia 
em que, ninguém mais terá o pé atrás com esses meios de reprodução 
(PEREIRA, 2016).  

4. CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que a infertilidade conjugal ainda é muito comum, mas que 
com o passar do tempo técnicas vem sendo criadas ou melhoradas para 
ameniza-la ou até mesmo anula-la. Tais técnicas livram o casal do sentimento 
de incapacidade, uma vez que não conseguir gerar um filho ou concebê-lo é 
um fato definidor para o ser humano se sentir impotente. Com o passar o 
tempo novas técnicas irão surgindo e talvez a cura total para essa condição, já 
que estudos estão sendo feitos em cima deste problema. Vale ressaltar que 
não importa de maneira alguma a forma a qual o filho foi concebido, o 
importante é concebê-lo e cria-lo com afeto, o casal de forma alguma deve se 
sentir menos pai ou mãe frente a um filho que foi concebido a partir de uma 
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técnica de fertilização. Tais pontos são tratados durante o início do tratamento, 
para que problemas psicológicos não surjam com o passar dos anos e tal 
decisão não afete futuramente a vida conjugal. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Um procedimento cirúrgico muitas vezes é o único tratamento capaz de 

minimizar as incapacidades e diminuir o risco de mortes. Avalia-se que no 
mundo 234 milhões de cirurgias sejam realizadas por ano. A cirurgia é um 
procedimento altamente invasivo, sob anestesia, conduzido em sala de 
operações, por equipe multiprofissional especializada (OMS, 2009) 

Neste contexto, a Enfermagem Perioperatória exerce papel fundamental 
no cuidado durante a experiência cirúrgica do paciente nas fases pré, trans e 
pós-operatória, que acontecem em ambientes distintos, exigindo intervenções 
específicas. Sua atuação inclui também o cuidado indireto, como no Centro de 
Materiais e Esterilização, preservação do ambiente seguro, entre outros 
(SILVA; ALVIN, 2010). 

É uma especialidade complexa, envolve diversidade de ações para o 
restabelecimento da saúde do paciente durante sua trajetória cirúrgica. A 
atuação com propriedade exige atualização constante, pois sempre surgem 
novos eventos, conforme contexto epidemiológico da época, estimulando 
novas investigações.   

A Enfermagem Perioperatória, constitui importante cenário para 
realização de estudos de diversas naturezas, na prática clínica ou na docência, 
inclusive como temática para construção de teses.  Este tipo de estudo, podem 
revelar o contexto epidemiológico da época, capazes de nortear as ações 
profissionais nesta área.  

Ao considerar a relevância do tema, e acreditando-se que a pesquisa 
pode contribuir para a clínica o estudo teve como objetivo analisar as teses 
emergentes na área de Enfermagem Perioperatória. 

 Considerando que as ações da enfermagem são permeadas pela 
necessidade de um ambiente limpo para a preservação da saúde do paciente, 
optou-se por adotar a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale, para 
auxiliar a análise.  

 

BASE TEÓRICA 

 Desenvolvida por Florence Nightingale, no século XIX, na Inglaterra, a 
Teoria Ambientalista traz o meio ambiente, como o cerne para a preservação 
da saúde (6). Nightingale considera que o ambiente interno do ser humano está 

http://scholar.google.com.br/citations?user=R-VYqsQAAAAJ&hl=pt-BR
http://scholar.google.com.br/citations?user=R-VYqsQAAAAJ&hl=pt-BR
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conexo aos aspectos psicológicos, que pode ser afetado pelo ambiente 
externo, presentes na iluminação, aquecimento, ruídos, odores, no ar puro, a 
claridade, o silêncio, a limpeza (ROQUE; CARRARO,2015). 

Considerando as peculiaridades que envolvem a experiência cirúrgica de 
um paciente, com forte influência do ambiente para o processo de 
restabelecimento da saúde, compreende-se a Teoria Ambientalista de Florence 
Nightingale apropriada para apoiar a discussão sobre o fazer da enfermagem 
perioperatória. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa documental qualitativa.  Os dados foram 
captados no Banco Brasileiro de Teses e Dissertações da CAPES. Num 
primeiro momento foi estruturado um roteiro composto pelas etapas: 
delimitação do tema; objetivo; questão norteadora; estratégias de busca; 
seleção dos estudos (critérios de inclusão e exclusão); estratégia para coleta 
de dados; estratégia para avaliação crítica dos estudos; e síntese dos dados 
(MOREIRA, et al, 2014).    

Os dados foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 
utilizando-se os descritores “enfermagem perioperatória” e “centro cirúrgico”. A 
seleção do material baseou-se nos critérios previamente planejado, sendo 
incluídas teses disponíveis eletronicamente na íntegra que abordavam o fazer 
da enfermagem perioperatória no centro cirúrgico e áreas afins no Brasil 
desenvolvidas no período entre 2013 e 2017.A avaliação das teses foi 
realizada de acordo com os seguintes indicadores: título, ano e local de 
desenvolvimento. O material foi submetido à técnica de análise de conteúdo 
(AC) de Burdin (BURDIN, 2011).      
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O escopo do estudo foi constituído por onze teses. A partir da análise 

emergiram as seguintes categorias empíricas: “Processo de limpeza, 
esterilização e controle de infecção”; “Processo de Segurança do Paciente” e 
“Tecnologias do Cuidado”. 

 
Processo de limpeza, esterilização e controle de infecção 
 
 Essa categoria emergiu a partir da análise das teses que apresentaram 
a avaliação da esterilização a vapor do instrumental laparoscópio: processo de 
limpeza pré-requisito essencial para a esterilização. A importância da limpeza 
com água de boa qualidade como atributo indispensável para que a 
esterilização aconteça. A utilização de materiais estéreis nos procedimentos 
cirúrgicos, condição indispensável para o controle de infecções. A teoria 
ambientalista de Nightingale enaltece a utilização de suporte epidemiológico 
para a prevenção da propagação das doenças infecciosas, reforça a 
necessidade da higiene e ar puro, bem como o registro dos eventos para 
possibilitar controles (MARTINS; BENITO, 2016). 
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Processo de segurança do paciente  
 
             Essa categoria emergiu a partir da análise das teses que abordaram o 
processo de contagem cirúrgica (compressas, instrumentos cirúrgicos e 
perfurocortantes) para a segurança do paciente; a importância da gestão de 
resíduos de serviço de saúde gerados no centro cirúrgico e seu impacto para o 
meio ambiente e segurança de pacientes e trabalhadores e utilização do check-
list de segurança cirúrgica para a segurança do paciente no período 
transoperatório. Essas teses trouxeram em sua essência evitar eventos 
adversos que possam causar danos à saúde do paciente, ou seja, “não causar 
danos”.  
 Os preceitos da Teoria Ambientalista de Nightingale decreta que o 
conforto do paciente é relacionado com as condições do lugar, tais como, a 
limpeza, a iluminação, o sanitarismo, a temperatura, a atenção, o cuidado, os 
odores e os ruídos (MARTINS; BENITO, 2016). 
 
Tecnologias do cuidado 
 
 A categoria “tecnologias do cuidado” surgiu a partir da análise das teses 
que abordaram a validação de instrumentos para auxiliar a aplicação de teorias 
de enfermagem com vistas a proteção e segurança do paciente cirúrgico, como 
a prevenção de lesões. O cenário da enfermagem perioperatória, possibilita o 
desenvolvimento e aplicação de diferentes tecnologias do cuidado, aplicadas a 
prática clínica, contribuindo para a cientificidade da profissão.  
  Nesse sentido, a contribuição dos postulados de Florence Nightingale, 
são compreendidos pelo modelo de profissional que foi. Em seus atributos 
pessoais encontra-se, determinação, coragem para assumir riscos, capacidade 
para planejamento e habilidades organizacionais, capacidade de persuasão 
(HEGGE, 2013).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Verificou-se que as teses foram inspiradas no contexto epidemiológico 

da época, marcados principalmente por adventos de controle de infecção em 
serviços de saúde e segurança do paciente. O estudo trouxe elementos 
importantes para a consolidação da prática clínica baseada em evidências. 

Foi possível verificar a partir da análise que os pressupostos de Florence 
Nightingale permeiam as ações da enfermagem perioperatória, não se 
limitando a assistência direta, uma vez que o cuidado integral inclui um 
ambiente limpo, ar puro, organização, entre outros.  
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Flebite é a inflamação de uma veia, podendo ser acompanhada de dor, 
eritema, edema, endurecimento e/ou cordão palpável (INS, 2011, p. 110). Pode 
ser classificada em quatro graus: grau 0, nenhum sintoma; grau 1, eritema no 
local o acesso com ou sem dor; grau 2, dor no local do acesso com eritema 
e/ou edema; grau 3, dor no local do acesso com eritema, endurecimento, 
cordão venoso palpável; grau 4, dor no local do acesso com eritema, 
endurecimento, cordão venoso palpável maior de 2,5 cm de comprimento e 
drenagem purulenta (INS, 2011). Quanto à sua etiologia, pode ser classificada 
em quatro tipos: mecânica, química, bacteriana e pós-infusional. Entre os 
fatores de risco associados à flebite destacam-se o tempo de permanência e o 
calibre do cateter, o local de inserção, as competências técnicas do 
profissional, os cuidados na manutenção do cateter, as características das 
infusões e do próprio paciente (PASALIOGLU & KAYA, 2014; FERRETE-
MORALES et al., 2010; FERREIRA, PEDREIRA & DICCINI, 2007; MAKI & 
RINGER, 1991). As recomendações da ANVISA para cateteres periféricos 
envolvem a higiene das mãos, seleção do cateter e sítio de inserção, preparo 
da pele, estabilização, flushing e manutenção do cateter periférico, cuidados 
com o sítio de inserção e remoção do cateter. O sítio de inserção deve ser 
avaliado a cada quatro horas ou conforme a criticidade do paciente. Pacientes 
em unidades de internação devem ser avaliados uma vez ao turno. A avaliação 
da necessidade de permanência do cateter deve ser diária. Rotineiramente o 
cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 96h. A decisão 
de estender a frequência da troca para prazos superiores ou quando 
clinicamente indicado dependerá da adesão da instituição às boas práticas 
recomendadas pela ANVISA (ANVISA, 2017). O objetivo deste estudo foi 
analisar os fatores associados à ocorrência de flebites e a incidência durante o 
uso do cateter e pós-infusional em adultos hospitalizados com cateter 
intravenoso periférico (CIP). 
 

2. METODOLOGIA 
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Estudo de coorte, aninhado a um projeto de pesquisa com delineamento 
do tipo ensaio clínico, intitulado “Avaliação da Ocorrência de Flebite com a 
Retirada Rotineira ou por Indicação Clinica do Cateter Intravenoso Periférico”, 
em fase de coleta de dados, desenvolvido em unidades de internação clínica e 
cirúrgicas de um hospital universitário de Porto Alegre. Foram convidados a 
participar do estudo pacientes adultos (>18 anos), com uso do CIP para terapia 
intravenosa durante a internação, que tiveram a primeira ou segunda punção 
venosa periférica realizada na unidade de internação onde está sendo 
desenvolvida a pesquisa. A coleta de dados foi realizada durante o uso do CIP 
e 96 horas após a retirada do mesmo. Foram realizadas duas avaliações 
diárias por pesquisadores distintos, através da inspeção e palpação do sítio de 
inserção buscando identificar sinais e sintomas de flebite. O registro das 
avaliações foi realizado no instrumento de coleta de dados de cada paciente, 
que abrange dados demográficos e informações relacionadas ao CIP. Sempre 
que identificada a presença de flebite, a enfermeira da unidade foi sinalizada. 
Os dados foram organizados em planilhas do Excel, com dupla digitação e 
posterior correção de incongruências, e analisados no software PASW Statistic, 
versão 20.0. A variável flebite foi avaliada como dicotômica (sim e não) e 
conforme o grau de intensidade (1 a 4). Foram calculadas as estatísticas 
descritivas (média, mediana e desvio-padrão) para as variàveis quantitativas e 
as frequências e porcentagens para as variàveis categóricas. Para análise da 
associação entre as variàveis estudadas utilizou-se os testes Qui-quadrado de 
Person e Exato de Fisher. O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição, com protocolo CAAE: 51969115.2.0000.5336 
e todos os participantes que aceitaram participar assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra parcial do estudo agregou 216 pacientes, dos quais 97 
(44,9%) eram do sexo feminino, e 119 (55,1%), do sexo masculino, com média 
de idade de 65,9±19,8 anos (mínimo de 18 anos e máximo de 98 anos). Entre 
os profissionais que realizaram a punção venosa, 85 (39,4%) eram 
enfermeiros, 130 (60,2%) eram técnicos de enfermagem e 1 (0,5%) era 
médico. A respeito do calibre, houve maior frequência do calibre 22 gauge, 148 
(68,5%), seguido pelo calibre 24 gauge, 55 (25,5%) e calibre 20 gauge, 13 
(6%). Quanto à lateralidade, 112 (51,9%) punções foram realizadas no membro 
superior direito e 104 (48,1%), no membro superior esquerdo. A região mais 
puncionada fori o antebraço posterior, com um total de 63 (29,2%) punções. A 
veia com maior número de punções foi a cefálica, totalizando 101 (46,8) 
punções. Em relação ao tempo de permanência, 134 (62%) pacientes 
permaneceram com o cateter por até 72 horas, 49 (22,7%) permaneceram com 
o cateter de 72,01 a 96 horas e 33 (15,3%) permaneceram com o cateter por 
mais de 96 horas. Durante o uso do CIP, 75 (34,7%) pacientes desenvolveram 
flebite, com predominância do grau 3, em 31 (41,3%) casos. Ao avaliar a 
ocorrência de flebite pós-infusional, obteve-se uma frequência de 8 (8,1%) 
casos, sendo prevalente o grau 3, com 3 (37,5%) casos. Identificou-se uma 
incidência de flebite de 34,7% durante o uso do cateter, e de 8,1% pós-
infusional. As variáveis sexo, idade, número do calibre, profissional que 
puncionou, lateralidade, região, veia e tempo de permanência não foram 
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associadas a ocorrência de flebite (p>0,05). Na comparação entre os 
medicamentos mais utilizados e flebite, a Dipirona apresentou um número de 
casos significativamente maior no grupo sem flebite (p=0,021). Os 
medicamentos Ceftriaxona (p=0,016) e Ciprofloxacino (p=0,042) apresentaram 
associação significativa no grupo com flebite. 

 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Evidenciou-se que os fatores de risco apontados na literatura como 
relacionados à flebite, neste estudo, não foram associados à ocorrência da 
mesma. Identificou-se a necessidade de novas pesquisas para que se entenda 
a etiologia deste agravo, passível de prevenção. A coleta de dados realizada 
na unidade de internação em que ocorreu esta pesquisa auxiliou a equipe de 
enfermagem na identificação dos sinais e sintomas das complicações da 
terapia intravenosa e aprimoração das práticas, contribuindo para a promoção 
de segurança do paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As abordagens participativas vêm conquistando espaço significativo no 
cenário internacional por permitir a inserção do pesquisador na cena do 
participante, contribuindo com a interação da teoria com a prática (CARGO, 
MECER, 2008; DIAS, GAMA, 2016). 

A metodologia de pesquisa adequada direciona o caminho seguido pelo 
pesquisador em busca da prática, e inclui diversos métodos e técnicas. Neste 
contexto, a técnica da redação ancorada foi citada como possibilidade de 
desenvolvimento de pesquisas embasadas no referencial metodológico da 
Pesquisa- ação integral e sistêmica (PAIS) (MORIN, 2004; OLSEN, 2015). 

A PAIS é aberta, dinâmica, utiliza o pensamento sistêmico, onde o termo 
integral significa envolver-se na ação e o termo sistêmica refere-se a 
observação na compreensão do fenômeno ativo e complexo. Assim, os 
diversos métodos participativos de coleta podem revelar interesses, ideias e 
necessidades explicitadas pelos participantes, garantindo informações que 
reflitam as opiniões e pensamentos (MORIN, 2004). 

Nesse sentido, este trabalho objetiva descrever o uso da redação 
ancorada como técnica participativa no processo de ensino-aprendizado 
permeado pela prática da gestão do cuidado ao idoso na atenção básica.   

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de estudo com abordagem qualitativa, delineado pela Pesquisa-

ação integral e sistêmica, tendo a redação ancorada como técnica de pesquisa. 
Realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizado no 

município de Maringá, Paraná, Brasil. Foram participantes gestores locais, 
profissionais de saúde, docente e acadêmicos de graduação e pós-graduação 
envolvidos no processo de gestão do cuidado ao idoso. Trabalho desenvolvido 
entre pares do projeto de Assistência Domiciliar de Enfermagem aos idosos 
dependentes de cuidados (ADEFI) e o serviço de saúde do município (Parecer 
n° 875.081/2014). 

A coleta dos dados, no dia do encontro, foi constituída em seis etapas: 
contextualização inicial; proposta metodológica; avaliação das perguntas; 
distribuição dos papéis; exploração, reflexão e avaliação e proposta de texto 
(Figura 1). 
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Figura 1: A redação ancorada. Retirado de Morin (2004). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A redação ancorada no contexto do ensino-apredizagem na gestão da 

atenção ao idoso foi descrita em etapas, a saber: 
Etapa 1: contextualização inicial, desenvolvida pelo âncora (docente) e 

os demais participantes na UBS. 
Etapa 2: a proposta metodológica e cronograma de coleta de dados 

foram explicados pelo docente de modo que os participantes conhecessem e 
aprovassem o método. A sugestão coletiva foi que o foco recaísse sobre a 
avaliação do processo ensino-aprendizagem no planejamento da atenção ao 
idoso na atenção básica. 

Etapa 3: avaliação das perguntas, elaboradas pelos participantes, 
direcionadas pelas decisões da etapa 2. 

Etapa 4: distribuição dos papéis necessários para o desenvolvimento da 
redação final, que foram: secretários (acadêmicos da pós-graduação), 
testemunha (acadêmico da graduação), pessoa recurso (trabalhador da equipe 
de saúde) e  âncora (docente). 

Etapa 5: ciclos de redação, compostos pelas fases: exploração, reflexão 
e avaliação dos dados em triplicata. O grupo manteve-se unido nas fases 
exploração e avaliação. A etapa de reflexão foi realizada somente pelo âncora 
(editorialista), observador participante (testemunha) e a pessoa-recurso. 

Etapa 6: o texto e análise, como produto final da redação ancorada, 
foram lidos pelo âncora  e debatidos em plenária por todos os integrantes do 
grupo, na forma de uma reunião. 

A PAIS é dinâmica onde a participação das pessoas nas relações é 
estabelecida pela comunicação existente entre elas, como observado em todas 
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as etapas. O diálogo é potencial ferramenta educativa que permite a resolução 
de um problema no cenário do participante. Essa relação próxima se diferencia 
das demais abordagens, principalmente pela formação de vínculo (PEREIRA, 
CONCEIÇÃO, 2013). 

A redação ancorada possibilita a reflexão do tema no que se refere aos 
ciclos da redação (etapa 5), onde os passos foram construídos coletivamente 
assim, colabora na aprendizagem cooperativa, na clareza conceitual propostas 
nas trocas de saberes interativos que visam à compreensão de uma 
problemática complexa. Também na perspectiva integral quanto à modificação 
da ação permeada pelos saberes coletivo (MORIN, 2004). 
 As estratégias educativas no processo de ensino-aprendizado são 
estimuladas pelos profissionais de saúde no sentido dos participantes 
apreenderem o autocuidado e se tornem replicadores desse conhecimento na 
comunidade onde residem (FERRETTI, et al 2014).  
 Nessa direção, cabe explicitar a coerencia que envolve a participação 
nas etapas da redação, condizente com a proposta apresentada no referencial 
metodológico da PAIS, pois, possibilita a inovação de métodos e técnicas nas 
pesquisas de saúde.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A técnica da redação ancorada enquanto proposta participativa 

demonstrou ser importante instrumento para a construção do conhecimento 
coletivo do processo de ensino-aprendizado na gestão de pessoas idosas na 
atenção básica. Contribui na produção e disseminação dos saberes científico 
de pesquisadores na saúde, proporcionam transformações e melhorias efetivas 
na atenção básica. A pesquisa-ação integral e sistêmica, enquanto referencial 
metodológico abrange as ações de um grupo, cumpre-se para um grupo e é 
realizada pelos atores do grupo, portanto, se constrói e é analisada em todo 
seu percurso. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A desarticulação entre as políticas do ministério da saúde e da educação 
causam uma série de divergências que contribuem no distanciamento entre a 
formação dos profissionais e as necessidades do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Sendo assim, faz-se necessário o estímulo de mudanças na formação 
profissional para que a mesma venha ao encontro com as necessidades do 
sistema, tornando possível uma aproximação efetiva de uma assistência de 
qualidade (CAMPOS; et al., 2001).  

Essa proposta, de fazer mudança no método de ensino-aprendizagem 
se refere às Metodologias Ativas (MA) que permitem que o aluno seja 
protagonista do processo de aprendizagem, fazendo com que o professor e o 
aluno participem efetivamente da construção do saber, desconstruindo o 
método antigo e tradicional de aprendizagem. Nesse sentido, essas 
metodologias promovem a formação de profissionais críticos e reflexivos, 
capazes de solucionar problemas, capacitados para atender as demandas da 
sociedade no contexto atual (COSTA; et al, 2015; FREITAS; et al, 2009). 

Neste tipo de metodologia o professor atua como um facilitador no 
processo de ensino-aprendizagem, e deve desenvolver novas habilidades que 
promovam a participação ativa do discente no seu processo de ensino-
aprendizagem, de forma criativa, apoiando o mesmo, sabendo escutar, 
proporcionando ao discente um ambiente com liberdade que permita as suas 
expressões. (MITRE, et al., 2008; BERBEL, 2011). 

Frente ao exposto, esta reflexão tem como objetivo realizar uma reflexão 
sobre a utilização de MA de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino 
superior dos cursos da área da saúde, pois, faz-se necessário atentarmos para 
os métodos de ensino ofertados, tanto na graduação quanto nos programas de 
pós-graduação, possibilitando assim, a realização de uma contextualização 
sobre as mudanças ocorridas nesse cenário e quais as suas implicações na 
vida do estudante e futuro profissional. 

 
 

2. MÉTODO 
 
Trata-se de uma reflexão em relação às modificações que vem sendo 

realizadas nas práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem da grade 
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curricular dos cursos da área da saúde. Tal reflexão é produto do trabalho final 
da disciplina Práticas de atenção, ensino e pesquisa em enfermagem e saúde 
ofertada pelo programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A questão norteadora do estudo foi: 
“Quais as implicações do uso de MA nos cursos da área da saúde?”. Para 
responder ao objetivo da questão, foi criado um texto narrativo apresentando 
diversas reflexões em relação ao uso de metodologias ativas de ensino 
aprendizagem nos cursos da área da saúde. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ensino e aprendizagem voltados para as necessidades dos serviços de 
saúde e a população 

 
 
Historicamente os cursos da área da saúde utilizam métodos de ensino 

conservadores e tradicionais, os quais o processo de ensino-aprendizagem é 
fragmentado, não sendo exercitado a criticidade, criatividade e reflexão do 
aluno.  Sendo assim, o perfil do egresso, muitas vezes não satisfaz as 
necessidades da população, ressaltando assim, a necessidade das instituições 
de ensino superior realizarem mudanças drásticas no método de ensino, 
permitindo a transformação desse profissional (MITRE, et al., 2008). 

Na busca de um profissional capacitado para atuar no SUS, são 
necessárias mudanças na estrutura dos componentes de formação dos 
graduandos nos cursos da área da saúde, na pretensão de que os egressos 
sejam profissionais comprometidos, dominando os diversos aspectos que 
envolvem um bom atendimento, com autonomia, sendo capazes de criar, 
planejar, implementar e avaliar as suas ações de acordo com as políticas 
públicas, sanando as necessidades de saúde das pessoas (MELLO; ALVES; 
LEMOS, 2014; XAVIER; et al., 2014). 

Para a realização de uma assistência humanizada, que contemple as 
necessidades sociais, a teoria e a prática devem estar sempre entrelaçadas, 
permitindo que o aluno desenvolva as habilidades necessárias para que 
possam ser profissionais comprometidos e que desenvolvam uma assistência 
efetiva e de qualidade, obtendo uma visão critica com a finalidade de 
solucionar os problemas reais encontrados nos serviços (SOBRAL; CAMPOS, 
2012; MESQUITA; MENESES; RAMOS, 2016). 

 
 

Desafios na utilização de metodologias ativas 
 
A implementação de MA de ensino-aprendizagem gera grandes 

desafios, tanto estruturais como organização acadêmica e administrativa das 
instituições, como pedagógicas, que são relacionadas às crenças, valores e 
modo de fazer dos alunos e professores. Esses desafios estão relacionados a 
dificuldades em aplicar o novo método, problemas de curriculares e também 
resistência dos docentes em modificarem a sua prática, que muitas vezes já 
esta cristalizada, causando uma série de transtornos para romper com seus 
próprios conceitos já construídos (MESQUITA; MENESES; RAMOS, 2016). 

Além disso, um dos princípios das MA é a promoção da autonomia, 
entretanto, realizar um educação que permita a construção da autonomia 
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individual, com a visão do todo, que seja transdisciplinar, abrangendo os 
aspectos cognitivos, afetivos, socioeconômicos, políticos e  culturais, é mais 
um dos  desafios dessa nova prática pedagógica (MELO; SANT’ANA, 2012). 

Essa metodologia exige mudanças drásticas no sentido de organização 
e maturidade, pois o aluno é responsável pela construção do conhecimento, e 
isso pode acabar pressionando o mesmo. Ao realizar a busca pelo 
conhecimento, o discente muitas vezes se sente perdido em relação ao 
conteúdo, pois não tem a resposta pronta disponibilizada pelo professor 
fazendo com que se sinta confuso nesse processo (MARIN; et al.,2010). 

Diante do contexto, faz-se necessário a capacitação dos docentes para 
atuarem com MA, principalmente na pratica reflexiva, para que possam 
estimular os alunos a serem críticos, realizarem questionamentos, promovendo 
a imersão do discente nesse novo método, fazendo com que o mesmo possa 
visualizar seu lugar no mundo, a partir de suas vivências, o contexto social e 
cenários políticos (PRADO; et al, 2012). 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As MA estão ocupando os espaços dentro das universidades do Brasil, 

trazendo novas propostas de ensino-aprendizagem que venham de encontro 
com as necessidades presentes no SUS, bem como as necessidades da 
população.  

Entretanto, utilizar esse novo método ainda é um desafio, dentro de um 
contexto carregado por um marco histórico com um modelo tradicional de 
ensino. Os obstáculos em relação à avaliação, resistência de alunos e 
professores, distanciamento do novo método, estão presentes nas MA. 
Portanto, faz-se necessário a realização de mais pesquisas frente ao tema, 
para que seja possível uma melhor compreensão dos aspectos que ainda 
precisam de ajustes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Vários debates sobre a educação em saúde no ensino superior vêm 
ocorrendo ao longo dos anos, enfatizando a necessidade dos profissionais 
estarem em concordância com os princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Diante disto, as instituições acadêmicas na área da saúde buscaram 
novas estratégias para a formação, no qual o profissional precisa ser capaz de 
criar, planejar, implementar e avaliar as políticas de saúde, os futuros 
profissionais devem além do domínio técnico-científico, ter a capacidade de 
aprender a aprender. Para a aquisição de tais habilidades e competências, é 
pertinente a utilização de metodologias ativas (MA), pois essas instigam o 
discente a participar do processo de ensino-aprendizagem, assumindo assim o 
papel de construtor do seu conhecimento e não somente receptor de 
informações, como no método tradicional (MELLO; ALVES; LEMOS, 2014). 

As MA são uma concepção educativa que possui processos de ensino-
aprendizagem crítico e reflexivo, na qual o educando participa e compromete-
se com o aprendizado (COSTA; et al, 2015). Borges e Alencar (2014) dizem 
que podemos entender as MA como maneiras de desenvolver o processo de 
aprender, a utilização destas pode favorecer a autonomia do educando, 
despertando curiosidade e estimulando tomadas de decisões. A 
problematização está na MA utilizada, que objetiva instigar o estudante 
mediante problemas, pois assim tem-se a possibilidade de examinar, refletir, 
posicionar-se de forma crítica. A opção por uma MA deve ser feita de forma 
consciente, pensada e, sobretudo, preparada, já que envolve mudanças na 
maneira de guiar a aula e de repensar a mediação e interação com os 
discentes. 

Dentro das MA, destaca-se a aprendizagem baseadas em problemas 
(problem basead lerning - PBL), a qual se configura como método aplicável a 
partir de uma situação-problema, no qual o discente irá utilizar seus 
conhecimentos pré-adquiridos e refletir sobre a situação enfrentada, e ao 
mesmo tempo, agregar novas informações àquelas já existentes (MELLO; 
ALVES; LEMOS, 20014). 

O facilitador apresenta um problema pré-elaborado, com temas 
essenciais para que os estudantes cumpram o currículo e estejam aptos para o 
exercício profissional. Os discentes estudam o problema de forma individual e 
coletiva, posteriormente o grupo reúne-se novamente pra discussão, 
objetivando a existência de um cenário de estudo, onde se tenta articular 
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conteúdos, não representando uma realidade fidedigna (SOBRAL; CAMPOS, 
2012). 

Este trabalho trata-se do relato da experiência das autoras durante a 
vivência de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem– 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a qual tem uma prática de ensino 
que utiliza MA, compreendendo-se como inovadora e instigante para os 
participantes envolvidos, desenvolvendo as potencialidades dos discentes para 
assumirem-se como protagonistas do processo de formação. Uma vez que, 
estimulava a participação dos estudantes no processo de construção do 
conhecimento, trazendo-o para desenvolver um discurso próprio de maneira 
ativa, e tendo o docente como facilitador do processo (HERMIDA; BARBOSA; 
HEIDEMANN, 2015). A relevância desta experiência constitui-se de uma 
prática inovadora com características específicas do contexto de enfermagem, 
evidenciando uma experiência enriquecedora e que apesar da sua 
peculiaridade, poderá servir como exemplo e estímulo para outras disciplinas. 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência da participação 
em uma disciplina que se insere nas MA. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência resultante da utilização de MA de 

ensino, desenvolvida na disciplina “Práticas de Atenção, Ensino e Pesquisa em 
Enfermagem e Saúde” do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
UFPel, a qual ocorreu no primeiro semestre de 2017, participaram da disciplina 
duas docentes e treze discentes. Os discentes eram divididos em trios para 
realizar a atividade, a partir dos temas que os facilitadores disponibilizaram 
eram distribuídos dois textos para leitura a cada trio com assuntos distintos, 
porém que abordavam o mesmo tema. Os alunos precisavam elaborar uma 
aula explicativa para os colegas podendo utilizar de vídeos, músicas, 
multimídia, etc., mas, não era permitido utilizar a escrita.  

Ao final das apresentações dos grupos eram realizadas rodas de 
conversas sobre todos os assuntos dos grupos e podia-se discutir sobre o seu 
posicionamento frente à temática. 

A proposta da disciplina era fornecer elementos para a análise crítica do 
ensino, atenção e pesquisa relacionando-os com as práticas sociais em 
enfermagem e saúde e o modo como a pessoa insere-se socialmente 
influencia e é influenciada pelo contexto histórico e social.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como a graduação em Enfermagem da UFPel é baseada nas MA, 

exigindo que o discente seja crítico e reflexivo e busque seu conhecimento, os 
mestrandos que obtiveram sua formação na instituição sentiram-se mais 
adaptados por já conhecerem a metodologia utilizada pelo Programa de Pós-
Graduação. Porém, mesmo para os que já conheciam e formaram-se através 
das MA, a disciplina lançava um desafio. 

Dificuldades ao realizar a disciplina: devido os trabalhos precisarem 
serem apresentados de uma forma sem textos, exigia dos discentes uma 
reflexão maior sobre o texto a ser estudado. Necessitando de criatividade ao 
elaborar a aula e explicar para o restante da turma. Por ser algo novo e nunca 
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visto pela maioria, causava incertezas e estranhamento da metodologia 
utilizada, algo completamente esperado já que o novo causa medo inicialmente 
e é preciso enfrentar tais limites e desafios e comprometer-se com o processo 
de interação. 

Facilidades ao realizar a disciplina: por não necessitar de um rigor a ser 
seguido, os mestrandos sentiam-se confiantes, e descontraiam-se com as 
imagens e situações que eram apresentadas com os artigos, o que facilitava o 
entendimento aos colegas e trazia à sensação de entretenimento as aulas. Aos 
poucos os discentes foram sentindo-se mais livres com a maneira que a 
disciplina era regida, o que proporcionava maior discussão sobre os assuntos e 
entusiasmo com a realização dos próximos textos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Para os mestrandos, a disciplina de “Práticas de Atenção, Ensino e 

Pesquisa em Enfermagem e Saúde” teve uma abordagem singular e valiosa 
para a compreensão dos temas estudados. Com aulas dinâmicas, desde o 
primeiro encontro com a apresentação da disciplina, na qual os docentes 
mostraram a proposta de ensino-aprendizagem. 

A experiência apesar de ter sido apenas em uma disciplina do Programa 
de Pós-graduação em Enfermagem caracterizou-se de forma diferenciada o 
ensinar e aprender. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Este é um relato de experiência quanto a realização da coleta de dados 
em pesquisa de abordagem qualitativa, a partir das técnicas de observação 
flutuante e entrevista semiestruturada em espaço público baseado na vivência 
de mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas, quando na oportunidade foi realizado um 
exercício da disciplina de Pesquisa Qualitativa em Saúde. 
 A pesquisa de abordagem qualitativa tem como premissa "analisar e 
interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano" (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.269). A observação e 
a entrevista sãos importantes técnicas utilizadas, a  primeira  pode ser 
considerada o passo inicial da investigação social possibilitando o 
conhecimento da realidade através do uso dos sentidos, a segunda  
fundamenta - se na obtenção de informação verbal sobre um assunto ou 
problema específico por meio de uma conversação profissional e presencial, 
para qual o pesquisador necessita sobretudo ouvir e conduzir 
(MARCONI;LAKATOS, 2015). 

O objetivo é relatar a experiência de estudantes de mestrado na 
realização da observação flutuante e entrevista semiestruturada em um espaço 
público, considerando seus desafios. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 O exercício que resultou na escrita desse relato ocorreu no período de 
fevereiro a março de 2017, abrangendo a etapa de coleta de dados de um 
estudo de  abordagem qualitativa, como requisito parcial para aprovação na 
disciplina de Pesquisa Qualitativa em Saúde, cujo objetivo principal era: 
conhecer a vivência dos guardadores de carro de uma cidade do Sul do Brasil. 
 
_______________________________________________________________
____ 
Contribuiu para este resumo: Prof.ª Dr.ª Rosani Manfrin Muniz como ministrante da disciplina 
de Pesquisa Qualitativa em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas. 
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Tratando-se de um estudo de abordagem qualitativa, visto que, esse tipo 

de abordagem investiga a respeito da natureza dos fenômenos sociais, 
buscando respostas a realidades específicas que não podem ser quantificadas, 
como a vivência do ser - humano em relação a determinada situação 
(MINAYO, 2010). 

O exercício de coleta de dados foi realizado em um espaço público, mais 
especificamente, no centro de uma cidade na região Sul do Rio Grande do Sul, 
no Brasil.  Foram utilizadas as técnicas de observação flutuante e entrevista 
semiestruturada. A observação flutuante 

[...] consiste em permanecer vago e disponível em toda a 
circunstância, em não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, 
mas em deixá-la “flutuar” de modo que as informações o penetrem 
sem filtro, sem a priori, até o momento em que pontos de referência, 
de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a descobrir as 
regras subjacentes (PÉTONNET, 2008, p. 102).  

Na entrevista semiestruturada o entrevistador conta com questões pré - 
definidas, porém tem a liberdade para esclarecer determinados aspectos de 
interesse do estudo conforme considerar apropriado (MARCONI; LAKATOS, 
2011). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 No desenvolvimento do trabalho de campo as mestrandas depararam - 
se com algumas questões a respeito das técnicas utilizadas e o local de 
estudo, a partir das quais foram construídas três categorias: 
  

Descrição do espaço público 
 
O local onde o exercício ocorreu foram os próprios ambientes de 

trabalho dos guardadores de carro. Tratando-se de um espaço público urbano 
com características comuns como o fluxo de veículos automotores e pedestres, 
visto a proximidade com moradias, instituições de ensino, comércios, igrejas e 
praças.  

No qual, mestrandas e participantes do estudo estavam expostos a 
diversos fatores externos como o calor excessivo, os ruídos e a circulação de 
automóveis e pessoas, os quais parecem influenciar nas técnicas de 
observação e entrevista, posto que, podem prejudicar a atenção e sequência 
de ideias. O que demanda do pesquisador mecanismos de enfrentamento e 
tomadas de decisões para que sejam evitadas perdas de informações 
importantes. 

 
Aproximação com o campo e participantes 
 

 Num primeiro momento foi realizada a observação flutuante, a partir da 
qual, perceberam o quão era difícil utilizar os sentidos para conseguir coletar o 
máximo de informações em um local com tantos fatores externos. No entanto, 
buscaram manterem - se concentradas e atentas a fim de descrever o contexto 
do meio, os sujeitos e as relações que o constituíam da forma mais precisa e 
real possível.  
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 Em seguida, foi realizada a aproximação com os guardadores de carro,  
os quais mostraram-se receptivos e dispostos em compartilhar suas vivências, 
porém no decorrer da entrevista apresentaram respostas curtas e objetivas não 
aprofundando-se  sobre as questões propostas. O que  acredita-se estar 
relacionado ao fato de não ter sido possível proporcionar um ambiente mais 
acolhedor e com maior privacidade e que por isso possa ter ocorrido perda de 
informações que poderiam melhor contemplar os objetivos do estudo. 
 

Observação flutuante e entrevista semiestruturada: desafios 
encontrados 

 
De acordo com a experiência que o exercício de observação flutuante e 

entrevista semiestruturada proporcionaram, pode-se perceber que os desafios 
encontrados pelas mestrandas estavam justamente relacionados ao local em 
que foram realizadas: o espaço público.  Uma vez que, a utilização dessas 
técnicas nesse espaço embora permita apontar algumas vantagens como a 
aproximação do pesquisador com a realidade referente à sua questão 
norteadora e a possibilidade de interação com os diferentes atores e fatores 
que a constituem, são várias as limitações para o desenvolvimento de uma boa 
pesquisa. 

Das quais, destaca - se a falta de conforto e privacidade que um local 
adequado proporciona aos entrevistados. Exigindo esforços dos pesquisadores 
para preservação dos princípios éticos previstos pela Resolução n° 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos (BRASIL, 2012) e a manutenção da qualidade da pesquisa. 

Além da influência de fatores externos prejudiciais à atenção do 
entrevistador e do entrevistado, tais como a temperatura, os ruídos e a 
dinâmica do local. Sendo necessário que o pesquisador tenha a habilidade de 
aguardar o momento mais adequado ao participante para realizar a entrevista e 
retomar pontos importantes na evidência de interrupção do raciocínio. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A experiência de ir a campo no papel de observador e entrevistador foi 

importante para o desenvolvimento de habilidades enquanto jovens 
pesquisadoras. Levando a compreensão que a utilização das técnicas de 
observação flutuante e entrevista semiestruturada em espaços públicos, apesar 
dos desafios apresentados, podem contribuir para entender a relação 
construída entre os indivíduos e o contexto em que está inserido. No entanto, 
para isso exige maior preparo, reflexividade constante, habilidade e capacidade 
de enfrentamento e tomada de decisão do pesquisador. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A investigação qualitativa permite uma aproximação entre o pesquisador e o 

pesquisado, baseada em criação de vínculo, exigindo estratégias para guiar a 

entrevista de maneira empática, atentando para a oralidade e as diversas 

formas de linguagem (ALMEIDA, 2016). A pesquisa de campo exige um 

preparo rigoroso para que o pesquisador, ao interagir com o participante, saiba 

o que e como observar, tendo consciência de que ele influencia e é 

influenciado pelo cenário e pelos participantes (FERNANDES; MOREIRA, 

2013). As técnicas mais frequentes para coleta de dados em pesquisa 

qualitativa são a entrevista e a observação participante. A observação 

participante permite ao pesquisador imergir no contexto estudado, visualizando 

processos, captando gestos, sinais, impressões. Já a entrevista consiste em 

uma escuta atenta, podendo ser individual ou em grupo, que permite o 

levantamento de informações pertinentes ao objeto da pesquisa (ALMEIDA, 

2016; FERNANDES; MOREIRA, 2013). No livro “El encuentro con el Outro”, 

Kapuscinski descreve que o encontro pode apresentar conflitos uma vez que 

vai além do pensamento, envolve sentimentos, emoções e sensações que se 

despertam no outro, repercutindo em ações (VIDAL, 2016).  Entre inúmeros 

cenários de investigação na área da enfermagem temos a unidade de 

tratamento intensivo (UTI), onde o trabalho do enfermeiro é permeado de 

situações complexas, inerentes ao cuidado ao paciente em situação crítica de 

saúde, além de exigir atualização constante, especializada e familiarizada com 

o aporte tecnológico presente na unidade (CRUZ et al., 2014). Frente ao 

apresentado, este relato tem por objetivo descrever as experiências de pós-

graduandas na realização da observação participante e entrevista em uma UTI 
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mailto:-luzangelaraquel@hotmail.com
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de um hospital universitário federal, com ênfase nos desafios quanto aos 

aspectos teórico metodológicos.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência realizado a partir de uma atividade 

proposta pela Disciplina de Pesquisa Qualitativa em Saúde, no semestre 

2016/2. Tal atividade tinha como objetivo investigar um objeto de estudo e seu 

contexto, utilizando as técnicas de observação participante e entrevista. A UTI 

foi escolhida por ser o setor de duas das pesquisadoras, para se responder a 

seguinte questão: “Qual a percepção do funcionário da higienização sobre 

trabalhar em uma unidade de tratamento intensivo?” 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para desenvolver o objetivo proposto e melhor compreensão, foram 

construídos três núcleos: conhecendo a UTI; desenvolvendo a observação 

participante; e realizando a entrevista. 

Conhecendo a unidade de tratamento intensivo: A UTI onde o estudo foi 

desenvolvido recebe pacientes de especialidades clínica e cirúrgica, com 

destaque para hematologia e cirurgia oncológica. Pela literatura, o conflito 

ocorre quando o pesquisador volta-se a estudar o próprio cenário de trabalho. 

Nestes casos, espera-se que os pesquisadores lidem com este estranhamento 

com bom senso, voltando-se para os objetivos do estudo, questionando quais 

as limitações que podem ser impostas, a fim de que a pesquisa se desenvolva 

de forma ética e harmônica (FERNANDES E MOREIRA, 2013).  

Desenvolvendo a observação participante: A observação participante é a 

possibilidade de conhecer o cenário onde acontece o processo que será 

estudado, e se fazer conhecer aos participantes. A observação realizada em 

um prazo moderado, permite aos pesquisadores captar maior quantidade e 

qualidade de detalhes do cotidiano estudado, amadurecendo percepções e 

ideias (FERNANDES E MOREIRA, 2013).  

Observar o local de trabalho é desafiador, pois instiga o pesquisador a buscar 

além do que observa no seu dia a dia. Para superar esta limitação, esta técnica 

foi realizada por três pós-graduandas, em dias distintos, no turno da tarde, 

desde a troca do plantão da enfermagem, até a saída da funcionária da 

higienização. O foco estava na interação da pesquisada com os funcionários, o 

ambiente e os pacientes, ao desenvolver suas atividades. Todas observaram e 

fizeram suas anotações, sendo o relatório final um conjunto dos três olhares, a 

partir do roteiro de observação que serviu como guia. 

Realizando a entrevista: A entrevista complementa a observação, em um 

processo de escuta ativa. O local onde será realizada a entrevista deve garantir 

a privacidade e liberdade de expressão, sendo esta iniciada com uma questão 

norteadora, seguida por questões retiradas da própria fala do sujeito (PAULA et 

al 2014).  

A entrevista foi realizada pelas três enfermeiras após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, sendo dirigida por uma das pesquisadoras 
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e gravada em áudio. Na realização da entrevista, as primeiras perguntas 
originaram respostas vagas e afirmativas/negativas (como “sim”; “não” e “eu 
gosto”), causando inquietação nas entrevistadoras. A escolha do cenário, os 
objetivos e o objeto do estudo são diretamente ligados à percepção que os 
autores têm sobre o fenômeno que vão estudar. A cada resposta, formulava-se 
uma nova pergunta, com o intuito de explorar a experiência que estava sendo 
compartilhada. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A técnicas de observação participante e entrevista foram utilizadas por permitir 
uma aproximação maior com o objeto, com inserção do pesquisador no cenário 
de atuação do pesquisado, de forma que o uso de ambas complementou e 
potencializou os resultados, mas requerem treinamento e preparo por parte dos 
pesquisadores. A escolha de estudar o local de trabalho foi igualmente, um 
desafio e uma conquista, pois facilitou a inserção no cenário a ser explorado, 
mas também suscitaram discussões sobre quais as influências este 
pertencimento pode ter refletido, levando as autoras a reflexões constantes, 
voltando-se para o objetivo a ser alcançado. 
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 EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde definem a 
adolescência, cronologicamente, como o período entre os 10 aos 19 anos, 11 
meses e 29 dias de idade. A adolescencia caracteriza-se como um processo 
de transformação sociocultural baseado em múltiplos critérios que seguem as 
dimensões: biológica da puberdade, e a maturidade psicológica, cognitiva e 
social.  (OMS, 1965; MS, 2010; GRILLO et al., 2012; DAVIM et al., 2009; 
QUEIROZ et al., 2011).  

A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo com impactos à 
saúde, desempenho escolar e das oportunidades de formação para o trabalho. 
Em nível mundial este fenômeno é considerado um problema de saúde pública. 
Estima-se que aproximadamente 18 milhões adolescentes abaixo de 20 anos 
dão à luz a cada ano, sendo dois milhões menores de 15 anos (UNICEF, 2011; 
OMS, 2012). 

No ano de 2012 em Porto Alegre, 14,7% dos nascidos vivos (NV) eram 
de mães com idade inferior a 20 anos. Na Região Distrital de Saúde 
Leste/Nordeste de Porto Alegre (LENO-PoA) 13% dos NVs eram de mães com 
idade entre 10 e 14 anos e 13,71% de mães entre 15 e 19 anos. Dados de 
2011, estratificados por raça, apresentaram prevalência de mães adolescentes 
negras (CUNHA et al., 2012; DATASUS, 2012; SMS, 2013). 

A recorrência gestacional é definida como a ocorrência de duas ou mais 
gravidezes, seguidas de gestação e nascimento de filho vivo antes dos 20 
anos, não importando o quão cedo ocorreu o primeiro evento e o intervalo entre 
um e outro e se houve alguma gestação não levada a termo ( ROSA, 2007). 

O impacto desse fenômeno  apenas recentemente vem recebendo 
atenção. Estudos sobre o perfil sociodemográfico dessa população 
idenfiticaram baixa escolariade e renda familiar, abandono escolar, primeira 
gestação anterior a 16 anos, não conhecimento ou uso inapropriado de 
metodos anticoncepcionais, não planejamento gestacional, raça preta ou parda 
e dependência financeira (SILVA et al., 2013; VIELLAS et al., 2012; SANTOS 
et al., 2009; JORGE, 2012; NERY et al., 2011). 

Tendo em vista a escassez de investigações sobre esta temática, o 
presente estudo tem como objetivos identificar a prevalência da recorrência da 
gravidez na adolescencia e caracterizar o perfil sociodemográfico dessas 
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adolescentes no distrito de Saúde Leste/Nordeste de Porto Alegre-LENO-Poa, 
RS.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo transversal, quantitativo. A amostra do estudo foi captada na 

base de dados Sistema de Informações de Nascidos Vivos-SMS-PoA 
(SINASC), sendo composta por adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, 11 
meses e 29 dias, adstritas nas unidades de saúde do distrito LENO-PoA, com 
no mínimo dois filhos vivos, no período de 2012 a 2014. Para análise dos 
dados foi utilizado o software SPSS versão 17.0. Foi utilizada análise 
descritiva, os dados são apresentados por frequências absolutas e relativas. 
Para calcular a prevalência da recorrência gestacional das adolescentes a 
partir da seguinte fórmula: [Nº de adolescentes (10-19 anos) que tiveram filhos 
vivos no período 2012-2014 e que tiveram uma ou mais reincidências 
gestacionais] / total de adolescentes adstritas às unidades de saúde que 
tiveram filhos vivos 2012-2014 X 100. 

Considerando as disposições legais e éticas contidas nas Normas e 
Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa em Seres Humanos, do Conselho 
Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12), este projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS (CEP-PUCRS Parecer nº: 1.329.872) 
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Alegre (CEP-SMS Parecer nº1.386.743).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No distrito LENO, foram encontradas 1.387 adolescentes com, no 

mínimo, um filho. Destas, 235 (16,9%) apresentaram recorrência gestacional 
na adolescência.  

Conforme Tabela 1, a faixa etária prevalente das adolescentes 
recorrentes foi de 17 a 19 anos (92%). Quanto às variáveis “Raça/Cor” e 
“Estado Civil”, prevaleceram, respectivamente, mulheres brancas e solteiras. 
No que se refere à variável escolaridade a maioria (60,4%) estudou de 4 a 7 
anos. Predominou a ocupação do lar em 79,1%. Apenas 6,4% eram 
estudantes, percentual este inferior às adolescentes não recorrentes com 
18,6%.  

Estudos recentes têm encontrado resultados semelhantes em relação ao 
perfil sociodemográfico de adolescentes com recorrência da gravidez, 
corroborando com os achados em relação à idade, estado civil, ocupação, 
raça/cor e anos de estudos. (BRUNO, 2009; SILVA, 2011; VELHO, 2014) 
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Tabela 1- Perfil sociodemográfico das adolescentes com  recorrência da 

gravidez, no Distrito de Saúde Leste/Nordeste de Porto Alegre, RS. 

Variáveis Recorrentes  
(n=235) 
n (%) 

Idade (em anos)  

13-14 1 (0,4) 
15-16 18 (7,6) 
17-19 216 (92,0) 
  
Raça/Cor  
Branca 139 (59,1) 
Preta 53 (22,6) 
Parda 42 (17,9) 
Indígena 0 (0,0) 
Ignorado 1 (0,4) 
  
Estado Civil  
Solteira 148 (63.0) 
União Consensual 79 (33,6) 
Casada 8 (3,4) 
Ignorado 0 (0,0) 
  
Escolaridade  
1-3 anos 3 (1,3) 
4-7 anos 142 (60,4) 
8-11 anos 86 (36,6) 
≥ 12 anos 2 (0,9) 
Ignorado 2 (0,9) 
  
Ocupação Habitual  
Do Lar 186 (79,1) 
Estudante 15 (6,4) 
Outros 34 (14,5) 
  

Fonte: Dados provenientes do Sistema de Informação de Nascidos Vivos 
(SINASC) fornecidos pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde 
(CGVS) de Porto Alegre/RS, referentes ao período de 2012 a 2014 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A partir dos dados coletados identificou-se a prevalência da recorrência 

da gravidez em adolescentes de 16,9% no distrito LENO-PoA. 
A maioria das adolescentes apresentou idade mais avançada, sugerindo 

que a gravidez precoce poderia favorecer a recorrência da mesma nas 
adolescentes. Prevaleceram as solteiras, brancas, com ocupação habitual “Do 
Lar” e escolaridade de 4 a 7 anos.  

A partir dos resultados do estudo pretende-se contribuir para a 
formulação de propostas e estratégias educativas, em conjunto com as equipes 
dos serviços, para que as adolescentes e suas famílias conheçam com maior 
profundidade as implicações orgânicas e sociais da gravidez precoce na 
adolescência e possam fazer suas escolhas de forma mais consciente. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O processo de internacionalização é atravessado pela troca de 
conhecimentos sobre variados temas. Neste sentido, as reflexões em relação 
as biotecnologias e os discursos de gênero podem ser vistas, a partir de 
discussões entre países, como discursos que reforçam compreensões culturais 
tidas como “naturais” e “essenciais” para o ser humano e sua convivência em 
sociedade. 

Parte-se do princípio de que o campo de profissionais da saúde – em 
especial na enfermagem – atua com uma vasta gama de ferramentas de 
trabalho, e com intuito de adquirir o maior conhecimento, buscar-se-á 
compreender diferentes realidades e culturas. Amplia-se, através do 
intercâmbio de informações, os horizontes do pensar, problematizando 
conceitos estruturados e estáticos  sobre gêneros, biotecnologias e suas 
interfaces.   

O entrelace entre uma universidade brasileira e outra espanhola, 
pontualmente, entre seus discentes, resulta em um ganho imensurável em 
termos científicos e culturais. Culmina em profissionais mais envolvidos com as 
novas realidades e conceitos na área   biotecnologias de gênero que são 
ampliadas para questões de, tanto de formação familiar, bem como, de 
sociedade. Entende-se que estas experiências acrescentam uma visão 
humanística muito além da formação professional, pois permite a formação de 
indivíduos com visão ampliada em termos éticos e morais. Deste modo, o 
profissional de enfermagem encontra-se em um meio que exige o gostar do 
outro, ou seja, possuir um olhar empático, observando além de seus corpos. 

Esta forma de envolvimento, na qual a empatia é a tônica, pode auxiliar os 
profissionais a atuarem a despeito de suas crenças e pensamentos, 
desenvolvendo o cuidado, priorizando o respeito entre os seus semelhantes. 

Por meio das ideias explicitadas, tem-se por objetivo, apresentar as 
experiências vivenciadas no processo de consolidação do convênio 
interinstitucional e discorrer sobre o desenvolvimento de uma pesquisa com 
estudantes de enfermagem dos dois países, a partir da discussão sobre as 
Biotecnologias de Gênero. Desta maneira, pontuamos uma amplitude 
diversificada de conhecimentos e trocas de experiências entre as duas 
realidades.   

mailto:francieliester@hotmail.com
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2. METODOLOGIA 
 

O estudo deu-se a partir de um relato de experiência. As atividades 
centraram-se em discussão em grupo, desenvolvimento de atividades em 
conjunto entre as universidades parceiras e videoconferências. Mediante estas 
atividades foi desenvolvido o projeto “Gênero e Biotecnologias - Interfaces 
entre discursos e instituições na formação de alunos dos cursos da área da 
saúde”, entre a Universidade de Santa Cruz do Sul e Universidad Rovira i 
Virgile campos de Tortosa Catalunha – Espanha. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Este estudo passou pela assinatura do convenio pelas Universidades 

envolvidas, aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, que produziram uma 
serie de reflexões, relacionadas a exigências distintas, que necessitam estar 
alinhadas. 

Através destas atividades, nos têm sido possível compreender melhor a 
articulação entre os diferentes conceitos que cercam o campo das 
biotecnologias de gênero. Além das questões teóricas e conceituais que 
cercam a pesquisa, importa pontuar a relevância para os estudantes em 
compreender o funcionamento, a articulação e a formação dos acadêmicos em 
enfermagem destes dois países. Em uma das videoconferência, por meio das 
falas dos docentes, explanou-se sobre a forma de ingresso, a graduação, e a 
aceitação dos acadêmicos frente a tais assuntos, entre ambos os países. 
Exemplificando de maneira palpável as possibilidades que o mundo acadêmico 
tem a nos oferecer, através de intercâmbios, estágios curriculares, publicações 
e consolidação do conhecimento. 

A importância desta experiência para o acadêmico de Enfermagem 
centra-se, também, no contato com a realidade do intercâmbio de pesquisa, 
que instiga o estudante a buscar novas fontes de conhecimento nos mais 
variados locais, fora de seu pais de origem. Além disso, expandir a temática 
das biotecnologias de gênero possibilita perceber que compreensões culturais 
implicam no modo como profissionais de saúde entendem, atendem e cuidam 
das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Além do exposto, observa-se 
que a formação acadêmica nesta área científica se dá de maneira generalista 
em ambos os países, sendo que tais temáticas são pouco exploradas. 
Atualmente, as instituições acadêmicas encontram-se em fase de coletas de 
dados.    

O êxito dessa parceria contou com a receptividade de ambas as 
instituição e dos responsáveis envolvidos, afim de estimular a 
internacionalização dos cursos universitários, ampliando os horizontes do 
conhecimento. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Esta experiência tem demonstrado que há necessidade de expandir 

conhecimentos, ideias e opiniões afim de qualificar o saber dos profissionais de 
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saúde em formação, no que tange aos conceitos que cercam as biotecnologias 
de gênero. Salienta-se que este este relato de experiência promove o encontro 
de realidades diversificadas da formação e da profissão, proporcionando aos 
envolvidos, trocas significativas que indicam que o processo de 
internacionalização potencializa a qualificação profissional. A potência do 
estudo está nas possibilidades de, ao conhecer a realidade de outro país, 
repensar nossa formação, ampliando nossas fronteiras profissionais. Acrescido 
a ideia de formação de profissionais capacitados e habilitados para as 
realidades encontradas no mercado de trabalho. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O envelhecimento da população está impactando e trazendo mudanças 

no perfil da sociedade brasileira, com demandas que requerem respostas das 
políticas de saúde, implicando em novas formas de cuidado, em especial nos 
serviços de urgência e emergência. Neste sentido, a avaliação da assistência 
em saúde ao idoso nos serviços de urgência e emergência torna-se o primeiro 
elemento a ser realizado para tomada de decisão, a fim de identificar situações 
que podem ser melhoradas nestes serviços.  
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Novos modelos ou enfoques de avaliação têm surgido em tempos 
recentes, os denominados enfoques emergentes, os quais tendem não apenas 
mensurar os dados avaliados, mas propõe-se impulsionar um processo de 
participação do conjunto de atores envolvidos nos serviços. Dentre tais 
modelos, Guba e Lincoln propõem a Avaliação de Quarta Geração (GUBA; 
LINCOLN, 2011).  

Fundamentada no paradigma construtivista, com enfoque responsivo e 
formativo, a Avaliação de Quarta Geração traz um delineamento metodológico 
sistemático e estruturado em passos que se desenham com base na lógica 
dialética e da interpretação hermenêutica (GUBA; LINCOLN, 2011).  

Portanto, considerando o aumento da população idosa, a relevância dos 
novos modelos de avaliação e a recente utilização da Avaliação de Quarta 
Geração nas pesquisas em saúde, propõe-se nesta pesquisa descrever um 
relato de experiência referente a utilização do referencial teórico-metodológico 
Avaliação de Quarta Geração no cuidado ao idoso em Unidade de Pronto 
Atendimento. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência sobre a aplicação do referencial 

teórico-metodológico Avaliação de Quarta Geração no cuidado ao idoso em 
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de um município do noroeste do 
Paraná, Brasil.  

A coleta de dados aconteceu nos meses de Março a Agosto de 2017 e 
os procedimentos práticos adotados seguiram as etapas: Contato com o 
campo, Organização da avaliação, Identificação dos grupos de interesse, 
Desenvolvimento das construções conjuntas, Ampliação das construções 
conjuntas, Agenda de negociação e Execução da negocição.  

Utilizou como técnicas de coleta de dados a observação participante e 
entrevista individual estabelecida por meio do círculo hermenêutico-dialético. 
Neste processo, as primeiras entrevistas foram menos estruturadas, permitindo 
que o respondente falasse livremente sobre a assistência ao idoso na UPA. 
Mas, à medida que as entrevistas foram realizadas, a análise permitiu 
identificar questões expressas nas entrevistas seguintes, de modo que cada 
vez mais estas se estruturassem sem deixar de permitir que todos os 
entrevistados pudessem lançar novas questões. Como grupos de interesse, 
participaram da pesquisa 33 indivíduos, sendo 13 profissionais de saúde, 12 
idosos e 7 familiares de idosos que receberam atendimento na UPA nos 
últimos quatro meses, e que estivessem com estado cognitivo preservado, 
avaliado através da aplicação do teste Miniexame do Estado Mental.  

Os dados foram analisados através do Método Comparativo Constante, 
que permite sua execução concomitantemente a coleta. O estudo foi 
desenvolvido em consonância com as diretrizes disciplinadas pela Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A avaliação de Quarta Geração leva em consideração as reivindicações, 

preocupações e questões dos grupos de interesse como foco organizacional. 
Por esta razão, percebeu-se uma sensibilização dos profissionais de saúde 
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sobre os resultados encontrados, os quais pretendem desenvolver estratégias 
para conseguir alcançar o êxito do cuidado evidenciado, como a mudança de 
horário de visita da sala de emergência que, atualmente, acontece apenas no 
período da manhã, ficando restrito para as famílias que necessitam trabalhar o 
dia todo.  

Salienta-se que nos modelos tradicionais, os parâmetros e limites são 
definidos a priori e a avaliação responsiva os determina por intermédio de um 
processo interativo e de negociação (BURIOLA, 2016). Ao assumir a avaliação 
do cuidado ao idoso na UPA como objeto de investigação no presente estudo, 
encontrou-se uma imensidão de dados nas entrevistas, mas ao analisá-las 
concomitante a coleta foi visível a construção inicial dos parâmetros da 
avaliação, sendo estes consolidados no processo de negociação com os 
grupos de interesse, através de consensos dos achados pertinentes.   

A potencialidade da metodologia em dar voz aos grupos de interesse foi 
supreendente neste processo, pois os sujeitos sociais opinaram e discordaram 
de temas que julgam pertinentes no cuidado ao idoso na UPA, quanto à 
ambiência, organização do serviço, valorização profissional e a relação da 
tríade profissional, idoso e família.  

O círculo hermenêutico-dialético proporcionou a construção conjunta da 
investigação, sendo extremamente viável a indicação de um pesquisado a 
outro, enfatizando a importância de considerar opinião do sujeito. Importante 
destacar que as entrevistas com os idosos e seus familiares aconteceram, em 
sua maioria, nas residências, favorecendo a redução da timidez e o maior 
envolvimento dos participantes sobre o objeto avaliado.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
O cuidado ao idoso é um fenômeno complexo que envolve situações de 

vida e relações sociais, por isso a abordagem participativa em pesquisas 
avaliativas que envolvem esta clientela pode contribuir de forma importante na 
qualidade de vida desta população. A partir da utilização da Avaliação de 
Quarta Geração, percebeu-se que há possibilidade dos grupos de interesse 
ampliar suas intervenções sobre a realidade do serviço, podendo ser sujeitos 
protagonistas em um processo que, em metodologias tradicionais, estão 
excluídos. Contudo, torna-se necessário seguir os passos estabelecidos por 
Guba e Lincoln, a fim de proporcionar uma avaliação que tenha qualidade em 
todo o processo da pesquisa.  
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa qualitativa busca aprofundar a compreensão dos fenômenos 
por meio do tratamento holístico dos dados, a partir da análise rigorosa de 
materiais, sejam textos já existentes ou aqueles produzidos a partir de diversas 
técnicas como entrevistas, observações, discussões em grupos focais dentre 
outros. As pesquisas qualitativas, em qualquer processo de coleta de dados, 
geram uma grande quantidade de informações que precisam ser organizadas, 
gerando assim um desafio em encontrar a metodologia de análise de dados 
que permita explicar da melhor forma o fenômeno investigado (MORAES; 
GALIAZZI, 2011). Objetivou-se, apresentar e discutir o processo de análise 
textual discursiva. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 Trata-se de um estudo de reflexão teórica com o objetivo de refletir à luz 
do conhecimento cientifico, o processo de análise textual discursiva por meio 
do livro Análise Textual Discursiva, escrito originalmente em português e 
publicado no Brasil em 2007. O mesmo possuí três edições, tendo sua 
segunda edição revisada em 2011 e a última reimpressão em 2011. Tem como 
autores Roque Moraes, graduado em química com mestrado e doutorado em 
educação e Maria do Carmo Galiazzi, química, doutora em educação. 
 O livro, o qual permitiu a construção dessa análise, é composto por oito 
capítulos, cujo objetivo é apresentar e discutir a análise textual discursiva 
abrangendo como temática principal uma metodologia de análise de dados e 
informações de natureza qualitativa, que apresenta a finalidade de produzir 
novas compreensões sobre discursos e fenômenos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando o cuidado ao ser humano como foco das pesquisas em 

enfermagem, a análise textual discursiva pode se mostrar um importante 
método na análise de dados, visto que possibilita um olhar compreensivo para 
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o outro, oportunizando o reconhecimento do significado que o outro atribui ao 
momento que está vivenciando. Da mesma forma, exige que o pesquisador 
tenha um intenso envolvimento no processo de análise e de reconstrução, para 
que possa se assumir como intérprete e autor dos discursos sociais 
investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

A análise textual discursiva apresenta-se em três etapas fundamentais: a 
unitarização dos textos, o estabelecimento de relações e a captação do novo 
emergente (MORAES; GALIAZZI, 2011). A primeira etapa, denominada 
unitarização, constitui na imersão do pesquisador nos temas que pretende 
explorar (corpus), em um processo de desconstrução das próprias ideias 
(MORAES; GALIAZZI, 2006). Os textos, por não possibilitarem um significado 
único em si próprios, devem ser desvelados, exigindo a construção de 
significados a partir da interpretação e pontos de vista de quem lê, requerendo 
dos pesquisadores a necessidade de se assumirem como verdadeiros autores 
(MORAES; GALIAZZI, 2011). 

O processo de unitarização é dividido em fases: fragmentação do corpus 
e codificação de unidades; reescrita de cada unidade de modo que assuma um 
significado atribuído o mais completo possível e por último a atribuição de um 
nome ou título para cada unidade estabelecida (MORAES; GALIAZZI, 2011). 
Este processo não necessita ter como foco exclusivo o que já está expresso 
nos textos de forma explícita, de modo que os sentidos podem advir das 
interpretações do pesquisador, implícitas nos textos (TAQUETTE, 2016). 

A segunda etapa compreende a articulação de significados semelhantes 
e constitui a categorização das unidades anteriormente obtidas. A 
categorização, por sua vez, é um movimento construtivo de uma ordem 
diferente da original, que necessita de comparação constante entre as 
unidades iniciais estabelecidas na primeira etapa da análise, conduzindo-as a 
agrupamentos de elementos de significação próximos (MORAES; GALIAZZI, 
2011). 

A etapa de categorização, além de reunir elementos semelhantes, 
também implica nomear e definir as categorias, cada vez com maior precisão, 
na medida em que vão sendo construídas. A análise textual qualitativa pode 
utilizar na construção de novas compreensões dois tipos de categorias: 
categorias a priori, que correspondem a construções que o pesquisador 
elabora antes de realizar a análise propriamente dita dos dados e são obtidas 
por métodos dedutivos, já as categorias emergentes são construções teóricas 
que o pesquisador elabora a partir das informações do corpus (MORAES; 
GALIAZZI, 2011). 

Por fim, a captação do novo emergente constitui-se na terceira etapa do 
processo da análise textual discursiva, caracterizado pela obtenção do 
metatexto, resultado desse processo, que permite criar, a partir de vozes 
emergentes nos textos analisados, a produção de novos entendimentos sobre 
os fenômenos e discursos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011). A 
construção de um processo auto organizado consiste na emergente 
compreensão que inicia na primeira etapa da análise pelo movimento de 
desconstrução do corpus, seguindo ao final do processo analítico com a 
emergência de novas compreensões que serão comunicadas e validadas sob a 
forma escrita (MORAES; GALIAZZI, 2011).  
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4. CONCLUSÕES 
 

Diante desta abordagem metodológica, é possível expandir as 
possibilidades existentes para organização e interpretação de dados obtidos 
em uma pesquisa, tendo em vista a necessidade de qualificação na produção 
científica da enfermagem, expandindo horizontes, com o intuito de ir além de 
metodologias tidas como tradicionais e já consolidadas nas produções de 
enfermagem. Considerando que a enfermagem tem como foco de suas 
pesquisas o cuidado ao ser humano nas suas múltiplas dimensões, a análise 
textual discursiva pode se mostrar uma importante ferramenta para análise de 
dados, visto que possibilita a transformação de atitudes e práticas por meio da 
construção de novas compreensões dos fenômenos e discursos. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A transformação no modelo de atenção em saúde mental induzida pela 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, em muitos momentos, é um fator 
desencadeante de sentimentos de prazer e sofrimentos nos enfermeiros. As 
ilimitadas possibilidades de trabalho dentro de um serviço substitutivo ao 
modelo manicomial é um fator prazeroso que estimula a criatividade e abre a 
possibilidade de singularização do cuidado, algo que seria inconcebível dentro 
de um hospício. Porém essas infinitas possibilidades trazem um sofrimento 
semelhante ao de navegar em águas desconhecidas, e retiram o enfermeiro do 
papel de disciplinador e de guiar o usuário de acordo com as prescrições 
nosocomiais.  
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Neste sentido, o enfermeiro, na impossibilidade de elaborar essas 
condições favoráveis, não se beneficia do trabalho para dominar o seu 
sofrimento e transformá-lo em criatividade. E esse sofrimento, por fim, se torna 
um fator de resistência ao novo. Para Dejours (1993), a criatividade confere 
sentido porque ela traz, em contrapartida ao sofrimento, reconhecimento e 
identidade. O sofrimento adquire um sentido, portanto, definitivamente, o prazer 
no trabalho é um produto derivado do sofrimento. 

Assim, minhas inquietações me levaram a conhecer o prazer e 
sofrimento dos enfermeiros que trabalham em serviços da atenção 
especializada de saúde mental e abordar a questão de pesquisa: Quais os 
sentimentos dos enfermeiros sobre o seu trabalho no contexto da reforma 
psiquiátrica? 

A pesquisa se justifica pela necessidade de se identificar os fatores 
desencadeantes de prazer/sofrimento no trabalho do enfermeiro em saúde 
mental. Os resultados colaboram no estabelecimento de melhorias no trabalho 
da enfermagem, uma vez que ao dar voz aos enfermeiros sobre suas práticas 
assistenciais estão refletindo e apontando necessidades organizacionais. 
Nesse sentido, são identificados o prazer e o sofrimento no trabalho e, a partir 
disso, temos elementos que contribuem na organização e realização das ações 
de cuidado de enfermagem, considerando o bem-estar do trabalhador, o que 
repercute na qualidade do trabalho.  

Ao identificar prazer/sofrimento no trabalho abre a possibilidade do 
trabalhador negociar seus desejos, minimizando o sofrimento e, produzindo 
prazer. Assim, abordando o prazer e sofrimento dos enfermeiros que trabalham 
em serviços de atenção psicossocial especializada, este estudo tem como 
objetivo: conhecer os fatores desencadeantes de prazer e sofrimento dos 
enfermeiros que trabalham em serviços de atenção psicossocial especializada, 
vinculados a um hospital universitário, no atual contexto da reforma 
psiquiátrica.  

 
 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizado um estudo qualitativo descritivo exploratório. O estudo 

buscou analisar os fatores de prazer e sofrimento dos enfermeiros que 
trabalham em serviços de atenção psicossocial especializada, buscando a 
informação do fenômeno a partir da ótica dos sujeitos que vivenciam o trabalho 
em saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica. Esta ação permite a 
compreensão do processo sob o ponto de vista do enfermeiro que sofre e 
sente prazer com as transformações das práticas em saúde mental. 

O campo selecionado para o desenvolvimento do estudo foram os 
ambulatórios de saúde mental (Transtorno de Ansiedade, Transtorno Alimentar 
e Adição), os Centros de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) e adulto (CAPS 
II) vinculados a um hospital universitário situado no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Participaram do estudo os enfermeiros do hospital universitário que 
trabalham, no mínimo, há 6 meses nestes serviços. Sendo dois enfermeiros 
dos ambulatórios de saúde mental, dois enfermeiros do CAPSi e três 
enfermeiros do CAPS II, totalizando sete enfermeiros. 
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As informações foram coletadas por meio de entrevista semiestruturada 
(MINAYO, 2008). O instrumento de coleta de informação consistiu de três 
questões orientadoras: a) fale-me sobre o seu trabalho; b) você identifica 
situações de prazer no trabalho? c) e situações de desconforto?  

As entrevistas foram gravadas e conduzidas pelo próprio pesquisador, 
no período de Agosto a Outubro de 2013, nas salas de atendimento individual 
dos referidos serviços substitutivos.  

Foi realizada Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004) o qual é definida 
como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

A Análise de Conteúdo prevê três fases: pré-análise (esquema de 
trabalho que envolve os primeiros contatos com os documentos de análise, a 
formulação de objetivos, a definição dos procedimentos a serem seguidos e a 
preparação formal do material); exploração de material (cumprimento das 
decisões anteriormente tomadas, isto é, leitura de documentos, categorização, 
entre outros) e a interpretação das informações (os dados são lapidados, 
tornando-os significativos, buscando descobrir o que está por trás do 
imediatamente apreendido) (BARDIN, 2004). 

Como a pesquisa envolveu a realização de entrevistas, o estudo foi de 
risco ético mínimo, segundo os parâmetros definidos pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 1993). Este estudo foi aprovado pelo Grupo de Pesquisa e 
Pós-Graduação e Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 
nº12331613.5.0000.5327, atendendo as determinações da Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Realizada a análise das informações, considerando o objeto de estudo: 

prazer e sofrimento dos enfermeiros que trabalham em serviços de atenção 
psicossocial especializada, destacaram-se três categorias empíricas: 
características do trabalho, prazer no trabalho e sofrimento no trabalho; cujos 
fenomenos/fatores serão apresentados atraves da tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – Categorias Empíricas 

Categorias empíricas Fenômenos/Fatores 

Características do trabalho 

Acolhimento, relacionamento e vínculo 
com usuário/família 

Cuidado indireto de enfermagem 

 Prazer no trabalho  

Trabalho multiprofissional em saúde 

Ações de dar voz ao usuário 

Práticas assistenciais produzidas em 
grupos terapêuticos e ambiência 

Atendimento a família dos usuários 

Sofrimento no trabalho 

Dificuldades de articulação com a rede 
de atenção psicossocial 

Dificuldade no trabalho em equipe 
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Dificuldade na mudança do paradigma 
asilar para o psicossocial 

 
Ressalta-se os preceitos da reforma psiquiátrica presentes nos discursos 

dos enfermeiros e o constante conflito que estes profissionais enfrentam para 
que esses princípios sejam colocados na prática. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Deve ser entendida como imprescindível a transformação destes fatores 

desencadeantes de sofrimento em um gatilho para o trabalho criativo 
transformador. Os trabalhadores dos serviços de atenção psicossocial devem 
ser livres para criar, propondo novas idéias e estratégias para a melhoria do 
cuidado, não tendo suas subjetividades tolhidas por conservadorismos 
institucionais.   
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1. INTRODUÇÃO 

 
A relevância do trabalho vai além das necessidades de economia, 

envolve outras necessidades humanas individuais. Isso ocorre, pois através do 
trabalho que o indivíduo produz bens individuais e coletivos, proporcionando o 
desenvolvimento pessoal, familiar e da nação, além de exercer influência sobre 
si mesmo e sua relação com o meio em que vive (PEREIRA e WALDMANN, 
2007).  
Mesmo sendo uma atividade fundamental o trabalho pode provocar agravos à 
saúde dos trabalhadores. Dito isso, a ação da enfermagem é essencial para 
promover a prevenção de acidentes e adoecimento. Assim, o objetivo desse 
trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre a atenção prestada à 
saúde dos trabalhadores no ambiente industrial.   
 

2. METODOLOGIA 
 
Para levantamento da produção do conhecimento utilizou-se os dados 

bibliográficos das bases LILACS e SCIELO, obtendo-se acesso via internet. 
Foram considerados estudos publicados no período entre 2001 a 2017. 
Justifica-se a escolha do ano de 2001 para início da pesquisa, pois foi o ano de 
lançamento de um manual do Ministério da Saúde sobre doenças relacionadas 
ao trabalho (BRASIL, 2001). Foram selecionados artigos nacionais com os 
seguintes descritores: saúde do trabalhador, enfermagem e indústria.  
Na análise realizada, buscou-se investigar o quantitativo de artigos 
encontrados em cada uma das bases pesquisadas e a identificação da atenção 
prestada aos trabalhadores no ambiente industrial referido nos estudos 
encontrados. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O levantamento bibliográfico realizado encontrou o total de 10 artigos 
sobre a temática abordada nas bases de dados pesquisadas, sendo esses 
distribuídos por ano na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Distribuição dos artigos publicados nas bases pesquisadas por 

ano de publicação. 
 

Ano de publicação LILACS SCIELO 

2005 3 -* 

2006 1 - 

2009 - 1 

2011 - 1 

2013 - 1 

2014 1 - 

2015 - 1 

2017 - 1 

*Nos anos faltosos não foram encontrados trabalhos. 
 



 

 

236 
 

Conforme a Tabela 1, o ano que mais apresenta estudos a respeito da 
saúde do trabalhador industrial é o de 2005, com três artigos publicados. Em 
sua maioria os trabalhos abordam a exposição aos riscos de acidentes 
ocupacionais. As exaustivas jornadas de trabalho, com aglomeração de 
pessoas e ambientes insalubres, proporcionam a proliferação de doenças, 
além das máquinas responsáveis por mutilações e mortes (ALVES, OSÓRIO, 
2005).  

O artigo mais recente encontrado discorre sobre o estresse vivido no 
ambiente de trabalho relacionado ao consumo de álcool. Vidal, Abreu e Portela 
(2017), ressaltam que as doenças psicológicas vêm atingindo grande parte de 
trabalhadores e destacam que este campo precisa de atenção da equipe 
multidisciplinar que presta assistência a esta classe, dentre essa se encontra 
os profissionais enfermeiros. Traçando o perfil dos trabalhadores industriais, 
percebeu-se que o uso da bebida está associada a alta demanda psicológica 
do trabalho.  

Observando a temática abordada nos extremos do período levantado, é 
possível concluir que houveram mudanças na direção dos estudos. Os 
trabalhos mais antigos preocupam-se com o ambiente de trabalho desfavorável 
para saúde, quanto aos atuais, discorrem sobre as morbidades relacionadas ao 
trabalho, e/ou ambiente de trabalho. 

A Tabela 2 apresenta temáticas abordadas nos trabalhos pesquisados, 
apontando riscos e acidentes de trabalho como o assunto mais abordado, 
somando a metade do total de artigos. A exposição ocupacional submete 
trabalhadores a riscos químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e físicos 
(BRASIL, 2001). 

 
Tabela 2. Temáticas abordadas de acordo com a base de dados 

pesquisada 
 

Temáticas abordadas LILACS SCIELO 

Relação ambiente-saúde - 3 

Riscos e acidentes de trabalho 5 - 

Saúde da mulher no ambiente industrial - 1 

Saúde psicológica - 1 

 
 

Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho incidem diretamente nos 
serviços de saúde, por isso merecem atenção visto que trazem prejuízos para 
o trabalhador e para o empregador, além da economia do país. Considerando 
que o trabalho realiza mudanças no processo saúde-doença e morte, este é 
considerando um dos principais influenciadores da saúde. Por isso, a atenção a 
saúde do trabalhador é multidisciplinar e visa a promoção da saúde, prevenção 
de agravos e tratamento de doenças. 

 
4.CONCLUSÕES 

 
São poucos os documentos encontrados sobre a saúde do trabalhador 

industrial no Brasil. O levantamento de estudos sobre a saúde deste grupo 
permite para a os profissionais enfermeiros, identificar os avanços já 
alcançados, como políticas e estratégias, além de instigar a pesquisa da área 
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nesse campo, a fim de conhecer as principais queixas, necessidades, riscos e 
doenças pelas quais são acometidos esses trabalhadores.   
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (   ) Eixo 2 (  ) Eixo 3  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Durante a terapia intravenosa podem ocorrer complicações que são 
relacionadas a alguns fatores de risco, como a natureza dos fármacos, a 
duração da terapia, características individuais do paciente, a localização do 
cateter, o tipo de dispositivo intravascular selecionado e habilidade técnica do 
profissional, como técnica asséptica e cuidados com a manutenção do cateter 
intravenoso periférico (INS BR, 2013). As complicações podem ser locais ou 
sistêmicas e trazem consequências diversas ao paciente. Entre as 
complicações locais, destacam-se a infiltração, extravasamento, obstrução do 
cateter, hematomas, infecção local e a flebite (INS BR, 2013). 

A flebite é a inflamação de uma veia. Pode ser classificada quanto à 
presença de sinais e sintoma, que incluem dor, eritema, edema, endurecimento 
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e/ou um cordão fibroso palpável (INS, 2011, p.67). É classificada, quanto a sua 
etiologia como mecânica, química, bacteriana e pós-infusional (INS, 2011). 

A flebite bacteriana é causada quando um agente infeccioso é 
introduzido no cateter, pode ser causada por contaminação da ponta do cateter 
a qualquer momento, durante a inserção ou manuseio do cateter (KAUR, 
2011). E pode estar relacionada à inserção do cateter em situações de 
emergência, na qual pode ocorrer ruptura da técnica asséptica (INS, 2016). 
Cateteres intravenosos são importantes fontes de bacteremia e fungemia, bem 
como podem ser a causa de complicações infecciosas no local de inserção 
(ANVISA, 2004).  

Existem quatro formas reconhecidas para a contaminação de cateteres: 
migração de organismos da pele no local de inserção para o interior e ao longo 
da superfície do cateter com colonização da ponta do cateter, e esta é a via de 
infecção mais comum em cateteres de curto prazo; contaminação direta ou 
entrada do cateter por contato com mãos, fluidos ou dispositivos contaminados; 
menos comumente, os cateteres podem se tornar hematogenicamente 
semeados de outro foco de infecção; e raramente, infusão de soluções 
contaminadas pode levar a infecção da corrente sanguínea (O’GRADY et al, 
2011). 

Com base nestes apontamentos, o objetivo deste estudo foi analisar o 
resultado da cultura da ponta dos cateteres intravenosos periféricos (CIP) e a 
ocorrência da complicação flebite. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

           Estudo de coorte, aninhado a um projeto de pesquisa com delineamento 
de ensaio clínico, intitulado “Avaliação da relação da ocorrência de flebite com 
a retirada rotineira ou por indicação clínica do cateter intravenoso periférico”, 
numa unidade de internação de um hospital universitário de Porto Alegre/RS. 
Os pacientes que atenderam os critérios de inclusão (ter 18 anos ou mais e ter 
a primeira ou segunda punção intravenosa periférica realizada na unidade de 
internação onde está sendo realizado a pesquisa) foram convidados a 
participar e compuseram a amostra de 73 pacientes. O registro de cada 
avaliação foi realizado no instrumento de coleta de dados, que contempla 
dados demográficos e informações relacionadas a punção e ao CIP. Foram 
realizadas duas avaliações diárias por pesquisadores distintos, por meio de 
inspeção e palpação do sítio de inserção, buscando identificar a presença de 
sinais e sintoma de flebite. A retirada do CIP e coleta da ponta foi realizada 
pelo enfermeiro, por meio de técnica asséptica e recomendada para a cultura 
da ponta do CIP. A ponta do CIP, acondicionada de forma estéril foi 
encaminhada para exame de cultura ao Laboratório de Análises Patológicas. O 
método utilizado para análise da ponta do cateter, foi a cultura semi-
quantitativa (Método de Maki). Os dados foram armazenados em planilhas do 
programa Excel, através de dupla digitação e após foi realizada análise e 
correção de incongruências. A análise descritiva e analítica dos dados foi 
realizada por meio do software PASW Statistic 24.0. O Projeto de Pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, com protocolo 
CAAE: 51969115.2.0000.5336 e todos os participantes assinaram o termo de 
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consentimento livre e esclarecido. Sempre que identificado flebite o enfermeiro 
da unidade foi comunicado. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

   A amostra foi composta por 73 participantes. Quanto a caracterização 
demográfica, observou-se que a média da idade foi de 63,70 ± 19,82 (mínimo 
23 anos e máximo 95 anos), houve predominância sexo masculino com 39 
(53,4%) participantes. Nas variáveis relacionadas ao CIP, observou-se que 
todas punções foram realizadas com cateter com mandril (100%) e o calibre 
mais utilizado foi 22 gauge (G) com 43 (58,9%) registros. O profissional que 
realizou maior número de punções foi o técnico de enfermagem com 49 
(67,1%) punções. Com relação a lateralidade do membro puncionado, o mais 
utilizado para punção foi o membro superior direito, com 39 (53,4%) punções. A 
região e veia mais utilizada para punção foi antebraço anterior, com 20 (27,4%) 
e a veia cefálica com 33 (45,2%) punções, respectivamente. Quanto ao tempo 
de permanência do CIP mais frequente, observou-se que em 46 (63,0%) 
registros o CIP permaneceu por até 72 horas. A complicação flebite ocorreu em 
28,8% (n=21) dos pacientes e o grau mais frequente foi o grau 3 com 42,9% 
(n=09) registros. Na análise da cultura da ponta do CIP, 84,9% (n=62) 
obtiveram resultados negativos para bactérias ou fungos. Já os que obtiveram 
cultura positiva, 81,8% (n=9) foram por Staphylococcus sp, coagulase negativa 
contagem >15 colônias, 9,1% (n=1) por Aerococcus Viridans contagem >15 
colônias e 9,1% (n=1) por Candida sp. contagem >15 colônias. Quando 
analisada a presença de cultura positiva ou negativa com as variáveis 
demográficas e as relacionadas ao CIP, apenas duas variáveis mostraram-se 
associadas, sendo o sexo feminino com a cultura positiva (p=0,001), a punção 
da veia metacarpiana dorsal e basílica do antebraço com a cultura positiva, e, a 
punção em veia cefálica com a cultura negativa (p=0,054), este último com 
associação limítrofe. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Neste estudo, a complicação flebite não se mostrou associada ao 

resultado da cultura da ponta do CIP positiva. Entretanto, frente aos resultados 
encontrados, com culturas positivas, reforça-se a necessidade de medidas 
educativas junto as equipes assistenciais, visando as boas práticas no 
manuseio dos dispositivos e garantia da segurança do paciente.  

A amostra pequena deste estudo constituiu-se uma limitação, e, para se 
obter resultados mais abrangentes torna-se necessário o acompanhamento e 
análise com um número maior de participantes.  
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EIXO TEMÁTICO: ( x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A acupuntura é derivada dos radicais latinos acus e pungere, significam 

agulha e puncionar, respectivamente. Por meio dela, é possível a terapia e cura 
das enfermidades pela aplicação de estímulos em terminações nervosas, 
através da pele, com a inserção de agulhas em pontos específicos chamados 
acupontos (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2001).  

Esta prática é parte da Medicina Tradicional Chinesa, sendo um dos 
tratamentos mais antigos do mundo, porém, ainda é pouco conhecida e 
utilizada na atenção básica. No Brasil, na busca pelo incentivo da acupuntura, 
entre outras práticas complementares, foi elaborado a Política Nacional de 
Práticas Interativas e Complementares (PNPIC) a partir da portaria GM/MS nº 
971, principalmente pelos potentes resultados terapêuticos que possuem 
grande impacto positivo na saúde global (BRASIL, 2006).  

O tratamento com acupuntura amplia as possibilidades de cuidado, 
observando-se melhora da dor, alivio de estresse e aumento da circulação 
sanguínea, o que permite, por exemplo, a cicatrização de lesões cutâneas 
(PARMEN et al, 2014). Essa prática é considerada pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2006) segura e eficaz, proporcionando melhora significativa após 
cada sessão. 
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É de suma importância relatar as barreiras que ainda são encontradas 
nos serviços de saúde, em especial, na atenção básica. Entre elas podemos 
citar a falta de projetos e apoio financeiro na implementação deste serviço, 
fazendo-se necessário o empenho de gestores para buscarem incentivos 
federais e ampliarem esta prática em todo país. Outro fator importante é a falta 
de profissionais capacitados para desempenharem essas ações interativas nos 
sistemas de saúde para melhor atender os usuários (FIROOZMAND; ROBLES, 
2011). 

Nesse sentido, a partir da experiência que tivemos, ao passar pelo 
campo prático da Unidade do Cuidado de Enfermagem III, no qual foi realizado 
algumas sessões de acupuntura e moxaterapia em um paciente que tinha 
lesão cutânea, percebemos a potência desta terapêutica na recuperação, e 
pensamos ser relevante compartilhar as informações que compuseram nosso 
estudo de caso. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar o estudo de 
caso sobre o uso de acupuntura em lesões para propor pesquisas avaliativas 
em relação à eficácia e eficiência desta técnica no cuidado. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O estudo de caso foi realizado a partir do acompanhamento de um 

paciente que reside no território de uma Unidade de Estratégia Saúde da 
Família, localizada no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, durante os 
meses de junho à julho de 2017.  

O acompanhamento se deu através de visitas domiciliares, na qual 
foram realizadas pelos acadêmicos de enfermagem e facilitadora do terceiro 
semestre, com objetivo bastante específico no bem-estar pessoal e melhora da 
ferida. O paciente recebia a visita e o atendimento duas vezes por semana, 
segundas e sextas-feiras, durante cinco semanas.  

Junto disso, foram realizados curativos na lesão cutânea, localizada no 
coto do membro inferior esquerdo, causada por deiscência após a cirurgia de 
amputação. Tais curativos eram feitos com soro fisiológico 0,9% e loção oleosa 
com ácidos graxos essenciais. A acupuntura foi realizada com aplicação de 
agulhas na região perilesional somada a eletroestimulação com aparelho 
SIKURO DCS100, com sinal 3, que significa estímulo de harmonização, 
durante 10 minutos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram obtidos os seguintes dados a partir do prontuário do paciente: 

J.C.F.A., 83 anos, cor branca, masculino e com diagnóstico médico de diabetes 
mellitus. Paciente com membro inferior direito amputado a mais de 10 anos e 
membro inferior esquerdo amputado cerca de três meses, por isso, faz-se 
necessário o uso de cadeira de rodas. Usa os seguintes medicamentos: 
Metformina, Insulina e Nitrazepan. 

Na primeira sessão, a região perilesional apresentava-se hiperemeada 
pela estase venosa no local e com bordas afastadas, cerca de 1 centímetro de 
largura. Na medida que as sessões foram sendo ofertadas, observou-se melhor 
aspecto na região perilesional, no que se refere a coloração, devido ao 
aumento do fluxo sanguíneo, e também aproximação gradativa e significativa 
das bordas da lesão.  
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Esta evolução indica que a acupuntura promoveu o avanço da fase 
proliferativa para fase de remodelação. Salienta-se que o processo de 
cicatrização da ferida é dividido didaticamente em três fases: inflamatória, 
proliferação e remodelamento (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007).  

Acrescentando a isso, o uso de acupuntura em lesões, tanto isolada, 
quanto associada a outros recursos terapêuticos proporciona melhor qualidade 
de vida ao paciente. Ela é eficientemente utilizada no tratamento das doenças 
e agravos, beneficiando-os com bons resultados e diminuindo os custos com 
medicações e internações hospitalares (FIROOZMAND; ROBLES, 2011). 
Portanto, torna-se importante fazer avaliação em pesquisas que envolvam um 
número maior de pacientes para analisar a eficácia e segurança da acupuntura 
nesse grupo de usuários.   

 
4. CONCLUSÕES 

 
Por fim, foi possível observar melhora terapêutica eficiente no paciente 

acompanhado, especialmente no processo de cicatrização da ferida. A 
acupuntura proporcionou alivio da dor e qualidade de vida ao usuário. Mais vez 
torna-se necessário destacar a necessidade de incentivos a capacitação de 
profissionais de saúde diante destas técnicas complementares e também 
intensificações no desenvolvimento de pesquisas neste campo. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

No contexto da reforma psiquiátrica, a desinstitucionalização apresenta-
se como forma de desconstrução das práticas manicomiais a fim de 
proporcionar um cuidado em liberdade onde o indivíduo passa por um processo 
de reabilitação psicossocial (GUEDES et al, 2010). 

Os modelos substitutivos ao modelo manicomial surgem como suporte 
para todos os indivíduos em sofrimento psíquico, pois são dispositivos que 
proporcionam diversas especificidades de cuidados (GUEDES et al, 2010). 

As residências terapêuticas constituem-se como alternativas de moradia 
localizadas no espaço urbano, para atender às necessidades de pessoas 
portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não servindo 
de apoio a usuários de outros serviços de saúde mental, que não contem com 
suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de moradia. 
Sendo a inserção no residencial terapêutico um longo processo de reabilitação 
que deverá buscar a progressiva inclusão social do morador (BRASIL, 2004).  

A partir do exposto, este trabalho objetiva identificar os fatores que 
contribuem e/ou dificultam o viver fora do hospital psiquiátrico de acordo com a 
proposta dos Serviços Residenciais Terapêuticos. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Este trabalho é um recorte da pesquisa “REDESUL – Redes que 
habilitam: avaliando experiências inovadoras dos centros de atenção 
psicossocial”. É estudo qualitativo do tipo estudo de caso financiado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
realizado em um Serviço Residencial Terapêutico do município de Caxias do 
Sul, com 200h de observação com registro em diário de campo e duas 
entrevistas com um casal morador do serviço. As entrevistas foram transcritas 
na integra a analisadas visando atender o objetivo do estudo. 

Foram respeitados os princípios éticos de acordo com os preceitos da 
resolução de CNS 196 que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos 
e obteve aprovação 073/2009 do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas.   

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 De acordo com a análise das entrevistas e do registro em diário de 
campo, podemos perceber as contribuições que o serviço oferece aos 
usuários. Uma das suas contribuições visíveis é o convívio social, onde o 
usuário tem a possibilidade de estabelecer relações com outros usuários dentro 
do serviço e a comunidade, realizando atividades do cotidiano como ir ao 
supermercado, padaria, bares onde neste espaço interage com outras pessoas 
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inibindo o estigma que o usuário em sofrimento mental trás consigo de que 
precisa estar separado dos demais.  

Os indivíduos em sofrimento psíquico que tiveram parte de suas vidas 
dentro de um hospital psiquiátrico, viverem e conviverem neste serviço 
substitutivo de saúde mental surge como uma nova perspectiva de vida, já que 
este serviço almeja estimular a autonomia das pessoas, reinserindo-as na 
sociedade, aproximando-se do contexto de uma casa, com estabelecimento de 
relações com todos os que ocupam este espaço, e em constante relação com o 
território no qual está inserido (KANTORSKI et al, 2014). 

Observa-se também o forte laço criado dos usuários com os 
profissionais que integram o SRT, visto que estes oferecem apoio em todos os 
momentos auxiliando no processo de inserção social e colaboram na resolução 
de problemas vivenciados.  

Resgatar a autonomia perdida do morador é um dos objetivos do 
trabalho dentro dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), através da 
convivência com os outros moradores, cuidadores e comunidade no território, 
além da equipe técnica de referência possibilitando modificações de 
comportamentos e de produção de vida (SILVA; AZEVEDO, 2011). 
Transformações internas são exigidas para assumir um novo espaço de habitar 
paras as quais os moradores ainda não estão preparados, tornando a 
necessidade do apoio da equipe na superação do transformar-se em outro 
(NÓBREGA; VEIGA, 2017).  

Desempenhar atividades que proporcionem prazer como as atividades 
cotidianas do lar e poder “sentir-se em casa” apresenta-se como essencial no 
processo de resgate de autonomia deste usuário.   

No cotidiano do serviço são consolidados valores, atividades, relações, 
potencialidades dos sujeitos e direitos. Viver em um lar e participar das tarefas 
que integram esta casa, protagonizar situações que marcam a vida cotidiana 
deste lugar, além de provar da liberdade como instrumento terapêutico 
(KANTORSKI et al, 2014). 

Uma das dificuldades observadas mostra-se na falta de recurso 
financeiro por parte dos moradores que vivem somente com o benefício, e que 
caracteriza por vezes a fragilização de laços e por consequência uma perda de 
autonomia por não conseguir conquistar todos os bens desejados.  

O poder de contratualidade, por meio do capital, representa uma 
importante variável na satisfação dos usuários e uma necessidade para 
sustentar suas escolhas (NÓBREGA; VEIGA, 2017). A remuneração oriunda 
das políticas públicas tem por principal objetivo assegurar a subsistência de 
indivíduos em sofrimento psíquico, por outro lado o fato de estarem impedidos 
de exercer uma atividade formal, gera nos moradores sentimentos difusos. As 
consequências do desemprego podem fragilizar os laços sociais e afetivos, a 
restrição dos direitos, potencialização de sintomas depressivos, ou incentivar 
de certa forma a inércia de continuar desempregado (KANTORSKI et al, 2014). 

 
 
 
 

4. CONCLUSÕES 
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Contudo, podemos concluir com este trabalho, que os Serviços 
Residenciais Terapêuticos contribuem de forma bastante positiva para os 
usuários do qual se beneficiam ofertando possibilidades de atividades de 
reinserção social não subtraindo algumas dificuldades que precisam ser 
enfrentadas, porém a constituição de alianças para este enfrentamento torna-
se necessária, verificados no cotidiano destes moradores.  
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1. INTRODUÇÃO 
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Este estudo teve como base o Projeto Terapêutico Singular (PTS) de um 

usuario que frequenta um Centro de Atenção Psicossocial. É elaborado a partir 
da história de vida e o conjunto de manifestações do usuario visando traçar 
metas de intervenções e cuidados, divisão de responsabilidades e tarefas na 
rede, e reavaliação do quadro. É o principal instrumento de trabalho nos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), possibilitando a atuação conjunta do 
profissionla, usuario e familiar referencia do usuário na rede, oportunizando o 
planejamento e desenvolvimento de sua autonomía no contexto que está 
inserido (CARVALHO; MOREIRA; RÉZIO; TEIXEIRA, 2012; RSH, 2015). 

É através da comunicação terapéutica que o profissional enfermeiro 
estabelece vínculos com o usuário e sua familia, facilitando o conhecimento de 
sua história, contexto e necessidades para assim planejar o PTS. Para 
desenvolver habilidades comunicativas é necessarioo embasamento científico 
na área de saúde mental e psíquica, para melhor promover, manter e recuperar 
a saúde do usuario e familia (STEFANELLI, ARANTES, FUKUDA in Stefanelli, 
Fukuda, Arantes, 2011; SEQUEIRA, 2014).   

O objetivo do presente trabalho é a descrever a elaboração de um 
Projeto Terapêutico Singular para usuario de um CAPS. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de caso qualitativo, realizado por graduandas do 
oitavo semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) com um usuário que frequenta um CAPS de um município da região 
sul do Brasil. 

O usuário foi acompanhado ao longo do primeiro semestre de 2017, uma 
vez na semana. Foram registradas em diário de campo as informações 
buscadas no prontuário do usuário, assim como, todas as interações ocorridas 
com o usuário, assim como aquelas que se deu com familiares e com o técnico 
de referência que acompanhava o usuário no serviço. Os dados foram 
sistematizados a partir de um roteiro de PTS fornecido pelo componente 
curricular e encontram-se descritos no presente trabalho. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O usuário é um  homem de 44 anos acolhido no CAPS em 03/04/2002 

que relata começar a ouvir vozes quando tinha 20 anos. Questionado sobre 
eventos traumáticos em sua vida, o usuário relatou que quando tinha 19 anos, 
seu sobrinho de cinco anos faleceu afogado em um buraco de esgoto não 
sinalizado pelo SANEP.  Possui vinculo afetivo forte apenas com sua mãe e 
irmã que residem com ele.  

A esquizofrenia paranoide é caracterizada por ideias delirantes, 
frequentemente de perseguição, acompanhadas de vozes alucinatorias que 
ameaçam ou referem ordens ao paciente, alucinações auditivas com ou sem 
conteúdo verbal, pertubações de percepção olfativas, gustativas e sexuais 
também são evidenciadas no quadro clínico. Geralmente as alucinações são 
organizadas em torno de um tema, podendo elas terem duração mínima de 6 
meses (SILVA et al, 2016; DUMKE, 2013). 
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O usuário aos 10 anos começou a ingerir bebida alcoolica e, segundo 
sua mãe, este consumo se dava associado a medicação que estava sendo 
administrada em doses mais baixas que a prescrita.  

Ao realizar o exame das funções psíquicas do uusuário constatou-se 
que ele apresentava-se hipovigil e hipotenaz, com arborização e pobreza de 
pensamentos, confuso, ansioso, inapetente, tabagista, emagrecido e 
dependente de álcool. 

Diante dessas informações observa-se a necessidade de elaborar um 
plano de intervenção e cuidado para o usuário, a partir da colaboração do 
mesmo, juntamente com a familia e a equipe, assim, usando o PTS como 
instrumento de trabalho.  

Visando a autonomia do usuário e melhora das necessidades psiquicas 
e sociais evidenciadas e relatadas após vinculo estabelecido pelas graduandas 
do oitavo semestre, com o usuário, família e equipe do CAPS, elaborou-se o 
plano de intervenção e cuidado para o usuário juntamente com a divisão de 
responsabilidades do usuário e equipe. 

 
Quadro 1: Plano de intervenções e cuidados ao usuário. 

Meta Implementação Resultados 

Construção de um 

vínculo forte com o 

usuário 

Oferecer escuta 

terapêutica. 

Construção de um 

vínculo forte e sólido 

Incentivar atividades que 

lhe deem prazer e maior 

interação social 

 

Apresentar atividades 

como academia, 

atividades esportivas 

dentre outros oferecidos 

pela Escola Superior de 

Educação Física (ESEF) 

Explicar os benefícios da 

interação social 

Acompanhar o 

progresso do usuário, 

estimulando equipe a 

participar deste 

processo 

 

Trazer resultados a 

equipe para que possa 

se inteirar sobre o caso e 

responsabilizar-se 

Apoio da equipe para 

manutenção do cuidado 

integral 

Elaborar esquema e 

material para guardar as 

medicações 

Elaborar esquema sobre 

a medicação com data e 

horário 

Usuário manter 

adequado o uso das 

medicações em horários 

corretos 
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Incentivar a autonomia 

do usuário 

Estimular o usuário a 

atividades 

Usuário com sua 

autonomia estabelecida 

e seguro para as 

atividades diárias 

Fonte: Notas do Diário de Campo, 2017. 

 

Quadro 2: Divisões das responsabilidades. 

Meta Usuário Equipe 

Construção de um 

vínculo forte com o 

usuário. 

Sempre que sentir 

necessidade de apoio ou 

diálogo 

Manter vínculo com 

CAPS 

Incentivar atividades que 

lhe deem mais prazer e 

maior interação social 

Participar de atividades 

esportivas 

Buscar parcerias afim de 

diversificar as atividades 

oferecidas pelo CAPS. 

Tentar parceria com a 

ESEF para atividades 

físicas. Explicar os 

benefícios da interação 

social 

Conversar com cuidador 

e verificar a 

possibilidade de 

compreensão do usuário 

acerca da sua situação 

de saúde 

Autoconhecer-se 

 

 

Oferecer atendimento 

psicológico 

Incentivar a autonomia 

do usuário 

Sentir-se motivado para 

o trabalho e demais 

atividades cotidianas 

Estimular o usuário a 

atividades como o 

trabalho (que já realiza) 

e demais atividades 

cotidianas 

Fonte: Notas do Diário de Campo, 2017. 
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 O resultado obtido que não foi satisfatorio refere-se a questão do 
trabalho, pois o usuário em função de seus sintomas, dificuldades em conciliar 
a frequência ao CAPS, uso da medicação, e outras demandas derivadas desta 
situação que dificultaram sua reinserção no trabalho. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A realização do presente estudo de caso permite um panorama sobre as 

necessidades encontradas pelo usuário, familia e rede de apoio no contexto de 
saúde mental.  

O PTS mostrou-se uma importante ferramenta de desconstrução do 
antigo modelo de tratamento psiquiatrico pois ele valida que através de um 
bom plano de cuidado pode-se minimizar os sintomas físicos, psiquicos e 
sociais mesmo em situações de transtornos graves que levam a limitação do 
usuário para conviver na sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O interacionismo simbólico (IS) tem sido bastante utilizado nas ciências 

sociais e na saúde por se ancorar numa concepção teórica em que o 
significado é o conceito central e os objetos sociais são construídos e 
reconstruídos pelos atores envolvidos de forma interminável. O IS constitui-se 
por um conjunto de processos pelos quais as particularidades das pessoas, da 
sociedade e do ambiente interagem para produzir constância e mudança 
nas características das pessoas no curso de sua vida. Trata-se da interação 
social como processo vital no processo de convivência entre as pessoas, 
interferindo em suas atitudes e comportamentos, pois influenciam os valores 
e os significados que as pessoas têm sobre a vida em comunidade (MEAD, 
1972; BLUMER, 1969). O papel social apresenta-se como fundamental para o 
processo de construção do conhecimento. Esse modelo teórico-metodológico 
compreende as interações simbólicas por meio do processo interpretativo da 
interação social, em que inicialmente considera o momento em que a pessoa 
interage consigo mesma, indicando para si as coisas significativas. Após, a 
pessoa seleciona, suspende, reagrupa e transforma esses significados à luz da 
situação que está colocada, sendo utilizados como guias da ação (BLUMER, 
1969). Na visão do IS a família da criança dependente de tecnologias (CDT) 
atribui significados ao cuidado que presta a ela a partir das interações que 
realiza em seu ambiente cotidiano, atribuindo significados às experiências 
vividas. As interações envolvem processos proximais, caracterizados pela 
reciprocidade de um ser humano ativo e em evolução. Nesses processos, 
estão envolvidos a sociedade, o self, a mente, a ação humana, a interação 
social, o papel do outro, os símbolos e o ser humano (MEAD, 1972). Entende-
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se que o cuidado familiar à CDT baseia-se nas interações que se desenvolvem 
entre os membros familiares, a criança e os demais membros da sociedade. Na 
presença de uma doença crônica que leva à necessidade do uso de 
tecnologias, essas interações podem assumir lugar de destaque, uma vez que 
a CDT exige da família um novo olhar sobre o cuidado, tendo que fazer 
adaptações para desenvolver este cuidado. A utilização do IS como norteador 
da prática de enfermagem, poderá ser, de grande valia porque a enfermagem 
na sua prática profissional, nas mais diversas áreas, lida com o ser humano 
experenciando coisas muito particulares, nos diversos momentos de suas 
vidas. Através da apreensão dos significados dessas experiências, o 
enfermeiro busca caminhos que possa trilhar, com o propósito de qualificar o 
ensino e a assistência prestada, pela aplicação desses conhecimentos na 
prática de enfermagem. Objetivo: Refletir sobre a utilização do IS e os 
significados do cuidado familiar à criança dependente de tecnologias.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo teórico-reflexivo a respeito do uso do referencial 

teórico-metodológico Interacionismo Simbólico, nas pesquisas qualitativas na 
área da Enfermagem. Foi construído com base na leitura crítica de estudos 
científicos mais atuais, que referenciam o uso do IS nas pesquisas em saúde e 
enfermagem. Essa construção teórica aproxima-se da abordagem qualitativa, 
tendo em vista a interpretação e a análise dos elementos teóricos obtidos por 
meio do levantamento bibliográfico realizado (MINAYO, 2010).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como resultados evidenciou-se a seguinte categoria: Interacionismo 

Simbólico e os significados do cuidado familiar à criança dependente de 
tecnologias. No exercício do cuidar o enfermeiro necessita aliar conhecimento 
técnico-científico ao entendimento do objeto de seu cuidado, ou seja, o ser 
humano. Assim, o IS é urna abordagem que permite ao enfermeiro 
compreender o outro, considerando os significados que esse outro atribui às 
suas experiências, e leva à adoção de metodologias qualitativas nas pesquisas 
de enfermagem, importantes porque se prestam ao estudo do ser humano e de 
suas relações em seu ambiente natural, possibilitando a compreensão das 
experiências vividas pelos indivíduos (DUPAS, OLIVEIRA, COSTA, 1997).  

Desta forma, no que tange o uso do IS na prática assistencial do 
enfermeiro pediátrico, evidencia-se que este no seu cotidiano de trabalho 
necessita compartilhar o cuidado da Criança Dependente de Tecnologias 
(CDT) com o seu familiar cuidador. Neste contexto de cuidado, ambos, 
possuem vivencias diferentes cada um apresenta experiências e expectativas 
diferentes neste processo. O cuidado familiar à CDT não segue padrões pré-
determinados, pois é construído pelas famílias junto a suas crianças em cada 
contexto e em cada novo momento da vivência familiar. À medida que o 
enfermeiro opta por destinar-se ao cuidado às CDT e suas famílias devem criar 
momentos de trocas com esses. É através da aproximação feita com o núcleo 
familiar que os profissionais podem permitir que a família extravase seu 
sofrimento, para que possa programar formas para amenizá-lo. 
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A ação humana passa a ser entendida como um processo contínuo de 
tomada de decisões, resultante das formas como o ser humano percebe e 
interpreta o mundo. Ele investiga o significado das ações e dos atos de outras 
pessoas e, a partir disso, define o curso de sua ação, fundamentada na sua 
interpretação. Passam a agir baseadas nas coisas que elas observam e 
interpretam (BLUMER, 1969). Ao interagirem, se tornam objetos sociais umas 
para com as outras, utilizando-se de símbolos. Assim, definem a realidade e a 
situação e assumem o papel do outro. Ao assumir o papel do outro passam 
a compreender a ação observada e, a partir dessa observação, num 
processo interpretativo, estabelecem a linha de sua própria ação. Passam a 
compreender o significado das ações das outras pessoas através da interação 
simbólica do “eu” (CHARON, 1989).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que a realização de pesquisas em Enfermagem à luz do 

referencial teórico do IS permite valorizar as interações que as famílias 
realizam durante todo o processo de cuidado à CDT, desde a descoberta do 
diagnóstico até o enfrentamento desta situação de dependência de tecnologia. 
Os pressupostos e os conceitos utilizados devem permear a realização dos 
estudos, servindo de referência para a coleta de dados, conduzindo as 
reflexões e a elaboração do modelo teórico apresentado acerca da experiência 
destas famílias, podendo servir de referência para que os profissionais de 
saúde e as famílias reflitam acerca das interações que realizam, com vistas ao 
cuidado da CDT.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) é um referencial teórico-
metodológico que teve origem na década de 1960, a partir da parceria 
acadêmica de Anselm Strauss e Barney Glaser. O primeiro teve suas origens 
acadêmicas na Universidade de Chicago, ancorado no pragmatismo, enquanto 
o segundo, a partir da sua formação na Universidade de Columbia, contribuiu 
com sua perspectiva positivista (CHARMAZ,  2009; SANTOS et al, 2016). 

A pesar da contribuição da complementariedade das diferentes escolas 
de pensamento sobre a construção do método, os autores passaram a divergir 
sobre sua evolução, o que levou à origem das diferentes vertentes do 
referencial: Straussiana, Clássica e Construtivista, esta última a partir da 
contribuição de Kathy Charmaz (CHARMAZ,  2009; SANTOS et al, 2016). 

Por meio de coleta e análise sistemática de dados, a TFD permite a 
revelação de uma teoria sobre o objeto estudado. Mostra-se um referencial 
metodológico importante para a pesquisa em enfermagem por permitir a 
compreensão do significado de fenômenos sobre o cuidado em saúde(LEITE et 
al, 2016).  

A partir disso, questiona-se: Como a teoria fundamentada nos dados tem 
sido utilizada como referencial metodológico nas produções científicas 
brasileiras de enfermagem? Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a 
utilização da teoria fundamentada nos dados como referencial metodológico 
nas produções científicas brasileiras de enfermagem. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, documental, de abordagem 

quantitativa, realizado entre abril e maio de 2017. A fonte de dados foram os 
periódicos brasileiros da área da enfermagem de qualis A1 e A2 segundo a 
avaliação de 2016, sendo estes: Acta Paulista de Enfermagem (APE); Revista 
Brasileira deEnfermagem (REBEn); Revista da Escola de Enfermagem da USP 
(REEUSP); Revista Latino-americana de Enfermagem (RLAE); e Revista Texto 
& Contexto Enfermagem (TCE). A escolha deste periódicos se deu pela 
possibilidade de resgatar neles os estudos de maiorrigor metodológico. 

Foram analisados título e resumo dos artigos publicados no quadriênio 
2013-2016, e selecionados aqueles que informavam sobre a utilização da TFD 
como referencialmetodológico. Dos 2.375 artigos originais publicados nos cinco 
periódicos neste período, foramidentificados 49 que utilizaram a TFD como 
referencial metodológico, sendo estes incluídos noestudo. 

Para construção do banco de dados, foram resgatadas informações 
sobre: nome do periódico, ano de publicação, título, autores, instituição de 
origem,descritores, objetivos, vertente do método adotada, referencial teórico, 
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obras utilizadas,técnica(s) de coleta de dados, número de sujeitos, utilização de 
amostragem teórica, número degrupos amostrais, menção à saturação teórica, 
análise comparativa constante, sistema de codificação adotado, utilização de 
software, memorandos e diagramas, se apresentou modeloteórico ou 
categorias, se mencionou o fenômeno, e se o artigo trata de um recorte. Os 
dadosforam organizados em uma planilha do Excel, agrupados e apresentados 
em números absolutos erelativos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando a instituição de origem dos autores, dos 172 

(100,0%)totalizados, 88 (51,2%) provêm de apenas três instituições, sendo 51 
(29,7%) deles provenientes da Universidade Federal de Santa Catarina 
(29,7%), indicando importante concentração da produção destes estudos. Esta 
confluência pode ser justificada pela existência de um importante núcleo de 
estudos sobre o referencial nesta universidade (GOMES; HERMANN; WOLFF 
et al, 2015). 

Foram utilizados 120 diferentes descritores e/ou palavras-chave, 
evidenciando a multiplicidade de áreas as quais o método pode ser aplicado. 
Em relação ao objetivo do estudo, foi observado que 26 (53,1%) utilizaram o 
verbo‘compreender’ na apresentação do objetivo principal. A escolha do verbo 
na definição do objetivo do estudo é elemento importante na TFD, uma vez que 
o método se propõe responder à pergunta de pesquisa por meio da 
compreensão dos significados das experiênciasdos sujeitos sobre o fenômeno 
estudado, no intuito de revelar estratégias adotadas diante de situações 
vivenciadas (SANTOS et al, 2016). 

Dos artigos selecionados, a vertente Straussiana foi utilizada em 39 
(79,6%) trabalhos, enquanto três (6,1%) foram fundamentados na vertente 
Clássica, dois (4,1%) na vertente Construtivista, e cinco (10,2%) não citaram a 
vertente utilizada. A flexibilidade da vertente Straussiana, bem como a 
utilização de instrumentos para sistematizar a aplicação do método, como o 
modelo paradigmático, incentivando o potencial da criatividade do pesquisador 
na condução da investigação são aspectos que podem ter contribuído para a 
popularidade dessa corrente do método (CHARMAZ,  2009; SANTOS et al, 
2016). 

O Interacionismo Simbólico, culturalmente associado àTFD por sua 
influência na origem do método, foi o referencial teórico utilizado em15 (30,6%) 
estudos (SANTOS et al, 2016). 

No que se refere às características metodológicas dos artigos, 31 (63,2%) 
citaram o uso de amostragem teórica, 35 (71,4%)utilizaram grupos amostrais 
em suas pesquisas e 26 (53,1%) dos estudos mencionaram saturação teórica 
dos dados. Em relação ao processo de análise dos dados, 33 (67,4%) dos 
artigos utilizaram o método de análise comparativa constante e 32 (65,3%) 
usarama codificação aberta, axial e seletiva. 

 
 
 
 

4. CONCLUSÕES 
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O estudo possibilitou apresentar um panorama da utilização da TFD na 
pesquisa em enfermagem, evidenciando a ênfase da corrente Straussiana e o 
uso do Interacionismo Simbólico como referencial teórico.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O surgimento de dispositivos como consequência da Reforma Psiquiátrica, 

marcado pela implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
trouxe ao debate da saúde mental a necessidade de novos instrumentos para 
avaliação desses serviços (WETZEL et al., 2017). 

Nessa direção, a Avaliação de Quarta Geração (AQG) se coloca como 
alternativa às avaliações tradicionais, baseada no referencial construtivista, 
responsivo e da abordagem hermenêutico-dialética (GUBA; LINCOLN, 2011). 
Propondo um processo avaliativo participativo, que não estabelece indicadores 
a priori, mas que busca a sua construção com a participação dos grupos 
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diretamente envolvidos no contexto do serviço, e que sofrem consequências 
diretas do seu bom ou mau funcionamento. 

O presente estudo tem como objetivo analisar os principais temas que 
emergiram da avaliação de CAPS na região sul do Brasil, a partir da utilização 
da AQG. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido mediante 
a análise documental de três pesquisas que avaliaram CAPS com a utilização 
da AQG - CAPSUL I (2007), CAPSUL II (2012) e Wetzel (2005) - no perído de 
2005 a 2011. 

Foi realizada a leitura e análise dos três relatórios de pesquisa e 
identificados os principais temas apontados no processo avaliativo, como 
questões relevantes para o funcionamento dos CAPS, na perspectiva dos 
usuários, familiares e trabalhadores. A partir dos marcadores qualitativos para 
a avaliação de CAPS propostos por Kantorski et al., (2011), esses temas foram 
sistematizados num quadro-síntese, o que permitiu sinalizar a realidade dos 
serviços substitutivos, em suas potencialidades e fragilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 2 – Principais temas apontados na AQG em CAPS da Região Sul 
do Brasil. 

MARCADORES INTERNOS TEMAS 

 
 

Estrutura 

 
 

Ambiência 

Atendimento, ambiente físico, 
disponibilidade de medicação e 
alimentação, acessibilidade, 
recursos humanos e materiais e 
segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de Trabalho 

 
 
 
 

Atividades de suporte 
terapêutico 

Atividades internas: oficinas 
terapêuticas, visitas domiciliares, 
atividades físicas e culturais, 
grupo de familiares, assembleia 
geral, 
atendimentos individuais e 
grupais, 
Atividades externas: parcerias 
com a comunidade, atividades 
voltadas para a constituição de 
cidadania, do controle social e da 
participação. 

 
 
 
 

Preparo e capacitação dos 
profissionais, projeto terapêutico 
singular, técnico de referência, 
espaços de comunicação e 
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Equipe, características e 
organização do trabalho 

organização do trabalho, 
supervisão institucional, registros, 
relacionamento interprofissional, 
comprometimento da equipe, 
espaços de escuta do usuário, 
modelo de atenção à saúde 
mental, papel dos profissionais, 
definição de responsabilidades, 
vínculo e horizontalidade. 

 
 
 

Plasticidade do serviço 

Acolhimento, comprometimento do 
serviço, benefícios sociais, 
atendimento à crise, flexibilização 
e reorientação do processo de 
trabalho, parceria com outros 
segmentos e poder de 
contratualidade. 

 
Inserção da família 

Sobrecarga do familiar, apoio 
familiar, espaços de participação 
da família, suporte e cuidado à 
família. 

 
 

Resultado 

 
 

Resultados da atenção 
psicossocial 

Autonomia, diminuição das 
internações hospitalares, 
satisfação com o serviço, 
reinserção social e aspectos 
relacionais, alta do CAPS, 
singularização do cuidado. 

MARCADORES EXTERNOS  TEMAS 

 
 
Políticas Públicas, gestão 
e articulação da rede de 

saúde 

 Suporte da gestão, lacunas 
assistenciais, políticas 
intersetoriais, investimento, 
articulação com a atenção básica 
e com a internação, modelo de 
atenção à saúde mental e 
integração com a comunidade. 

Relação da sociedade com 
o fenômeno da loucura 

 Enfrentamento do preconceito e 
estigma, cidadania. 

Fonte: (CAPSUL, 2007; CAPSUL II, 2012; WETZEL, 2005) 

Percebe-se que as três pesquisas, realizadas em períodos e contextos 
distintos, apresentaram temas similares relacionados às dimensões internas, 
do cotidiano dos serviços, e às externas, relacionadas aos fatores para além da 
estrutura dos CAPS (Tabela 1). 

Entre os temas, muitos deles estão relacionados com valores, opiniões, 
aspectos relacionais, vivências intersubjetivas, considerados pelos grupos de 
interesse dimensões relevantes na direção da qualidade dos serviços 
avaliados.  Além disso, aspectos do contexto estudado também foram temas 
centrais, demonstrando o quanto afetam o funcionamento dos CAPS.   

Entende-se que essa diversidade de temas indica que a AQG possibilitou 
incluir as reivindicações, preocupações e questões dos grupos de interesse 
participantes enquanto informações essenciais para a avaliação dos CAPS. 

Para Guba e Lincoln (2011), o fato de existir um interesse, independente 
da sua amplitude, justifica uma sociedade aberta para que os atores envolvidos 
tenham a oportunidade de fazer recomendações sobre a própria realidade e de 
exercer algum controle em defesa de seus próprios interesses. 
 

4. CONCLUSÕES 
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Constatou-se que a AQG é uma importante alternativa metodológica para 

o campo da avaliação de serviços em saúde mental, diferenciando-se de outras 
abordagens tradicionais de pesquisa e avaliação qualitativa.  

A sistematização dos temas emergidos no processo possibilitou identificar 
parâmetros para a avaliação da atenção psicossocial a partir de um olhar 
ampliado, incluindo as subjetividades e particularidades de cada contexto.  
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INTRODUÇÃO: A Grounded Theory (GT) ou Teoria Fundamentada em Dados 
(TFD), como também é denominada é um método de pesquisa qualitativa 
caracterizado como variante do Interacionismo Simbólico e busca compreender 
o significado das relações e interações entre os fenômenos sociais, o 
entendimento da realidade, bem como da vida e da ação humana no mundo 
real (STRAUSS, CORBIN, 2002). A GT enraíza-se em pressupostos do 
Interacionismo Simbólico, no qual o ser humano, em função do símbolo, não 
responde passivamente à realidade, mas ativamente de forma criativa sempre 
recriando o mundo da ação (CHARON, 2010). A GT consiste em metodologia 
de investigação qualitativa com o poder de extrair das experiências vivenciadas 
pelos atores sociais os aspectos significativos para a obtenção de novos 
conhecimentos explicando-os. Possibilita interligar constructos teóricos, 
potencializando a expansão do saber em enfermagem e de outras áreas como 
psicologia, sociologia e outras (DANTAS et al, 2009). Nas características que 
orientam o desenvolvimento da GT, destacam-se a coleta de dados pelo 
conceito de amostragem teórica, utilização de diagramas para articulação entre 
conceitos ou subcategorias e categorias, e elaboração de um modelo ilustrativo 
dos resultados (STRAUSS, CORBIN, 2008). A amostragem teórica é um 
conceito norteador da GT, para definição dos participantes do estudo. 
Maximiza a obtenção de dados para auxiliar na explicação das categorias, 
quanto às propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e 
teórico. Processos de coleta de dados são desenvolvidos na busca de lugares, 
pessoas ou acontecimentos que potencializem a descoberta de variações entre 
conceitos e a condensação das categorias, propriedades e dimensões, 
conforme as necessidades de informações surgidas na pesquisa (BAGGIO, 
ERDMANN, 2011; STRAUSS, CORBIN, 2008). Na GT a amostra é formada no 
decorrer do estudo, seguindo as lacunas da teoria emergente, coletando dados 
de indivíduos e contextos com características sobre as quais a teoria resultante 
ainda é fraca, até saturar as categorias. Os participantes são elencados em 
grupos amostrais com indivíduos que tenham experiências relevantes em 
relação ao fenômeno em investigação (TAROZZI, 2011). Constata-se que a 
proposta da GT se centra na ação e interação humana. Isso a torna um 
referencial metodológico relevante para a área da enfermagem e saúde, cujas 
práticas baseiam-se nas interações entre indivíduos, familiares e equipe de 
trabalho (CHARMAZ, 2014). Objetivo: Refletir sobre a utilização da GT nas 
pesquisas qualitativas em Enfermagem e suas contribuições para a prática em 
Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo teórico-reflexivo a 
respeito do uso da metodologia da Grounded Theory (STRAUSS, CORBIN, 
2008), como estratégia de análise de dados das pesquisas qualitativas na área 
da Enfermagem. Foi construído com base na leitura crítica de estudos 
científicos mais atuais, que referenciam o uso da GT nas pesquisas em saúde 
e enfermagem. Essa construção teórica aproxima-se da abordagem qualitativa, 
tendo em vista a interpretação e a análise dos elementos teóricos obtidos por 
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meio do levantamento bibliográfico realizado (MINAYO, 2006). RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Como resultados evidenciou-se a seguinte categoria: 
Utilizando a Grounded Theory na pesquisa qualitativa: contribuições para 
a prática em Enfermagem. A utilização da GT nas pesquisas qualitativas em 
Enfermagem permitem ao pesquisador um maior aprofundamento teórico sobre 
o assunto em questão, uma vez que este referencial permite investigar diversas 
questões sobre a temática escolhida. O pesquisador que escolhe a GT 
necessita se aprofundar nos caminhos metodológicos, no entanto após este 
processo é possível observar a riqueza dos resultados, pois o aprofundamento 
teórico permite que todos os caminhos possíveis sejam desvendados pelo 
pesquisador. A GT permite uma aproximação do pesquisador com o objeto de 
estudo, assim na medida que surgem as categorias e por fim a categoria 
central o pesquisador emerge no conhecimento, em especial nos significados 
que o fenômeno exerce sobre as pessoas e como estas se modificam e se 
transformam com as situações vivenciadas. Por isso, este tipo de referencial 
metodológico se encaixa nas pesquisas qualitativas da área da Enfermagem, 
uma vez que a GT tem o poder de extrair as experiências vividas das pessoas 
e assim fazer com que os resultados possam explicar e modificar a prática 
assistencial do profissional enfermeiro. Ao utilizar a GT em pesquisas na área 
da Enfermagem o pesquisador consegue entender as vivencias dos pacientes, 
familiares ou profissionais de saúde e a partir disto passa a criar meios de 
modificar a realidade, traçando novas estratégias de cuidado ou de ação 
embasado nas vivencias dos participantes. Na pesquisa em enfermagem, a GT 
destaca-se como um referencial metodológico, por valorizar a subjetividade do 
cuidado integral. Elucida fatos que ocorrem em determinado contexto social e 
grupos de sujeitos, pela compreensão de seus significados e geração de 
conhecimento, desde a elaboração de uma teoria com base nos dados 
(BAGGIO, ERDMANN, 2011). Entende-se que a compreensão da ação 
humana relaciona-se com descobertas de categorias de relevância, bem como 
das relações estabelecidas entre elas. Tais categorias emergem com base na 
visão e na compreensão do fenômeno, na perspectiva dos indivíduos que 
participam do estudo, sabendo-se da importância das interações sociais na 
formulação teórica. Nesse método, explora-se a diversidade da experiência dos 
seres e, com a exploração de tal experiência, desenvolvem-se teorias de médio 
alcance, que possibilitam a ampliação do conhecimento na área da 
enfermagem. Para Cunha et al, (2012), com tal método, os enfermeiros podem 
construir conhecimentos confiáveis partindo-se de pesquisas que envolvam as 
interações humanas constantes e relacionadas com situações da atualidade. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que a utilização da GT nas pesquisas qualitativas 
em Enfermagem contribuem de forma positiva para mudanças na prática 
profissional por ser um referencial metodológico capaz de elucidar a realidade 
vivenciada pelos sujeitos. Desta forma, o uso da GT como instrumento de 
análise de dados, produz experiência exitosa, permitindo que os pesquisadores 
obtenham aprofundamento teórico sobre o assunto investigado. Este 
conhecimento surge a partir da vivência dos atores sociais investigados 
tornando este método de análise dos dados efetivo para a elaboração de novas 
práticas em saúde e Enfermagem. Assim, a GT contribui para que as 
pesquisas em Enfermagem sejam fontes confiáveis, pois são dados colhidos 
das experiências vividas dos participantes, permitindo que o investigador 
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compreenda a realidade do grupo escolhido, desvendando os fenômenos da 
investigação.    
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EIXO TEMÁTICO – Eixo 1 ( x ) Eixo 2 ( ) Eixo (  ) 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) organiza a política nacional 
brasileira de vacinação tendo como missão o controle, a erradicação e 
eliminação das doenças imunopreviníveis. É considerada uma das 
intervenções mais importantes em saúde pública (BRASIL, 2014). 

A equipe da sala de vacinação é composta pelo enfermeiro, responsável 
pela supervisão da sala de vacina e dois técnicos de enfermagem para cada 
turno de trabalho; um vacinador pode administrar cerca de 30 doses de vacinas 
injetáveis ou 90 doses de vacinas via oral por hora de trabalho (BRASIL, 2014). 

Com a aproximação às salas de vacinação, pode-se confrontar a realidade 
do trabalho dos técnicos de enfermagem ao referencial teórico, obtido ao longo 
da graduação. Isso gerou a motivação para o estudo.  

O presente estudo teve como objetivo analisar o trabalho do técnico de 
enfermagem na sala de vacinação. 

 
2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em sete Unidades Básicas de Saúde, de um 
município da mineiro. Os participantes foram nove técnicos de enfermagem 
que aceitaram participar do estudo. Todos as recomendações éticas foram 
atendidas e a pesquisa teve parecer favorável do CEP/UFJF n. 
63086016.9.0000.5147.A coleta de dados foi através de entrevista 
semiestruturada em abril e maio de 2017.Os dados foram analisados em três 
fases, de acordo com a metodologia da hermenêutica dialética, sendo elas: 
ordenação, classificação e análise final dos dados (MINAYO,2014). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 As categorias, núcleos de sentido e uma unidade de sentido serão 
demonstradas nos quadros I e II a seguir.  

 

 

 

 

Quadro I 
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Categoria  

 

Núcleos de sentido 

 

Unidades de sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rotina de trabalho do 

técnico de enfermagem 

em sala de vacinação. 

 

Premissas e 

funcionamento da sala 

de vacinação 

 

 

 

Triagem e administração 

das vacinas. 

 

 

 

 

 

A importância da 

vacinação na percepção 

da equipe. 

 

[...Entro na sala de vacina, 

ai eu vou olhar o termômetro 

da geladeira...... retiro o 

gelox, monto as caixas 

térmicas e espero atingir a 

temperatura pra eu colocar 

as vacinas...] E3 

[...na recepção eles 

entregam o cartão de 

vacina......naquela ordem de 

chegada que esta la; 

preenche, vai 

chamando......terminada 

essa etapa de anotações a 

gente vai aspirar e aplicar a 

vacina...]E5 

 

[...a sala de vacina é um dos 

mais importantes porque 

quando a pessoa entra ali 

ela não entra doente, então 

ela não pode sair doente...] 

E9 

 

 

A administração dos imunobiológicos não envolve somente a aplicação 
dos mesmos, o funcionamento da sala envolve o trabalho diário, a triagem dos 
usuários, as orientações referentes a cada tipo de vacina e por último a 
administração dos imunobiológicos conforme sua técnica. O profissional 
atuante nas salas de vacinas deve orientar o usuário ou responsável sobre 
possíveis reações, acolhendo-o, criando um vínculo entre o profissional e 
usuário, construindo um atendimento humanizado (MUNIZ; SILVA; MARTINI, 
2012).  
 A equipe de enfermagem reconhece a importância do trabalho na sala 
de vacinação considerando-a o modo mais eficaz de prevenção contra as 
doenças em pessoas sadias. 

 

 

Quadro II 

Categoria Núcleos de sentido Unidades de sentido 
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Capacitação dos 

profissionais que 

trabalham na sala de 

vacina. 

Curso de capacitação 

em ações em sala de 

vacina. 

 

 

 

Enfermeiro como 

orientador em sala de 

vacina. 

 

 [...Fiz um curso de, 

sobre vacinação, eu fiz 

ta fazendo o que, quase 

uns dois anos...] E1. 

 

“Ela passa as coisas pra 

mim e pra outra técnica, 

às vezes quando tem 

reunião de vacina na 

secretaria, que vai 

mudar alguma coisa aí 

assim que ela chega no 

dia seguinte ela passa 

as informações e fica 

algumas coisas ali uns 

folhetos e uns encartes 

ali”. (E7) 

  

A vacinação ofertada pelo serviço público de saúde, deve dispor de 
pessoal qualificado para o funcionamento ideal da sala, articulando os variados 
setores do sistema de saúde, principalmente a Atenção Básica e a Vigilância 
em Saúde, principais responsáveis pela efetividade e aprimoramento da 
imunização (SOARES, 2015). 

O processo de capacitação dos profissionais não deve ser realizado 
somente através da passagem de conteúdos técnicos, normas e protocolos. A 
prática de ensinar vai além de métodos técnico-científicos; o processo ensino-
aprendizagem é um ato de comunicação, ou seja, a troca de experiências 
vividas, sentimentos e conhecimentos que influenciarão na qualidade da 
aprendizagem entre os sujeitos envolvidos (ZANI; NOGUEIRA, 2006). 
 As capacitações promovidas para profissionais não são contínuas. 
Observa-se que foram realizadas quando o técnico foi inserido no serviço ou há 
mais de dois anos. Considerando as modificações constantes do calendário 
vacinal, o aumento do quantitativo de vacinas e dos procedimentos da equipe 
de enfermagem, há a necessidade de atualização e capacitação permanente 
dos profissionais. 

 

 

 

 

 

4.CONCLUSÕES 

O trabalho do técnico de enfermagem na sala de vacinação é um 
serviço contínuo e importante para imunização da população. 

 Percebeu-se a fragilidade do processo de capacitação dos 
profissionais. Pode-se inferir que a educação permanente em saúde pode ser a 
intervenção necessária para a atualização do conhecimento e aprimoramento 
da equipe. 
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 Nota-se a necessidade de estudos sobre o tema que proponham 
intervenção.  
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EIXO TEMÁTICO: (x  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Na área da saúde, o uso das drogas ainda esta associado a uma visão 
que o limita a dependência química e física, desconsiderando a perspectiva 
sociocultural e complexa que envolve o uso de drogas na sociedade. O uso de 
drogas está interligado com o cotidiano do usuário e seu contexto sociocultural, 
suas vivências no território e as relações ali estabelecidas. Tal fato tem sido 
abordado em estudos etnográficos que evidenciaram a utilização das drogas 
como um ritual de socialização e fortalecimento de relações entre aqueles que 
as usam. Do mesmo modo, este uso tem sido visto simbolicamente como um 
território de reconhecimento, uma vez que delimita um local de convivência e 
também de trocas/doações entre os usuários de drogas no espaço da rua, na 
qual o grupo assume papel acolhedor, na ausência de laços familiares, 
promovendo sentimentos de igualdade (GRUND, 1993; FERNANDES; PINTO, 
2004; FERREIRA, 2013). 

Dessa forma, é necessário reconhecer a história de vida e contexto 
social no cuidado em saúde, considerando também os territórios de vida como 
locais de cuidado. O território é um espaço de poder, de identidade cultural, 
apropriação simbólica, em que a pessoas criam laços sociais. Dessa maneira, 
esse trabalho procura apresentar alguns resultados parciais de uma etnografia 
urbana em que abordamos os estilos de vida/modos de vida das populações de 
rua e suas relações com o cuidado. Esse tema visa desmistificar abordagem 
meramente biológica da droga na saúde, reconhecendo seu caráter 
sociocultural e a necessidade de uma ampliação de olhares para esses 
contextos.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de Etnografia Urbana que esta sendo realizada em Porto 
Alegre/ Rio Grande do Sul, os instrumentos de pesquisa são observações 
participantes, entrevistas semiestruturadas, diários de campo e análise 
documental.  Para realização da etnografia buscou-se contato com o 
Movimento da População de Rua da região metropolitana onde houveram os 
acompanhamentos de reuniões, eventos, buscando observações e indicações 
de interlocutores em potencial para realização do aprofundamento do tema. 

Os interlocutores são pessoas que tiveram vivência ou estão em 
situação de rua, já fizeram ou fazem uso de drogas, que considerem ou não 
esse uso problemático. Nesse trabalho, traremos alguns resultados parciais 

mailto:fabianepavani04@gmail.com
mailto:cwetzel@ibest.com.br
mailto:agnes@enf.ufrgs.br


 

 

267 
 

obtidos através das observações participantes e registros de diários de campo. 
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob o parecer número 1.802.718.   

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Observa-se um estilo vida/modo de vida na rua, em que o usuário 

costuma viver em situação itinerante (morando em diversos lugares na rua) e 
acessando uma diversidade de serviços de acolhimento (Saúde, assistência, 
albergues, abrigos de uma forma móvel e transitória) ou vivendo em “aldeias” 
(grupos de pessoas em situação de rua que vivem juntos em algum lugar na 
cidade, convivendo, alimentando-se, organizando-se, sendo eles amigos ou 
companheiros, namorados). 

O contexto de uso de drogas é abordado como alívio e enfrentamento do 
frio e das dificuldades em viver na rua, criação de vínculos, redes de amizade e 
inclusão nos grupos.  

 A droga apresenta-se não como o problema principal, mas como um 
elemento que faz parte de vidas marcadas pelo abandono, exclusão, falta de 
políticas públicas. Nessa perspectiva, é importante mencionar Hart (2014), que 
avalia que o problema não é a dependência à droga, e sim, os problemas 
sociais que as pessoas enfrentam que as levam a utilizar droga. Seu estudo 
aponta que entre 80% e 90% das pessoas que usam crack ou heroína não se 
apresentam como dependentes, pois ao ser oferecida a opção entre a droga e 
outra possibilidade (como dinheiro, bens, emprego, lazer), na grande maioria 
das vezes decidiam pela oportunidade. Em nosso trabalho, a falta de 
possibilidades para emprego e geração de renda são trazidas como elementos 
mais importantes para a continuidade na vida nas ruas e uso de drogas.  

O cuidado na rua apresenta-se para além de redes formais (assistência 
social, saúde, educação, moradia) ele é pautado pelas redes informais 
(amigos, afetos) que costumam ajudar e cuidar em situações de saúde e uso 
de drogas abusivas. Isso nos recorre a Merhy et al (2014) quando afirma que 
os serviços de saúde ainda atuam em lógicas burocráticas e operacionais que 
apagam a multiplicidade das dimensões existenciais, o que nos faz 
compreender que nessa lógica em que a rede esta colocada há uma 
dificuldade das pessoas em situação de rua buscarem acesso, criando suas 
redes de cuidado vivas.   

 
4. CONCLUSÕES 

 
Por fim, é necessário que a rede de serviços intersetoriais compreenda a 

complexidade dos modos de vida na rua, entendendo que há um estilo de 
vida/modo de vida bastante particular que deve ser incorporado nas formas de 
fazer cuidado. É importante também que a droga seja reconhecida enquanto 
um fenômeno sociocultural, para que se amplie a visão da saúde que ainda 
permanece meramente biologicista e higienista.  
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 () Eixo 2 () Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A coleta de dados é parte fundamental para o sucesso de uma pesquisa. 

A partir dela obtém-se informações pertinentes acerca do tema pesquisado, 
sendo possível obter maior profundidade de resultados quando realizada de 
forma adequada e oportuna. Dentre as distintas formas de capturar os dados 
está a entrevista, que caracteriza-se pela comunicação verbal entre indivíduos, 
com valorização dos significados da fala e da linguagem, enquanto meio de 
coletar informações sobre determinado tema (GIL, 2010; VEDOVE, 2016). 

Consiste em uma técnica de coleta de dados a partir de perguntas que 
são formuladas e respondidas oralmente (UNAMUNO, 2016; GIL, 2010). Como 
método de investigação, a entrevista é utilizada pela riqueza em conseguir 
revelar valores de representações, emoções e aflorar o inconsciente do 
participante quando se deseja a exploração profunda das informações 
(BARDIN, 2011).  

Com metas previamente definidas acerca do objeto de sua pesquisa, o 
pesquisador entra em contato com aqueles que serão entrevistados para 
capturar os dados necessários (VEDOVE, 2016). O emprego de entrevistas 
contendo questões abertas, conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado 
permite dar voz ao entrevistado com subsídios para um material rico (SPINK, 
2004). A estruturação da entrevista constitui uma etapa fundamental da 
pesquisa. Exige do pesquisador, tempo, organização e planejamento com um 
objetivo claro a ser alcançado; a preparação do roteiro contendo questões 
pertinentes; escolha dos entrevistados (pessoas que possuam familiaridade ou 
algum conhecimento acerca do tema pesquisado); disponibilidade do 
entrevistado em conceder a entrevista; garantia da privacidade, do sigilo e da 
identidade do entrevistado; demonstração de confiança e acolhimento 
(ALFARO-LEFEVRE, 2005). 

Durante a entrevista, o entrevistador deve assumir o papel de ouvinte 
procurando guiar o entrevistado, levando-o a discorrer sobre os pontos 
desejados (UNAMUNO, 2016). Exposto isso, buscou-se identificar o uso da 
técnica de entrevista nas dissertações indexadas no site do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 
(PPGENFFURG). 
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2. METODOLOGIA 
 

Para a coleta de dados, foi pesquisado durante o mês de outubro de 
2016, as dissertações disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem FURG (PPGENFFURG). No referido site estavam indexadas 
dissertações datando de 2004 até 2014. O ano de 2015 e o de 2016 não 
apresentavam indexações. De todas as dissertações foram lidos os resumos, o 
capítulo do percurso metodológico e os resultados com o intuito de capturar as 
informações pertinentes ao estudo. Em cada uma delas foi identificado o tipo 
de estudo, o método de coleta de informações e o tratamento que os dados 
receberam.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Foram analisadas 119 dissertações disponíveis no site do Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da FURG. Destas, 78 eram de 
caráter qualitativo e seis eram de natureza quali-quantitativa. As demais foram 
descritas como sendo de abordagem quantitativa.  

Em relação aos estudos qualitativos, 74 apresentavam a entrevista como 
forma de coleta de dados. Destes, 14 combinavam a entrevista com outras 
formas de coleta de dados. Entretanto, o foco nesse trabalho será na 
modalidade de entrevista como coleta de dados.  

Nas dissertações foram identificadas as formas de entrevista estruturada 
(5), semiestruturada (51), não estruturada (8), o grupo focal (8) e a história oral 
(1). Algumas delas (6) combinaram mais de uma forma e, em outras (7), não 
era descrita, na metodologia, o tipo de entrevista empregada.  

Considerando-se o grau de flexibilidade, as entrevistas são classificadas 
em estruturadas, padronizadas ou fechadas e não-estruturadas, não-
padronizadas ou abertas (UNAMUNO, 2016). Outra forma de estruturação de 
entrevista é a semiestruturada que se encontra entre a estruturada e a não 
estruturada. Outros autores ainda citam entrevistas com grupos focais, história 
de vida e também a entrevista projetiva (BONI; QUARESMA, 2005). 

Nesse sentido, é pertinente seguir algumas sugestões para a realização 
das entrevistas científicas de forma a obter êxito, como falar a mesma língua 
do entrevistado para ocorrer uma comunicação efetiva, conhecimento acerca 
do tema pesquisado a fim de direcionar as entrevistas ao que é realmente 
pertinente à pesquisa (BOURDIEU, 1999). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A entrevista como técnica de coleta de dados permite explorar um 
conhecimento rico, que talvez em outras técnicas de coleta não fossem 
possíveis. Apesar de parecer uma técnica simples, o ato de entrevistar não 
consiste em uma tarefa banal. 

Ao entrevistar um indivíduo o pesquisador o faz relembrar memórias, 
fatos, situações que podem mobilizar distintos sentimentos, e nesse momento, 
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o entrevistador deve estar apto a fornecer o suporte emocional do qual o 
pesquisado necessita. 

Nas pesquisas em enfermagem, a entrevista é empregada com intuito 
de explorar as vivências, sentimentos, desejos e necessidades que cada 
indivíduo possui a fim de transformá-los em conhecimento pertinente, para que 
as práticas de enfermagem sejam pautadas nas reais necessidades das 
pessoas.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ensino do corpo humano é fundamental na formação do aluno, 
considerando a relevância do autoconhecimento e a compreensão do próprio 
organismo (OLIVEIRA, 2011). A introdução de conceitos novos ao ensino da 
anatomia contribuiu e qualifica o processo de aprendizagem. A estratégia a ser 
aplicada é a adequação à linguagem dos estudantes, utilizando tecnologias 
como vídeos, slides e imagens tridimensionais com a utilização de softwares 
(BOECHAT et al., 2016).  

A anatomia humana no Ensino Fundamental é de extrema importância, 
considerando que quaisquer movimentos que são feitos com o corpo sejam 
eles os mais comuns, ou movimentos mais ativos, envolvem todos os sistemas 
do nosso organismo. Para compreender esse funcionamento é necessário que 
a criança conheça o corpo humano (BENEDITO et al., 2008). 

O objetivo deste ensaio reflexivo foi compreender as ações 
extensionistas, dialogando com os saberes científicos e escolares em 
educação em saúde, integrando a anatomia humana no ensino universitário à 
formação escolar e à saúde na construção de práticas mais articuladas. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente estudo foi realizado em uma escola pública da área rural do 

município de São Lourenço do Sul, RS, e emerge das atividades desenvolvidas 
no projeto de extensão intitulado “Museu Anatômico Itinerante: anatomia 
humana e educação em saúde em diálogos escolares e científicos”. 
Participaram estudantes de 10 a 14 anos de idade, no período de agosto a 
dezembro de 2016. Desenvolveu-se atividades de educação em saúde 
utilizando a compreensão da anatomia humana, potencializando as 
ferramentas tridimensionais do corpo humano pelo software Primal Pictures 
Ovid SP Anatomy, complementando a rica construção do corpo humano no 
processo saúde/doença e na salutogênese (GOEBEL; GLÖCKLER, 2002).  

Os temas abordados foram prevalentes na sua necessidade do espaço-
tempo escolar. Entre eles, o Sistema Tegumentar aprofundando a prevenção 
da Dengue; o Sistema Digestório e a alimentação saudável; Cavidade Oral e a 
saúde bucal; o Sistema Urogenital ao discutir a sexualidade; e, o Sistema 
Nervoso Central em consequência do uso de drogas e álcool. 

A atividade de extensão desenvolvida emergiu como aproximação dos 
acadêmicos das graduações da área da saúde, como incremento à formação 
docente universitária, e como instrumento disseminador do conhecimento 
sobre o corpo humano, a saúde e a anatomia humana, motivada pela ideação 
de "se conhecer melhor, para viver melhor".  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A respectiva atividade extensionista desenvolveu-se em cinco 
encontros, com participação de duas turmas de sexta e sétima série do ensino 
fundamental do turno manhã, com idades entre 10 e 14 anos, totalizando 35 
estudantes. Assim, desenvolveu-se de forma colaborativa o Sistema 
Tegumentar abrangendo a infecção do vírus da Dengue; Sistema Digestório 
abrangendo a importância da boa alimentação; Cavidade Oral abrangendo a 
saúde bucal; Sistema Nervoso Central abrangendo o uso de drogas e álcool. A 
anatomia humana na escola foi orientada por meio de demonstrações de 
estruturas anatômicas, com o apoio de slides e o uso do Primal Pictures, que é 
uma base de dados de anatomia humana.  

A atividade reforçou a capacidade de qualificar os espaços-tempos 
escolares como ferramentas educacionais teorico-práticas, interdisciplinares e 
educacionais, possibilitando o desenvolvimento de técnicas anatômicas 
tridimensionais, a serem construídas por meio do Museu Anatômico Itinerante. 
Os escolares mostraram-se motivados, principalmente com questões sobre a 
sexualidade e uso de drogas, dúvidas reais sobre o corpo humano, uso de 
anticonceptivos, preservativos e substâncias químicas.   
 

4. CONCLUSÕES 
 

As atividades de extensão permitem a possibilidade de 
comunicação/divulgação dos conhecimentos produzidos nas universidades a 
uma parcela mais ampla da sociedade (TABOLKA; GROTTO, 2012). É 
considerado relevante que as individualidades dos alunos sejam valorizadas, 
suas ideias sejam ouvidas e estimuladas, de forma que eles sejam criadores de 
opiniões e atitudes a partir da aplicação de seus conhecimentos em vários 
contextos. 

É primordial prosseguir no sentido de ampliar as opções metodológicas, 
mas é inquestionável que o objetivo final é oferecer ao estudante a chance de 
construir sua realidade e criar significados de forma digna e comprometida com 
a qualidade de vida e de saúde da população, submetendo-se aos princípios 
éticos e morais de determinada sociedade e compartilhando sua visão de 
mundo (FORNAZIERO et al, 2010).  

A curiosidade e o fascínio pelo corpo humano foram aspectos 
importantes percebidos entre os escolares, nas vivências curriculares da área 
da saúde, em que estivemos implicados nesta investigação-ação educacional. 
Desenvolveu-se um vínculo com a escola, promovendo o ensino da anatomia 
humana e educação em saúde, previamente elaborado de forma detalhada e 
clara para que se possa pôr em prática a temática Saúde, respondendo as 
necessidades estudantis.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A responsabilidade de cuidar em enfermagem exige que decisões sobre 

as intervenções propostas sejam fundamentadas em um criterioso processo de 

coleta de dados para que as informações sejam relevantes e direcionadas às 

condições e necessidades individuais do cliente (SANTOS; SOUSA; PAIVA et 

al., 2016). 

Dentre as diversas formas e maneiras de se coletar dados para pesquisa 

ou se aprofundar em determinado assunto que envolve demais seres humanos 

existe o uso de imagens como disparador e fundamentador de ideias e 

reflexões. 

O contato com o visual provoca a imaginação, o interesse e maior 

proximidade com as imagens, revelando um sentimento de pertencimento e de 

reelaboração de novos sentidos. Através da observação, do registro, da 

exploração e da apropriação da imagem é possível criar uma relação de 

significados e compreensão estética, e isso implica em fortalecer a 

comunicação entre os participantes e garantir o cruzamento de novos 

conhecimentos (GAMA; PEREIRA, 2014). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é relatar como imagens 

utilizadas como disparadores reflexivos em encontros com cuidadores 

familiares favorecem o desenrolar de significados e identificações com as 

particularidades do cuidar. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este trabalho apresenta percepções parciais dos dados coletados 

através do projeto de extensão “Um olhar sobre o cuidador: quem cuida 
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merece ser cuidado”, de junho de 2015 até o momento. O projeto realiza 

acompanhamento aos cuidadores familiares de pacientes vinculados a 

programas de atenção domiciliar da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. 

O acompanhamento ocorre por meio de quatro encontros realizados por 

acadêmicos de enfermagem e de terapia ocupacional, os quais se deram 

semanalmente, cada um com foco específico. No primeiro encontro, é 

solicitado que o cuidador conte um pouco de sua história, e também são 

elaborados o genograma e ecomapa. No segundo, utiliza-se um vídeo com 

imagens para disparar reflexões acerca do cotidiano do cuidar. Exemplos 

dessas imagens são trazidas abaixo. 

Figura 1 – Exemplos de imagens utilizadas como disparador de reflexões 

Fonte: OLIVEIRA, MUNIZ, KRUSE et al, 2015. 

 

Já no terceiro encontro, o enfoque da conversa aborda desafios, 

enfrentamentos, e potencialidades de cuidar do paciente no domicílio. E, por 

fim, no quarto encontro, são aplicadas intervenções conforme a necessidade 

do cuidador.  

Foram acompanhados 54 cuidadores familiares em seus domicílios até o 

momento. Todos os encontros foram registrados na Ficha de Cadastro do 

Cuidador Familiar, sendo os registros lidos e analisados a partir da 

identificação do que havia sido discutido nos encontros e da percepção do que 
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as imagens os faziam recordar, pensar e refletir a respeito do cuidado 

realizado.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na primeira vez em que os cuidadores familiares têm contato com as 

imagens, frequentemente relacionam a grande maioria delas com o paciente, o 

lugar onde descansava, comia, dormia, lugares que gostava de ir, medicações 

que tomava, etc. Com o passar dos encontros, é possível observar que os 

cuidadores começam a se identificar com as figuras, desta vez as direcionando 

para si mesmos. 

É importante que esses cuidadores possam refletir sobre o cuidado 

realizado por eles em domicílio, analisar as fragilidades, potencialidades, como 

também se estão cuidando de si. É essencial que haja a possiblidade deles 

repensarem sua prática diária e refletir sobre estratégias que amenizem 

possíveis sobrecargas experienciadas enquanto sujeito de cuidado, com o 

intuito de compreender não somente o cuidar direcionado ao seu ente querido, 

como também a importância de direcionar determinado cuidado também para 

si. 

As imagens do cotidiano apresentadas (Figura 1) como disparador 

reflexivo para a escuta terapêutica propiciam aos cuidadores que eles 

relacione-as com experiências do cuidar, uma vez que permitem que falem de 

suas angústias e anseios. Por exemplo, a balança tem significado de equilíbrio 

que o cuidador precisa buscar entre a razão e a emoção para prosseguir nas 

ações de cuidado, dentre tantos outros (OLIVEIRA; MACHADO; OSIELSKI et 

al., 2017). 

Desta forma, tem-se que as imagens são ricas ferramentas utilizadas 

para a reflexão, pois possibilitam os indivíduos a articulação de saberes prévios 

a novos saberes, assim como experiências já vividas. Isso possibilita 

compreender a significação que leva os cuidadores a interpretar determinada 

imagem, bem como perceber se há avanço na construção de saberes 

(RICHTER; SOUZA; LIMA, 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 



 

 

278 
 

Pode-se perceber que muitos cuidadores ainda tendem a manter o ente 

querido como centro do cuidado, muitas vezes deixando de lado o próprio, 

esquecendo de si e adoecendo, seja por sobrecarga física, emocional, 

espiritual ou mental. É fundamental que momentos de reflexões e 

compartilhamento de ideias sejam realizados a fim de que esse cuidador 

familiar também possa perceber a importância que tem o cuidar de si mesmo, e 

que para desempenhar um cuidado de qualidade para com o paciente, ele 

também precisa estar bem. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 () Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
O cuidado humanizado e adequado às necessidades físicas e 

psicológicas do paciente hospitalizado é de fundamental importância para que 
ele possa construir recursos para lidar com este momento desafiador que é o 
adoecimento e a internação. Tendo isso em vista o  presente trabalho visa 
investigar as formas como o cuidado do paciente vem sendo exercido pelas  
equipes de saúde no âmbito hospitalar, bem como, apresentar uma discussão 
acerca de tal cuidado.  
 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio 
de levantamento de trabalhos, artigos e livros que abordassem o assunto de 
interesse. Posteriormente, mediante reuniões, foram feitas leituras reflexivas, 
discussões e fichamentos, de forma que possibilitasse o aprofundamento das 
reflexões sobre o tema abordado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A humanização da assistência tem obtido cada vez mais força dentro 

dos hospitais, sendo essa uma abordagem profissional que visa a promoção da 

saúde a partir de um cuidado menos mecanizado e focado apenas na doença 

(COSTA; FILHO; SOARES; 2003). Dessa forma, é preciso que o cuidado 

humanizado seja realizado de forma que ultrapasse o modelo de assistência 

que privilegia a doença, pois, segundo CAMPOS (2016), o paciente não deseja 

somente ser cuidado por meio de remédios, exames ou cirurgias, mas, deseja 

também, ser olhado, tocado e escutado. 

Para que o cuidado possa ser humanizado é fundamental que os 

profissionais da saúde possam voltar-se para o sujeito doente. Muitas vezes 

não é mais possível curar, mas ainda há muito que ser feito para cuidar, sendo 

esse, também, um papel importantíssimo da equipe. O profissional pode estar 

disponível para o doente através da sua presença, atenção, cuidado, ajuda e 

informação, proporcionando uma forma de apoio emocional e podendo 

favorecer trocas significativas entre ele e o paciente (LUZ, et. Al., 2015). Mas 

para que isso seja possível é preciso que o cuidado seja realizado tendo em 

vista a singularidade de cada paciente, a  ideia de “cuidar como gostaria de ser 

cuidado” precisa ser abandonada abrindo espaço para o cuidar alicerçado em  

“como o paciente gostaria de se cuidado.”   

A forma de cuidado que prioriza a doença e, consequentemente, a cura, 
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acaba, segundo Quintana, et. Al. (2006), considerando a morte como fracasso 

da instituição e, também, dos profissionais que ali atuam. Nesse contexto, a 

relação dos cuidadores com os pacientes que estão, por exemplo, em fase 

terminal, enfrenta um desafio de manejo. A dificuldade de estabelecer um 

diálogo com o paciente sem perspectivas de cura se inicia na própria 

comunicação do diagnóstico, quando é comum a ocultação de informação, 

geralmente sustentada pelo argumento de que essa notícia poderia levá-lo à 

depressão, gerando um agravamento da doença (QUINTANA, et. Al., 2006). 

Dessa forma, percebe-se a importância de que o cuidado transpasse o âmbito 

da cura e da doença, para que seja possível fornecer ao paciente um cuidado 

onde as necessidades integrais do indivíduo sejam consideradas. 

Torna-se também necessário perceber que a relação do cuidador com o 

paciente está diretamente ligada ao próprio cuidado que é dedicado ao 

profissional, visto que, a equipe hospitalar lida diariamente com situações de 

difícil manejo. Dessa forma, se esse profissional não possui um espaço ou um 

apoio para lidar com suas próprias emoções e sentimentos, segundo Faria e 

Maia (2007), o sofrimento emocional poderá interferir não só em sua saúde, 

mas também na qualidade dos serviços prestados.  

Nesse caso, a partir de uma perspectiva psicanalítica, podemos pensar 

que a dificuldade de encaminhamento das próprias emoções tenha efeitos na 

forma de cuidado que os profissionais dirigem aos pacientes. Com isso, nota-

se a importância da criação de espaços de acolhimento dos aspectos 

emocionais ligados a prática profissional. Segundo Luz, et. Al. (2015), a criação 

de espaços de discussão, de troca de experiências, até mesmo rounds, pode 

ser uma maneira de reduzir o estresse e situações de sofrimento. 

A qualificação profissional das equipes de saúde também é um ponto 

essencial que permeia as formas de cuidar, pois, de acordo com LUZ, et. Al. 

(2015), quando se trata do ato de cuidar, o profissional da enfermagem, assim 

como outros profissionais, baseia-se em suas crenças e valores. Dessa forma, 

a qualificação auxiliaria o profissional a desenvolver habilidades no manejo 

com o paciente e seus familiares, a partir de um modo propositivo de 

enfrentamento que conduz o profissional a aprender a lidar com o sofrimento, a 

atenção às necessidades biológicas, mas também emocionais do paciente, 

aprimorando  a escuta e a sensibilidade (LUZ, et. Al., 2015). 

Portanto, considera-se essencial que o profissional veja o paciente de 

forma integral, ultrapassando o paradigma da doença como foco e da cura 

como principal forma de cuidado, pois, segundo Costa, et. Al. (2003) o cuidado 

à saúde transcende o simples ato de assistir centrado no fazer, nas técnicas ou 

nos procedimentos; significa, também, reconhecer os pacientes como seres 

humanos singulares, vivenciando um difícil momento de suas vidas. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Foi possível concluir que o tratamento do paciente ainda se dá de forma 
preponderante centrado na doença, sem considerar a integralidade do ser 
humano. Dessa forma a cura passa a ser o foco e nesse contexto o cuidado 
pode acabar sendo negligenciado.  
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 No entanto, o paciente precisa de muito mais do que os procedimentos e 
intervenções que visam a cura, necessita de profissionais que o percebam 
como um sujeito único, fornecendo o tipo de cuidado que ele deseja e 
proporcionando um espaço seguro para que ele possa vivenciar, elaborar e 
criar suas próprias estratégias para lidar com o adoecimento e a hospitalização.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A ergologia é uma abordagem pluridisciplinar que estuda o trabalho na 
sua micro dimensão, “utilizando-se de uma “lupa” e tentando entendê-lo a partir 
da atividade concreta de quem trabalha; tem como ponto de partida a distinção 
entre trabalho prescrito e trabalho efetivamente realizado” (BORGES, 2004, p. 
42). Reconhece que o trabalho é feito por um sujeito dotado de um corpo, com 
funcionamentos neuro-sensitivos e envolvido em conformações que 
ultrapassam a pessoa física; estão inclusos no corpo o entorno social, o 
psíquico, o institucional, as normas, os valores, a relação com os tempos e com 
os homens (SCHWARTZ;  DURRIVE, 2008). Trata-se de uma dialética que 
possibilita espaços de problematização e aprendizagem mútua e tem como 
fundamento o compartilhamento do saber, reconhecendo o saber do outro e 
disponibilizando-se a aprender, ao 'desconforto intelectual'.  

 O Objetivo deste ensaio é refletir sobre a ergologia como proposta 
epistemológica para  investigações em saúde do trabalhador. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão narrativa, apropriada para descrever e discutir o 
desenvolvimento de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual, 
sem a necessidade da sistematização sobre as fontes de informação e a metodologia 
usadas para busca das referências, nem os critérios empregados na avaliação e 
seleção dos trabalhos. Constituem-se de uma análise da literatura divulgada em livros, 
artigos publicados em periódicos e na interpretação e análise crítica pessoal do autor 
(BERNARDO; NOBRE; JATENE, 2004; ROTHER, 2007). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na dinâmica do trabalho, a ergologia recomenda a gestão com pessoas, 
em vez de gestão de pessoas, a valorização do saber da experiência do sujeito 
que vivencia o trabalho, a união dos saberes prévios da equipe e a fusão com 
saberes científicos, construindo um novo modo de trabalhar, focado na 
cogestão de todos os sujeitos. Neste sentido, Schwartz propõe o Dispositivo 
Dinâmico de Três Pólos (DDTP), assim conformado: pólo das disciplinas ou 
dos saberes disponíveis nas ciências; pólo dos saberes constituídos na 
atividade e pólo que prevê um ‘desconforto intelectual’ (uma espécie de 
incômodo frente aos saberes da experiência e os científicos), para que se 
possa progredir nos dois planos (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007). Assim, para 
estudar o trabalho real, o uso do DDTP pode ser uma boa estratégia. Uma 
revisão da literatura alicerçada na ergologia, apontou o vazio das 
normatizações, do trabalho prescrito e o exercício do trabalho real da 
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enfermagem, especialmente na tomada de decisões dos enfermeiros, frente a 
sua função de líder da equipe de enfermagem. As diferenças entre o trabalho 
real e o prescrito, apontaram para o número insuficiente de trabalhadores, a 
deficiência de materiais, os conflitos com usuários e outros trabalhadores, 
convocando o enfermeiro a produzir novos modos de agir.  As mudanças nos 
saberes e criação de novos, se dão pelo convívio com os usuários dos serviços 
de saúde e pela experiência advinda da prática; muitos desses conhecimentos 
não estão em livros, são aprendidos e reinventados no exercício da atividade 
(SANTOS; CAMPONOGARA, 2014). Com o objetivo de compreender a 
situação de trabalho, a partir dos conceitos, saberes e valores expressos e 
praticados por trabalhadores de enfermagem, para a gestão dos riscos 
ocupacionais, um estudo, alicerçado na ergologia (FONTANA; LAUTERT, 
2013), utilizou o Dispositivo Dinâmico de Três Polos. Constituiu o Polo I, os 
saberes disciplinares da epidemiologia, saúde coletiva, legislações, entre 
outras, o Polo II, os imbricados na atividade dos trabalhadores relativos ao 
tema, para, no Polo III, fundirem-se os conhecimentos advindos das situações 
de trabalho com os da ciência para a formação de propostas de ambiência 
saudável, de prevenção de agravos ocupacionais, circunscrito por 
aprendizagens e ‘in-prendizagens’, uma forma de humildade diante da 
atividade de trabalho e que implica o desnude da racionalidade intelectual, o 
desconforto intelectual, para, a partir do ético e do epistêmico, constituir o polo 
do mundo comum a construir (SCHWARTZ DURRIVE, 2007). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A ergologia, por ser um referencial teórico metodológico que promove a 
participação e cogestão de quem trabalha, pode ser útil nas investigações da 
área da saude, com vistas a melhorar a qualidade do processo de cuidar, a 
saúde do trabalhador, favorecer e intervir sobre as situações de trabalho, sobre 
a atividade, de modo a transformá-la. A tomada de decisões sobre o que é bom 
e o que não é no seu cotidiano, só podem ser legítimos a partir da discussão 
coletiva, reconhecendo o trabalho como uma atividade e não como mera ação. 
Em muitas situações, o trabalho real difere do prescrito pelas lacunas 
existentes na sua organização e estrutura e por conta da economia corporal 
que minimiza sofrimento e adoecimento. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Alfred Schütz, interessado pela sociologia de Max Weber e pela filosofia 
de Edmund Husserl, contribuiu para estabelecer os fundamentos da 
Fenomenologia Social. Seu pensamento foi marcado pela busca da 
compreensão da vivência dos indivíduo no mundo da vida, reconhecendo 
nessa caminhada as relações sociais em um determinado tempo e espaço. 
Destarte, analisou fatores fundamentais determinantes do comportamento, de 
modo que a ação social é vista como um processo fundamentado em 
motivações, razões e objetivos (SCHUTZ, 2012). 

Neste trabalho objetiva-se: relatar a experiência no desenvolvimento de 
uma investigação fenomenológica, sustentada no referencial de Alfred Schütz. 
A relevância está na necessidade de aprofundamentos teóricos sobre 
fenômenos que permeiam a prática assistencial, proporcionando assim, 
subsídios para uma reflexão ampliada no que tange as relações entre 
profissionais de saúde e usuários. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência, no qual apresenta-se a vivencia do 
aprofundamento teórico-metodológico no referencial de Alfred Schütz, a partir 
do desenvolvimento de um investigação fenomenológica com profissionais da 
saúde do centro obstétrico de um hospital universitário considerado referência 
na região central do Rio Grande do Sul (REIS, 2017).  

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal de Santa Maria (CEP/UFSM), sob o parecer 
nº 1.387.340, desenvolveu-se a investigação, sendo observados os aspectos 
éticos, conforme Resolução Nº 466 (BRASIL, 2012). Participaram 17 
profissionais, a saber: sete enfermeiros, seis médicos, três técnicos de 
enfermagem e um fisioterapeuta. As atividades ocorreram no período entre 
março de 2015 e março de 2017.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A busca pelo conhecimento acerca da atenção obstétrica implicou na 

percepção de uma faceta da realidade social dos profissionais, despertando 
para a necessidade de ampliar a compreensão do tema e de produzir 
conhecimento à área. Neste sentido, a fenomenologia social caracterizou-se 
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como alternativa de investigação, pois permitiu um olhar efetivo sobre as ações 
realizadas, reconhecendo a essência das relações e dos indivíduos envolvidos 
(SCHÜTZ, 2012). 

No desenvolvimento da pesquisa destacam-se algumas etapas 
essenciais, entre elas a aproximação e ambientação ao cenário pesquisado. A 
primeira objetivou que as pesquisadoras fossem conhecidas pelas pessoas e 
conhecessem a estrutura e dinâmica de funcionamento local, assim como, 
apresentassem a proposta da pesquisa. Já a ambientação oportunizou o 
desenvolvimento de um compromisso com pessoas que fazem parte do cenário 
de pesquisa (PAULA et a., 2014). 

A produção dos dados ocorreu por meio da entrevista fenomenológica. 
Iniciava-se com uma conversa informal para que os participantes se sentissem 
à vontade e desvelassem o fenômeno vivido, experienciado e conscientemente 
percebido no mundo da vida. Para isso, foram utilizadas questões abertas que 
permitiram que os profissionais expressassem espontaneamente as suas 
vivências. 

Cabe ressaltar que nesta etapa foi necessário realizar um exercício 
constante de retomar o objetivo do estudo, refletindo quanto à conformidade 
das questões utilizadas na entrevista e quanto à compreensão das mesmas 
pelos profissionais. Para tanto, à medida que as entrevistas eram realizadas, 
eram transcritas e ouvidas repetidas vezes a fim de chegar à apreensão da 
intencionalidade da ação expressa nas falas. A etapa de campo encerrou-se no 
momento em que os significados expressos nos depoimentos mostraram 
suficiência de estruturas essenciais para compreender o fenômeno investigado.  

Compreende-se que, além de oportunizar a percepção de que as 
questões estavam adequadas, este momento mostrou a necessidade de 
redução de pressupostos das próprias pesquisadoras enquanto estudiosas da 
temática, bem como a adoção de uma atitude científica deixando-se guiar pelo 
conjunto metodológico adotado.  

Para a análise, utilizou-se a estratégia metodológica sugerida por 
estudiosos da Fenomenologia Social (TOCANTINS; SOUZA, 1997), seguindo 
as seguintes etapas: transcrição das entrevistas; leitura e releitura das 
mesmas, visando identificar as ações desenvolvidas e captação dos motivos 
atribuídos pelos profissionais de saúde às ações que realizam na assistência. A 
partir disso, foi possível iniciar a compreensão dos significados individuais pela 
correspondente análise e junção em categorias por similaridade das 
experiências vividas e descrever assim, as causas e intencionalidades das 
ações realizadas, constituindo os “motivos para” e “motivos porque” (SCHUTZ, 
2012). 

Evidencia-se que a opção pela fenomenologia social de Alfred Schutz 
possibilitou a apreensão das motivações das ações realizadas pelos 
profissionais de saúde envolvidos na assistência, a partir de suas experiências 
intersubjetivas e de uma realidade vivenciada somente por eles em seu mundo 
da vida. Além disso, converge com as implicações sociais da pesquisa na área 
da saúde, uma vez que a assistência não é vivida apenas no contexto 
individual da ação, mas em um mundo de relações com os outros.  

 
4. CONCLUSÕES 
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Considera-se que o referencial de Alfred Schütz mostrou-se relevante na 
condução de estudos com profissionais de saúde, uma vez que esses pautam 
suas ações em objetivos e intencionalidades que precisam ser desvelados a 
fim de que se possam buscar articulações possíveis que contribuam para 
transformação de seu modo de agir em direção a uma prática assistencial 
qualificada. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Doença infectocontagiosa, causada pelo bacilo denominado 

Mycobacterium tuberculosis, a tuberculose (TB) consiste em uma enfermidade 
transmitida através de gotículas produzidas pela tosse, espirro ou fala da 
pessoa que apresenta a forma bacilífera, sendo a forma pulmonar a mais 
frequente entre a população mundial (WHO, 2014). O Brasil, no ano de 2015, 
apresentou uma incidência nacional de 30,9/100 mil habitantes, onde foram 
notificados 63.189 casos de TB. Entre os estados brasileiros, o Rio Grande do 
Sul (RS) apresentou uma das maiores incidências, maior que a média nacional, 
sendo de 39,9/100 mil habitantes (BRASIL, 2016). 

As principais causas de hospitalização é a falência do tratamento, o mau 
estado geral e a caquexia, sinalizando as falhas no processo de busca ativa de 
casos e o diagnóstico tardio da doença. Estima-se que no Brasil, 30% dos 
casos são diagnosticados na atenção terciária (PERRECHI; RIBEIRO, 2011). 
As internações por sua vez, tornam-se necessárias devido à gravidade, o que 
envolvem complicações, maior tempo de internação e maiores taxas de óbito 
(PORTO et al., 2017).  
Ao longo dos últimos anos, diversas estratégias e planos estão sendo 
executados mundialmente para o combate da TB considerada no Brasil um 
problema de saúde pública (BRASIL, 2017a; WHO, 2015a). Apesar dos 
avanços, como a redução da incidência de 42,7 em 2001 para 34,2 casos por 
100 mil habitantes em 2014 (BRASIL, 2016), existem ainda muitas dificuldades 
a serem superadas com o objetivo de acabar com o problema, como por 
exemplo, The End TB Strategy que visa a redução de 90% da incidencia e até 
2035 abaixo de 10 casos por 100 mil/habitantes (WHO, 2015b). Estudos acerca 
do perfil epidemiológicos dos individuos acometidos pela doença mostram-se 
primordiais, para que a partir disso, sejam direcionadas estratégias para 
melhorias na assistência e nos indicadores. Diante do exposto acima, o 
objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos casos 
de TB diagnosticados em um hospital de ensino do interior do Rio Grande do 
Sul (RS), no período de nove anos.   

 
2. METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo de casos de TB 
diagnosticados no Hospital Santa Cruz (HSC), localizado no município de 
Santa Cruz do Sul, interior do RS. Foram considerados casos diagnosticados 
no período de janeiro de 2007 a dezembro 2015. Os dados foram coletados a 
partir de notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) e do prontuário eletrônico dos pacientes na Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH). As variáveis avaliadas foram: sexo, idade, moradia 
em área de cobertura pela atenção básica, forma da doença (pulmonar ou 
extrapulmonar), coinfecção TB/HIV e desfecho. A tabulação e análise de dados 
foi realizada no software SPSS (v 23.0), utilizando o teste qui-quadrado. Os 
valores foram expressos em números absolutos e percentuais. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram diagnosticados no período 115 casos, sendo apenas 103 

utilizados na análise estatística, pois apresentavam as mesmas variáveis 
avaliadas no prontuário eletrônico. 61 (59,2%) pacientes eram do sexo 
masculino, dado que apresenta-se compatível com outros estudos, como o de 
Freitas et al. (2016) em que 54,90% dos casos diagnosticados atendidos em 
uma unidade municipal de saúde de Belém – PA, eram do sexo masculino. 
Fatores como a menor procura pelos serviços de saúde, maior exposição a 
fatores de risco e maiores taxas de infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), encontram-se relacionados ao maior número de casos em 
homens (ZAGMIGNAN et al., 2014; BRASIL, 2017). A média de idade foi de 
41,5 anos, ou seja, indivíduos em idade reprodutiva encontram-se acometidos 
provavelmente por fatores econômicos, culturais e sociais relacionados à 
exposição (PEREIRA et al., 2015). 
Entre os pacientes que tiveram internação, 66 (64,07%) residiam em área de 
cobertura da atenção básica do municipio de Santa Cruz do Sul. A atenção 
básica deve ser a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
casos suspeitos da TB devem ser atendidos e vinculados à Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) ou UBS, porém, é sabido que a proporção de casos 
diagnosticados e tratados em hospitais é muito maior do que espera-se 
(BRASIL, 2011). Falhas da rede básica também são apontadas, como em um 
estudo realizado por Paula et al. (2014) que cita falha no diagnóstico 
(profissionais relataram terem dificuldade de identidicar TB, confundindo com 
pneumonias ou gripes); falta de acolhimento (a ausência leva o indivíduo a 
procurar a atenção terciária para o problema ao qual enfrenta); falta de busca 
ativa de sitomáticos respiratórios (SR) (a maioria dos casos são diagnosticados 
através da demanda espontânea); e as falhas direcionadas a educação em 
saúde, sendo as campanhas e ações pouco direcionadas as populações de 
maior risco. Todos esses fatores contribuem para um aumento do diagnostico, 
no ambiente hospitalar.  

A TB pulmonar foi a forma presente em 64 (62,1%) casos, achado este 
que, entra em consonância com o estudo de Fusco et al. (2017) em que 
81,60% dos indivíduos apresentava a forma pulmonar, sendo a mais frequente 
e responsável pela cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 2011). Destes, 
35 (33,9%) eram co-infectados com HIV. No Brasil pessoas que possuem 
HIV/Aids apresentam um risco 28 vezes maior de contrair a TB, quando 
comparado a população geral. Em 2016, foram notificados 6.501 casos da 
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coinfecção TB/HIV no país (BRASIL, 2017b). O desfecho da morte foi maior 
entre os pacientes com co-infecção TB/HIV (p = 0,047). Costa et al. (2014) 
aponta que a taxa de óbitos pode ser maior em indivíduos etilistas e drogaditos, 
o que leva a maiores taxas de abandono e recidiva da doença, podendo ser 
multidrogarresistente (MDR). No ano de 2015 constatou-se através de análises 
epidemiológicas no país, que o desfecho no tratamento foi pior nos casos de 
co-infecção TB/HIV, em que, menos da metade destes casos tiveram 
desfechos favoráveis (BRASIL, 2017b). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O presente estudo possibilitou identificar o perfil dos casos de TB 

diagnosticados no ambiente hospitalar, porém recomenda-se que outras 
pesquisas sejam realizadas, com o intuito, de apresentar uma amostragem 
mais representativa desta população. Através dos resultados encontrados foi 
possível identificar, de forma geral, aspectos  relacionados ao diagnóstico 
tardio e controle da doença em âmbito municipal. Com base nos dados 
apontados podemos desenvolver ações, com foco  nas populações mais 
vulneráveis  a doença, qualificando o acesso, as estratégias de diagnóstico 
precoce na atenção primária. Estratégias de educação permanente e 
capacitação em serviço são relevantes para a identificação do sintomático 
respiratório, diagnóstico precoce e tratamento adequado, com atenção especial 
aos indivíduos que apresentam coinfecção  TB-HIV.  A longo prazo, estas 
estratégias são essenciais no controle da morbimortalidade e auxiliares para o 
alcance das metas globais, como a Estratégia End TB, que propõe o fim da 
Tuberculose até 2035 e a meta da Declaraçãod de Paris, que propõe o fim da 
epidemia de AIDS até 2020. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Assim como em outras áreas da saúde, na saúde mental os processos 
de avaliação se deparam com alguns entraves, como, por exemplo, a falta de 
indicadores. Minayo (2009) conceitua indicador como uma espécie de 
sinalizador da realidade, um parâmetro que serve para analisar se os objetivos 
ou os resultados de uma política ou programa foram alcançados, podendo 
estes ser de ordem quantitativa ou qualtativa. Tanaka e Melo (2001), ressaltam 
que um indicador quantitativo representa um evento que tem sua expressão 
numérica, o que por outro lado, um indicador qualitativo trata acerca da 
qualidade de um evento.   

Segundo Furtado et al. (2013), no campo da saúde mental existe uma  
dificuldade em estabelecer consensos em torno de alguns parâmetros e 
indicadores mínimos dentre atores sociais inseridos neste contexto.  

A partir do entendimento da indispensabilidade de se avaliar os 
resultados provenientes das ações dos serviços de saúde mental, apresenta-se 
como bastante pertinete a necessidade de se investir na construção de 
indicadores a partir de metodologias que dessem ênfase a valores 
intersubjetivos dos atores dos serviços no contexto da saúde mental. 

Apesar das diversas metodologias avaliativas existentes, a avaliação 
qualitativa participativa vem se mostrando o caminho mais coerente para a 
busca de indicadores qualitativos. A mesma concede passe livre para a escuta 
da voz dos usuários e dos familiares dos serviços de saúde (ALVES, 2014). 

Desta forma, este estudo teve como objetivo construir indicadores 
qualitativos de resultado em saúde mental por meio da utilização de 
metodologias qualitativas participativas.   
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo avaliativo, do tipo estudo de caso, com 
abordagem qualitativa participativa, oriundo de uma dissertação de mestrado 
intitulada “Indicadores qualitativos de Atenção Psicossocial a partir da 
Avaliação de Quarta Geração”. O referencial teórico adotado foi o da Atenção 
Psicossocial. O mesmo foi realizado juntamente ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e concluída 
em dezembro de 2014. O local deste estudo foi um Centro de Atenção 
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Psicossocial do tipo II na cidade de Alegrete/RS. A proposta metodológica para 
a construção dos indicadores foi dividida em duas etapas: A primeira foi de 
retomar o banco de dados qualitativos de duas pesquisas avaliativas realizadas 
anteriormente, o CAPSUL I em 2006 e o CAPSUL II em 2011.  A partir de uma 
pré-análise deste banco pôde-se construir uma matriz de indicadores 
preliminares que levava em conta as principais mudanças que ocorreram na 
vida dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de seus 
familiares a partir da inserção no serviço. Esta primeira etapa da coleta de 
dados ocorreu a partir entre fevereiro a julho de 2014. Na segunda etapa, os 
indicadores preliminares que emergiram do banco de dados referente aos 
usuários e familiares do CAPS foram apresentados aos grupos formados pelos 
stakeholders, para que passassem por um processo de discussão e de 
validação.  Ao todo foram realizados dois encontros, um com nove usuários e o 
outro com nove familiares onde se utilizou a técnica dos grupos focais para 
discussão, negociação e validação desses indicadores. Esta segunda fase 
ocorreu entre 18 de agosto a 2 de setembro de 2014. Para a análise dos dados 
foi utilizado a análise de conteúdo de Bardin.  

Durante todo percurso desta pesquisa respeitaram-se os preceitos éticos 
da Resolução nº 466/2012 do conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde, sobre Pesquisa com Seres Humanos e o projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem, pelo parecer nº 
753.374.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com os resultados do estudo o percurso metodológico 
utilizado permitiu a validação de 14 indicadores qualitativos de resultado, sendo 
eles: Maior autogestão da renda, aumento da realização das atividades do 
cotidiano, maior poder de voz e de negociação, empoderamento para 
enfrentamento do preconceito, diminuição do preconceito na comunidade, 
aumento da participação social, existência de associações para representação, 
ampliação da rede social, volta ao trabalho, melhora na comunicação, 
construção de vínculos de amizade, melhora na qualidade das relações 
interpessoais, não reinternações ou diminuição destas e produção de bem-
estar.  

Por uma questão de homogeneidade, os indicadores validados foram 
agrupados em quatro categorias: autonomia, reinserção social, preconceito 
e satisfação.  

Em relação à categoria autonomia, Dimenstein e Liberato (2009) 
analisam que um dos principais eixos da Atenção Psicossocial tem vistas para 
a autonomia dos usuários que frequentam esta modalidade de serviço.  

Em relação à reinserção social, Kantorski et al., (2013) reiteram que os 
CAPS  vem representando um dos dispositivos mais significativos na Atenção 
Psicossocial e na reinserção social dos usuários. Este se utiliza de estratégias 
como acesso ao trabalho, a preservação e o fortalecimento das redes de apoio, 
as atividades de lazer e o exercício dos direitos civis para o alcance da 
reinserção.  

Em relação à categoria preconceito, Oliveira et al., (2012) afirmam a 
existência, ainda, de crenças irrealistas sobre as pessoas com sofrimento 
psíquico e que é evidente a necessidade da sua diminuição. E, de acordo com 
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os relatos dos usuários e familiares, o serviço avaliado vem desenvolvendo 
atividades que  auxiliam tanto no empoderamento dos usuários para o 
enfrentamento do preconceito quanto na diminuição deste na comunidade.   

Em relação à última categoria analítica, a satisfação se apresenta como 
um dos principais meios de avaliação dos resultados proporcionados pelas 
práticas em saúde mental. A partir dos resultados foi identificado que, tantos os 
usuários quanto os familiares se sentiam satisfeitos com o serviço, a partir do 
momento em que houve uma menor necessidade de internação e na medida 
em que o dispositivo produzia sensação de bem estar para os usuários.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
De forma geral, todos os indicadores validados se apresentam como 

importantes indicadores de resultados, pois demonstram que as práticas 
desenvolvidas no serviço vêm sendo fundamentadas nos preceitos da Atenção 
Psicossocial e repercutindo positivamente na vida dos usuários e seus 
familiares.    

Este estudo também mostrou que a utilização de um percurso 
metodológico qualitativo e participativo contribuiu para a expressão dos 
usuários e dos familiares sobre aspectos que refletem diretamente sobre estes, 
apresentando-se como adequada para a confecção de indicadores qualitativos.   
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 

O modelo curricular do curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas oferece ao estudante sua inserção no âmbito clinico desde seu 

ingresso no curso de graduação. 

Tendo como base a sistematização de assistência em enfermagem 

(SAE), o estudo de caso em âmbito clinico possibilita melhor compreensão e 

planejamento das intervenções, assim, construindo conhecimento cientifico na 

área da enfermagem. A abordagem qualitativa possibilita a análise descritiva 

do caso estudado (MINAYO, 2013; VENTURA, 2007). 

Para que a SAE seja desenvolvida durante o estudo, o Processo de 

Enfermagem (PE) foi utilizado em suas cinco fazes de investigação: histórico 

de enfermagem, composto pela anamnese e exame físico, onde os dados 

sobre o paciente – antecedentes familiares, hábitos, costumes, fatores de risco 

– e sua patologia são coletados; diagnósticos de enfermagem, onde os dados 

coletados são interpretados possibilitando a construção de diagnósticos; 

prescrição de enfermagem, que deve conter informações sobre o cuidado a ser 

executado a seguir; implementação da intervenção, onde os cuidados são 

colocados em prática; e evolução de enfermagem, a qual deve conter as 

alterações contínuas que ocorreram durante todo o processo (HORTA, 1977). 

Além disso, foi utilizada a teoria de Wanda Horta a respeito das 

Necessidades Humanas Básicas. Fundamentando-se na teoria de Abraham 

Maslow, Horta construiu sua teoria de que o ser humano possui necessidades 

relacionadas ao seu estado e saúde, e que não se manifestam quando o 

organismo está em equilíbrio. A manifestação dessas necessidades é 

entendida como uma falta de algo, que pode ter relação com aspectos 

psicobiológicos, como oxigenação, hidratação, eliminações, etc., psicossociais, 

entre eles a liberdade e comunicação, ou psicoespirituais, como religiosidade 

ou ética (HORTA, 1979). 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo estudo de caso, realizado por 

alunas do quarto semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas, com paciente submetido a cirurgia de Bricker/Ureteroilesostomia. 
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Os dados foram coletados no período entre 31 de agosto e 02 de 

setembro de 2016, utilizando-se de anamnese, exame físico em sentido céfalo-

caudal e acesso ao prontuário do paciente. 

A escolha do paciente se deu a partir do interesse por parte das 

acadêmicas em aprofundar os conhecimentos sobre sua patologia – o câncer 

de bexiga –, e sobre o procedimento cirúrgico realizado. Além disso, levou-se 

em consideração a receptividade do paciente e a empatia entre o mesmo e as 

acadêmicas. 

O estudo respeitou os princípios éticos encontrados na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), garantindo anonimato 

das informações coletadas e utilizando-as apenas para construção do 

conhecimento acadêmico.  

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para melhor recuperação do paciente A.B.P após a ureteroileostomia, foi 

construído um plano de cuidados baseado na sistematização da assistência de 

enfermagem. 

Os cuidados ao paciente foram prestados em seu pós-operatório e o 

mesmo se encontrava com dor na incisão cirúrgica (região abdominal), 

dificuldade de locomoção, risco de quedas, cáries e ausência de dentes. 

Quadro 1: Plano de cuidados elaborado para a paciente do estudo: 

Nece

ssidade 

Humana 

Básica 

Diagnóstico 

de Enfermagem  

(NANDA, 

2013)  

Prescrição de 

Enfermagem (NIC, 2010) 

 

Justificati

va 

Ativi

dade/Repo

uso  

 

Mobilidade no 

leito prejudicada 

(00091) relacionado à 

dor evidenciado por 

capacidade 

prejudicada de 

reposicionar-se na 

cama.  

 

Orientar o paciente 

sobre a necessidade de 

uma postura correta para 

prevenir fadiga, tensão ou 

lesão. (M/T/N)  

Auxiliar na 

demonstração de posições 

adequadas para dormir. 

(Se Necessário)  

Aliviará a 

dor que o 

paciente estiver 

sentindo e 

possibilitará a 

troca de posição 

no leito.  

Segu

rança/Prot

eção  

 

Risco de 

infecção (00004) 

relacionado a 

procedimento 

invasivo.  

 

Atentar para o 

surgimento de sinais 

flogísticos (dor, rubor, 

calor, edema, perda da 

função) (M/T/N)  

Manter técnica 

Evitará 

infecção, nos 

locais de 

inserção de 

cateter sobre 

agulha, curativos 
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asséptica, durante 

realização de 

procedimentos. (M/T/N)  

e incisão 

cirúrgica.  

Segu

rança/Prot

eção  

 

Dentição 

prejudicada (00048) 

relacionado a 

dificuldade de acesso 

a cuidados dentários 

profissionais e 

higiene oral 

inadequada, 

evidenciado por 

ausência de dentes.  

Estabelecer uma 

rotina de cuidados orais. 

(M/T/N)  

Orientar o paciente 

a procurar cuidados 

profissionais 

especializados. 

Preservar

á a saúde bucal 

do paciente 

evitando 

possíveis danos 

a dentição.  

 

Segu

rança/Prot

eção  

 

Recuperação 

cirúrgica retardada 

(00100) relacionado a 

dor, mobilidade 

prejudicada, 

procedimento 

cirúrgico prolongado 

evidenciado por 

desconforto.  

 

Observar a 

ocorrência de indicadores 

não verbais de 

desconforto. (M/T/N)  

Informar sobre a 

dor, suas causas, duração 

e desconfortos antecipados 

em decorrência dos 

procedimentos. (M/T/N)  

- Verificar o nível de 

desconforto do paciente, 

registrar as mudanças no 

prontuário e informar os 

demais profissionais de 

saúde que trabalham com 

ele. (M/T/N)  

Identificar

á os níveis de 

desconforto 

antecipadamente 

para que este 

processo não se 

intensifique.  

 

 

        4. CONCLUSÃO 

Evidencia-se a importância da implementação da SAE, visto que 

proporcionou o desenvolvimento de uma visão holística possibilitando assim a 

assistência humanizada, integral e eficaz ao paciente.  

Com a construção do presente deste estudo foi possível um panorama 

do conhecimento construído com a prática realizada ao longo do semestre. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 

O modelo curricular do curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas oferece ao estudante sua inserção no âmbito clinico desde seu 

ingresso no curso de graduação. 

Tendo como base a sistematização de assistência em enfermagem 

(SAE), o estudo de caso em âmbito clinico possibilita melhor compreensão e 

planejamento das intervenções, assim, construindo conhecimento cientifico na 

área da enfermagem. A abordagem qualitativa possibilita a análise descritiva 

do caso estudado (MINAYO, 2013; VENTURA, 2007). 

Para que a SAE seja desenvolvida durante o estudo, o Processo de 

Enfermagem (PE) foi utilizado em suas cinco fazes de investigação: histórico 

de enfermagem, composto pela anamnese e exame físico, onde os dados 

sobre o paciente – antecedentes familiares, hábitos, costumes, fatores de risco 

– e sua patologia são coletados; diagnósticos de enfermagem, onde os dados 

coletados são interpretados possibilitando a construção de diagnósticos; 

prescrição de enfermagem, que deve conter informações sobre o cuidado a ser 

executado a seguir; implementação da intervenção, onde os cuidados são 

colocados em prática; e evolução de enfermagem, a qual deve conter as 

alterações contínuas que ocorreram durante todo o processo (HORTA, 1977). 

Além disso, foi utilizada a teoria de Wanda Horta a respeito das 

Necessidades Humanas Básicas. Fundamentando-se na teoria de Abraham 
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Maslow, Horta construiu sua teoria de que o ser humano possui necessidades 

relacionadas ao seu estado e saúde, e que não se manifestam quando o 

organismo está em equilíbrio. A manifestação dessas necessidades é 

entendida como uma falta de algo, que pode ter relação com aspectos 

psicobiológicos, como oxigenação, hidratação, eliminações, etc., psicossociais, 

entre eles a liberdade e comunicação, ou psicoespirituais, como religiosidade 

ou ética (HORTA, 1979). 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo estudo de caso, realizado por 

alunas do quarto semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas, com paciente submetido a cirurgia de Bricker/Ureteroilesostomia. 

Os dados foram coletados no período entre 31 de agosto e 02 de 

setembro de 2016, utilizando-se de anamnese, exame físico em sentido céfalo-

caudal e acesso ao prontuário do paciente. 

A escolha do paciente se deu a partir do interesse por parte das 

acadêmicas em aprofundar os conhecimentos sobre sua patologia – o câncer 

de bexiga –, e sobre o procedimento cirúrgico realizado. Além disso, levou-se 

em consideração a receptividade do paciente e a empatia entre o mesmo e as 

acadêmicas. 

O estudo respeitou os princípios éticos encontrados na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), garantindo anonimato 

das informações coletadas e utilizando-as apenas para construção do 

conhecimento acadêmico.  

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para melhor recuperação do paciente A.B.P após a ureteroileostomia, foi 

construído um plano de cuidados baseado na sistematização da assistência de 

enfermagem. 
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Os cuidados ao paciente foram prestados em seu pós-operatório e o 

mesmo se encontrava com dor na incisão cirúrgica (região abdominal), 

dificuldade de locomoção, risco de quedas, cáries e ausência de dentes. 

Quadro 1: Plano de cuidados elaborado para a paciente do estudo: 

Nece

ssidade 

Humana 

Básica 

Diagnóstico 

de Enfermagem  

(NANDA, 

2013)  

Prescrição de 

Enfermagem (NIC, 2010) 

 

Justificati

va 

Ativi

dade/Repo

uso  

 

Mobilidade no 

leito prejudicada 

(00091) relacionado à 

dor evidenciado por 

capacidade 

prejudicada de 

reposicionar-se na 

cama.  

 

Orientar o paciente 

sobre a necessidade de 

uma postura correta para 

prevenir fadiga, tensão ou 

lesão. (M/T/N)  

Auxiliar na 

demonstração de posições 

adequadas para dormir. 

(Se Necessário)  

Aliviará a 

dor que o 

paciente estiver 

sentindo e 

possibilitará a 

troca de posição 

no leito.  

Segu

rança/Prot

eção  

 

Risco de 

infecção (00004) 

relacionado a 

procedimento 

invasivo.  

 

Atentar para o 

surgimento de sinais 

flogísticos (dor, rubor, 

calor, edema, perda da 

função) (M/T/N)  

Manter técnica 

asséptica, durante 

realização de 

procedimentos. (M/T/N)  

Evitará 

infecção, nos 

locais de 

inserção de 

cateter sobre 

agulha, curativos 

e incisão 

cirúrgica.  

Segu

rança/Prot

eção  

 

Dentição 

prejudicada (00048) 

relacionado a 

dificuldade de acesso 

a cuidados dentários 

profissionais e 

higiene oral 

Estabelecer uma 

rotina de cuidados orais. 

(M/T/N)  

Orientar o paciente 

a procurar cuidados 

profissionais 

especializados. 

Preservar

á a saúde bucal 

do paciente 

evitando 

possíveis danos 

a dentição.  
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inadequada, 

evidenciado por 

ausência de dentes.  

Segu

rança/Prot

eção  

 

Recuperação 

cirúrgica retardada 

(00100) relacionado a 

dor, mobilidade 

prejudicada, 

procedimento 

cirúrgico prolongado 

evidenciado por 

desconforto.  

 

Observar a 

ocorrência de indicadores 

não verbais de 

desconforto. (M/T/N)  

Informar sobre a 

dor, suas causas, duração 

e desconfortos antecipados 

em decorrência dos 

procedimentos. (M/T/N)  

- Verificar o nível de 

desconforto do paciente, 

registrar as mudanças no 

prontuário e informar os 

demais profissionais de 

saúde que trabalham com 

ele. (M/T/N)  

Identificar

á os níveis de 

desconforto 

antecipadamente 

para que este 

processo não se 

intensifique.  

 

 

        4. CONCLUSÃO 

Evidencia-se a importância da implementação da SAE, visto que 

proporcionou o desenvolvimento de uma visão holística possibilitando assim a 

assistência humanizada, integral e eficaz ao paciente.  

Com a construção do presente deste estudo foi possível um panorama 

do conhecimento construído com a prática realizada ao longo do semestre. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O período pós-parto, também chamado de puerpério ou sobreparto ou período 
pós-natal, corresponde a 50% das mortes maternas (WHO, 2010). É um 
período impreciso, que estende-se por cerca de seis semanas, e que envolve 
aspectos emocionais e físicos de recuperação do corpo materno ao estado pré-
gravídico (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2010; GALÃO; HENTSCHEL, 
2011). 
O Ministério da Saúde orienta que a consulta de revisão puerperal ocorra até o 
42º dia pós-parto. Nela é importante que o profissional de saúde, entre outras 
atividades: investigue sinais de depressão pós-parto, oriente amamentação, 
oriente planejamento familiar, investigue desmame precoce (atentando para o 
uso de chupetas e mamadeiras), estimule a amamentação, realize exame 
ginecológico (coletando o citopatológico de colo uterino, se for necessário) e o 
exame de mamas, atentando para problemas precoces e tardios da 
amamentação (BRASIL 2012). 
Historicamente se observa avanços importantes na atenção à saúde de 
gestantes e puérperas no Brasil. Entretanto, os cuidados no puerpério ainda 
são problemas relevantes e cujos estudos abordam basicamente às questões 
de intercorrências clínicas, ao processo de aleitamento materno, às ações 
educativas no cuidado ao recém-nascido, à importância do alojamento conjunto 
e aos aspectos subjetivos da vivência da mulher nessa fase do ciclo vital, com 
pouca ênfase nas questões que envolvem a qualidade dos serviços de 
assistência à saúde das puérperas (ALMEIDA; SILVA, 2008) principalmente na 
atenção básica à saúde (ABS).  
Este trabalho tem por objetivo descrever a prevalência de indicadores de 
qualidade da consulta de revisão puerperal em serviços de atenção básica e 
outros serviços de saúde no âmbito do Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade (PMAQ-AB) ciclo 1. 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo transversal de base em serviço realizado no primeiro ciclo da avaliação 
externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ)  nos anos de 2012 e 2013.  
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A avaliação externa do PMAQ ciclo 1 foi constituída por três módulos: no 
primeiro, foi realizado um censo de todas as UBS registradas no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde, localizadas nas áreas urbana e rural 
nos 5.565 municípios do Brasil e Distrito Federal. Nesse módulo, a partir da 
observação direta das variáveis, foi avaliada a estrutura de 38.812 unidades 
básicas de saúde. O segundo módulo avaliou o processo de trabalho de 17.202 
equipes de atenção básica que aderiram ao PMAQ, localizadas em 3.965 
municípios do país (71,3% do total). Nesse bloco, foi entrevistado um 
profissional de nível superior de cada equipe e realizada a verificação de 
documentos.  No terceiro módulo foram entrevistados 65.391 usuários (homes 
e mulheres) que estavam na unidade de saúde no dia da avaliação externa e 
que tinham utilizado os serviços, pelo menos uma vez, no ano anterior à 
entrevista. Aproximadamente 1000 entrevistadores e supervisores capacitados 
estiveram envolvidos na coleta de dados, a qual ocorreu por meio da aplicação 
de questionários eletrônicos, disponibilizados em tablets. O envio dos dados foi 
automatizado ao servidor do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).  Nesse 
trabalho, os resultados apresentados utilizam apenas as informações obtidas 
no terceiro módulo.  
As variáveis independentes envolvem o acesso precoce à revisão puerperal de 
mulheres que tiveram filho nos dois anos anteriores à entrevista e a qualidade 
do conteúdo da consulta realizada no período pós-parto. Referente ao 
conteúdo da consulta puerperal foram analisadas as variáveis relacionadas ao 
exame físico (exame ginecológico e mamas); a oferta de orientações (métodos 
contraceptivos e amamentação), a investigação clínica (tristeza/depressão 
puerperal, uso da chupeta e desmame precoce) e também ao acesso precoce 
(até 15 dias). Essas variáveis foram estudadas isoladamente tendo como 
desfecho o local onde realizou a revisão puerperal (na atenção básica à saúde 
ou em outro local). A análise dos dados foi realizada no Stata 14.0. Para as 
associações utilizou-se o teste do chi-quadrado, considerando como 
significância estatística o p-valor <0,05.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Do total de mulheres entrevistadas e 8.777 (19,3%) tinham filhos com menos 
de dois anos de idade. Dessas, 8.667 (98,9%) fizeram pré-natal e 5.010 
(57,7%) realizaram consulta de revisão puerperal. Das mulheres que 
realizaram revisão puerperal 3.786 (75,8%) o fizeram nos serviços de atenção 
básica e 24,2% em outro local, com predomínio do hospital onde ocorreu o 
parto (12,8%).  
Em relação ao acesso precoce à consulta de revisão puerperal, 63,9% 
(n=2.937) fizeram em até 15 dias. Dessas 73,7% (n=2.173) acessaram a ABS e 
26,3% (n=771), outros serviços de saúde. 
Quanto ao conteúdo da consulta tiveram associação estatística significativa 
(p<0,05) com o local onde foi realizada a revisão puerperal as seguintes 
variáveis: orientação para os métodos contraceptivos, investigação quanto ao 
uso de chupeta, investigação quanto ao desmame precoce, realização de 
exame de mamas, realização de exame ginecológico e acesso precoce a 
consulta. A ABS destacou-se positivamente na orientação dos métodos 
contraceptivos (83,2%), na investigação do uso da chupeta (66,8%) e do 
desmame precoce (72,9%). Quanto a realização dos exames físicos, na ABS, 
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apenas 43,4% (n=1.632) das mulheres referiram que realizaram exame 
ginecológico e 46,4% (n=1.747) o exame de mamas na consulta puerperal, 
dessas, a maior proporção do recebimento desses cuidados ocorreu em outro 
local que não a ABS (quadro 1). 
 
 
 
 
  
Quadro 1: Prevalência de indicadores de qualidade de consulta de revisão 
puerperal de acordo com o local de realização. PMAQ-AB, 2012/2013 

Variável 

Revisão Puerperal 

p-valor ABS 
n (%) 

Outro local 
n (%) 

Acesso precoce a consulta 2.163 (62,1) 771 (60,7) 0,000 

Orientado métodos contraceptivos 3.134 (83,2) 917 (76,6) 0,000 

Orientado amamentação 3.488 (92,4) 1.116 (92,4) 0,968 

Investigado Tristeza/Desânimo/Depressão 2.393 (64,0) 748 (63,0) 0,517 

Questionado sobre o uso da chupeta 2.513 (66,8%) 762 (63,3) 0,023 

Questionado sobre o uso da mamadeira 2.746 (72,9) 815 (67,9) 0,001 

Realizado exame ginecológico  1.632 (43,4) 608 (50,5) 0,000 

Realizado exame de mamas  1.747 (46,4) 603 (50,1) 0,026 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O estudo evidencia que a atenção à mulher no puerpério ainda possui 

lacunas. Há altas prevalências nas orientações quanto a importância da 
amamentação e métodos contraceptivos, contudo, a qualidade do cuidado 
declina na investigação clínica e principalmente na realização dos exames 
físicos, independente do local onde é realizada a consulta. Refletindo assim a 
necessidade de investir em ações de educação permanente e capacitação 
profissional para o atendimento à mulhere que vivencia o puerpério.  

No PMAQ ciclo 1 as unidades de saúde, em sua maior parte, foram 
indicadas pelos gestores a participarem do programa por serem unidades de 
referência em seus municípios gerando uma amostra de conveniência. Mesmo 
assim, de forma geral, as prevalências dos desfechos foram baixas, 
principalmente em relação aos exames físicos necessários no atendimento à 
puerpéra, o que torna os resultados ainda mais preocupantes. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as 
mortes de crianças com até um ano de idade passaram de 4% do total 
registrados em 2005 para 2,5% em 2015 e na faixa até cinco anos, esse 
percentual caiu de 4,8% para 3%. Uma das principais atribuições para o 
declínio na mortalidade infantil é a melhoria na qualidade do atendimento pré-
natal e acompanhamento durante os primeiros anos de vida da criança. 
(BRASIL, 2017).  

Em 2016 foi firmado um documento entre os chefes de Estado e de 
governo que estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com 
várias metas, entre elas reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde 
materna (UNICEF, 2016). No Brasil o tema tem relevância com a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) que reúne um 
conjunto de ações programáticas e estratégicas para garantir o pleno 
desenvolvimento da criança (BRASIL, 2015).   

Para Campos et al., (2011) a puericultura deve avaliar o crescimento e 
desenvolvimento físico, motor, social, afetivo e mental da criança. Compreende 
também na vigilância da vacinação, orientações sobre a prevenção de 
acidentes, incentivo ao aleitamento materno, higiene, além da identificação 
precoce de agravos.  Soares, Casarin e Thumé (2017) apontam a necessidade 
da uniformização das coletas de dados nas consultas, através de fichas de 
acompanhamento, que devem constar gráficos de crescimento, de 
desenvolvimento. Isto possibilita a equipe realizar a avaliação e monitoramento 
das consultas realizadas na sua área de abrangência. 

O objetivo desta pesquisa é oportunizar reflexões acerca da utilização da 
ficha de puericultura e contribuir com estratégias para adequações nas rotinas 
institucionais.  

 
2. METODOLOGIA 
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A pesquisa de abordagem quantitativa e análise descritiva é um recorte 
do Trabalho de Conclusão de Curso3. A coleta dos dados ocorreu em 

novembro e dezembro de 2013 na Unidade de Saúde da Família (USF) Barro 
Duro em Pelotas-RS. Os dados são provenientes das fichas de puericultura e 
respectivos prontuários de crianças cadastradas no atendimento de 
puericultura da USF, foram digitados na planilha do Microsoft Excel 
disponibilizada pelo curso de especialização em Saúde da Família 
UNASUS/UFPel. Como critérios de inclusão, fichas e prontuários de crianças 
que nasceram em 2012 e completaram um ano de idade até julho de 2013 e 
foram excluídas as fichas de crianças que interromperam o acompanhamento. 
Os preceitos éticos baseados no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem e a Resolução nº 4661/12 foram respeitados. A pesquisa foi 
autorizada pelo Departamento de Saúde Pública de Pelotas e firmado o Termo 
de Responsabilidade pelo uso dos dados e aprovada pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel sob parecer nº 466.815 e CAAE 
22918713.8.00005317.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram identificadas 36 fichas de puericultura, porém 27 foram 

compatíveis aos critérios de inclusão. Os registros revelam os indicadores de 
qualidade do pré-natal e nascimento considerando as seguintes variáveis 
presentes nos gráficos: 

 

A baixa proporção de consultas de pré-natal impede a avaliação plena 
do desenvolvimento do feto. 

A baixa adesão à amamentação pode envolver aspectos emocionais ou 
pouca efetividade da equipe de saúde no incentivo. Apenas uma criança 
apresentava risco nutricional, não havia registros de acompanhamento ou 
busca ativa.  

                                            
3
 RODRIGUES, Juliana Baptista. Avaliação da Puericultura de uma Unidade de Saúde da 

Família. Trabalho acadêmico (graduação em enfermagem) – Faculdade de Enfermagem. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
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As consultas ocorriam em dia específico o que podia dificultar acesso ao 
atendimento. Praticamente a totalidade apresentava registro do peso em 
gráfico específico, porém o gráfico da estatura não era utilizado, 
impossibilitando a detecção de desvios de crescimento e vigilância nutricional. 
Foi observado que três crianças apresentaram baixo peso e cinco crianças 
sobrepeso no primeiro ano de vida.  

A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor  não seguia uma 
sequência regular, o que assim impossibilitou identificar atrasos no 
desenvolvimento. A baixa cobertura do teste do pezinho entre o terceiro e o 
sétimo dia de vida é questionável, pois o serviço era ofertado diariamente, sem 
necessidade de agendamento. 

 

Apenas cinco crianças estavam com o esquema vacinal completo, de 
acordo com o calendário vacinal vigente em 2013. 
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4. CONCLUSÕES 
Com o estudo foi possível ter um panorama do atendimento as crianças 

na USF Barro Duro. Também reafirma a necessidade de mais discussões 
acerca dos registros dos profissionais, com o intuito de enfatizar e valorizar 
essa prática cotidianamente e despertar a consciência para a importância da 
avaliação de puericultura, além dos registros serem o respaldo legal do pleno 
exercício das ações dos profissionais. Após a conclusão deste estudo, os 
resultados foram transmitidos as equipes. Os profissionais verbalizaram pouco 
tempo para concluir a consulta priorizando a imunização. A seguir foi realizada 
sensibilização e espaço para discussão sobre os resultados deste estudo. Foi 
sugerida pelas equipes, a disponibilização de mais um dia para puericultura 
com participação do pediatra e indicação de um responsável para que o 
monitoramento seja realizado rotineiramente. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho de enfermagem em saúde mental tem passado por 
importantes transformações nos últimos anos, com isso, novas práticas estão 
sendo adotadas pelos profissionais com o objetivo de proporcionar uma 
assistência integral aos usuários de serviços de saúde mental (MOREIRA et al, 
2009). Assim, os profissionais têm sentido a necessidade de refletir sobre suas 
ações e processo de trabalho, já que este é constituído por conflitos e 
resistências, necessitando ser repensado no cotidiano em que se constrói (DE 
SOUZA et al, 2015). 

Neste contexto, um dos indicadores de qualidade dos serviços de saúde 
mental é o nível de satisfação dos profissionais que neles atuam, sendo o 
mesmo uma avaliação sobre diversos aspectos relacionados ao serviço (DE 
MELO et al, 2011).  

A Satisfação no trabalho é um fenômeno complexo, podendo ser 
influenciado por diversos aspectos relacionados ao trabalho. Dessa forma, 
estar insatisfeito com a sobrecarga de trabalho e suas condições precárias 
ocasionam, muitas das vezes, a exaustão física e mental, influenciando na 
produtividade, desempenho, absenteísmo, rotatividade, cidadania 
organizacional, saúde e bem-estar, satisfação na vida e satisfação dos 
usuários (ISHARA; BANDEIRA; ZUARDI, 2008). 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar a satisfação 
profissional e a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros que desenvolvem suas 
práticas laborais em serviços de saúde mental, além disso, realizou-se uma 



 

 

315 
 

comparação em relação aos demais profissionais de saúde atuantes no 
serviço. 
 

 

 

2. METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal, com amostragem por critério de 

conveniência, com abordagem quantitativa descritiva, envolvendo todos os 
médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos de enfermagem dos oito Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) de um município localizado no extremo sul do 
Brasil.  Como critérios de inclusão foram selecionados os profissionais que 
atuavam nos serviços no tempo mínimo de seis meses e que não estavam 
afastados do serviço por férias ou licença. A coleta de dados foi realizada entre 
agosto e novembro de 2016, onde foram convidados a participar do estudo 66 
profissionais, onde cinco por razões pessoais se recusaram a participar, 
ficando a amostra composta por 61 profissionais.  
 As variáveis demográficas da amostra foram coletadas através da 
aplicação de questionários devidamente estruturados para esta finalidade, que 
incluía sexo, cor da pele, idade e tempo de trabalho. Para registro do nível 
econômico, empregou-se a escala de avaliação socioeconômica da Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), que se baseia na acumulação de 
bens materiais e na escolaridade do chefe da família.  
 Para avaliação da satisfação profissional e sobrecarga de trabalho, 
utilizou-se a escala de avaliação da sobrecarga dos profissionais em serviços 

de saúde mental (Impacto‐BR) e a escala de avaliação da satisfação dos 
profissionais em serviços de saúde mental (Satis‐BR). 

Após foi realizada a dupla digitação dos dados no programa Epi Info 
versão 6.04d e a análise estatística através do programa SPSS 21.0. Foram 
considerados estatisticamente significativos valores de p≤0,05.        

Todos os profissionais que aceitaram participar do estudo assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de ética em pesquisa da Universidade Católica de Pelotas o qual está 
vinculado, sob o protocolo de Nº 1.652.705.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando comparado o nível de sobrecarga global dos enfermeiros (2,92 
± 0,42) em relação aos demais profissionais (3,07 ±0,49), não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os dois grupos (p=0,28). Indicando um nível 
intermediário de sobrecarga e satisfação profissional, tanto em enfermeiros 
quanto nos demais profissionais. Em relação as subescalas, houve uma 
tendência ao aumento nos níveis de sobrecarga emocional dos enfermeiros 
(2,49 ±0,57) em relação aos demais profissionais atuantes no serviço (2,15 
±0,68; p=0,07). (Tabela 2). 

Os sentimentos despertos frequentemente no exercício de atividades 
geradoras de estresse e desgaste emocional, podem haver associações 
individuais relacionadas à demanda que chega à unidade, podendo estas, 
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influenciar em uma maior sobrecarga de trabalho. Assim, a sobrecarga de 
trabalho encontrada em nosso estudo, pode acarretar no adoecimento não só 
físico mas também psíquico dos profissionais. 
 Quando comparado os escores de avaliação na escala de satisfação 
profissional, houve uma diminuição estatisticamente significativa nos níveis de 
satisfação dos enfermeiros (3,36 ±0,77) em relação aos demais profissionais 
atuantes no serviço (3,78 ±0,56) no escore de qualidade dos serviços oferecido 
(p=0,04). (Tabela 2). Esse resultado sugere que os enfermeiros se sentem 
mais insatisfeitos em relação ao tratamento e aos cuidados oferecidos ao 
usuário, provavelmente pelo fato de acreditarem que o serviço precisa ser 
melhorado. No entanto, para que se melhore a qualidade e se promova uma 
atenção contínua e integral nos serviços de saúde mental, diferentes 
obstáculos precisam ser enfrentados, com foco nas necessidades da 
população. 

Quando analisado o tempo de trabalho em relação à satisfação e 
sobrecarga de trabalho dos profissionais, os profissionais que tinham maior 
tempo de trabalho apresentaram uma maior satisfação profissional (3,68±0,46) 
assim como uma maior sobrecarga de trabalho (3,20±0,38), quando 
relacionado aos profissionais que possuíam menor tempo de trabalho (p=0,02), 
independente da profissão. Este resultado pode estar associado com uma 
maior desmotivação do profissional no trabalho com o decorrer do tempo. 
Neste sentido, a insatisfação com o trabalho pode desencadear a diminuição 
da realização pessoal com as atividades profissionais, que se manifestam 
através de sentimentos de desmotivação e redução da autoestima. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados sugerem a necessidade de se estabelecer uma 
articulação entre os profissionais atuantes nos serviços e a gestão, a fim de 
implementar estratégias que visem a resolutividade de problemáticas 
vivenciadas atualmente em serviços de saúde mental, proporcionando maior 
participação dos profissionais em questões referentes ao serviço e maiores 
investimentos em questões emergenciais. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2  (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A abordagem da segurança do paciente no ambiente hospitalar 

associada à busca das instituições de saúde pela melhoria na qualidade da 

assistência vem adquirindo força nos últimos anos. Logo, a segurança do 

paciente tem sido considerada um objetivo global e importantes iniciativas vêm 

sendo desenvolvidas visando adequar às necessidades de segurança dos 

pacientes nas instituições de saúde (REIS, MARTINS, LANGUARDIA, 2013; 

WACHTER, 2013). 

No âmbito nacional, uma das iniciativas relacionadas à promoção da 

segurança do paciente refere-se à Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, a 

qual lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Tal 

programa possui como um de seus objetivos qualificar o cuidado em saúde, 

apoiando a implementação de práticas seguras, fundamentadas em protocolos 
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básicos, assim como promovendo a cultura de segurança nas instituições de 

saúde (BRASIL, 2013a). 

A cultura de segurança incentiva os profissionais a serem responsáveis 

por seus atos e a desenvolverem um novo olhar sobre os incidentes, 

assegurando a imparcialidade e o abandono de práticas punitivas e de 

culpabilização dos profissionais que comentem algum erro não intencional 

(BRASIL, 2013b; ANVISA, 2013), de forma a tentar modificar a representação 

social de que os profissionais de saúde não erram (BRASIL, 2013a; SAMMER 

et al, 2010).  

Entre os diferentes ambientes onde a assistência à saúde é prestada, a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) merece destaque no que se refere às 

questões relacionadas à segurança do paciente, visto que em virtude de suas 

próprias características é considerada um cenário assistencial de alto risco, 

devido principalmente a complexidade clínica dos pacientes atendidos e dos 

procedimentos terapêuticos adotados. (DUARTE et al, 2015; MELLO, 

BARBOSA, 2013). 

Diante do exposto, buscando compreender as questões que envolvem o 

fenômeno da cultura de segurança do paciente, emergiu a seguinte questão de 

pesquisa: Qual a cultura de segurança presente em unidades de terapia 

intensiva? Teve-se como objetivo: conhecer a cultura de segurança presente 

em unidades de terapia intensiva. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Estudo qualitativo, do tipo exploratório-descritivo, realizado com cinco 
médicos, cinco enfermeiros e vinte e quatro técnicos de enfermagem atuantes 
em unidades de terapia intensiva de duas instituições hospitalares do sul do 
Brasil, uma pública e uma filantrópica. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro e outubro de 2016, 
por meio entrevistas semiestruturadas, gravadas, com duração média de 30 
minutos, contendo questões fechadas, para a caracterização dos sujeitos, e 
questões abertas, enfocando aspectos relacionados à cultura de segurança do 
paciente no local de trabalho.   

O processo de análise dos dados, obtidos por meio das transcrições das 
entrevistas, foi realizado a partir da análise textual discursiva, a qual 
compreende uma metodologia de análise de dados qualitativos que tem por 
finalidade produzir novas compreensões sobre discursos e fenômenos. Foram 
seguidas três etapas: a unitarização dos textos; o estabelecimento de relações; 
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e a captação do novo emergente, focalizando a construção de um processo 
auto-organizado (MORAES; GALIAZZI, 2013).  

A unitarização consistiu na imersão do pesquisador nas transcrições das 
entrevistas realizadas, mediante a desconstrução do texto e sua fragmentação 
em unidades de significado, as quais foram reescritas de modo que 
assumissem um significado mais completo possível. Após a realização da 
unitarização, realizou-se a articulação de significados semelhantes, o que 
constitui o processo de estabelecimento de relações ou categorização. A última 
etapa da análise, captação do novo emergente, englobou a descrição e 
interpretação dos sentidos e significados construídos a partir do texto, o que 
permitiu a produção de novos entendimentos sobre a cultura de segurança em 
unidades de terapia intensiva (MORAES; GALIAZZI, 2013).  

Os aspectos éticos foram respeitados, conforme as recomendações da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, de forma que o estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (Parecer n. 126/2016) 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados emergiram duas categorias: percepção 

sobre o erro e gestão do erro. 

 

PERCEPÇÃO SOBRE O ERRO 

 Evidenciou-se a percepção dos diferentes profissionais de saúde sobre a 

questão do erro humano no processo de trabalho em saúde. Assim, verificou-

se que os profissionais de saúde, de maneira geral, reconhecem a 

possibilidade do erro na assistência à saúde, atribuindo sua ocorrência tanto a 

falhas individuais quanto a falhas do sistema. 

Os profissionais de saúde entrevistados relataram que o erro é humano 

e que para minimizar os riscos a que os pacientes estão expostos são 

necessárias medidas institucionais que vão desde a capacitação profissional 

até a implementação de normas técnicas, o que demonstra um aspecto positivo 

em relação à cultura de segurança nas unidades de terapia intensiva 

pesquisadas. Contudo, verificou-se que alguns profissionais de saúde ainda 

apresentam certa dificuldade em aceitar ou reconhecer a existência de erros 

em seu local de trabalho, aparentemente, negando sua ocorrência, o que pode 

comprometer a cultura de segurança.  

GESTÃO DO ERRO  

Nesta categoria, são apontados os aspectos relativos à gestão do erro 

nas unidades de terapia intensiva pesquisadas, contemplando a ação dos 

profissionais diante da ocorrência de um erro ou evento adverso. Evidenciou-se 
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que os profissionais de saúde participantes, de forma geral, buscam a 

transparência nas ações e condutas realizadas diante da ocorrência dos erros, 

por meio da comunicação, assim como defendem a cultura justa em detrimento 

da cultura punitiva.  

Verificou-se que os profissionais de saúde pesquisados afirmaram 

identificar, comunicar e buscar a resolução dos problemas relacionados à 

segurança nas unidades de terapia intensiva, evidenciando aspectos positivos 

da cultura de segurança em tais unidades. Assim, foi possível perceber que os 

profissionais de saúde buscam agir com transparência diante da ocorrência do 

erro, comunicando-o a chefia da unidade, aos demais colegas e aos pacientes 

e familiares, visando sempre o aprendizado coletivo 

4. CONCLUSÕES 

Evidenciou-se através do estudo a percepção e a gestão sobre o erro 

humano no processo de trabalho na perspectiva dos diferentes profissionais de 

saúde. Assim, verificou-se que os profissionais reconhecem a existência do 

erro na assistência à saúde e atribuem a sua ocorrência a falhas individuais e 

do sistema organizacional. Além disso, como forma de gestão do erro, 

estimulam uma cultura não punitiva, que tenha como base uma comunicação 

transparente e voltada para o aprendizado coletivo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Causada pelo Mycobacterium tuberculosis a tuberculose (TB) é uma 
doença infectocontagiosa que pode se manifestar de forma pulmonar ou 
extrapulmonar. Algumas condições propiciam seu desenvolvimento, como o 
comprometimento causado pelo sistema imune pela coinfecção com o Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) e fatores sociais como: condições de moradia 
insalubres, desnutrição e a baixa renda, levando certas populações a serem 
mais susceptíveis a doença (BIADGLEGNE; RODLOFF; SACK, 2014).  

Dentre as populações vulneráveis podem ser destacadas as populações 
indígenas, populações em situação de rua, profissionais da saúde e as 
populações privadas de liberdade (PPL). A TB continua sendo uma persistente 
doença nos sistemas prisionais, devido a vários fatores, entre eles: diagnóstico 
tardio, alta prevalência de bactérias resistentes a antimicrobianos, tratamento 
inadequado, uso de drogas ilícitas, superlotação dos sistemas carcerários, 
condições precárias de infraestrutura das prisões, alta rotatividade de presos e 
baixo poder socioeconômico (DARA et al., 2014; RUEDA et al., 2015; 
TELISINGHE et al., 2014). 

Reconhecendo este cenário da TB nessas instituições, o enfermeiro 
pode atuar na condução das ações em saúde pública, o que adquire 
significativa importância na execução das atividades de controle da doença, 
com isso, o objetivo deste trabalho foi Identificar ações assistenciais 
relacionada à TB realizadas por enfermeiros de unidades prisionais 
superlotadas do Rio Grande do Sul (RS). 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de estudo de caráter quantitativo, exploratório e descritivo. O 
RS apresenta atualmente 18 unidades de saúde prisional distribuídas em 15 
municípios. Cinco (38,4%) unidades possuem mais de uma equipe de saúde. 
Foram excluídas do estudo unidades que comportavam apenas população 
carcerária feminina, unidades de difícil acesso e aquelas em que não se 
encontrou o profissional contatado no momento da visita. Assim, integraram o 
estudo 13 (72,2%) unidades de saúde prisional, sendo 4 (30,8%) oriundas do 
município de Charqueadas. A coleta de dados ocorreu de agosto a outubro de 
2015. Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados, um 
questionário que abordou dados gerais da penitenciária e unidade de saúde da 
mesma, recursos humanos e atendimento à saúde, e outro do tipo Check-list 
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estruturado com base no elaborado pelo Grupo de Estudos Operacionais em 
TB da Universidade de São Paulo (USP), que teve como referência o Primary 
Care -Assessment Tool (PCAT) proposto e validado em português para a 
Atenção Primária à Saúde (APS) com o intuito de identificar instrumentos de 
vigilância epidemiológica, estrutura física , materiais. O LSR e o Livro de 
Registro de Pacientes e Acompanhamento do Tratamento dos Casos de TB 
também foram instrumentos investigados e questionados pelo entrevistador. 
Foram entrevistados enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

Os dados foram tabulados em banco de dados eletrônico no programa 
Microsoft® Excel 2010 (Sistema Operacional Windows 2010, Microsoft 
Corporation Inc.). As análises descritivas e univariadas foram realizadas no 
software estatístico SPSS (v. 20.0). Os valores foram expressos como média e 
desvio padrão ou números absolutos e percentuais. O presente trabalho foi 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (CEP/UNISC) - Parecer nº 1.311.544. No presente trabalho foi utilizado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a preservação da 
identidade dos participantes foi garantida em todos os momentos do estudo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O presente estudo foi realizado com 10 (76,9%) enfermeiros e 3 (23,1%) 

técnicos de enfermagem componentes das equipes de saúde. Todas as 
unidades penitenciárias estudadas foram prisões masculinas de regime 
fechado ou semiaberto, na sua maioria 10 (76,9%) superlotadas e com 
composição sociodemográfica predominante de jovens, com baixa 
escolaridade e baixo nível socioeconômico. Segundo o Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias (INFOPEN), o sistema carcerário brasileiro é 
constituído por uma população de 607.731 pessoas, sendo o número de presos 
consideravelmente superior ao número de vagas que constitui-se em 377 mil, 
em que, a taxa de ocupação média dos estabelecimentos penais é de 161%. A 
população prisional no Brasil é composta majoritariamente por jovens negros, 
de baixa escolaridade e de baixa renda (INFOPEN, 2014). 

Das 7 (53,8%) unidades que realizam a busca de sintomático 
respiratório (BSR) na admissão, 6 (46,2%) realizavam em até sete dias após a 
admissão e 1 (7,7%) não possuía padronização de tempo para realização do 
rastreamento. Nas unidades visitadas foi identificado que a demanda 
espontânea ainda é a forma de detecção mais presente no ambiente prisional, 
e ocorre quando os carcerários procuram voluntariamente atendimento médico 
com sintomatologia acentuada, aumentando o risco de morbimortalidade. A 
deficiência na comunicação entre a equipe de segurança e de saúde, a alta 
rotatividade de detentos e o grande número de admissões são fatores 
evidenciados pelos profissionais como dificultadores no rastreamento da 
doença. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) recomenda 
a detecção de novos casos de TB através da demanda espontânea, da busca 
ativa dos ingressos, busca ativa sistemática anualmente, supervisão do 
tratamento e informação/conscientização das PPL e equipes de segurança 
prisional (BRASIL, 2010). 

Quanto ao tratamento diretamente observado (TDO), em 7 (53,8%) 
unidades era realizado com todos os doentes,em 2 (15,4%) somente quando 
não havia adesão ao tratamento, sendo que apenas 4 (30,8%) referirem utilizar 
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a ficha de acompanhamento da tomada diária de medicação. O TDO na 
maioria das unidades era executado pelo profissional enfermeiro.  O TDO é 
uma ação não desenvolvida em sua plenitude pelas unidades de saúde 
prisionais estudadas, apesar da PPL ser pertencente ao grupo com riscos de 
descontinuidade do tratamento. O TDO tem como objetivo contribuir para maior 
adesão ao tratamento, o que consiste na observação da ingestão de 
medicamentos para TB, de preferência todos os dias por profissionais da 
saúde. Ele possibilita uma maior probabilidade de cura e risco menor de 
resistência bacteriana, estabelecendo vínculos entre o paciente e o profissional 
(BRASIL, 2011a). Na Colômbia em um estudo realizado por Couto et al. (2014) 
a implementação do TDO contribuiu significamente para a cura da TB quando 
comparado ao período em que o mesmo não era efetuado nas unidades 
pesquisadas. Ao analisar os fatores determinantes, identificados neste estudo, 
que levam ao abandono do tratamento da TB, evidenciou-se que a maioria 
deles está relacionada à maneira como os serviços de saúde se organizam 
para desenvolver estratégias de controle da doença. 

Evidenciou-se neste estudo que o isolamento é um fator de discussão 
entre os profissionais da saúde, visto que 10 (76,9%) referiram não isolar os 
acometidos pela TB. Segundo o MS não há necessidade de isolamento para 
aqueles doentes já inseridos no sistema prisional, visto que, os presidiários que 
entraram em contato já foram largamente expostos ao risco de infecção e que 
a contagiosidade tende a diminuir rapidamente após início do tratamento, não 
trazendo benefícios para a PPL (BRASIL, 2011a). Em Bangladesh evidenciou-
se que a BSR, isolamento imediato e tratamento de pessoas com TB pulmonar 
resultou na diminuição da transmissão dentro das prisões (BANU et al., 2015). 
O controle de contatos trata-se de uma ferramenta importante para prevenir o 
adoecimento e diagnosticar precocemente casos de doença ativa e deve ser 
instituída pelos programas de controle da TB (BRASIL, 2011b), porém foi 
evidenciado neste estudo que apenas 4 (30,8%) das unidades prisionais 
participantes realizavam o acompanhamento e orientação aos contatos. 

Referente ao livros de registros de Sintomático Respiratório e de 
Acompanhamento de Tratamento dos Casos TB os mesmos servem para 
fornecer informações necessárias para o acompanhamento epidemiológico da 
doença entre a população. Dados de investigação, diagnóstico e 
acompanhamento dos casos de TB são registrados em diversos instrumentos 
de coleta que são utilizados para avaliação das ações de controle em nível 
local, conforme recomendações do PNCT (BRASIL, 2011a), porém 7 (53,8%) 
dos enfermeiros entrevistados referiram utilizá-las, o que pode impactar nas 
notificações, medidas e ações direcionadas ao combate da doença. 

4. CONCLUSÕES 
 

Os sistemas prisionais representam um epicentro para transmissão da 
TB entre contatos e comunidades vizinhas exteriores. As estratégias adotadas 
para o controle da TB nestes ambientes continuam sendo essencialmente 
biomédicas (identificação e tratamento dos casos) e educativas, tendo eficácia 
limitada se não associadas a medidas de melhoria das condições ambientais, 
como por exemplo, a superlotação presente.  

Quanto às ações assistenciais e de vigilância encontradas neste estudo 
podemos concluir que a BSR pelas equipes constitui-se em uma ação que 
envolve dificuldades, e que requer planejamento, estratégias e apoio da equipe 
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de segurança prisional. A inutilização de livros de registros e deficiências no 
preenchimento do mesmo repercute na assistência e consequentemente no 
prognóstico do apenado doente. É possível questionar também que a ausência 
e um número reduzido de casos de TB de algumas das unidades visitadas 
podem estar relacionadas a falhas nos registros de informações. Vale ressaltar 
que o registro é de extrema importância, pois fundamentam indicadores e 
favorecem a elaboração de planos de ação. Cabe aos enfermeiros contribuir 
para o desenvolvimento de ações de vigilância, aprimorando condutas 
referentes aos registros realizados atualmente nas unidades, potencializando a 
notificação de SR e casos diagnosticados. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A doença renal crônica (DRC) é considera um grande problema de 

saúde pública no Brasil devido ao crescente número de pacientes 

diagnosticados e aos elevados custos com o tratamento por terapia renal 

substitutiva (TRS). O país enfrenta dificuldades com a efetivação do 

diagnóstico na rede básica de saúde, o que implica no atraso do diagnóstico, 

fazendo com que a doença evolua progressivamente para seus estágios mais 

avançados, onde o paciente necessita de TRS para a sobrevida. Contudo ao 

receber o diagnóstico da doença e ao se deparar com as formas de tratamento, 

o paciente passa por um “choque de realidade” que na maioria das vezes 

promove desconforto ao mesmo e faz com que ele se sinta incapaz. A 

avaliação da qualidade de vida dos portadores de doenças crônicas tem sido 

alvo de grande atenção, pois a percepção de melhora ou piora dos doentes 

crônicos pode auxiliar no tratamento. Assim, se faz necessário identificar o 

quanto a condição crônica interfere na realização das atividades de vida diárias 

e na percepção de bem-estar individual, como é o caso dos pacientes em 
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tratamento por hemodiálise (Kusumoto et al. 2008). Neste contexto a presente 

pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de qualidade de vida de pacientes 

portadores de doença renal crônica em tratamento de hemodiálise. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal aninhado a um estudo de coorte, 

incluindo 79 indivíduos submetidos a hemodiálise em um Serviço de Nefrologia 

e Transplante Renal de Hospital Universitário brasileiro, conduzido no período 

de janeiro a março de 2017. Os dados sobre as características 

sociodemográficas da amostra foram coletadas a partir de questionários semi-

estruturados, onde foram coletados dados como idade, sexo, etnia e estado 

civil. A avaliação da qualidade de vida foi realizada através do instrumento 

Kidney Disease Quality of Life-Short Form (KDQOL-SF). O Kidney Disease and 

Quality-of-Life Short-Form (KDQOL-SF) é um instrumento específico que 

contém 80 itens, divididos em 19 escalas, que avalia a qualidade de vida de 

indivíduos com doença renal crônica que realizam algum tipo de programa 

dialítico (Duarte et al. 2005). Como critérios de inclusão foram considerados: 

possuir 18 anos ou mais; estar em tratamento dialítico há mais de três meses 

em tratamento e ter capacidade cognitiva para responder ao questionário. Os 

dados foram analisados a partir do pacote estatístico STATA 13.0. O estudo foi 

aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de 

Pelotas (UCPel) sob número de protocolo 1.652.941. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em relação à caracterização da população em estudo, pôde–se 

observar que a média de idade entre os participantes do estudo foi de 55 ± 

16,7, dentre os quais 55% eram do sexo masculino, 58,8% eram caucasianos, 

e 45,6% moravam com companheiro (a). Os valores médios das dimensões do 

KDQOL-SF com menores escores foram: função física (45.5 ± 38.76); 

sobrecarga da doença renal (50.07 ± 30.21) e saúde geral (52.8 ± 24.98). Os 

valores médios dos maiores escores foram: Função sexual (91.31 ± 16.85), 

Satisfação com tratamento oferecido na diálise (85.6 ± 25.24) e qualidade de 
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interação social (82.36 ± 20.81). Os valores médios dos escores do domínio 

físico foi de 39.70 ± 9.73 e mental de 49.57 ± 12.91.   

 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O conjunto de sintomas e diversos fatores relacionados ao tratamento 

hemodialítico podem gerar um impacto negativo na saúde dos pacientes, 

influenciando na saúde física e mental dos mesmos, assim, se faz necessário 

promover uma atenção integral voltada para a melhora da qualidade de vida 

desses pacientes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem por objetivo relatar a utilização da metodologia Estudo 
de Caso como ferramenta de pesquisa e de ensino da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). O curso de Enfermagem da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) utiliza-se dessa metodologia como estratégia de 
ensino/aprendizagem no componente curricular Unidade do Cuidado de 
Enfermagem IV: Adulto e Família – A. Trata-se de uma abordagem que 
possibilita investigar determinados aspectos sobre o cuidado, estimulando o 
raciocínio clínico, aproximando os acadêmicos da cultura e da escrita científica. 
Neste trabalho, relata-se o Estudo de Caso referente a uma pessoa com 
câncer de mama hospitalizada na Rede de Urgência e Emergência de um 
hospital público e de ensino.  

 O câncer de mama é um tumor maligno de prevalência no sexo 
feminino (SBM, 2011). Identifica-se que em 2016, no município de Pelotas, 
houve em média 187 internações hospitalares por neoplasia de mama, sendo 
que destas internações, 183 foram femininas (DATASUS, 2017). A metodologia 
Estudo de Caso contribui no aprofundamento teórico em relação aos aspectos 
clínicos e a realização da SAE junto às pessoas com neoplasia mamária. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O Estudo de Caso é uma metodologia de pesquisa e de aprendizagem, 

de abordagem qualitativa. Ao se apropriar dessa ferramenta, o investigador 
deve realizar trabalho de campo, efetuar observações que permitirão a 
descrição e análise do fenômeno escolhido para ser estudado (GALDEANO et 
al, 2003). Trata-se de um método que estimula o raciocínio crítico e a tomada 
de decisão, permitindo explorar a ciência em situações-problemas e direcionar 
o processo de aprendizagem (TORRES et al., 2011).  

Para nortear a realização do estudo de caso, utilizou-se a 
Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE), por meio da Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas (NHB), proposta por Wanda Horta (HORTA, 
1979). A SAE visa assistir o ser humano em sua integralidade através de um 
conjunto de ações específicas, sistematizadas e inter-relacionadas que 
possibilitam sua aplicação na prática assistencial. Para organizar a prática 
utiliza-se o Processo de Enfermagem (PE), composto por cinco etapas: coleta 
de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento, implementação e avaliação (BARROS, 2016).  
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Através da realização de anamnese, exame físico, análise de exames e 
cuidados de enfermagem, foi possível elencar os diagnósticos de enfermagem 
prioritários na situação acompanhada, prescrição de cuidados e plano de alta 
hospitalar. Além disso, visando conhecer os aspectos sociais e relacionais da 
pessoa acompanhada, utilizou-se o ecomapa e o genograma. 

A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2017, em cinco 
encontros, cada um com duração média de trinta minutos, durante atividades 
de campo prático do componente curricular em que as acadêmicas estavam 
inseridas. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, abertas e focalizadas 
para obter as informações. Para a entrevista semiestruturada foram elaboradas 
perguntas fechadas e abertas, possibilitando a entrevistada discorrer 
livremente. Na entrevista aberta, as reflexões da paciente foram aprofundadas. 
Após estudos teóricos acerca da patologia, histórico social e familiar realizou-
se a entrevista focalizada, consolidando, em conjunto com a anamnese, o 
arcabouço teórico-prático da história da paciente estudada (MINAYO, 2010).  

Em relação aos aspectos éticos, destaca-se que foram respeitados os 
princípios éticos normatizados pela Resolução nº 466/2012, do Conselho 
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Utilizou-se o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e, para garantir o anonimato da participante, optou-se por 
utilizar um pseudônimo.                   

                                        
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante o período de coleta de dados, o estreitamento de vínculo entre 

as acadêmicas e a paciente tornou-se possível diante do acolhimento da 
mesma e de seus familiares, ampliando a percepção da doença para além dos 
aspectos fisiológicos. Constatou-se o quanto as dimensões físicas e subjetivas 
estão interligadas e precisam ser igualmente consideradas durante o 
desenvolvimento dos cuidados de enfermagem. Nesse sentido, ressalta-se que 
cuidar é usar da própria humanidade para assistir ao outro, que deve ser visto 
como ser único, dotado de corpo, mente, racionalidade, desejos, sentimentos e 
que necessitam de cuidados na sua integralidade (CORBANI, BRÊDAS e 
MATHEUS, 2009).  

Ressalta-se, ainda, que a utilização do Estudo de Caso como ferramenta 
na pesquisa qualitativa, permite que o pesquisador se torne mais capacitado 
para lidar com as questões-problemas identificadas no estudo, permitindo a 
transformação de sua prática de cuidado cotidiana. Nesse sentido, o 
profissional mais qualificado poderá prestar um atendimento de melhor 
qualidade e competência, assim como oferecer orientações que permitam aos 
pacientes identificar alterações em seu estado de saúde. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Compreende-se que o Estudo de Caso é uma excelente ferramenta de 

pesquisa e de ensino na enfermagem, permitindo aos acadêmicos e 
profissionais de saúde ampliar o conhecimento sobre determinada condição 
clínica, bem como os aspectos sociais e culturais que envolvem o cuidado ao 
adulto hospitalizado. Além disso, no caso deste estudo, facilitou o processo de 
compreensão acerca da SAE, bem como favoreceu a sua implementação junto 
a paciente com neoplasia mamária.  
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1.INTRODUÇÃO 
O tratamento do câncer pode ser realizado mais comumente por meio de 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou a combinação destes. A quimioterapia 
pode ser aplicada em diferentes modalidades nomeadamente ambulatorial, 
internação hospitalar e domiciliar. O tratamento domiciliar é realizado por meio 
de bomba de infusão (dispositivo portátil) no qual o paciente tem a 
oportunidade de permanecer junto aos seus familiares na comodidade do seu 
lar. Os clientes que realizam o tratamento a domicílio têm responsabilidade 
compartilhada com a equipe de saúde, visto que a mesma não estará presente 
em seu domicílio. Portanto, é importante que os riscos inerentes a este 
tratamento sejam minimizados para possibilitar maior segurança ao paciente. 
Para administrar o quimioterápico endovenoso é necessário algum dispositivo 
que possibilite a infusão, sendo os mais utilizados cateter venoso periférico e 
cateter totalmente implantado.  

 
2.METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência da assistência de enfermagem 
prestada ao paciente e família na terapêutica oncológica pelo método de 
administração domiciliar.  Este trabalho objetiva instituir a rotina de assistência 
e orientações de enfermagem com vistas à qualificar o processo e promover 
assim, tranquilidade e segurança ao paciente e familiar durante o tratamento 
realizado.  

 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando-se os danos observados, o uso de cateter de longa 

permanência pode ser útil para o paciente, reduzindo dor e desconforto, bem 
como para a equipe de enfermagem, pois esse dispositivo auxilia na instalação 
da quimioterapia, facilitando-a, e ampliando a segurança do paciente uma vez 
que disponibiliza maior calibre para acesso intravenoso (Ministério da Saúde, 
2008). A motivação em realizar este trabalho emergiu da experiência enquanto 
enfermeira assistencial de um serviço de quimioterapia de um hospital escola 
do interior do estado do Rio Grande do Sul. O fato do paciente ir para casa 
gera preocupação, acesso venoso para cuidar, risco de extravasamento, 
lesões, dor e atraso na infusão que podem ser causadas devido a perviedade 
do acesso venoso utilizado para o tratamento domiciliar. Durante o período que 
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acompanhamos os pacientes oncológicos que realizam tratamento 
quimioterápico domiciliar, surgiram reflexões referente a qual o tipo de acesso 
venoso e dispositivo a ser utilizado para otimizar este tratamento e garantir 
uma maior tranquilidade ao paciente, familiar e equipe de que este tratamento 
está sendo efetivo e realizado de forma correta. Os pacientes com indicação de 
utilizar o tratamento por dispositivo portátil de infusão a domicílio, são 
encaminhados para colocação de cateter totalmente implantado pelo cirurgião 
oncológico. Pensa-se que o paciente oncológico tem características especificas 
e necessita de assistência especializada por isso, acreditamos que a utilização 
do cateter totalmente implantado no tratamento de quimioterapia domiciliar traz 
menos riscos e promove a melhoria da qualidade de vida do paciente. O 
acesso venoso central é recomendado no tratamento de pacientes submetidos 
a terapia endovenosa prolongada, em pacientes em uso de altas doses de 
quimioterapia. Com o surgimento do cateter parcialmente implantável descrito 
por Broviac e modificado por Hickman durante1970, o manejo dos pacientes 
oncológicos tornou-se mais fácil devido ao aumento da segurança deste em 
relação aos acessos periféricos. Desde a introdução dos cateteres venosos 
totalmente implantáveis (CVTI) em 1980, vem ocorrendo um aumento no seu 
uso, revolucionando o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes 
oncológicos.” (Miranda et al., 2008) Posteriormente os pacientes retornam ao 
serviço de quimioterapia para realização do tratamento infusional conforme 
protocolo quimioterápico prescrito pelo oncologista. A primeira parte do 
tratamento é realizada na unidade com punção do cateter totalmente 
implantado, verificação da sua perviedade e administração de medicamento de 
preparo pré quimioterapia, comumente usados antieméticos e antialérgicos. 
Após tempo determinado de infusão instala-se a medicação quimioterápica e 
realiza-se a instalação do dispositivo de infusão, entrega-se as orientações de 
cuidados referentes ao infusor e esclarecimentos de dúvidas quanto ao 
tratamento quimioterápico à domicílio. Agenda-se retorno para 48 ou 96hs 
depois para retirada da medicação. A estrutura domiciliar deve ter um 
adulto/cuidador identificado para prestar atendimento ao paciente, que deve 
estar presente em casa durante todo período de tempo em que o paciente 
estiver recebendo a infusão. Outras questões importantes são possuir telefone 
e acesso a meio de transporte para um hospital local, quando houver 
intercorrência durante a infusão, devendo comunicar a equipe para realizar 
avaliação e/ou intervenções pertinentes a cada caso. A atenção domiciliar está 
tendo boa aceitação e apresenta-se como estratégia de humanização do 
cuidado pois, o paciente permanece junto à família, e os familiares/cuidadores 
não precisam abandonar seus afazeres para permanecer no hospital. (Kerber 
et al., 2008) Como enfermeiras atuantes na assistência ao paciente oncológico 
visualizamos que cada vez mais o vínculo criado entre paciente e equipe deve 
ser fortalecido por meio de orientações claras e precisas dos cuidados a serem 
observados durante o tratamento para que este seja realizado de forma efetiva 
e correta, de forma confiável.  

 
4.CONCLUSÕES 

 
Neste contexto, as orientações fornecidas de uma forma clara e objetiva, 

podem minimizar os anseios dos pacientes e familiares e, habilitá-los para o 
autocuidado; com a certeza de que a administração será realizada no tempo 
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previsto, sem intercorrências, beneficiando o paciente quanto ao tratamento no 
conforto do seu domicílio, rodeado pelos seus entes queridos, muitas vezes 
viabilizando a continuidade de sua rotina diária. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

De algum modo, uma investigação sempre é um relato de uma viagem 
longa proposta por alguém cujo olhar vasculha muitas vezes espaços já 
visitados. Não há nada impreterivelmente original, mas sim passível de 
diferentes maneiras de ver e pensar realidades determinadas, bastante 
pessoais, a começar por experiências e apropriação de conhecimentos 
(DUARTE, 2002). 

Na pesquisa, em busca da compreensão de determinado 
fato/acontecimento na individualidade de cada ser, a entrevista constitui-se 
como uma das técnicas de coleta de dados possíveis para atingir objetivos 
propostos nesse sentido. A entrevista é uma ferramenta de conhecimento 
interpessoal que contribui para a apreensão de fenômenos, assim como para a 
construção pelo sujeito de pesquisa e de certo modo, pelo pesquisador, no 
encontro face a face (TURATO, 2013). 

Também, caracteriza-se como um diálogo formal que tem uma 
intencionalidade, ou seja, um propósito definido pelos objetivos da pesquisa. É 
empregada tanto em estudos de delineamento quantitativo, como qualitativo. 
Consiste em um processo de obtenção de informações dos pesquisados, o que 
pressupõe a interação entre o pesquisador e o(s) sujeito(s) pesquisado(s) 
(LACERDA; COSTENARO, 2016). 

A entrevista pode ser um instrumento de informações escritas ou 
verbalizadas para conhecimento para a pesquisa ou para a assistência 
(TURATO, 2013). Pode fornecer dados primários ou secundários: dados que 
poderiam ser conseguidos por meio do uso de outras fontes como sensos, 
registros civis, entre outros, ou relacionados diretamente aos sujeitos de 
pesquisa, dizendo respeito à reflexão de sua subjetividade (MINAYO, 2010). 
Em pesquisas de delineamento qualitativo, o pesquisador tem como propósito 
a obtenção do significado, da visão e da compreensão pela comunicação 
verbal e/ou não verbal do universo do sujeito de pesquisa. As respostas dos 
entrevistados podem ter relação com seus valores, crenças, sentimentos e 
atitudes. Ainda, podem ser subjetivas ou objetivas (LACERDA; COSTENARO, 
2016).  
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Dentre os tipos de entrevista, encontra-se a entrevista não estruturada 
ou entrevista aberta, na qual não há um roteiro previamente estabelecido pelo 
pesquisador. O investigador faz as perguntas ao participante referentes ao 
tema em pauta e a sequência da entrevista se dá conforme as respostas do 
sujeito pesquisado referentes às indagações do pesquisador. Requer grande 
domínio da pesquisa pelo investigador (LACERDA; COSTENARO, 2016). No 
presente resumo, objetiva-se relatar a experiência de uma mestranda enquanto 
acadêmica de enfermagem, na utilização da entrevista aberta como técnica de 
coleta de dados. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência de uma mestranda enquanto 
acadêmica de enfermagem, na utilização da entrevista como técnica de coleta 
de dados para o Trabalho de Conclusão de Curso. O estudo foi desenvolvido 
em uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1997, de apoio à 
familiares e/ou amigos de bipolares, vinculada a um hospital universitário do 
interior do estado do Rio Grande do Sul, referência em urgência e emergência, 
que conta atualmente com 403 leitos ativos, conveniados exclusivamente ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). A coleta de dados do estudo ocorreu nos 
meses de março e abril do ano de 2014, por meio de entrevista aberta com 
familiares de pessoas com transtorno bipolar, sócios desta associação. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Optar pela entrevista como técnica de coleta de dados, por vezes, 

perpassa uma percepção de que esta constitui-se como um procedimento de 

maior facilidade de realização, comparado a outros, aparentemente mais 

sofisticados. Vale dizer que fazer entrevistas de modo adequado e rigoroso não 

é um processo simples, demandando além de preparo teórico, competência 

técnica do investigador, para que sejam desenvolvidas de maneira a fornecer 

um material empírico denso e rico suficientemente para ser considerado fonte 

de investigação (DUARTE, 2004). 

 A realização das entrevistas exigiu treinamento e clareza sobre a forma 

correta de proceder. Além disso, cuidado em sua condução, estimulando o 

participante a falar mais sobre determinado assunto ou pedindo 

esclarecimentos sobre algo dito, sem induzir as respostas. Foi necessária 

atenção constante do entrevistador no que se refere a sua linguagem não 

verbal, como expressões de concordância, discordância, descontentamento, 

surpresa ou estranheza, diante do exposto pelos participantes.   

 Propiciar um momento de encontro que seja ao mesmo tempo formal e 

informal, de modo a atingir com consistência e significativamente os objetivos 

da pesquisa dentro de critérios estabelecidos é uma tarefa complexa (DUARTE, 

2004). Estar presente, realmente interessado na escuta do outro é fundamental. 

Percebeu-se que ter promovido um ambiente acolhedor contribuiu para que os 

participantes da pesquisa sentissem-se valorizados, assim como o 
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esclarecimento dos objetivos do estudo e aspectos éticos, contribuindo para a 

percepção de sua real importância para a realização da pesquisa. 

 No decorrer da coleta de dados, foram encontradas facilidades, como a 

disposição dos participantes de falar durante as entrevistas, mostrando-se 

confortáveis ao compartilhar acontecimentos de suas vidas, e a não 

necessidade de esclarecimento da pergunta. O uso do gravador digital durante 

a coleta de dados contribuiu para a clareza dos depoimentos, o que facilitou a 

escrita e a transcrição. Houve dificuldades no que concerne ao acesso a alguns 

participantes, quando foi  necessário ir ao domicílio para realizar as entrevistas.

  

 Para esta técnica, o pesquisador necessita de flexibilidade, empatia, 

valorização da escuta, paciência, dentre outras características. Ademais, deve 

prestar apoio ao participante diante de situações inesperadas na entrevista, 

tanto no momento, como extra pesquisa. Se preciso, a técnica deve ser 

interrompida, dependendo das condições do entrevistado (LACERDA; 

COSTENARO, 2016). Durante a coleta de dados, não foi necessário 

interromper nenhuma entrevista, o que também apresentou-se apresentou-se 

como um aspecto positivo. 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Por fim, a experiência na utilização da técnica de entrevista para a coleta 

de dados certamente foi válida e desafiadora; proporcionou exercitar e 
vivenciar etapas desde o planejamento do projeto de pesquisa até o momento 
de sua realização e todos os aspectos envolvidos. Hodiernamente, diante da 
complexidade cada vez maior das necessidades e demandas dos usuários, 
acredita-se que a entrevista pode ser um meio de grande contribuição para a 
compreensão dos mais variados fenômenos na subjetividade e individualidade 
de cada ser, no meio acadêmico e também nos cenários de assistência à 
saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Educação Física é uma profissão recentemente inserida nos cuidados 
oferecidos pelos Sistema Único de Saúde (SUS). A área entra na saúde 
através a resolução 287 de outubro de 1998 do CNS, a partir disto os 
profissionais de Educação Física precisaram desenvolver ações adequadas a 
partir da reorganização de seus saberes tensionados no campo da saúde.  

Em função de ter sua organização histórica e origens a partir dos 
saberes produzidos pela medicina, a Educação Física passa o século XX 
buscando legitimação científica dentro do campo biomédico (LUZ 2007, p. 12). 
Seus saberes até pouco tempo atrás estavam reduzidos ao discurso de poder 
do campo biomédico, o que não impediu que a Educação Física superar esta 
atuação restrita as atividades corporais. 

Em saúde coletiva deve-se entender a Educação Física como um campo 
de saberes e práticas sociais e que para consolidar-se no campo da saúde 
deve abandonar a lógica exclusivista do exercício físico, desconstruindo este 
elemento como identidade da área (Fraga, 2006). Para Bragrichevisky seria 
preciso olhar outras formas específicas de fundamentar a atuação dos 
profissionais como por exemplo educação permanente para sanear as 
necessidades de entendimento do eixo Educação Física, saúde coletiva e SUS. 

Tendo em vista que Educação Física é uma área que transita 
recentemente nos espaços da saúde, como seria possível então garantir 
intervenções adequadas no campo da saúde para profissionais de Educação 
Física egressos de distintos cursos de graduação e com diferentes formações?  

Seria possível a partir destas problematizações da atuação do 
profissional de Educação Física usar a pesquisa do trabalho de campo para 
tencionar os saberes confrontando teoria e prática, afim de potencializar as 
práticas de cuidado dos profissionais de Educação Física na saúde coletiva? 

A partir destas questões os profissionais de Educação Física do 
município de São Lourenço do Sul/RS criaram um espaço de discussão de 
temáticas da saúde conhecido como Preceptoria de Núcleo Ampliado. Esse 
“dispositivo” foi criado para potencializar as ações dos profissionais utilizando o 
trabalho de campo como espaço de pesquisa, troca experiências, 
problematizando os saberes e as ações em saúde coletiva. Nesse sentido, este 
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trabalho tem por objetivo apresentar a preceptoria como uma ferramenta para 
qualificar o fazer em saúde.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Em março de 2017 começaram a ocorrer no município de São Lourenço 

do Sul/RS as reuniões de núcleo profissional ampliado para profissionais de 
Educação Física. São reuniões mensais de caráter itinerante realizadas nos 
campos onde os profissionais estão inseridos, e com a presença de 
profissionais de Educação física da atenção básica, saúde mental, NASF, 
hospital do município e residentes da saúde mental coletiva da Escola de 
Saúde Pública. As reuniões configuram-se um dispositivo que serve para 
problematizar as ações a partir de discussões sobre temáticas da saúde.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Um das maiores conquistas desta inovação que são as preceptorias de 

núcleo profissional ampliado é permitir para profissionais revisitar a teoria e 
discutir as práticas clínicas e terapêuticas, consolidando sua atuação na rede 
de saúde do município de São Lourenço do Sul/RS. As discussões nas 
reuniões fomentaram a implementação de uma agenda de ações e práticas de 
educação permanente. 

Até o momento foram realizados cinco encontros, nos quais foram 
problematizados os seguintes temas: medicalização, procedimentos e 
abordagens em saúde, avalição das ações de campo e produção de pesquisa 
a partir do campo de atuação, bem como a organização de estudos e eventos 
da área. 

Foi implementada no núcleo profissional ampliado a educação 
permanente como parte da preceptoria com possibilidade de estender-se as 
serviços de saúde conforme a necessidade das equipes, a criação de cursos 
para capacitar agentes de saúde e visitadores nas temáticas da promoção e 
prevenção em saúde, a implementação do grupo de estudos das práticas da 
Educação física em saúde e a promoção de um evento para profissionais da 
Educação Física da região. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
As reuniões de núcleo ampliado contituem um dispositivo inovador para o 

município de São Lourenço do Sul, pois permite aperfeiçoar os processos de 
trabalho em locus de acordo com as necessidades e com os princípios do SUS, 
legitimando e aperfeiçoando a atuação dos profissionais de Educação Física no 
campo da saúde. E permitindo que através desse espaço, onde ocorre o 
embate de ideias, o tensinamento dos saberes de diferentes áreas a Educação 
Física passe a produzir discurssos a partir de si mesma. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A essência da profissão de Enfermagem é o cuidado. Sendo assim, não 
se restringe apenas aos cuidados técnicos e sim a integralidade do paciente(1). 
O tabagismo é considerado uma doença, conforme CID10 - Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde(2). 
Trata-se de uma epidemia global, sendo um dos mais importantes problemas 
de saúde pública, característico apenas da espécie humana(3). Está associado 
a risco em desenvolver doenças respiratórias(4), vários tipos de neoplasias, 
doenças cardiovasculares(5, 6), além de risco aumentado de diabetes tipo 2(7), 
entre outras doenças. Sendo considerado um grave problema de saúde pública 
no Brasil, em termos de morbidade, mortalidade, gerando custos significativos 
para o sistema de saúde(8).  

O enfermeiro desempenhada papel importante no processo da cessação 
ao tabagismo, promovendo educação à saúde, orientações individuais e em 
grupos. A entrevista motivacional é um método de comunicação utilizada para 
apoio nesta etapa. A motivação envolve reconhecer o problema, buscar 
alternativas para solucionar, implementar mudanças e mantê-las. Planos de 
tratamento com metas claras podem ajudar a estruturar a comunicação 
objetiva, consequentemente envolve os pacientes na tomada de decisão, 
aumentando a capacidade de parar de fumar(9). 

Para que a enfermagem atue na cessação do tabagismo, é essencial 
conhecer os sintomas dos pacientes, pois podem ser considerados fatores para 
recaída no tratamento. Portanto, este estudo tem como objetivo identificar os 
sintomas após início do tratamento para cessação do tabagismo. A resposta a 
esta indagação poderá ajudar para estes sintomas serem abordados durante a 
consulta de enfermagem, o que poderá a ajudar a ter sucesso no processo de 
abandono do tabagismo.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal. A 
amostra deste estudo foi constituída por pacientes fumantes ativos que 
procuraram ajuda para parar de fumar no Ambulatório de Cessação do 
Tabagismo (ACT) do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica 
(HSL-PUCRS), no período de junho de 2015 a junho de 2017. Foram incluídos 
participantes com idade ≥18 anos; pacientes tabagistas (fumar mais de 10 
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anos/maço), uso de apenas cigarros industrializados e concordância em 
participar da pesquisa com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Foram excluídos pacientes analfabetos, mulheres grávidas 
ou amamentando, doenças psiquiátricas, uso abusivo de drogas ilícitas e 
álcool.  

Na primeira consulta, quando o paciente comparecia ao ACT, ele era 
convidado a participar da pesquisa. Após concordância e assinatura do TCLE, 
ele preenchia um questionário autoaplicável, com perguntas sobre o hábito 
tabágico. Além disso, foi avaliado o nível de dependência nicotínica, com o 
Teste de Fagerström(21): classificado como leve ≤3 pontos, 4-7 pontos como 
moderada e ≥ 8 pontos como severa. A carga tabágica foi calculada conforme 
anos-maço, que é o número de cigarros consumidos por dia, dividido por 20 (1 
maço = 20 cigarros) e multiplicado pelo número de anos em que o paciente 
fumou. Na segunda consulta, após início do tratamento, o paciente respondia 
sobre a existência de sintomas: irritabilidade, ansiedade, dificuldade em 
concentrar-se, inquietação, tristeza e outros. Os sintomas estão descritos como 
nenhum(0), leve(1), moderado(2) ou severo(3). Os critérios para classificação 
dos sintomas relacionados pelos pacientes. Os dados foram inseridos no excell  
e analisados com o auxílio do programa SPSS (Statistical Package for Social 
Science), versão 20.0. 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão Científica da Faculdade 
de Medicina e Hospital São Lucas e Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (CAAE 42660314.1.0000.5336). O 
projeto está de acordo com as normas e diretrizes regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução nº 466/12, Conselho 
Nacional de Saúde).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Inicialmente, 450 pacientes fumantes foram convidados para participar 

do estudo, dos quais 102 foram considerados inelegíveis. Assim, o estudo 
incluiu 348 pacientes. Pode-se observar na Tabela 1, que a maioria era do 
sexo feminino (n=245). A idade média dos participantes foi de 51,3±10,5. A 
maioria dos participantes já havia feito tentativas prévias para parar de fumar. A 
maioria dos pacientes já apresentava alguma comorbidades previamente 
(n=260). Conforme Teste de Fagerström para dependência nicotínica (TFDN), 
a maioria apresentava dependência nicotínica moderada (n=92). 
TABELA 1 – Características gerais dos pacientes do estudo (n=348) 

Sexo n(%) 
        Feminino 

 
245 (70,4) 

Idade média±DP 
 

51,3±10,5 

Tentativas prévias AIQP25-P75  2[1-4] 
Anos-maço AIQP25-P75  36[20-50] 
Presença de comorbidades n(%) 260 (74,7) 
Dependência nicotínica TFDN  n(%)  
     Leve 92 (26,4) 
     Moderada 164 (47,2) 
     Severa 92 (26,4) 
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DP= desvio padrão, AIQ25-75 =amplitude interquartil, Teste de Fagerström 
para dependência nicotínica (TFDN) classificada como leve ≤3 pontos, 4-7 
pontos como moderada e ≥ 8 pontos como severa.   
 

Os sintomas identificados pelos pacientes, após início do tratamento 
estão descritos na Tabela 2.  A maioria dos pacientes não tiveram sintomas 
severos. 
 
TABELA 2 – Sintomas após o início do tratamento e alteração ponderal 
conforme os grupos (n=348) 

Sintomas 
TOTAL 

n(%) 

Irritabilidade  
Nenhum 168 (48,3) 
Leve 82 (23,6) 
Moderada 58 (16,6) 
Severa 40 (11,5) 

Ansiedade  
Nenhum 120 ( 34,5) 
Leve 89 ( 25,6) 
Moderada 72 ( 20,7) 
Severa 67 ( 19,2) 

Dificuldade em 
concentrar-se 

 

Nenhum 209 ( 60,0) 
Leve 70 ( 20,1) 
Moderada 38 ( 10,9) 
Severa 31 ( 8,90) 

Inquietação  
Nenhum 161 ( 46,3) 
Leve 80 ( 23) 
Moderada 64 ( 18,4) 
Severa 43 ( 12,3) 

Tristeza  
Nenhum 227 ( 65,2)  
Leve 62 ( 18) 
Moderada 36 ( 10,2) 
Severa 23 ( 6,6) 

Miscelânea*  
Nenhum 274 ( 78,7) 
Leve 48 ( 13,8) 
Moderada 12 ( 3,5) 
Severa 14 ( 4) 

 
*Miscelânea: distúrbios do sono (n=39), aumento de apetite (n=22), cefaleia 
(n=12), náusea (n=9), boca seca (n=9) constipação (n=6) **Associação 
estatisticamente significativa pelo teste de resíduos ajustados a 5% de 
significância. Grupo A= perda/inalteração/ganho <5% do peso inicial. Grupo B= 
ganho >5% do peso inicial. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Concluímos através deste estudo, que os pacientes apresentaram mais 
frequentemente os sintomas como ansiedade, irritabilidade, inquietação como 
os sintomas mais severos após início do tratamento para cessação do 
tabagismo. Por fim, a pesquisa evidencia que enfermagem pode discutir estes 
sintomas durante a consulta de enfermagem para cessação do tabagismo. 

 
 

 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
PONTES AC, ARRUDA LEITAO IM, RAMOS IC. Therapeutic communication in 
Nursing: essential instrument of care. Rev Bras Enferm. 2008;61(3):312-8. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAR DE SAÚDE. CID-10 Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 2007. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAR DE SAÚDE. Report On The glObal TObaCCO 
EPidEmiC. 2013. 
 
GODOY I, TANNI SE, COELHO LS, MARTIN RDOS S, PARENTI LC, 
ANDRADE LM, ET AL. Smoking cessation program as a tool for the early 
diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. J Bras Pneumol. 
2007;33(3):282-6. 
 
BENOWITZ NL. The role of nicotine in smoking-related cardiovascular disease. 
Prev Med. 1997;26(4):412-7. 
 
VILLABLANCA AC, MCDONALD JM, RUTLEDGE JC. Smoking and 
cardiovascular disease. Clin Chest Med. 2000;21(1):159-72. 
 
WILLI C, BODENMANN P, GHALI WA, FARIS PD, CORNUZ J. Active smoking 
and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Jama. 
2007;298(22):2654-64. 
 
PINTO MT, PICHON-RIVIERE A, PINTO MT, BARDACH A. Estimativa da 
carga do tabagismo no Brasil: mortalidade, morbidade e custos. Cad Saúde 
Pública. 2015;31(6):1283-97. 
 
HAYES CB, COLLINS C, O'CARROLL H, WYSE E, GUNNING M, GEARY M, 
ET AL. Effectiveness of motivational interviewing in influencing smoking 
cessation in pregnant and postpartum disadvantaged women. Nicotine Tob 
Res. 2013;15(5):969-77. 
 
 



 

 

348 
 

REFERENCIAL TEÓRICO PROPOSTO POR MICHEL FOUCAULT: 

RELATO DO DIÁLOGO COM A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

INFANTOJUVENIL 

 
NAIANA ALVES OLIVEIRA1; VALÉRIA CRISTINA CHRISTELLO COIMBRA2 

 
1
Universidade Federal de Pelotas – naivesoli@gmail.com 

2
Universidade Federal de Pelotas – valeriacoimbra@hotmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O referencial teórico proposto por Michel Foucault inspirou a 
problematização de alguns questionamentos sobre as práticas de cuidado 
desenvolvidas na Atenção Psicossocial infantojuvenil.  Entende-se a 
constituição do referencial teórico foucaultiano, como possibilidade de guiar, de 
tornar-se possível na pesquisa, pela capacidade de ser inventado, construído, 
quando é colocado em movimento com o objeto de pesquisa (VEIGA-NETO, 
2009).  

Para Veiga-Neto (2007), Foucault tinha uma preocupação em 
problematizar a posição do sujeito, trazendo-o como alguém que é assujeitado, 
pois se assujeita a si e ao outro. Além disso, o sujeito é aquele que está 
submetido às práticas e às estratégias de normalização, desenvolvendo, assim, 
um exercício de forças e de tencionamento (FOUCAULT, 2011). É neste 
sentido que Foucault mostra, ao longo de suas problematizações, um caminho 
para a história das descontinuidades, das rupturas, da constituição dos 
discursos, das relações de poder e das formas de dominação no cotidiano da 
vida social.  

Assim, tem-se a possibilidade de olhar para a história da contingência, 
de ver o modo como os sujeitos são constituídos na modernidade e como o 
sujeito se desloca nessa zona de normalização. Desse modo, o objetivo aqui 
empreendido é relatar a experiência da utilização do referencial teórico 
inspirado por Michel Foucault, na enfermagem e saúde, com o qual foi possível 
problematizar as práticas de cuidado na Atenção Psicossocial infantojuvenil. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência sobre a utilização do referencial 
teórico proposto por Michel Foucault, numa tese de doutorado, a partir das 
entrevistas realizadas com os trabalhadores da Atenção Psicossocial 
infantojuvenil, além dos registros feitos em diário de campo e da observação.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Pelotas, sob parecer 
Nº. 1.190.475/2016 e CAAE 47881915.2.0000.5316. 
 

3. UM DIÁLOGO COM REFERENCIAL TEÓRICO INSPIRADO EM MICHEL 
FOUCAULT 
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Para problematizar as práticas de cuidado na Atenção Psicossocial 
infantojuvenil, a partir de alguns conceitos empreendidos por Michel Foucault, 
foi necessário olhar para a história, para o passado daquele serviço de saúde. 
Para tanto, tomou-se o discurso dessa prática, a partir das entrevistas 
realizadas com os trabalhadores de um Centro de Atenção Psicossocial 
infantojuvenil, de um município do sul do país, e ainda, para a produção do 
diário de campo e da observação das práticas, construídos com a intenção de 
olhar as ações de cuidado produzidas, buscando dar visibilidade aos 
acontecimentos que ocorrem na instituição. 

Investigar, analisar, problematizar enunciações, significa não envolver-se 
no debate se aquilo que afirmam é ou não verdade, ou se suas proposições 
são plausíveis. O que se busca são os efeitos dos discursos quando são 
colocados em movimento, pois “o discurso é um operador” (FOUCAULT, 2012, 
p. 221). Neste sentido, problematizou-se e colocou-se em movimento as 
enunciações sobre as práticas de cuidado na Atenção Psicossocial 
infantojuvenil, a partir do corpus de análise, de modo a olhar para o que estava 
dito, visível, não interessando qualquer enunciação que seja produto de uma 
interpretação. 

Michel Foucault ao longo de suas problematizações, propôs conceitos e 
noções que remetem a uma compreensão crítica das relações de poder e das 
práticas discursivas e não-discursivas que as sustentam, possibilitando pensar 
a história e as sociedades em termos de relações, tensões e conflitos. 

Para Foucault é no contexto de um dado saber, de um dado 
acontecimento, que podemos apreender o movimento de seu aparecimento, de 
sua história, de redefinições, de rupturas (FOUCAULT, 2013). Desse modo, o 
modo de cuidado na Atenção Psicossocial para crianças e jovens, permite 
resistir a proposições de saberes com características verdadeiras, estanques. 
Assim, dialogar com o referencial teórico de Michel Foucault significou a 
possibilidade de encontrar novos modos de pensar e produzir o cuidado no 
presente, bem como conhecer a necessidade de construir novas ferramentas 
para práticas de cuidado em saúde mental na contemporaneidade, como um 
operador de mudanças em relação às condições anteriormente constituídas.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Com a utilização do referencial teórico de Michel Foucault, não buscou-se 

obter respostas, nem tampouco soluções para os problemas propostos. A 
pretensão não é a de propor modos “verdadeiros”, “definitivos” de práticas de 
cuidado, mas pensar como essas práticas se constituíram e se constituem, e 
como podem estimular nossas práticas sociais, enquanto trabalhadores da 
saúde. 

Por fim, a inspiração foucaultiana empreendida, contribuiu para a 
compreensão dos efeitos modernos do cuidado na Atenção Psicossocial 
infantojuvenil, mas, ainda, a possibilidade de (re)orientação das práticas 
diárias, das práticas de cuidado envolvidas na constituição histórica da criança 
e do jovem, e tudo o que envolve a sua saúde mental. 

Focar nos atravessamentos provocados pelas enunciações das práticas 
de cuidado, provocou mudanças, transformações. Além disso, o diálogo com o 
referencial contribuiu para o fortalecimento das ações produzidas no campo da 
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Atenção Psicossocial, como forma de contribuir para a consolidação das 
políticas públicas para crianças e jovens, no campo da saúde mental. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A população idosa com 60 anos ou mais deve alcançar em 2050 dois bilhões 

de pessoas no mundo. O aumento da longevidade se deve a diversos fatores 

como, por exemplo, sociais, econômicos e de saúde. Entretanto, o fato das 

pessoas estarem vivendo mais não é sinônimo de envelhecimento saudável. O 

desafio do sistema de saúde está no desenvolvimento de ações de promoção e 

prevenção, de modo a encontrar estratégias eficazes e resolutivas para a 

população mundial envelhecida.  

No Brasil, a projeção para os próximos vinte anos é que a população idosa 

atinja 30 milhões de pessoas. A longevidade vem contribuindo 

progressivamente para o crescimento de idosos no país. Segundo o censo do 

IBGE de 2010, o Rio Grande do Sul concentra o maior número de idosos.  

Em Nova Petrópolis, a população estimada em 2016 era de 20.000 habitantes, 

sendo 3.000 idosos. Para atender a esta população, a rede de atenção à saúde 

do município conta com 7 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que comportam 

8 Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 1 NASF (Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família) na modalidade 1, 2 academias de saúde – 55 grupos de 

exercícios físicos, 1 hospital de pequeno porte, Programa Municipal de Plantas 

Medicinais, Bombeiros Voluntários, SAMU, Caps 1, CRAS e Conselho Tutelar. 

O município possui 100% de cobertura da Atenção Básica com a Estratégia de 

Saúde da Família e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição nas 

seguintes áreas: Educação Física, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição e 

Psicologia. O campo prático da residência é vinculado ao NASF. Atualmente 

esta equipe é composta por 12 profissionais entre servidores e residentes. O 

NASF iniciou suas atividades no município em 2013 e atualmente a equipe é 

formada por 1 Assistente Social, 1 Educador Físico, 1 Farmacêutico, 1 

Fisioterapeuta, 1 Fonoaudiólogo, 1 Nutricionista e 1 Psicólogo. 

As demandas de atendimentos solicitadas ao NASF são discutidas através de 

matriciamentos realizados com as equipes das unidades de saúde com 
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frequência mensal. Nesse espaço são discutidos os casos e construída a 

melhor forma de intervenção, a qual pode gerar desde orientação, apoio às 

ações de saúde de promoção e prevenção junto à rede do município, apoio 

técnico-pedagógico, educação permanente, visita domiciliar até, quando 

necessário, atendimentos individuais.  

Por meio do NASF, iniciou-se o atendimento de um paciente diagnosticado 

com Parkinson, sendo atualmente três usuários acompanhados, todos 

pertencentes ao mesmo território da ESF. O diagnóstico de Parkinson é 

realizado em serviços de referência fora do município, em sua maioria 

localizada em Porto Alegre: Grupo Hospitalar Conceição, Complexo Hospitalar 

Santa Casa e Hospital São Lucas/PUCRS.  

Compreendendo o fluxo desses usuários entre ESF e unidade de referência, 

verificou-se a inexistência de dados epidemiológicos referentes à pacientes 

com Parkinson no município de Nova Petrópolis. A cidade não possui um 

médico neurologista, sendo os pacientes encaminhados para o serviço de 

referência para avaliação e diagnóstico e, posteriormente contrarreferenciados 

ao município de origem para acompanhamento médico clínico, dispensação de 

medicamentos e reabilitação.  

Diante da ausência destes dados epidemiológicos, foi verificada a necessidade 

do mapeamento por território, contemplando as 8 ESF, a fim de identificar 

esses usuários para possíveis ações conjuntas entre os diferentes níveis de 

saúde, visando à integralidade, o cuidado longitudinal e a coordenação do 

cuidado.  

A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e progressiva. Os 

sintomas evoluem lentamente causando dependências múltiplas, limitações, 

isolamento social, dificuldade de comunicação e alimentação. As ações 

integradas por diferentes núcleos nestes casos qualificam os atendimentos e 

promovem maior resolutividade. 

A Fonoaudiologia contribui na prevenção e redução de agravos nas áreas de 

fala, voz e deglutição. Além disso, a interface entre Fonoaudiologia com os 

demais núcleos profissionais proporciona ao paciente o cuidado integrado, a 

corresponsabilização de todos e melhor qualidade de vida ao usuário. 

Desta forma, o objetivo deste relato de experiência é descrever o percurso 

traçado no município para identificação desses usuários e elaboração de uma 

linha de Atenção à Saúde dos Idosos Parkinsonianos na Atenção Básica à 

Saúde. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada através do programa AME – Sistema de Administração 

de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

para os pacientes que usam medicamentos do componente especializado para 

o tratamento de Parkinson pelo CID G.20. Além disso, foram pesquisados, por 

meio do prontuário eletrônico, os pacientes que buscam, nas farmácias das 
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ESF, os medicamentos prescritos para a doença e que integram a relação 

municipal de medicamentos essenciais do município de Nova Petrópolis 

(REMUME). Especificamente, os medicamentos são o Cloridrato de biperideno 

2mg e a Carbidopa + Levodopa 25mg/250mg. As buscas em prontuários nos 

serviços municipais são realizadas com auxílio da Farmacêutica do NASF. 

  

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram localizados mais cinco usuários, totalizando oito até o momento. No 

entanto, acredita-se que os casos são subnotificados tendo em vista o tamanho 

da população e o número de idosos no município, além de considerar que, com 

o aumento da população idosa, também ocorre um incremento de 

comorbidades e doenças crônico-degenerativas. 

Foram identificadas algumas dificuldades nesta busca, como a identificação 

dos pacientes que usam medicamentos para Parkinson e que os adquirem em 

drogarias privadas e através de processos judiciais, pois não constam nos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Outra questão relevante foi o 

tempo despendido para a pesquisa dos pacientes por ESF, pois não há um 

programa de compilação unificada dos dados.  

O fato de a equipe estar mais sensibilizada possibilitou o olhar ampliado, bem 

como a necessidade de uma linha de Atenção à Saúde desta população. A 

busca ativa por parte da ESF propiciou que oito usuários fossem 

acompanhados de acordo com suas necessidades respeitando os princípios da 

equidade. 

  

4. CONCLUSÕES 

 

O mapeamento desses usuários no território contribui para elaboração de 

estratégias eficazes de cuidado longitudinal e ações conjuntas em diferentes 

níveis e núcleos de saúde, proporcionando aos idosos parkinsonianos e suas 

famílias o cuidado integral e o desenvolvimento de uma Linha de Atenção à 

Saúde desses usuários dentro da Atenção Básica à Saúde.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A população LGBT encontra diversas barreiras no que diz respeito aos 
cuidados á saúde, verifica-se que o direito a saúde desta população relaciona-
se em muitos países com determinados programas e políticas de saúde, mais 
específicamente aquelas de prevenção e tratamento de doenças sexualmente 
transmissíveis (DALY, SPICER E WILLAN, 2016). Segundo Neer e Anahí 
(2015) referem que o sistema público de saúde revela a necessidade de 
tensionar conceitos de saúde e doença para além de categorías morais. O 
objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma revisão sistemática 
de resumos publicados na base de dados PUBMed. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão sistemática de resumos de artigos sobre as 

necessidades de saúde que a população LGBT apresenta, olhando para os 

diferentes cenários e serviços de saúde. Com a finalidade de buscar artigos 

que subsidiem a discussão a respeito das necessidades de saúde para esta 

revisão, realizamos a seguinte questão: “quais são as necessidades de saúde 

da população LGBT?” A busca ocorreu em agosto na base de dados PubMed 

com os seguintes descritores: Comprehensive Health Care (MeSHTerms); 

Public Policies (MeSHTerms); Sexual Minorities (MeSHTerms); Homosexuality 

(MeSHTerms); LGBT; Homosexual rights. Foram adicionados os filtros: Artigos 

de acesso livre e completos, publicações dos últimos dez anos e na língua 

inglesa, portuguesa e espanhola. Foram excluídos os artigos duplicados, 

resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de reflexão, editoriais, 

artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo, e artigos 

publicados fora do período de análise.  Foram encontrados 101 artigos, foram 

descartados 83 artigos por tratarem de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), estarem fora da temática e por abordarem direitos legais. Restando 18 

resumos para serem lidos. A seguir destacamos o fluxograma com a busca dos 

artigos: 

mailto:fraga.juana@gmail.com
mailto:cissascardoso@gmail.com
mailto:kaa_langmantel@hotmail.com
mailto:patriciabandeira_@hotmail.com
mailto:mandagara@hotmail.com
mailto:valeriacoimbra@hotmail.com
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As pessoas transgêneros encontram muitas barreiras aos cuidados de 
saúde e as recomendações sobre o melhor oferecimento de seu tratamento 
podem promover ou frustrar o bom atendimento. Destacar que as 
necessidades de saúde da população LGBT vão muito além das necessidades 
especificas do ser trans ou homossexual deveria levar a novas políticas de 
saúde que garantissem a inclusão de tal população nos serviços. Há ainda nos 
dias de hoje o fator discriminatório com a população LGBT, que embora 
tenham anos de luta por direitos ainda sofrem atos discriminatórios até mesmo 
dentro dos serviços de saúde. Estes atos são responsáveis muitas vezes pelo 
agravo das situações no processo de doença assim como da não procura do 
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serviço (DEUTSCH E FELDMAN, 2013; BRASIL, 2008; SMITH ET AL, 2016, 
CASTRO, 2012; CARRARA, 2012). 

O grupo populacional que esta afastado da atenção primaria por 
experiências negativas deve ser reincluído e vinculado, garantindo que todas 
as suas necessidades sejam sanadas assim como é para a população geral, 
compreendendo o individuo como um ser holístico, levando em consideração o 
seu ser biológico, seu ser psicológico e o ser social (DIETZ E HALEN, 2012; 
PALFREY, 2015; KANO ET AL, 2016). 

A educação permanente e continuada pode ser uma ferramenta para 
que os profissionais já inseridos nos serviços de atenção primária tomem 
conhecimento sobre as necessidades de saúde da população LGBT, se livrem 
de preconceitos e consigam realizar boas práticas dentro da atenção primária, 
refazendo e reforçando vínculos que levariam tais grupos populacionais para o 
serviço, conseguindo assim identificar suas problemáticas e traçar planos 
terapêuticos e planejar ações efetivas (LAW ET AL, 2015; MATHEWS E LEE, 
2014; SELL E HOLLIDAY, 2014). O enfermeiro tem um papel fundamental na 
promoção da saúde da população brasileira, este tem que ter a visão critica 
necessária para planejar ações e incentivar políticas para garantir o bem estar 
dos brasileiros, sendo assim é importante destacar a necessidade de que estes 
profissionais se renovem nas questões que dizem respeito a população LGBT, 
podendo assim incentivar os colegas das equipes multiprofissionais a fazer o 
mesmo (BRASIL, 2012; ADAMS ET AL, 2014; CARDOSO E FERRO, 2012; 
HENDERSON, 2009). 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Há também uma grande necessidade de trabalhar o tema da saúde LGBT 

sem vincular este grupo unicamente a doenças sexualmente transmissíveis 
como percebemos na maior parte das publicações cientificas existentes. A 
aproximação dos profissionais de saúde com a temática, desconstruindo os 
saberes que levam ao afastamento da população LGBT e construindo saberes 
que levem ao cuidado de forma integral e com equidade contemplará as 
necessidades de saúde de tal grupo. 

A produção cientifica sobre os diversos vieses que não se refiram 
unicamente a população LGBT vinculada a doenças sexualmente 
transmissíveis auxiliaria no processo de uma nova identidade social para este 
grupo que vem por anos vivendo as margens da sociedade heteronormativa e 
binaria.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As características do processo de trabalho do Centro de Materiais e 
Esterilização (CME) vêm se modificando perante a opinião dos profissionais de 
saúde (TAUBE et al., 2008). Assim, reforça-se a importância de o próprio 
enfermeiro compreender os elementos de seu processo de trabalho no CME, 
fator fundamental para que conheça e valorize seu fazer. 

 As atribuições do enfermeiro no planejamento, coordenação, execução 
e supervisão da equipe é fundamental na qualificação do CME, de modo a 
garantir a eficácia dos processos e contribuir para a prevenção de infecções 
hospitalares (OURIQUES; MACHADO, 2013). 

Objetivou-se conhecer a percepção de enfermeiros acerca da 
visibilidade do trabalho do enfermeiro no Centro de Materiais e Esterilização.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva com dezessete 
enfermeiras de um hospital filantrópico do sul do país. A coleta dos dados foi 
realizada de outubro a dezembro de 2014 através de entrevista semi-
estruturada. Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética sob o parecer 
159/2014. Os dados foram analisados conforme a análise textual discursiva, 
seguindo a organização em quatro focos: desmontagem dos textos; 
estabelecimento de relações; captando um novo emergente e processo auto 
organizado (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Evidenciou-se que existe pouca visibilidade acerca das atividades 
específicas do enfermeiro no setor, devido à pouca divulgação do trabalho do 
enfermeiro no CME e a ausência de conhecimento dos profissionais externos. 
A dificuldade que alguns enfermeiros demonstraram em manifestar seu 
entendimento acerca do trabalho do enfermeiro no CME pode estar atrelada à 
ausência de percepção da complexidade das atividades que envolvem o 
processamento de materiais durante a graduação.  
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Do mesmo modo, o fato do trabalho desenvolvido no CME depender de 
outros serviços de apoio para ser concretizado e também a ausência de 
critérios de seleção dos trabalhadores, bem como, a insuficiente compreensão 
da importância do trabalho do enfermeiro do CME para a promoção da 
assistência de enfermagem ao paciente constituem-se em fatores que 
dificultam o reconhecimento e a visibilidade do trabalho desenvolvido no CME. 
Foi possível evidenciar que a organização do trabalho e a presença de rotinas 
no setor são fatores que contribuem para a visibilidade do trabalho do 
enfermeiro do CME. 

O desconhecimento do trabalho do enfermeiro no CME pode estar 
atrelado ao CME ser um setor fechado, com pouco contato com outros 
profissionais e ausência de contato com pacientes, prejudicando a 
comunicação externa e a visibilidade do seu trabalho. 

A percepção acerca do valor negativo dado a esse trabalho por outrem 
foi expressa pelos enfermeiros do CME convergindo com os achados de uma 
pesquisa (BARTOLOMEI; LACERDA, 2006), a qual evidenciou que apesar dos 
enfermeiros do CME valorizarem positivamente seu trabalho, julgam que 
externamente ele não é valorizado e reconhecido. 

A falta de reconhecimento da importância do fazer desenvolvido pelo 
enfermeiro no CME pode estar relacionada à dificuldade existente na formação 
profissional acerca da aplicabilidade dos conteúdos teóricos sobre a 
importância das suas ações para a prevenção do controle de infecções 
hospitalares (JERICÓ; CASTILHO, 2010), ou falta amadurecimento ao 
estudante em perceber que o cuidar em enfermagem pode ser realizado 
através do processamento de materiais. 

 Mostra-se necessário que o enfermeiro se valorize e evidencie seu 
trabalho como elemento fundamental para o alcance do resultado do trabalho 
na unidade e sua relevância para o cuidado em saúde (MARTINS et al., 2011). 

A visibilidade do trabalho do enfermeiro é prejudicada por fatores cuja 
resolutividade não depende apenas do enfermeiro do CME, mas também dos 
serviços de apoio, como a quantidade insuficiente de materiais e de roupas 
cirúrgicas que, diante da grande demanda de cirurgias, podem levar à 
suspensão das mesmas.  

A atuação do enfermeiro em uma área de trabalho não assistencial 
ainda é um grande desafio ao enfermeiro do CME, pois o cuidado indireto é 
menos valorizado. Essa fragmentação também se deve à alta rotatividade dos 
membros da equipe de enfermagem. 

4. CONCLUSÕES 
 

O CME é um setor essencial para a realização de procedimentos em 
saúde, e o gerenciamento realizado pelo enfermeiro neste serviço é 
fundamental para a organização do setor, da equipe de trabalho e da qualidade 
do material distribuído, porém há pouca visibilidade do trabalho do enfermeiro, 
influenciada por fatores internos e externos. 

Considera-se relevante que a sociedade saiba que existem enfermeiros 
trabalhando nesta área, com a missão de contribuir com os cuidados em 
saúde. Para tanto, os enfermeiros do CME necessitam mostrar a importância 
de seu fazer para consolidar a sua visibilidade institucional e social, além do 
reconhecimento de uma área da enfermagem ainda pouco difundida. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A técnica de grupo focal consiste em buscar informações não de um 
indivíduo, mas em um grupo já existente ou formado especificamente para um 
período destinado à coleta de dados, em torno de um interesse relacionado ao 
tema da investigação. Assim, o grupo focal oportuniza ao pesquisador o 
conhecimento de atitudes, comportamentos e percepções dos sujeitos 
pesquisados (LEOPARDI, 2001; MEIER; KUDLOWIEZ, 2003). O método 
favorece ainda a comunicação entre os participantes, devido ao estímulo de 
terem que falar uns com os outros, e a partir desta interação, auxilia o 
pesquisador a compreender o processo grupal, examinando as diferentes 
análises das pessoas em relação a um tema (KITZINGER, 2009; KITZINGER; 
BARBOUR, 1999).  

Em uma revisão integrativa sobre o método de coleta, pode-se verificar 
que, em pesquisas na área da Enfermagem, o grupo focal favorece a 
percepção de práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes que, direta ou indiretamente, influenciam na saúde 
e na doença (BUSANELLO, et al; 2013). Apesar do uso desta técnica ser 
relativamente nova no campo científico da enfermagem os grupos focais foram 
criados em 1940, visando investigar as reações às propagandas e 
transmissões de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Denominadas como 
entrevistas focais e aliadas aos métodos quantitativos (BARBOUR, 2008).  

A escolha da técnica de grupo focal para coleta de dados deve ser 
direcionada em se manter o rigor metodológico, articulado com a sensibilidade 
e compromisso do investigador para atuar junto a grupos de modo geral 
(THOFEHRN, et al, 2013).  Diante do exposto, este resumo teve como objetivo 
relatar a experiência da aplicação da técnica de grupo focal para produção de 
dados em pesquisa qualitativa que originou uma dissertação de mestrado.                                                                                                                                      
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência acerca da utilização da técnica de 
grupo focal como método de coleta de dados de uma pesquisa de Pós-
graduação, nível Mestrado, da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Pelotas, no período de 2014 a 2016. A pesquisa da qual foi 
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elaborado esse relato teve uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva e 
exploratória, e teve o objetivo de ressignificar a Teoria dos Vínculos 
Profissionais Saudáveis. 

Fizeram parte desta, 8 enfermeiras de um Hospital Geral no sul do Rio 
grande do Sul, as informações foram coletadas por meio da técnica de grupo 
focal que contou com a participação da mediadora e duas observadoras que 
utilizaram um gravador e diário de campo.  

      
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por ter sido um estudo qualitativo, com referencial construtivista, que 
objetivou ressignificar o tema do estudo, o grupo focal contemplou os objetivos 
pretendidos. Para a operacionalização da técnica construíu-se um cronograma 
das atividades que foram desenvolvidas junto aos participantes da pesquisa.  

Santos, Silva e Jesus (2016) defendem que Grupo focal é uma técnica de 
pesquisa formulada especialmente numa abordagem qualitativa, se utiliza das 
interações pessoais em forma de grupos para a coleta e análise dos dados. 
Segundo as autoras permite aos entrevistados exporem suas ideias e 
estabelecerem opiniões sobre o tema pesquisado, possibilitando o 
aprofundamento do tema, ou a descoberta de algo que esteja sendo objeto de 
investigação.  

Os encontros para realização dos grupos focais foram em uma sala 
reservada no interior da Instituição, local do estudo, o que permitiu a discrição 
dos encontros, por estar localizada fora da área de circulação comum. Foram 
pactuados os dias e horários em que todas puderam participar, ao total foram 
realizados 5 (cinco) encontros, que tiveram uma duração média de uma hora e 
meia.  

A técnica de grupo focal para a coleta de dados proporcionou uma 
abertura maior entre o grupo, permitindo discussões mais profundas. Através 
das reflexões construídas pode-se fazer um aprofundamento nas discussões 
sobre o objeto de estudo e formação de novas ideias e estratégias para os 
problemas levantados. Associado ao método, o referencial teórico escolhido, 
favoreceu uma pausa internalizadora a respeito das questões discutidas nos 
encontros anteriores, percebida como uma etapa importante para assimilação 
das ideias, e reflexão sobre o conteúdo, o que enriqueceu os demais 
encontros.  

A experiência quanto a escolha deste método de coleta de dados permitiu 
conhecer a percepção de cada pessoa dentro de um grupo, bem como das 
percepções do grupo em si, tornando uma experiência enriquecedora para as 
autoras desta reflexão, que atuaram como pesquisadoras. Com isso, as 
construções coletivas proporcionaram uma visão aprofundada sobre o tema em 
questão.  

Para Busanello et al, (2013) o  método gera possibilidades 
contextualizadas pelo próprio grupo de estudo, buscando compreender 
processos de construção da realidade por determinados grupos sociais e 
entender práticas cotidianas, ações reações a fatos e eventos.   

Foram experiênciados diversos desafios na aplicabilidade da técnica, para 
que esta fosse desenvolvida com o rigor científico que lhe é exigido. Tais como: 
conseguir fazer o agendamento dos encontros de modo que todos os 
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participantes conseguissem estar no mesmo dia e horário pacutado; observar o 
comportamento de todos os sujeitos em determinado momento da discussão, 
assim como, suas reações às opiniões opostas; instigar novas ideias; motivar 
as pessoas a aprofundar o tema e expor seu ponto de vista; não direcionar as 
respostas do grupo e sim mediar as discussões, sem perder de vista o objetivo 
do estudo. Estes desafios serviram como estímulo para o bom uso da técnica 
durante a  pesquisa, promovendo um olhar crítico sobre as relações grupais e 
sua interrelação com o objeto de estudo.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A escolha da técnica de coleta de grupo focal, na pesquisa mencionada, 

foi fundamental para o sucesso da discussão dos resultados encontrados, pois 
permitiu a emersão de pontos de vista e questionamentos significativos. 
Considerou-se a técnica de grupo focal um instrumento enriquecedor pois 
desvelou as percepções coletivas sobre o objeto de investigação. Portanto, faz-
se necessário aprimorar o entendimento acerca da utilização do método, tanto 
isoladamente, como auxiliar de outros métodos de coleta de dados. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Para os cuidados e sobrevida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal os recém-nascidos (RN) são expostos diariamente a inúmeros 
procedimentos dolorosos e estressantes, para fins diagnósticos e terapêuticos. 
Em Paris, um estudo com 430 RN de 13 UTI Neonatais, de 24 a 42 semanas 
de idade gestacional, hospitalizados durante 14 dias, evidenciou 115 
procedimentos, dolorosos e estressantes, por recém-nascido, com média de 16 
procedimentos-dia (CARBAJAL et al., 2008). Estudo inglês apontou que os RN 
passaram por 8 procedimentos dolorosos-dia, nos primeiros 7 dias, e 68 nos 
primeiros 14 dias (BRITTO et al., 2014). Já no Brasil, São Paulo, estudo em 
UTI Neonatal mostrou que os RN foram submetidos a 6,6 procedimentos 
invasivos por dia (SPOSITO, 2016). Alguns destes estudos sugerem que parte 
da morbidade dos RN pode ser atribuída às injúrias no desenvolvimento 
cerebral advindas da estimulação estressante do ambiente intensivo. Pois, os 
RN enfrentam múltiplas adversidades físicas e privação materna, com 
restrições de contatos prazerosos, como o “pele a pele” e a amamentação, e 
podem ser desencadeadas sequelas incapacitantes, doenças crônicas, 
dificuldades de aprendizado, entre outras (CARBAJAL et al., 2008; 
BRUMMELTE et al., 2012). É notável nas instituições de saúde a ausência de 
protocolos baseados em evidências para o adequado manejo da dor e estresse 
neonatal. Nesta perspectiva, o protocolo, como rotinas de cuidados e das 
ações de gestão, elaboradas com embasamento científico, atualizado por 
profissionais experientes e especialistas da área, tem como objetivo orientar 
fluxos, condutas e, procedimentos clínicos aos profissionais (WERNECK; 
FARIA; CAMPOS, 2009). A dificuldade na avaliação e tratamento da dor 
configura-se como uma grande preocupação dos pesquisadores, nacionais e 
internacionais, e dos profissionais da área. Assim, o objetivo foi desenvolver 
um Protocolo Multiprofissional para Manejo da Dor e Estresse do Neonato em 
UTI, com base em evidência e participação ativa da equipe neonatal de 
hospital infantil público, no estado do Paraná. 
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2. METODOLOGIA 
 
O estudo integra um projeto temático, e foi desenvolvida uma 

intervenção com base em referencial metodológico da Pesquisa-ação 
(THIOLLENT, 2011), contou com três fases, que contemplaram as 12 Etapas 
de Thiollent (2011), a saber: Fase I – etapas 1, 2, 3, 7 e 8; Fase II – etapas 4, 
5, 6, 9 e 10; Fase III – etapas 11 e 12. Foi aprovado pelo CEP, em 01 de julho 
de 2016, Parecer CEP/SD/UFPR 1.618.264, e CAAE nº 
56162516.4.0000.0102. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 
2016 até julho de 2017, após a assinatura do TCLE por cada entrevistado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Fase I aconteceu a caracterização dos conhecimentos e práticas da 

equipe multiprofissional no manejo da dor e estresse neonatal, mediante um 
questionário semi-estruturado aplicado para todos os profissionais de saúde 
(n=65) atuantes na UTI Neonatal. Além dos dados de identificação dos 
entrevistados, observou-se quanto aos aspectos relativos aos conhecimentos e 
práticas, que todos os profissionais de saúde concordaram com a afirmativa de 
que o RN sente dor, entretanto na prática profissional, a dor não é 
rotineiramente verificada como 5º sinal vital. Não souberam relatar o nome da 
escala utilizada para avaliação da dor, 44,6% dos entrevistados. Dentre as 
medidas não farmacológicas as mais citadas foram a contenção (26,2%) e a 
sucção não nutritiva (23,1%). Apontando para insuficientes conhecimento e 
práticas de adequado manejo da dor e estresse no RN.  

Para a Fase II - A teoria como estratégia para embasamento da práxis, 
foram discutidos os resultados da primeira fase em cinco oficinas 
multiprofissionais, com embasamento teórico sobre os aspectos fisiológicos, de 
manifestação, de avaliação e tratamento - farmacológico e não farmacológico – 
da dor, a saber: A dor dos RN em UTI Neonatal; A linguagem da dor nos RN; 
Escalas para avaliação da dor neonatal; Métodos farmacológicos e não 
farmacológicos para alívio da dor neonatal; Carga sensorial relacionada aos 
procedimentos realizados na UTI Neonatal.   

E, na Fase III - Elaboração do Protocolo e Implementação das ações, foi 
elaborado e consolidado, em duas oficinas, o Protocolo para o Manejo da Dor e 
Estresse na UTI Neonatal. Pimenta et al. (2015) ressaltam a importância da 
validação do protocolo pelos profissionais que o utilizarão, para que seja aceito 
e incorporado no processo de trabalho. Os autores sugerem a inclusão destes 
profissionais na elaboração do instrumento.   

 
4. CONCLUSÕES 

 
O referencial metodológico de Thiollent foi aplicado com êxito, com suas 

12 Etapas organizadas em três fases, culminando com o desenvolvimento do 
Protocolo para Manejo da Dor e Estresse do Neonato na UTI Neonatal. O 
Protocolo constituiu-se uma inovação tecnológica do cuidado, prevê a melhoria 
das práticas assistenciais no espaço hospitalar da investigação, e é 
reprodutível. 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 

369 
 

 
BRITTO, C.D. et al. PAIN—Perception and Assessment of Painful Procedures 

in the NICU. Journal of Tropical Pediatrics, v.60, n.6, p. 422-427, 2014.  

BRUMMELTE, S. et al. Procedural pain and brain development in premature 

newborns. Annals of neurology, v. 71, n. 3, p. 385-396, 2012.  

CARBAJAL, R. et al. Epidemiology and treatment of painful procedures in 

neonates in intensive care units. JAMA, Chicago, v.300, n.1, p.60-70, 2008.  

PIMENTA, C.A. M. et al. Guia para construção de protocolos assistenciais 

de enfermagem. São Paulo: COREN-SP, 2015.  

SPOSITO, N.P.B.  Prevalência e manejo da dor em recém-nascidos 

internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: estudo 

longitudinal. São Paulo, 2016. 115p. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez; 2011. 

WERNECK, M.A.F.; FARIA, H.P.; CAMPOS, K.F.C. Protocolos de cuidado à 

saúde e de organização do serviço. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

370 
 

PROCESSO DE TRABALHO E IMPACTOS NA SAÚDE DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO SUL 

 
LAINE BERTINETTI ALDRIGUI1;VANDA MARIA DA ROSA JARDIM2; SONIA 

REGINA DA COSTA LAPISCHIES3; PALOMA SOUSA LORENZATO4; 
MARIANA DIAS DE ALMEIDA5; CARLOS DOS SANTOS TREICHEL6 

 

 1
Universidade Federal de Pelotas – lainebertinetti@outlook.com  

2
Universidade Federal de Pelotas – vandamrjardim@gmail.com 

3
Universidade Federal de Pelotas – sonia_lapisx@hotmail.com 

4
Universidade Federal de Pelotas – palomalorenzatopel22@gmail.com 
5
Universidade Federal de Pelotas –almeidamarianadias@gmail.com  

6
Universidade Estadual de Campinas – carlos-treichel@hotmail.com 

 

EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Sistema Único de Saúde propõe a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

para a expansão, consolidação e qualificação da atenção básica. As equipes 
de ESF são constituídas por profissionais com formação formal na área da 
saúde acrescidas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que residem na 
comunidade em que atuam (BRASIL, 2012). 

De acordo com Alcântara e Assunção (2016) o campo de atuação desse 
profissional permeia entre o saber científico e o construído pela experiência o 
que faz reduzir as fronteiras entre o usuário e a equipe de saúde. No entanto, 
ao exercer suas atribuições, o ACS entra em contato com as diversas formas 
de sofrimento o que pode trazer conflitos e desgaste emocional. A proximidade 
com a comunidade ao mesmo tempo em que traz aberturas para o trabalho, 
também suscita sentimentos de impotência e, muitas vezes, o sofrimento 
psíquico vivenciado nas relações de poder são inerentes às condições de 
trabalho (SANTOS et al. , 2017). 

Este resumo tem por finalidade apresentar a pesquisa intitulada 
“Processo de trabalho e seus impactos na condição de saúde de agentes 
comunitários de saúde na região sul do Rio Grande do Sul”4 a qual objetiva 
conhecer o processo de trabalho e seus impactos na vida e produção dos ACS 
no Sul do Brasil. O referido estudo tem o potencial de fornecer subsídios ao 
planejamento e gestão de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 
 

2. METODOLOGIA 
 
A pesquisa supracitada obteve aprovação do Comitê de Ética da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, sob parecer nº 
51684015.1.0000.5316. Trata-se de um estudo quantitativo transversal, 
realizado entre os meses de março de 2016 a abril de 2017, com ACS de 21 

                                            
4
 Processo de trabalho e seus impactos na condição de saúde de agentes comunitários de 

saúde na região sul do Rio Grande do Sul. 
Código de aprovação COCEPE 8229. Cordenação: Vanda Maria da Rosa Jardim 
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municípios pertencentes a 21ª Região de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul.  

A coleta de dados foi realizada em encontros agendados com as 
Secretarias Municipais de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
lotação dos ACS. Ocorreram um a dois encontros nos municípios de pequeno e 
médio porte e em dois municípios maiores os encontros foram realizados em 
cada UBS. Os encontros foram conduzidos por oito coletadores previamente 
capacitados.  
            Os participantes, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), responderam o questionário estruturado autoaplicado que 
abordou questões de perfil do trabalhador, processo de trabalho, satisfação 
com o trabalho, sobrecarga e saúde do trabalhador. 

O controle de qualidade ocorreu através de checklist  ao final da 
aplicação do questionário e na duplicação de 5% das entrevistas. Após 
codificação, os questionários serão duplamente digitados no banco de dados 
da pesquisa na Faculdade de Enfermagem. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O presente estudo, encontra-se em fase de codificação dos instrumentos 

e inicio da construção do banco de dados. No período de coleta de dados 767 
ACS estavam em atividade na  21ª Região de Saúde, dos quais 598 ACS 
participaram do estudo.  

A maioria dos ACS não entrevistados eram do sexo feminino, 88,96%. 
Entre os motivos da não participação 29,27% não compareceram ao encontro 
marcado, 23,17% em licença saúde, 10,96% em férias; 10,96%  em licença 
maternidade, 9,15% em período de atestado, 6,1% recusaram, 4,27% folga no 
dia, 4,27% em consulta e 1,24% afastados do trabalho por outros motivos, 
totalizando 97,04% dos não respondentes (N=164). 

Por ocasião da coleta de dados foi possível observar, pelas expressões 
e falas dos participantes o impacto do trabalho na vida dos ACS.  

Estudos vem apresentando resultados importantes em relação aos 
desfechos que serão analisados nesta pesquisa. Araujo, Oliveira e Godoi 
(2015) identificaram que a sobrecarga de atividades, o salário, as condições de 
trabalho e a insatisfação no emprego estão afetando o rendimento e o melhor 
desempenho dos ACS; evidenciaram também, que o estresse e a sobrecarga 
de trabalho, assim como, a desvalorização e a insatisfação com a questão 
salarial estão diretamente ligados à Síndrome de Burnout. 

Foi identificado que o cotidiano de trabalho pode afetar de forma 
negativa a saúde dos ACS, implicando em maior prevalência de transtorno 
mental comum (TMC) (SANTOS et al., 2017), estando associado à demanda 
psicológica no trabalho e ausência de treinamento (LOPES et al., 2012). O 
trabalho do ACS possui uma dimensão insalubre, geradora de sofrimento o que 
parece constituir um paradoxo, afinal, o ACS é um cuidador que também 
requer cuidados (SANTOS et al., 2017).  

Este estudo pretende analisar e discutir aspectos da produção da 
Atenção Básica, tanto do ponto de vista de sua qualidade, como de satisfação 
e de saúde dos trabalhadores envolvidos. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Espera-se que os achados do presente estudo possibilitem aperfeiçoar o 

modelo de atenção em saúde, assim como, contribuir no processo de avaliação 
da atenção em saúde, a fim de qualificar a gestão e o cuidado prestado pelo 
SUS aos seus usuários. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho versa sobre a experiência de uma pesquisa que 

adotou a hermenêutica e a narrativa como recursos de análise acerca da 
utilização da estratégia de Gestão Autônoma da Medicação (GAM) como 
instrumento de educação. Essa teve como objetivo verificar a capacidade 
formativo-reflexiva que esse dispositivo potencializaria em trabalhadores 
operadores dos grupos de intervenção GAM (GI’s) de uma Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). E trará para análise as  contribuições dessa abordagem 
metodológica para pesquisa avaliativa e participativa no campo da saúde. 

A GAM é uma resposta a utilização pouco crítica dos psicotrópico e a 
total desconsideração do caráter simbólico desse uso (RRASMQ, 2006), 
representando um caminho de abertura ao diálogo e a cogestão do cuidado em 
saúde mental. Neste sentido, a fim de verificar  o caráter interventivo desse 
dispositivo, e sua capacidade de tornar-se intercessor para reflexão do 
trabalhador acerca das sua prática de cuidado em saúde mental, adotou-se a 
narrativa como marcador temporal. 

Assim, fixamos a experiência vivida no mundo do texto possibilitando 
com isso um reencontro futuro entre o narrador e a própria história, em uma 
perspectiva hermenêutica. Essa forma de se colocar frente ao objeto 
fundamenta a avaliação de quarta geração, também conhecido como 
construtivista.  

Esse tipo de avaliação sustenta que existam múltiplas realidades 
socialmente construídas através consensos provisórios entre os participantes 
(GUBA e LINCOLN, 2011, p.19). Portanto, toda compreensão é hermenêutica e 
deve ser entendida como um exercício interpretativo um movimento circular em 
busca de preencher as lacunas, em uma dialética mediada pela interrogação 
(GADAMER, 2003). Adotar a narrativa pode ser um caminho na busca da 
compreensão do ser no tempo (RICOUER, 2011).  
 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo hermenêutico-narrativo de caráter qualitativo fundamentou-
se no tripé avaliação, participação e intervenção e teve como sujeitos-
participantes trabalhadores de uma rede de assistência à saúde mental. Teve 
como amostra 17 trabalhadores operadores GAM distribuídos em 9 GI’s, sendo 
4 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 5 em Centros de Atenção 

http://wp.ufpel.edu.br/cipes/pessoas/rosana-teresa-onocko-campos/
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Psicossocial (CAPS). Os encontros foram  semanais e duração média de 7 
meses entre 2011 e 2012.  

Realizaram-se entrevistas semiestruturadas,  com duração média de 
uma hora, com os operadores antes (T0) e depois (T1) dos GI’s. O material foi 
transformado em narrativa (T0) através da extração dos núcleos argumentais, e 
validado por pesquisadores diferentes. Esta foi utilizada como mediadora do 
discurso na entrevista (T1), que por sua vez passou pelo mesmo processo 
resultado em uma Metanarrativa conforme Figura 1, base de análise para este 
estudo.  

 
Figura 1- Método de colheita e análise de dados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao utilizarmos o dispositivo de narratividade como estratégia de 

reflexão, os indivíduos teceram considerações sobre si e sobre o mundo, ao 
passo que dialogavam sobre a estratégia de GAM e o processo de 
empowerment dos usuários, como fica evidenciado na fala abaixo:  

“Você tem que continuar tomando a medicação”(T0)- Nossa Senhora! 
Infelizmente, eu realmente disse isso. Fica claro que, nos empoderamos do 
que a profissão nos traz para agirmos com opressão sobre o usuário, falamos 
‘ah, você tem autonomia’, mas na verdade ‘você tem autonomia, até onde EU 
quero que você tenha!’ (T1) [O3].  

A trabalhadora alerta para uma constância na inter relação usuário-
trabalhador-serviço, evidenciando que ainda é possível habitar lugares de 
controle e assumir posturas restritivas das possibilidades de ser, mesmo fora 
das instituições totais. Essa percepção vai ao encontro das expectativas de 
intervenção da GAM, que se pretende um tensionador das relações de poder 
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(ONOCKO-CAMPOS et al, 2012) e uma como ferramenta propulsora de debate 
ao possibilitar aos usuários acesso à informação e uma nova posição no 
diálogo, favorecendo seu empowerment. Essa abordagem faz uma convocação 
para reavaliação das práticas de cuidado no campo da saúde mental, suas 
hierarquias e cristalizações (ONOCKO-CAMPOS et al, 2013).  

Poder se revisitar por intermédio da narrativa de si, associada a uma 
experiência que se propõe dispositivo indutor de modalidades relacionais, 
como os GI’s, pareceu conduzir o trabalhador a um processo de crítico-
reflexivo sobre si e sobre o outro. Vimos, emergir ainda um movimento de 
abertura para o encontro e o diálogo no qual é possível reconhecer a 
legitimidade do saber da experiência, a autonomia e o direito dos usuários.  

4. CONCLUSÕES 

A adoção da narrativa como estratégia de intervenção se mostra 
potente à medida que através dela é possível fixar a experiência viva no tempo 
e na história e possibilitar ao sujeito se reencontrar com seu discurso. Além 
disso, pode representar um momento privilegiado de colocar em questão sua 
identidade e os sentidos de mundo criados por eles.  

Deste modo, o reconhecimento de si a partir da relação com o outro se 
torna fator principal de mutação e subversão de uma ordem estabelecida, uma 
vez que as mesmas lentes que nos conduzem ao entendimento do outro 
evidenciam o que, do outro, reside em nós. 

É essa possibilidade de fechamento e de abertura que a identidade 
narrativa sugere. É a potência de ser utilizada como estratégia de pesquisa e 
também de intervenção. Ela parte do pressuposto de que toda história pode ser 
recontada, e esse recontar que a história se permite gera um paradoxo, pois a 
cada conto ela muda, ainda que tentemos mantê-la, mas ao mesmo tempo ela 
continua a despeito de nosso desejo de mudá-la. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As dimensões do desastre da boate Kiss, na cidade de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, justificam investigar a produção de redes de saúde para 
enfrentamento dos seus efeitos. Definimos como objeto de pesquisa a rede de 
saúde produzida em Santa Maria após o desastre na Boate Kiss: principais 
características antes do desastre, principais mudanças para enfrentar os 
efeitos do desastre, características da rede quatro anos após o desastre, 
avaliação de diferentes atores sociais sobre a qualidade da atenção e 
capacidade de resiliência da rede. Nosso problema de pesquisa está 
sintetizado na seguinte questão: há características que ampliam, nas redes de 
atenção à saúde, a capacidade de absorver choques e adaptar-se às 
mudanças? Trata-se de uma pesquisa qualitativa, avaliativa e participativa. O 
objetivo deste trabalho é apresentar uma análise das possíveis composições 
entre os principais referenciais metodológicos da investigação em curso. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O desenho da pesquisa sustenta-se no conceito de avaliação de quarta 
geração (GUBA; LINCOLN, 2011) e na perspectiva do método da cartografia 
(FRA MAURO IN COWAN, 2000; GUATTARI; ROLNIK, 2011; PASSOS; 
KRASTRUP; TEDESCO, 2014). Pesquisas reunindo estes dois referenciais são 
desenvolvidas por diferentes grupos do campo da saúde coletiva brasileira, a 
exemplo de Campos e Furtado (2011). As principais técnicas de coleta de 
dados são grupos focais (GF) e entrevistas semiestruturadas (ESE). A 
pesquisa é constituída por etapas que, em alguma medida, possuem 
cronograma e características específicas, mas que, não sendo isoladas, 
tendem a se conectar e sobrepor. Para colheita de dados, foram inicialmente 
propostos os seguintes passos : a) entrevistas com usuários (Grupo de 
Interesse 1 – GI 1 – beneficiários); b) análise dos dados GI 1 c) grupo focal 
com trabalhadores-gestores da Secretaria de Município da Saúde (Grupo de 
Interesse 2 – GI 2 – representantes 1); d) análise dos dados GI 2; e) 
Entrevistas com Representantes de outras esferas de gestão (Grupo de 
Interesse 3 – GI 3 –Representantes 2 ou prejudicados); f) análise dos dados GI 
3; g) seminários/oficinas  da pesquisa: síntese de reivindicações, preocupações 
e questões dos diferentes grupos de interesses; h) Análise final; i) Elaboração 
do relatório. Em função de especificidades da situação em estudo, os grupos 
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de interesse foram denominados de beneficiários, representantes e 
prejudicados. A opção pela expressão prejudicados em substituição à 
expressão vítimas, proposta por Guba & Lincoln, deve-se ao fato de que, neste 
caso, os beneficiários da ação são as vítimas do desastre. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir do conceito de grupos de interesse, identificamos sujeitos, seus 

vínculos institucionais e buscamos uma primeira aproximação com a 
categorização da proposta metodológica da Avaliação de Quarta Geração: 
mapeamos beneficiários, representantes ou prejudicados. Desta forma, no 
desenvolvimento da investigação haveria uma sequência de entrevistas e 
grupos focais, seguida da análise e retorno a campo para o trabalho com o 
grupo seguinte. Neste contexto, o método da cartografia nos alertava sobre a 
provisoriedade destes mapas, pois “a pesquisa de campo geralmente coloca o 
cartógrafo diante de um território que ele não conhece e em relação ao qual 
pretende fazer avançar o entendimento e as práticas de trabalho”.(KASTRUP; 
PASSOS,2014). Sendo assim, o acompanhamento de percursos, a implicação 
em processos de produção, as conexão de redes ou rizomas levaria, 
necessariamente, a uma relativa desestabilização do desenho sustentado na 
hermenêutica e na dialética. Buscamos composições que considerassem as 
transversalizações. Reconhecemos que “o trabalho da análise/intervenção 
desestabiliza a própria noção de campo, já que modula seus limites e 
configurações” (PASSOS; BARROS, 2015, p20). Esta discussão nos levou à 
produção de uma proposta de diagrama, com predomínio de linhas curvas e 
pontilhadas. 

Figura I: Possibilidades de acesso ao plano de forças na pesquisa 

Círculo Hermenêutico Dialético Cartografia Desenho da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Guba & Lincoln, 2011 Fonte: PASSOS; BARROS, 

2015 

Fonte: autoras 

A proposta de desenvolvimento da pesquisa assume, na perspectiva 
cartográfica, o “acesso ao plano coletivo de forças” como diretriz principal 
(KASTRUP; PASSOS, 2014, p205). Esse acesso ao plano de forças moventes 
exige intervenção e “a intervenção não se dá em um único sentido: é pela 
importância que assume esta dimensão reticular na experiência clínico-política 
que a definição do método vai modulando” (PASSOS; BARROS, 2015, p28). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Avaliação de Quarta Geração, Intervenção e método da cartografia não 
são excludentes, como já demonstraram importantes pesquisadores do campo 
da saúde mental. Contudo, defendemos que as composições entre círculo 
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hermenêutico-dialético e a cartografia são singulares a cada investigação. 
Como partem de referenciais distintos, não são simplesmente complementares. 
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Eixo Temático: ( X ) Eixo 1  (   ) Eixo 2  (   ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As substâncias psicoativas, comumente designadas como drogas 
psicoativas, são as que, quando utilizadas, têm a potencialidade de mudar os 
processos de consciência, humor e pensamento individuais e podem ser 
classificadas como estimulantes, depressoras, alucinógenas e opióides 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006). O consumo de drogas 
psicoativas é universal e milenar, sendo consumidas por diferentes povos e 
culturas, em diferentes contextos, seja por lazer, rituais religiosos, curas ou fins 
terapêuticos (GABATZ et al, 2013).  

O padrão de uso de substâncias psicoativas é determinado pela 
quantidade de vezes que o indivíduo fez uso em um determinado período de 
tempo. Conforme a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (BRASIL, 
2014), o padrão de consumo pode variar desde o ‘uso na vida’ (qualquer uso, 
inclusive um único experimental) e ‘dependência’ (conjunto de sinais e 
sintomas que determinam se a pessoa está dependente da substância). 

O ambiente universitário é um facilitador do acesso dos jovens às drogas 
lícitas e ilícitas e o consumo de drogas aumenta após o ingresso na faculdade, 
com os índices de abuso de álcool e consumo de drogas ilícitas atingindo 
valores maiores na população universitária em relação à população em geral 
(KERR-CORRÊA et al, 1999). Para Silva e colaboradores (2006), universitários 
que não possuem religião, moram longe dos pais, apresentam mais horas 
livres e renda familiar alta apresentam consumo mais elevado de substâncias 
psicoativas, principalmente no último ano de graduação. 

O estudo de Lemos e colaboradores (2006) refere que os acadêmicos 
de cursos da área da saúde, apesar do maior conhecimento sobre os efeitos do 
álcool e outras drogas no organismo, as utilizam em proporções semelhantes 
às dos jovens de mesma idade da população geral. 

O presente estudo objetivou verificar se ter religião é fator protetivo para 
uso de substâncias por graduandos em terapia ocupacional da Universidade 
Federal de Pelotas. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa de caráter 

descritivo e delineamento transversal. Foram utilizados os questionários 
ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), de 
triagem para o uso de substâncias e um questionário para caracterização 
sociodemográfica. 
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A coleta dos dados se deu em 26-30 de junho de 2017, nas 
dependências da universidade e de acordo com os horários disponibilizados 
pelos professores e dos alunos regularmente matriculados. O preenchimento 
dos questionários ocorreu após explanação dos objetivos do estudo e 
assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Cada participante 
recebeu material informativo sobre o uso de substâncias psicoativas, redução 
de danos e informações sobre atenção especializada para uso abusivo. 

Os dados foram transcritos, categorizados e codificados. Após, 
realizou-se análise estatística através do método de cruzamento de dados que 
permitiu estabelecer a existência de correlação ou não dos dados obtidos. 
Ambas as etapas foram feitas no software Microsoft Excel. O nível de 
significância adotado foi de 95%, que segundo Montgomery (2004) é o nível de 
significância mais utilizado para trabalhos acadêmicos da área da saúde. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dos entrevistados 108 alunos entrevistados, 68% afirmam ter religião e, 

entre estes, 48,6% são católicos, 27,8% são espíritas, 11,1% são evangélicos e 
18% são de outras religiões (figura 1). 

Figura 1 - Relação de entrevistados de acordo com sua religião. Fonte: autora 
(2017). 

 
Quando correlacionado ter religião ao consumo de substâncias 

psicoativas antes do ingresso na universidade, 62,5% dos entrevistados que 
dizem ter religião afirmaram que faziam uso de alguma substância antes do 
ingresso na universidade, esta porcentagem cai para 54,5% em relação aos 
que afirmam não ter religião. Quando se compara ter religião a precisar de 
algum tipo de intervenção relacionado ao uso de álcool, 25,3% dos 
entrevistados que afirmam ter religião precisam de alguma intervenção e dos 
que não tem religião 35,3% necessitam de algum tipo de intervenção. Já em 
relação à maconha, 12,5% dos que afirmam ter religião necessitam de algum 
tipo de intervenção, assim como 14,7% dos que afirmam não ter religião 
(quadro 1).  
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Quadro 1 - Relação entre possuir ou não religião, uso antes do ingresso 
na universidade e risco para dependência de álcool e maconha. Fonte: autora 

(2017).  
Os resultados encontrados referentes à correlação entre maconha e 

religião condizem com os resultados encontrados por outros autores, como 
Pavani e colaboradores (2007) que em um estudo sobre a caracterização do 
consumo de maconha entre escolares do ensino médio de São José do Rio 
Preto, cujos resultados apontam a religião como um fator protetivo para o uso 
desta substância. Também corroboram com outros estudos de população 
semelhante, como os de Silva e colaboradores (2006) e de Chiapetti e Serbena 
(2007) que consideram a religião como fator de proteção para o uso abusivo de 
substâncias psicoativas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O presente estudo permite concluir que, para os participantes do estudo, 

ter religião foi um fator protetivo para o uso abusivo ou dependência de álcool e 
maconha, no entanto, não o foi para o uso na vida ou uso recreativo das 
mesmas substâncias. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

   
  

1.    INTRODUÇÃO 
  

O cuidado em saúde mental envolve dimensões complexas da atenção 
em saúde, demandando do enfermeiro, sensibilidade e qualificação específica 
para atuar neste campo. No contexto das práticas, sabe-se que ainda existem 
desafios importantes para alcançar a integralidade da assistência, sendo 
necessário investir em ações que possibilitem rearranjos estratégicos frente às 
especificidades que o sofrimento mental impõe à gestão dos serviços de saúde 
e organização das práticas profissionais desenvolvidas (LOPES; GARCIA; 
TOLEDO, 2014; GONÇALVES, 2011). 

Neste contexto, é relevante refletir acerca da prática clínica do 
enfermeiro em Saúde Mental, uma vez que neste âmbito, o viver humano dá-se 
por meio de ações estruturadas a partir da palavra, do contexto 
sociocomunitário e do corpo que detém potencial para operar na perspectiva de 
valorização da autonomia e singularidade (FROSI; TESSER, 2015). Assim, 
ultrapassam intervenções curativistas e o fazer voltado para o corpo biológico, 
e requerem ações de gestão específicas a este contexto, as quais considerem 
a visibilidade necessária a esta atuação.  

Entretanto, apesar das fragilidades existentes, a interação entre o 
cuidado em Saúde Mental e a Atenção Primária à Saúde (APS) é 
extremamente necessária, pois favorece o alcance da integralidade no cuidado 
às pessoas em sofrimento psíquico, e possibilita o desenvolvimento de ações 
em promoção da saúde voltadas para esse âmbito, mediante envolvimento 
multiprofissional, promovendo novas relações, interações e práticas 
profissionais (HIRDES, 2015).  

A APS constitui espaço privilegiado para o cuidado em saúde mental 
(AZEVEDO et al., 2015), contudo, desenvolver atividades que a integre com a 
Saúde Mental, de modo a oferecer intervenções que sejam mais longitudinais 
em relação ao acompanhamento dos usuários, e voltadas para ações 
alternativas e prévias às intervenções farmacológicas, não é tão simples 
(FROSI; TESSER, 2015). Isto exige mais que mudar elementos conceituais do 
plano teórico, demandando mudanças na prática clínica, mediante novas 
propostas de ação, bem como transformações práticas no cotidiano de trabalho 
das equipes, capazes de superar a sensação de incapacidade dos profissionais 
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em trabalhar com transtornos mentais, fato que dificulta o acolhimento e 
intervenção por parte da APS (TANAKA; RIBEIRO, 2009). 

Deste modo, este estudo tem como objetivo compreender as fragilidades 
e/ou potencialidades da gestão da prática clínica dos enfermeiros da APS de 
Taquara/RS no cuidado em saúde mental. 
 

2. METODOLOGIA 
 

        Trata-se de um estudo qualitativo do tipo exploratório que se encontra em 
andamento. O campo empírico do mesmo é um município de 36 mil habitantes, 
situado no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, Brasil. Os cenários de 
estudo compreendem as Estratégias de Saúde da Família (ESF) da área 
urbana e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Participaram 
da pesquisa os enfermeiros que atuam nestes cenários, sendo dez enfermeiras 
vinculadas às ESF, e duas que atuam nos CAPS, uma no CAPS I e que 
assume a coordenação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), e outra no 
CAPS AD.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 
gravadas para registro das falas, e posteriormente transcritas na íntegra em 
forma de texto. Atualmente a pesquisa se encontra nesta fase de 
desenvolvimento. Os dados estão sendo analisados à luz da proposta 
metodológica de Minayo (2014) que propõe a utilização do método da Análise 
de Conteúdo Temática.  
 A pesquisa integra o projeto matricial intitulado “Gestão da prática clínica 
na atenção primária à saúde: sistematização e proposições para a qualificação 
da assistência de enfermagem”, aprovado pelo Comitê de Ética da FACCAT 
sob parecer número 082169/2017. As considerações bioéticas foram 
respeitadas quanto ao acesso e tratamento dos dados, conforme Resolução nº 
466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Os 
entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 
duas vias, para confirmar o aceite de participação no estudo e garantia do 
anonimato.  
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados parciais do estudo sugerem que o contexto  histórico-
social em que se estruturam e se organizam as ações e práticas de Saúde 
Mental no município sejam centradas na figura do médico, algo que possui 
raízes culturais históricas e que ainda perdura na atualidade, deixando a figura 
do enfermeiro a margem da atenção. Reflexo deste contexto é atribuído ao 
protagonismo que o médico psiquiatra assume na APS do município, tornando-
se referência na atuação da equipe no que diz respeito às demandas de saúde 
mental.  

O enfermeiro tem dificuldades de sistematizar as ações assistenciais em 
Saúde Mental, o que compromete sua prática clínica, e, consequentemente, 
promove a invisibilidade deste profissional em ações deste âmbito. Assim, 
atribuem dificuldades em gerir a prática clínica em Saúde Mental, à 
insuficiência das ações de educação permanente voltadas para esta 
especificidade. Entendem que a formação deve ser uma iniciativa institucional 
e não uma atitude investigativa incorporada ao seu processo de trabalho, 
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desvelando certa passividade em aceitar os fatos como estão postos e 
revelando fragilidades no processo de trabalho político da enfermagem.  

Além disso, os participantes, em geral, não compreendem o que se 
constitui a prática clínica em Saúde Mental, associando as ações desta prática 
às atuações de outros profissionais, como psiquiatras e psicólogos. Estes 
resultados são inquietantes para o meio acadêmico, tendo em vista que, o 
trabalho do enfermeiro é orientado por processos, atribuições específicas e 
compartilhadas que orientam sua prática clínica nesse cenário (PAULA et al., 
2014).  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atenção aos transtornos mentais que se dá na APS vem ao encontro 
da universalidade da assistência e a ampliação do acesso aos serviços de 
saúde, por meio de ações desenvolvidas pelas equipes de saúde e a 
corresponsabilização da rede de serviços por estas demandas. O estudo tem 
reforçado a relevância de pesquisas que se debruçam em estudar como se dá 
a gestão da prática clínica do enfermeiro em Saúde Mental no contexto da 
APS, como uma forma de refletir sobre o processo de trabalho deste 
profissional de forma mais autônoma, qualificada e resolutiva. 
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EIXO TEMÁTICO: (x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
  

1. INTRODUÇÃO 
 

O interesse pela temática relacionada à saúde mental de mulheres do 
campo surge pelo pertencimento de uma das autoras a um grupo de mulheres 
rurais que integram o Movimento dos Pequenos Agricultores. Além disso, sua 
trajetória acadêmica possibilitou aproximação uma com as áreas da saúde 
mental, vulnerabilidade e gênero, pela participação no Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), ênfase na Rede de Atenção 
Psicossocial, e no Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero, 
Vulnerabilidade e Cultura (GENVULC).  

As mulheres rurais enfrentam dificuldades para acessar bens e serviços 
indispensáveis como: saúde, educação, direitos trabalhistas e reconhecimento 
social de sua condição de mulher-trabalhadora rural (BRASIL, 2011). Isso, 
conjuntamente com as implicações das desigualdades de gênero, contribui 
para adoecimento no campo da saúde mental. Ademais, a inexistência de 
políticas públicas que contemplem essa temática de forma integral repercute na 
ausência de serviços de promoção da saúde mental no campo. 

Assim, este resumo traz resultados parciais de pesquisa que objetiva: 
conhecer os fatores que produzem ou não saúde mental na perspectiva de 
mulheres rurais.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, que contou com a 

participação de 20 mulheres rurais, desempenhando ou não atividade agrícola, 
residentes em comunidade rural de pequeno município do norte do Rio Grande 
do Sul.  

O município, emancipado em 1992, surge do processo de extração de 
pedras semipreciosas e possui população de 7.323 habitantes, sendo 3.512 
residentes no campo, dos quais 1661 são mulheres (IBGE, 2010). Possui três 
Estratégias de Saúde da Família, um Núcleo de Apoio à Atenção Básica, uma 
Unidade Regional Especializada em Saúde do Trabalhador, um hospital de 
pequeno porte e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
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As informações, coletadas no domicílio das participantes em 2017 por 
meio de entrevistas semiestruturadas, estão em processo de análise temática 
(MINAYO, 2012). O estudo obedece a Resolução nº466/12 (BRASIL, 2012).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Sessenta e duas famílias compõem a comunidade, que conta com 

estradas sem pavimentação, acesso à água de poço artesiano e luz elétrica, 
sem rede de esgoto, com coleta seletiva do lixo quinzenal. As duas igrejas, 
evangélica e católica, realizam celebrações semanais, oportunizando 
socialização e convivência. Quanto ao lazer, são realizadas festas religiosas, 
jogos de futebol (masculino) e o jantar típico italiano. Das ocupações dos 
moradores destacam-se: produção de uvas, laranjas, pinos e eucaliptos; 
criação de suínos em sistema integrado com grandes frigoríficos; criação de 
gado. Há aposentados e pensionistas do INSS, esses últimos em decorrência 
das doenças do trabalho no garimpo, como silicose. 

As participantes foram questionadas sobre sua rotina e suas falas 
apontam para múltiplas jornadas de trabalho das mulheres do campo. Suas 
atividades cotidianas são variáveis, algumas são empregadas domésticas, 
outras funcionárias de uma cooperativa e há aquelas que trabalham na lavoura. 
Mas todas realizam trabalho braçal e são responsáveis pelo cuidado da casa e 
de suas famílias, reconhecendo seu dia-a-dia como estressante e com pouco 
tempo para o autocuidado e cuidado em saúde. 

O trabalho feminino no campo é visto como reprodutivo e não gerador de 
renda financeira direta, o que pode resultar na negação do status de 
trabalhadoras rurais. Em média, essas mulheres trabalham 14 horas diárias, 
durante seis dias por semana, com redução dessas atividades aos domingos, 
mas sem férias.  

Na agricultura familiar, a organização produtiva baseia-se na divisão 
sexual do trabalho que, segundo uma lógica de gênero, classifica o trabalho 
feminino como secundário, reduzindo-as a figura de auxiliar do marido, 
intensificando vulnerabilidades já existentes e produzindo outras, traduzindo-se 
em vulnerabilidades de gênero (CABRAL, 2014).  

Quanto aos fatores que produzem saúde mental, foi mencionado a 
crença religiosa como forma de suporte e a participação nos grupos da igreja 
como espaços de socialização e de lazer. 

As participantes reconhecem múltiplos fatores que afetam a saúde 
mental, com ênfase na sobrecarga de trabalho, no estresse, no nervosismo, na 
situação financeira do núcleo familiar e, também, no fato de não se sentirem 
felizes. Um aspecto que chama atenção da pesquisadora principal, 
especialmente pelo pertencimento ao local do estudo, foi a invisibilidade do uso 
dos agrotóxicos e sua relação com a saúde, pois não foi identificado como 
elemento produtor de adoecimento mental, inclusive por aquelas que o utilizam 
na lavoura.  

Os problemas de saúde mental afetam a população do campo e a 
literatura destaca que uma das causas tem relação com o uso dos agrotóxicos, 
pois localidades onde ocorre maior consumo de organofosforados há maior 
prevalência de ansiedade, depressão e esquecimento. Isso ocorre pela inibição 
da acetilcolinesterase e maior estimulação nas sinapses colinérgicas, gerando 
alterações no sistema nervoso (SOUZA et.al., 2006).  
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Dos dados emerge a necessidade de espaços de escuta dessas 
mulheres, pois há participantes que já vivenciaram algum tipo de adoecimento 
mental, inclusive com uso de medicação, provavelmente, antidepressiva. 
Preliminarmente, aponta-se que o acúmulo de tensões geradas nas inter-
relações cotidianas e a sobrecarga de trabalho podem produzir mudanças 
comportamentais e problemas psicoemocionais, com implicações na 
complexidade da depressão feminina no campo. 

O cotidiano dos serviços de saúde precisa considerar as demandas de 
natureza não biomédica, as quais têm como base processos sociais, 
relacionais, políticos e culturais nos campos da cidadania, da educação, do 
transporte, do lazer, etc. (CABRAL, 2014). Tais processos resultam em 
diferentes condições de desigualdades sociais, as quais podem gerar e/ou 
potencializar outras vulnerabilidades, como aquelas atinentes à saúde mental  

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Demandas sutis como a “necessidade de escuta”, captadas em sua 
expressão singular, precisam ser acolhidas pelos profissionais de saúde em 
suas práticas de cuidado, inclusive pela enfermagem. Entretanto, problemas de 
natureza psicoemocional nem sempre surgem como uma demanda 
espontânea, os quais tendem a ser identificados a partir da vinculação com a 
população cuidada e, por isso, requerem espaços ampliados de escuta nos 
atendimentos em saúde. 

Recomenda-se esforços da gestão da atenção em saúde para a 
implementação de consultas de enfermagem em saúde mental e o 
fortalecimento dos grupos de convivência. Essas estratégias podem reforçar 
vínculos entre os serviços e a comunidade, gerar novas redes de suporte e 
socialização, minimizando vulnerabilidades já instituídas e promovendo mais 
saúde mental. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Assédio moral caracteriza-se como um processo de insultos, ameaças e 
agressões “contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma 
pessoa”(HIRIGOYEN, 2011), e vem sendo estudado de modo sistemático 
desde o século XX. Heinz Leymann foi o pioneiro nas pesquisas sobre assédio 
moral e sofrimento no ambiente laboral em diversas organizações de trabalho 
na Suécia, disseminando seus estudos desde 1986. Na década de 90, passou 
a ser conhecido na Europa, com relatos de vítimas maltratadas em seu 
ambiente laboral (GARBIN e FISCHER, 2012; ZAPF e EINARSEN, 2005). 

O assédio moral é uma epidemia silenciosa que minimiza a motivação e 
a produtividade, sendo a depressão uma das consequências que acomete com 
maior frequência a saúde dos indivíduos, sendo que, no ambiente acadêmico o 
assédio moral também se faz presente, no entanto, ainda é incipiente o número 
de publicações com essa população, em especial na enfermagem, o que 
justifica a relevância dessa pesquisa. 

Nesse interim, emergiu a seguinte questão de pesquisa: Qual a 
frequência do assédio moral entre os estudantes de graduação em 
enfermagem no ambiente acadêmico? A pesquisa teve como objetivo: 
identificar a frequência do assédio moral entre os estudantes de graduação em 
enfermagem no ambiente acadêmico.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Pesquisa transversal, desenvolvida com 175 estudantes do Curso de 
Enfermagem de uma universidade pública situada no Sul do Brasil. Adotou-se 
como critérios de inclusão: estar regularmente matriculado no Curso de 
Graduação em Enfermagem da universidade e estar presente no dia da coleta 
de dados. E, como critério de exclusão: estar afastado do Curso Regime de 
Exercício Domiciliar.  

Para a coleta de dados utilizou-se o “Questionário sobre Maltrato 
Psicológico na Graduação em Enfermagem”. Para a análise dos dados, foi 
utilizado o software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
versão 22.0. A análise dados obedeceu aos pressupostos da estatística 
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descritiva. A pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética (CEPAS 
nº 156/2015).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os estudantes afirmam que vivenciaram situações de assédio moral no 

ambiente de formação acadêmica, durante seis meses e, com uma frequência 
mínima de, no mínimo uma vez por semana, destacando que não ser 
cumprimentado (19 estudantes) é a situação que ocorre com maior frequência. 

Em relação à avaliação do relacionamento estabelecido com os colegas, 
os participantes avaliam seu relacionamento como: ótimo (13,1%), bom 
(18,9%), regular (49,7%), ruim (16%) e péssimo (2,3%). Quando questionados 
em relação à avaliação do seu relacionamento com os professores, consideram 
seu relacionamento como: bom (14,9%), regular (60%), ruim (12%) e péssimo 
(0,6%).  

No que se refere ao desejo de abandonar o Curso, (45,1%) afirmaram 
que sim e (42,3%) nunca pensaram em abandonar o Curso de Enfermagem. 
Após concluir a graduação em Enfermagem, a maioria pretende atuar na 
assistência de enfermagem (33,7%); em segundo lugar, está o interesse por 
cursar mestrado (30,3%) e, em terceiro lugar, está cursar residência (29,1%). 

Ao questioná-los se presenciaram com seus colegas e demais 
estudantes de enfermagem alguma(s) das situações descritas no questionário, 
constatou-se que a situação mais frequente foi receber olhares de desprezo 
(20,6%). O assédio moral é praticado pelos seus professores (20,6%), e 
colegas de aula (8%). 

Vivenciar assédio moral na graduação pode propiciar um 
descontentamento em relação ao curso, à instituição de ensino, além de 
interferir no desempenho acadêmico, bem como na motivação do estudante 
para superar as dificuldades, aumentando assim o absenteísmo 
(NASCIMENTO; ARAÚJO, 2014), (LEÃO; MINAYO, 2014). Os estudantes 
manifestaram que o assédio moral pode ocasionar-lhes sofrimento e fazer com 
que percam o interesse pelo curso, podendo desistir ou mudar de curso devido 
aos traumas gerados pela violência sofrida. Dentre as alterações mais 
frequentes da vivência dos estudantes com assédio moral, destaca-se a 
presença de problemas emocionais, os quais podem ocasionar diversas 
consequências ao seu desempenho acadêmico (RODRIGUES; FREITAS, 
2014). 

As relações interpessoais entre colegas e professores podem repercutir 
no processo de ensino aprendizado e no bem estar dos estudantes. Ser vítimas 
de assédio moral, sofrer violência psicológica, ser vítima de comportamentos 
abusivos e ser tratado com desrespeito, pode propiciar um clima de 
desconfiança e injustiça entre os indivíduos, prejudicando suas relações 
interpessoais (LEÃO; MINAYO 2014). Além disso, sofrer assédio moral na 
graduação pode diminuir a autoestima dos estudantes, provocar depressão, 
falta de vontade de permanecer na Universidade, diminuir o rendimento e 
ocasionar reprovações (TOMASCHEWSKI-BARLEM et al., 2013). 

 
4. CONCLUSÕES 
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O assédio moral vivenciado na graduação em enfermagem pode 
repercutir na saúde física e psíquica dos estudantes, tornar as relações 
interpessoais conflituosas e, possivelmente, influenciar na motivação dos 
estudantes em relação ao curso de enfermagem e repercutir no perfil dos 
futuros profissionais enfermeiros. Desenvolver estratégias de enfrentamento 
das situações de assédio moral vivenciadas pelos estudantes de graduação em 
enfermagem pode repercutir no ensino e aprendizado dos mesmos. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
No contexto da APS faz-se importante e necessário valorizar e 

reconhecer as demandas dos usuários para reorientação das práticas de saúde 
dentre elas o Planejamento Familiar.(Lei nº9.263 de janeiro de 1996). O estudo 
de Santos e Freitas (2011) orientam quanto à ampliação dos assuntos 
abordados no planejamento reprodutivo assinalam que a prática educativa é 
um ponto-chave para a efetividade do planejamento reprodutivo, pois, desta 
forma, acreditam os autores que tal atividade pode colaborar na promoção e na 
manutenção da qualidade da saúde sexual e reprodutiva. 

Sendo assim, a saúde sexual e reprodutiva, fazem parte da vida e da 
saúde humana devem ser consideradas e respeitadas como um direito básico 
de mulheres e homens enquanto cidadãos. Deve ser pautada na perspectiva 
da integralidade, de tal forma que o profissional possa acolher as demandas 
em suas particularidades, estimular a participação de mulheres e homens nas 
ações oferecidas para promoção de ambas, facilitar a possibilidade de regular 
a fecundidade e decidir de forma livre e responsável por ter ou não filhos, livre 
acesso á informação, educação e serviços de planejamento reprodutivo, dessa 
forma visando garantir o exercício pleno da sexualidade (BRASIL, 2002). 

Ao associar o termo itinerário à expressão saúde sexual e reprodutiva, 
pretende-se valorizar as vivências da sexualidade e da reprodução enquanto 
esferas dinâmicas e possibilidades de caminhos e escolhas, poderá contribuir 
para a compreensão do comportamento em relação à utilização dos serviços 
de PR (Cabral et al, 2011). Assim, neste estudo, a expressão "Itinerário sexual 
e reprodutivo" traz uma possibilidade de ampliar a reflexão sobre a importância 
de se considerar a influência dos variados contextos e fatores que interferem 
diretamente na saúde sexual e reprodutiva.  

Neste estudo o termo “itinerários” foi acompanhado dos termos 
reprodutivos e sexuais, assim construindo a expressão "Itinerário Sexual e 
Reprodutivo", com o propósito de pensar em uma nova concepção para 
pesquisar sobre a saúde reprodutiva e sexual e sobre o planejamento 
reprodutivo no sentido de reconhecer essas influências que, segundo Gerhardt 
(2006), estão presentes nas escolhas dos indivíduos, bem como reconhecer e 
valorizar a vivência singular, plural e dinâmica da sexualidade e da reprodução. 

   Este estudo tem por objetivo: conhecer os itinerários sexuais e 
reprodutivos dos participantes das atividades educativas do planejamento 
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reprodutivo, na Estratégia Saúde da Família; descrever as atividades 
educativas do planejamento reprodutivo realizadas na Estratégia Saúde da 
Família, e analisar como a atividade educativa do planejamento reprodutivo 
contribui para a saúde sexual e reprodutiva, segundo o ponto de vista dos 
participantes.   

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e utilização 

de elementos etnográficos. De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas 
possuem como objetivo a descrição das características de uma população, 
fenômeno ou de uma experiência. Os cenários foram quatro Unidades da 
Estratégia Saúde da Família, situadas no município de Juiz de Fora, Minas 
Gerais. Participaram treze mulheres e um homem. Para a coleta de dados 
utilizou-se o método da observação participante durante as atividades 
educativas e a entrevista semiestruturada com os participantes dessa 
atividade. Os dados da caracterização e dos itinerários sexuais e reprodutivos 
foram analisados através do Software Epi Info; a técnica da descrição densa foi 
utilizada para relatar a observação participante durante as atividades 
educativas; e a análise de conteúdo temático-categorial auxiliou na elaboração 
das categorias referentes às atividades. Esta pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro com Parecer de nº 724.617 em 22/07/2014. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Depreende-se desta pesquisa que o itinerário sexual e reprodutivo dos 
participantes do estudo indica questões que são pouco consideradas e, 
portanto, devem ser mais discutidas no contexto dessas atividades educativas, 
destacando-se: seu desenvolvimento, majoritariamente realizado junto às 
mulheres, trabalhadoras do lar, que concebem o planejamento reprodutivo 
como sua responsabilidade, tendo em vista a dificuldade no que tange à 
flexibilização do horário da atividade educativa para seus companheiros que 
trabalham oito horas por dia. A participação nas atividades não garante o 
acesso ao método contraceptivo, havendo necessidade de maior divulgação do 
assunto junto à população.  

 
4. CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que as atividades educativas de planejamento reprodutivo, 

enquanto promotoras da saúde sexual e reprodutiva de mulheres e homens, 
deve ser alvo de reflexão por gestores e profissionais visando fortalecer tais 
dimensões da saúde humana como um direito, considerando ambas em sua 
dinamicidade, singularidade e demandas particulares.  
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Ouvir vozes que outras pessoas não escutam, basicamente refere-se a 

uma característica de determinados diagnósticos psiquiátricos. Pessoas que 
escutam vozes inaudíveis a outrem tendem a diferença frente aos padrões 
normativos sociais. Provavelmente a condição de estranhamento imposta a 
quem ouve vozes seja reflexo do desconhecimento do tema, uma vez que a 
prevalência de ouvidores de vozes na população geral é maior do que 7% 
(Krakvik et al., 2015). Portanto, é notável a possibilidade de que a singularidade 
na escuta de vozes possa ser uma experiência presente em todos os cenários 
existenciais.  

Na busca do conhecimento pela experiência em ouvir vozes, o presente 
estudo procura por referencias científicas que dialoguem com o tema. O 
trabalho preza por eleger os melhores registros (Bloom, 1995) sobre todas as 
possibilidades exploradas acerca da escuta de vozes. Assumindo o caráter 
provisório e falível de tudo que em determinado momento se presumiu como 
verdade (Eco, 1999), propõe realizar revisão sistematizada da literatura que 
possibilite encontrar citações científicas para o termo ‘ouvidores de vozes’ em 
bases de dados nacionais e internacionais no recorte temporal dos últimos 
cinco anos. 

 
2. METODOLOGIA 

A revisão da literatura foi realizada inicialmente com pesquisa nos 
bancos de dados SCIELO, LILACS, PUBMED e PsycINFO entre os meses de 
abril e agosto do ano de 2017. Não havendo tempo limite para realização das 
buscas, o tempo utilizado nas mesmas refere-se ao trabalho de duas 
pesquisadoras em tempo parcial até o momento em que as informações 
fornecidas pelas bases consultadas foram esgotadas. Para seleção inicial dos 
artigos foi utilizado o descritor ‘voice hearing’ traduzido para espanhol e 
português nas bases SCIELO e LILACS. O critério inclusivo selecionou toda 
publicação científica que tratou a expressão ‘ouvir vozes’ como experiência 
singular. Sendo assim, ‘ouvir vozes’ nesta revisão expressa a capacidade que 
a pessoa experimenta em ouvir (escutar) vozes (sons) que as outras pessoas 
não são capazes de identificar. Respeitando o objetivo de encontrar citações 
científicas foi também critério inclusivo nesta revisão toda e qualquer forma de 
apresentação metodológica. Os critérios de exclusão se referem aos trabalhos 
duplicados, não científicos, datados em desacordo ao recorte temporal e que 
tratem a expressão ‘ouvir vozes’ de forma não especificada nos critérios 
inclusivos. Do total de 1914 artigos selecionados nas bases de dados, 1676 
não atenderam aos critérios de inclusão, sendo excluídos desta revisão. O 
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detalhamento metodológico da seleção dos artigos desta revisão encontra-se 
melhor detalhado na Figura 1. 

 
Figura 1: Fluxograma de procedimentos metodológicos da revisão. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após seleção final dos artigos foi possível analisar as referencias de 

acordo com o tipo de estudo metodológico aplicado na pesquisa. Os resultados 
presentes na Figura 2 descrevem em sua maioria os trabalhos quantitativos e 
de revisão, 32,5% e 31,2%, respectivamente. Os estudos que representam 
pesquisas de métodos qualitativos respondem por 26,2% do total de artigos 
selecionados. A pesquisa com métodos mistos representa 10% do total de 
artigos selecionados na presente revisão. Os resultados aqui observados 
contribuem no entendimento de que a experiência singular de ouvir vozes é 
ainda pouco conhecida frente aos padrões normativos de escuta e percepção 
auditiva. As respostas científicas encontradas neste estudo mostram que 
apenas 26,2% dos artigos selecionados são qualitativos e assim permitem 
considerar a experiência e a vivencia do ouvidor de vozes como termos 
estruturantes em suas pesquisas. É a pesquisa qualitativa que possibilita o 
conhecimento no sentido da experiência, momento em que ocorre a 
compreensão, quando a pessoa compreende a si e ao seu significado na vida, 
sendo sua vivencia um produto da reflexão pessoal sobre sua própria 
experiência. As vivencias dependem ainda da personalidade, da biografia e do 
percurso histórico de quem vive (Minayo, 2012). Nesta significação, ouvir vozes 
é uma experiência única, resultado da vivencia do ouvidor. Logo, a pesquisa de 
método qualitativo estaria apta para resgatar junto ao ouvidor de vozes as 
características de sua experiência.  
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Figura 2: Diferentes tipos de estudo observados nos artigos 
selecionados na revisão. 

 
Pensando nos locais onde os estudos sobre as experiências de ouvir 

vozes são produzidos, a Figura 3 apresenta os resultados percentuais 
encontrados na revisão. Observa-se que o Reino Unido lidera as produções 
científicas com respeito ao tema estudado, representando quase a metade de 
todos os artigos selecionados nesta revisão, 45%. Os países como Estados 
Unidos (13%) e Austrália (9%) também se destacam na produção científica 
com respeito às experiências de ouvir vozes. Os resultados descritos no gráfico 
destacam atenção para a necessidade da realização de pesquisa sobre o 
tema. Neste sentido, também é importante destacar que 99% dos artigos 
científicos selecionados nesta revisão foram escritos na língua inglesa. A 
experiência de ouvir vozes é uma condição humana independente de 
localização geográfica e do idioma falado. Assim sendo, a diversidade 
geográfica e idiomática na expressão de divulgação desta experiência, 
contribuiria positivamente para o conhecimento da mesma. 

 
 

 
Figura 3: Local de estudos dos artigos selecionados na revisão. 

 
4. CONCLUSÕES 

A revisão sistematizada realizada neste estudo sugere que estudos 
científicos sob a perspectiva do ouvidor de vozes são necessários para que o 
conhecimento da experiência seja compartilhado. Ao invés de singular e pouco 
conhecida, a experiência de ouvir vozes, com auxílio da informação científica, 
pode tornar-se coletiva e acessível. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A pesquisa qualitativa permite desvelar processos sociais pouco 

conhecidos, proporcionando a construção de novas abordagens, bem como a 
revisão e a criação de novos conceitos (MINAYO, 2010). Ela trabalha com um 
conjunto de significados, valores ou crenças que fazem parte da realidade 
social, vivida e partilhada pelas pessoas com seus semelhantes (MINAYO, 
2012). Nesse contexto, podem ser utilizadas diversas técnicas para a coleta 
dos dados, a mais frequente é a entrevista, a qual também foi utilizada nesse 
estudo. 

A entrevista caracteriza-se como uma conversa que objetiva elaborar 
informações para um objeto de pesquisa, sendo importante destacar que essa 
é uma forma privilegiada de interação social (MINAYO, 2012). 

A experiência vivenciada com essa abordagem, no presente estudo, 
permitiu conhecer a percepção dos pais de neonatos acerca das informações 
recebidas na alta hospitalar pela equipe de enfermagem na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN). Como esse ambiente representa para os pais e 
familiares dos neonatos um local de angústia, ansiedade, impotência, tristeza e 
temores (FROTA et al., 2013), a entrevista possibilitou uma maior aproximação 
e interação para coleta das informações. A interação e a comunicação efetivas, 
entre os pais e familiares dos neonatos hospitalizados na UTIN e a equipe de 
enfermagem, são imprescindíveis para que seja propiciado um cuidado integral 
e humanizado. Os pais precisam se sentir participantes do cuidado e receber 
informações claras e compreensíveis para se sentirem mais confiantes no 
desenvolvimento do vínculo com o recém-nascido hospitalizado na UTIN.  

Partindo desse pressuposto é importante a presença dos pais na 
unidade para que os mesmos recebam as informações a fim de garantir uma 
melhor qualidade do cuidado do neonato quando ocorrer à alta hospitalar. 
Portanto, acredita-se que para conhecer a perspectiva dos pais acerca da 
hospitalização dos seus filhos recém-nascidos na UTIN, é necessário utilizar a 
abordagem mais adequada, nesse estudo, considerou-se ser a qualitativa, por 
meio da entrevista.   

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 

realizada em uma UTIN de um Hospital Universitário da região Sul do Brasil. 
Os participantes da pesquisa foram 10 pais de recém-nascidos internados na 
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UTIN, sendo esses constituídos por nove mães e um pai. Para a coleta de 
dados, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, baseadas em um roteiro 
predefinido, cujas informações foram coletadas no primeiro semestre de 2017.   

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, para análise 
integral dos dados através da análise de conteúdo temática, conforme descrita 
por Minayo (2010). A análise de conteúdo consiste em uma técnica de 
tratamento dos dados, buscando interpretação do material qualitativo, que 
consiste de três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados obtidos. Essa análise permite descobrir os códigos sociais que estão 
contidos nos depoimentos (MINAYO, 2012). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A utilização da abordagem qualitativa, associada à entrevista para coleta 

dos dados e a análise de conteúdo temática para a análise desses, possibilitou 
identificar as expectativas dos pais e familiares com a internação na UTIN, 
conhecer quais as informações recebidas para alta da UTIN, bem como que 
informações não fornecidas são importantes para os pais.  

Outros estudos também utilizaram a abordagem qualitativa para tratar da 
temática, buscando conhecer a percepção da mãe sobre o nascimento e o 
cuidado do recém-nascido prematuro após a alta (FROTA et al., 2013; ANJOS 
et al., 2012), compreender como os familiares do recém-nascido prematuro e a 
equipe de saúde percebem o preparo para a alta hospitalar numa unidade de 
cuidados intensivos neonatais (GAIVA et al., 2006) e investigar evidências 
sobre as ações de enfermagem utilizadas junto às mães de prematuros 
internados em unidades neonatais no preparo da alta (SCHMIDT et al., 2011). 
Portanto, observa-se que a abordagem qualitativa é adequada para 
desenvolver estudos com essa temática. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A realização desse trabalho permitiu refletir acerca da importância do 
uso de metodologias qualitativas para investigar a percepção dos pais de 
neonatos hospitalizados na UTIN. Essa percepção constitui-se de algo 
subjetivo, que não pode ser mensurado, portanto apenas apreendido com o 
uso de abordagens qualitativas, tal como observado nesse estudo. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com o movimento de reforma psiquiátrica foram instituídos os Centros de 
Atenção Psicossociais (CAPS), que se caracterizam por serviços comunitários 
e abertos do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para tratamento 
de pessoas em sofrimento psíquico. Sua finalidade principal é a construção da 
autonomia e reinserção social dos usuários por meio do trabalho, lazer, 
exercício dos direitos e deveres civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. Para tanto, os CAPS utilizam como instrumento de trabalho o 
Projeto Terapêutico Singular (PTS), um conjunto de condutas terapêuticas 
articuladas direcionadas a um indivíduo, família ou coletividade. Objetiva traçar 
estratégias de intervenção, pensadas a partir de discussões coletivas de uma 
equipe interdisciplinar, visando uma atuação com os recursos da equipe, do 
território, da família e do próprio sujeito (HORI; NASCIMENTO, 2014). Com 
isto, se busca ofertar uma atenção que vá além do diagnóstico psiquiátrico e da 
medicação, envolvendo, portanto, as dimensões sociais, biológicas e subjetivas 
do sujeito. 

Por ser o PTS uma ferramenta de construção de um cuidado integral e 
compartilhado e que investe nas diversas dimensões da vida dos sujeitos, este 
se tornou uma ferramenta muito utilizada nos serviços de saúde mental que 
trabalham a partir do modelo de atenção psicossocial. Neste sentido, o PTS 
também vem demonstrando sua importância na formação de novos 
profissionais de saúde (SILVA et al., 2013). Portanto, tem-se como objetivo 
discutir as potencialidades do uso do PTS como ferramenta de ensino-
aprendizagem na formação em saúde mental.  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de caso, descritivo com abordagem qualitativa. 
Uma das várias maneiras de realizar uma pesquisa nas ciências sociais é 
utilizando do método de pesquisa de estudo de caso. É o método de 
preferência quando as principais questões da pesquisa são “como?” e/ou “por 
quê?”; quando o pesquisador tem pouco controle sobre o comportamento; e 
quando o foco é um fenômeno contemporâneo em seu contexto na vida real. 
Além disso, é um método útil para fazer uma avaliação e explorar situações 
(YIN, 2010).  
 O cenário do estudo foi o Centro de Atenção Psicossocial Porto situado 
na cidade de Pelotas. O estudo foi realizado com o Sr. F. e seu familiar. A 
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coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2017 a partir de 
entrevistas com o usuário e seu familiar, análise de prontuário e discussão com 
a enfermeira e a assistente social do serviço, que são referências no 
tratamento deste usuário.  

Foi construído o genograma e o ecomapa com a finalidade de 
compreender a organização familiar e como se dá o seu relacionamento com o 
mundo (WRIGHT; LEAHEY, 2002). O levantamento e a análise dos dados 
foram realizados com base nos princípios e diretrizes do PTS. Foram 
respeitados os princípios éticos da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A elaboração do PTS teve por finalidade conhecer os problemas e 
necessidades do Sr. F. e seus vínculos, promover estratégias de intervenção e 
propor teoricamente intervenções em saúde mental. Em relação a história de 
vida, o Sr. F., 45 anos, reside em Pelotas, é solteiro, alfabetizado e não possui 
ocupação formal, sendo beneficiado assistencial da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) e usuário do CAPS. Possui diagnóstico de 
esquizofrenia paranóide e alcoolismo e complicações relacionadas a essas 
doenças crônicas. 
 Sr. F. foi alcoolatra por mais de 30 anos e é fumante há mais de 35 anos 
consumindo um pacote de fumo diariamente. Relatou ter contraído Sífilis em 
relacionamentos anteriores. Devido a sua doença mental foi hospitalizado nove 
vezes no Hospital Olivé Leite em Pelotas e outras tantas vezes no Hospital 
Espírita de Pelotas. O Sr. F. faz uso contínuo das medicações Amplictil, 
Akineton, Orap e Diazepam (BRASIL, 2017). 
 A avaliação das funções psíquicas e do estado mental tornou-se uma 
ferramenta de essencial importância desde o acolhimento, possibilitou 
identificar os sinais e sintomas do Sr. F. e direcionar o planejamento e 
implementar o cuidado integral. O Sr. F. entende as dificuldades apresentadas 
pela doença e tem disciplina para participar das atividades do CAPS, onde 
desenvolve um ótimo trabalho especialmente nas oficinas de música. 
 Dentre as situações de risco destacam-se as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, tabagismo e vulnerabilidade socioeconômica. Para o 
desenvolvimento de atividades e construção do PTS, planejamos em conjunto 
com a equipe multiprofissional as estratégias de cuidado: estimular junto ao 
usuário e familiar a realização de atividades de música e outras relacionadas 
ao lazer; realizar escutas terapêuticas durante o período de prática curricular 
no CAPS, visando enfatizar a importância da redução de danos relacionada ao 
consumo de tabaco e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.  
 

4. CONCLUSÕES 
 

 Enfatiza-se a importância dessa ferramenta no processo de ensino-
aprendizagem e do efeito que este saber produz na forma de pensar e lidar 
com as situações de saúde mental. Nessa perspectiva, enfermeiros somos 
protagonistas do cuidado e desafiados a implementar mudanças 
organizacionais, visando potencializar a construção do pensamento crítico e o 
raciocínio lógico no processo de adoecimento.  
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 Este estudo de caso, construído a partir da elaboração do PTS, 
contribuiu para a integração, reflexão e aproximação entre teoria e prática 
relacionadas ao cuidado em Saúde Mental, bem como, na importância da 
reinserção social. O cuidado, dependente da percepção, prática clínica e 
conhecimentos de toda a equipe de saúde; devendo priorizar com 
individualidade, humanismo e ciência as necessidades singulares dos sujeitos 
e seus vínculos.  
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O puerpério é uma fase marcada por intensas mudanças na vida da 
mulher, na qual seu corpo prepara-se para o exercício da maternidade. 
Contudo, a puérpera precisa de uma recuperação plena e saudável, que 
proporcione o retorno ao estado anterior à gravidez com o mínimo de 
intervenções possíveis (SANTOS; CAVEIÃO, 2014).  

Segundo Centa, Oberhofer e Chammas (2002) é frequente o 
desconforto no puerpério imediato, pois a mulher pode enfrentar dificuldade 
para satisfazer as necessidades de sono e repouso, vivenciar a ansiedade, a 
insegurança e o despreparo para atender o recém-nascido. 

Neste contexto optou-se por realizar a pesquisa qualitativa, pois de 
acordo com Minayo (2013) esse tipo de pesquisa se aplica a uma realidade 
que não pode ou não deveria ser quantificada, ou seja, trabalha com o universo 
dos significados, dos motivos, das razões, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes. A escolha da abordagem qualitativa se deu devido a 
possiblidade de adentrar no universo das puérperas, e assim conhecer suas 
singularidades e particularidades no período do puerpério. Frente ao exposto, o 
estudo tem como objetivo conhecer as orientações realizadas pela equipe de 
enfermagem no puerpério imediato. 

 
2. METODOLOGIA. 

 
Estudo qualitativo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde de um 

município do Sul do Rio Grande do Sul. 
As participantes do estudo foram seis mulheres que no período de coleta 

de dados vivenciavam o puerpério imediato e estavam vinculadas à Unidade 
Básica de Saúde selecionada para este estudo.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas individuais 
semiestruturadas. A análise dos dados foi realizada de acordo com os passos 
sugeridos na proposta operativa de Minayo (2013). O anonimato das 
participantes foi assegurado mediante identificação das mesmas por nomes 
fictícios.  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina da UFPel  CAAE 47714115.6.0000.5317, Parecer n° 
1.195.418.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O puerpério, segundo Stefanello, Nakano e Gomes (2008) é considerado 

como período de maior vulnerabilidade a intercorrências, tais como 
hemorragias, infecções, intercorrências mamárias da lactação, entre outras.  

A partir desta perspectiva, as mulheres foram questionadas sobre os 
cuidados com a ferida operatória da cesárea, cuidados com a episiorrafia 
quando parto vaginal e retirada de pontos. Relataram ter recebido orientações 
sobre os cuidados com a ferida operatória e período de retirada de pontos: ‘’ 
Para lavar bem com água e sabão e em casa poderia tirar o curativo’’; ‘’Que eu 
retirasse depois ou no posto ou onde eu tinha feito pré-natal mas não me 
disseram se era de sete a dez dias’’ Ingred. 

Em relação à revisão do pós-parto todas as participantes, de alguma 
forma, receberam alguma orientação sobre quando e onde fazê-la. Conforme a 
fala a seguir: ‘’O enfermeiro, não sei quem era, porque ele foi lá falar para eu 
vir sete dias acho” Eduarda. Para Santos, Brito e Mazzo (2013), a realização da 
revisão pós-parto precisa acontecer em dois momentos: na revisão puerperal 
precoce e na revisão puerperal tardia, que devem ocorrer, respectivamente, 
entre o sétimo e o décimo dias e ainda com 42 dias após o nascimento do 
bebê.  

Outra orientação igualmente importante no puerpério imediato é o cuidado 
com as mamas, pois nesta fase a mulher pode sentir alterações como o 
ingurgitamento mamário, fissuras, entre outras. Diante do surgimento dos 
problemas mamários, a puérpera fica vulnerável e exposta a lidar com as 
alterações decorrentes da amamentação e, por estas razões, é importante que 
os profissionais de saúde orientem práticas corretas e ofereçam de forma 
eficaz uma solução para o enfrentamento dessas situações (ROCHA; 
RAVELLI, 2014). As puérperas do estudo referenciam algumas das alterações 
e orientações que receberam acerca do tema: “Sim, a fazer a ordenha e tudo”; 
“Só a questão de mamar, não era bem uma orientação, elas insistiam para ele 
mama” camili. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Acredita-se que as orientações sobre o puerpério necessitam começar 

no pré-natal, sendo reforçadas no puerpério imediato, pois deveriam ser um 
trabalho continuado e interdisciplinar com objetivo de informar e/ou reforçar o 
conhecimento prévio da mulher e também promover sua autonomia com vistas 
ao cuidado de si e do recém-nascido.  

Ainda torna-se necessário a sensiblização da equipe de enfermagem 
quanto ao período puerperal para que possam compreender as fragilidades 
que a mulher poderá apresentar nesse momento e assim desenvolver sua 
prática por meio do diálogo e empatia. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A dependência química é um assunto amplamente exposto e debatido, 
e o uso abusivo das substâncias psicoativas tornou-se um problema social e de 
saúde pública, além do crescente número de usuários (PRATTA E SANTOS, 
2006).  O levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas, 
realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
(CEBRID) no ano de 2005, comprova que nas 108 cidades mais populosas do 
país, 22,8% da população já fez uso de crack e outras drogas em algum 
momento da vida. Sobre o uso do álcool verifica-se que foram de 12,3% e de 
tabaco 10,1%. Destes dados, a maconha aparece em primeiro lugar entre as 
drogas ilícitas, com 8,8%, sendo a segunda droga com maior uso na vida 
(exceto tabaco e álcool), o solvente (6,1%). A prevalência do uso de cocaína, 
crack, merla e heroína foi, respectivamente, 2,9%, 0,7%, 0,2% e 0,09%. 

 Existe o uso de diversas drogas, e facilidade de acesso às mesmas, 
além das vivências de consumo próximo por parte de familiares e amigos, e um 
terço da população masculina de 12 a 17 anos, declarou já ter sido submetida 
a tratamento para dependência de droga (BRASIL, 2006).   

Esta pesquisa tem como foco verificar a contribuição das pesquisas 
com adolescentes usuários de drogas para qualificação da equipe 
interdisciplinar aos serviços de saúde. Diante disto surgiu o problema de 
pesquisa: Quais as contribuições das pesquisas com adolescentes usuários de 
drogas para a qualificação da equipe interdisciplinar? 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. 

Utilizou-se como referencial teórico Gil (2002) que define como qualitativa a 
pesquisa realizada com base no material já elaborado, na qual há sequência de 
atividades, que envolve a redução e categorização dos dados, a interpretação 
e a redação do relatório. A coleta de dados realizou-se com buscas na 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS). Como 
palavras-chave utilizaram-se: adolescência e drogas, centrando as ações da 
equipe interdisciplinar. Obteve-se 168 artigos, destes foram escolhidos artigos 
com textos na íntegra, publicados a partir de 2010, brasileiros, com limite à 
temática adolescente usuário de drogas. Foram excluídos artigos em outro 
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idioma, resumos, teses e dissertações. Então, obteve-se 31 artigos. Foi 
utilizada a modalidade da análise de conteúdo (MINAYO, 2007). Após, ocorreu 
à coleta dos resultados criando as três categorias temáticas e a discussão dos 
resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Perfil atual dos usuários de drogas no Brasil 
 

Dos artigos analisados, 90% (n=28) apresentam o perfil dos usuários. 
Quanto a idade os estudos estão entre 12 a 21 anos, a droga mais utilizada é o 
álcool 61% (n=19), seguido pelo tabaco 45% (n=14), maconha 22% (n= 7), 
crack 16% (n=5), cocaína 9% (n=3), estimulantes 6% (n= 2), as anfetaminas e 
medicações ansiolíticas 3% (n=01). Falta de afeto, desorganização familiar, 
violência ou ausência familiar foram citados em 29% (n=9) da amostra. 
Segundo estudos o uso de drogas está cada vez mais precoce, como apontam 
Freire, Lôbo e Oliveira (2010) no estudo com 3000 crianças e adolescentes de 
04 a 16 anos dependentes de drogas do Rio de Janeiro. Esses ainda declaram 
que os principais motivos que levam ao uso são a desagregação, 
“desestruturação” ou dissolução familiar, a dependência química nas famílias, 
prostituição materna, violência doméstica, maus tratos, pais presos, entre 
outros, ou seja, o uso de drogas é multifatorial.  

 
A contribuição das pesquisas das áreas da saúde para os adolescentes 
usuários de drogas no Brasil 
 

Esta pesquisa apresenta o resultado de 31 artigos, nos quais as áreas 
em destaque na abordagem ao adolescente usuário de drogas são a Medicina 
com 41% (treze) dos artigos, a Enfermagem com 29% (nove), a Psicologia com 
16% (cinco) e a Saúde Pública com 14% (quatro). A maioria deles não 
apresentou de forma clara a abordagem e nem os profissionais inseridos na 
pesquisa, o que dificulta a contribuição de cada área, porém não se faz 
distinção e hierarquia entre os núcleos de saberes, posto que, esta amostra 
demonstra que o foco central da atuação é a saúde. A violência praticada pelos 
jovens e o contexto que estão inseridos é uma consequência negativa do uso 
de drogas. O uso de drogas pelo adolescente é um potencializador e 
desencadeante de outros problemas que afetam a vida do sujeito, tais como 
violência doméstica, evasão escolar, situação de rua. 

Chaves, Sanches, Ribeiro e Nappo (2011), ao abordarem a fissura por 
crack e estratégias de controle de usuários e ex-usuários, relatam que cada um 
possui uma maneira e desenvolve estratégias particulares para lidar com a ela, 
ressaltando a importância da equipe interdisciplinar conhecer o usuário que 
atende nos serviços. A contribuição de pesquisas sobre adolescentes usuários 
de drogas para a qualificação da equipe interdisciplinar 
 

As pesquisas apontam como principal fator causador do uso de drogas, 
a convivência familiar, ou seja, que o adolescente será propenso a ser usuário 
se não tiver boa estrutura e convivência familiar. Assim, a educação e a saúde 
em família assumem vital importância, pois implicam experiências familiares 
positivas, quando se consideram as suas necessidades para afirmarem-se 
como pessoa. Expor aos adolescentes os instrumentos necessários que 
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promovam comportamentos saudáveis diante das influências negativas da vida 
social é função inerente aos membros familiares adultos (ROEHRS, LENARDT 
e MAFTUM, 2008).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
 Frente aos resultados é possível concluir que mais estudos devem ser 
realizados e sabe-se da importância de vários profissionais da equipe 
interdisciplinar abordar a temática. Estas ações devem ter abordagens de 
prevenção, tratamento e recuperação do adolescente usuário de drogas. A 
equipe se torna mais qualificada por ser interdisciplinar, pois cada profissional 
contribui para a abordagem e acompanhamento do adolescente usuário de 
droga ao discutirem sobre as ações mais efetivas para serem realizadas. 
Acredita-se que é responsabilidade desta equipe informar e qualificar os pais 
para que aproximem-se de seus filhos nessa fase tão conturbada de suas 
vidas. Destaca-se a importância da família e da manutenção da convivência 
familiar. Portanto, cabe inicialmente à família e a escola ensinar aos 
adolescentes as consequências do uso e abuso de drogas, fazendo-se 
presentes nas decisões tomadas por eles. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ambiente hospitalar apresenta uma serie de particularidades no 
processo organizativo de forma que expõe os trabalhadores a diversos riscos 
ocupacionais (MARTINS et al., 2013), além de ser gerador tanto de prazer 
como de sofrimento, e com isto interferir na saúde do profissional (KOLHS et 
al., 2017). Dentre as doenças que mais acometem os trabalhadores 
hospitalares, o estresse ocupacional está entre as mais citadas (BRASIL, 
2008).  

O segundo Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil, estudo que envolveu 108 maiores cidades do país, 
estimou que 12,5% da população brasileira, com idade entre 12 e 60 anos, é 
dependente de álcool. Essa comprovação, ligada aos dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), nos quais 10% a 14% da população 
economicamente produtiva têm problemas de uso abusivo ou dependência, 
demonstram que se trata de um grave problema de saúde pública (OLIVEIRA 
et al., 2013).  
 Diante do exposto, justifica-se a escolha por essa temática. Sob essa 
perspectiva, a questão norteadora deste estudo foi: quais são as características 
das tendências da produção científica acerca do estresse ocupacional e o 
consumo de álcool por trabalhadores hospitalares? Objetivou-se com esse 
estudo: Caracterizar as tendências da produção científica acerca do estresse 
ocupacional e o consumo de álcool por trabalhadores hospitalares. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura acerca do estresse 

ocupacional e o consumo de álcool por trabalhadores hospitalares. A coleta de 
dados ocorreu no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), no mês de maio de 
2017, e teve como fonte principal os resumos das dissertações e teses 
publicadas. No formulário de pesquisa da CAPES, utilizaram-se, a estratégia 
de busca: “estresse” AND “álcool) AND “hosp*”. Foram encontrado, na CAPES, 
um total de 36 documentos, entre teses e dissertações. Estabeleceram-se 
como critérios de inclusão todas as dissertações e teses disponíveis 
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gratuitamente no portal CAPES, que abordassem a temática proposta nesse 
estudo e exclusão estudos que não contemplassem a temática e resumos 
indisponíveis na integra. Dessa forma, o corpus do estudo contou com o total 
de 14 produções. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo proposta por 
Minayo (2007) para a análise dos dados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram elaboradas duas categorias: As características dos 

trabalhadores hospitalares acometidos pelo estresse e O estresse associado 
ao consumo do álcool. A primeira categoria apresenta o ambiente hospitalar 
associado ao estresse (D1, D3, D10) estes estudos citam o estresse, a 
depressão e a ansiedade. O estresse está associado ao aumento de risco 
cardiovascular (T3). Acometeu 80,6% dos sujeitos estudados (D1), e 
apresenta, que o estresse na fase de resistência e na fase quase-exaustão 
predominam (D3).   A autonomia prejudicada, relacionamentos entre os 
colegas da equipe multiprofissional, falta de suporte organizacional, sofrimento 
diante da dor e morte, sobrecarga e condições de trabalho inadequadas e 
trabalho noturno, foram associados ao estresse (D4, D6, D7). Essa categoria 
aponta que o estresse em ambiente hospitalar pode ser resultado tanto da 
organização de trabalho, como das características da personalidade do sujeito 
acometido pelo estresse.  

Na segunda categoria, cabe o destaque para o estudo (T1), em que os 
dados apresentam alto consumo de álcool, pois 69% dos sujeitos ingeriram 
entre uma e oito doses de bebida alcoólica, sendo que a maioria encontra-se 
no risco moderado, seguido por padrão de beber de risco e alto risco, a maior 
parte destes sujeitos apresentou sintomas de estresse. O estresse está 
associado à síndrome metabólica, pela ingestão de bebidas alcoólicas (T2). Há 
um predomínio de mulheres, enfermeiras, com padrão de beber moderado, que 
não praticam atividade física, que realizam 1 a 2 refeições por dia e que 
apresentaram alto índice de estresse (D4, D5, D6, D7, D8, D9). Há evidencias 
do uso do álcool de forma recreativa para alívio do estresse e depressão (D7). 
Além disso, apresenta-se a associação entre a idade, existência de problemas 
de saúde e carga horária de trabalho com o duplo vínculo empregatício, com o 
estresse ocupacional e o consumo de bebida alcoólica (D11). 

.  
4. CONCLUSÕES 

 
A partir da análise das teses e dissertações, pode se concluir que é 

tendência na produção do conhecimento que o estresse apresenta-se em 
grande percentual nos trabalhadores estudados, que estes trabalhadores 
apresentam um consumo do álcool moderado. Os sujeitos estudados foram em 
sua maioria profissionais da enfermagem, acredita-se que pelo predomínio de 
mulheres nesta profissão, os resultados apontaram as enfermeiras como as 
mais consumidoras de álcool e com alto percentual de estresse, mas não se 
pode determinar com certeza este dado, pois não encontrou-se estudos que 
abrangessem todos os profissionais de hospital que sirvam de comparação. 
Assim, observou-se a lacuna do conhecimento, que é a escassez de estudos 
que abrangessem o estresse e o consumo de álcool por todos os trabalhadores 
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atuantes em ambiente hospitalar, bem como na região do extremo Sul do 
Brasil. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A qualidade de vida vem sendo alvo de numerosos estudos. O estudante 

do curso de enfermagem se encontra em uma fase da vida onde ocorrem 
mudanças, novas expectativas, o que pode causar profundos reflexos na sua 
qualidade de vida atual e futura.  

Os universitários normalmente apresentam um padrão de sono irregular, 
pois passam por privações de sono durante os dias de aula ou trabalho. Essas 
irregularidades repercutem negativamente na saúde desses jovens, 
comprometendo a atenção, a memória, a capacidade de resolução de 
problemas e, principalmente, o desempenho acadêmico (ARAUJO et al, 2013).  

Diante do exposto, apresenta-se como pergunta de pesquisa: Como os 
estudantes do curso de graduação em enfermagem percebem a qualidade de 
vida em seu cotidiano de ensino-aprendizagem?  Assim, este estudo teve por 
objetivo descrever a percepção sobre a qualidade de vida de estudantes que 
vivenciam o curso de graduação em enfermagem. 

2. METODOLOGIA 
 

Investigação qualitativa exploratório-descritiva, realizada na 
Universidade Federal da Fronteira Sul/Campus Chapecó. Os sujeitos da 
pesquisa foram 16 estudantes do curso de graduação em enfermagem, 
seguindo os seguintes critérios de inclusão: estudante de graduação do curso 
de enfermagem a partir da sexta fase do curso. Foram excluídos: estudantes 
que estavam desenvolvendo o componente do domínio comum; que estavam 
desenvolvendo outra graduação, concomitante a de enfermagem; estudantes 
das fases iniciais e da décima fase.  

A etapa de campo foi realizada em dois momentos: inicialmente a 
aproximação e ambientação com o cenário de pesquisa, e num segundo 
momento, a produção dos dados por meio da Dinâmica de Criatividade e 
Sensibilidade (DCS), fundamentada no Método Criativo e Sensível (MCS), mais 
especificamente a dinâmica do Mapa Falante. O período para produção dos 
dados no mês de setembro de 2014, após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFFS/SC sob o parecer número 753.435.  

Os dados foram analisados por meio da Análise de discurso francesa. O 
projeto alicerçou-se nos preceitos éticos da Resolução número 466 de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde.  



 

 

418 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da categoria analítica foram identificados cinco subtemas:  
1) Condição física: refere ao dedicar-se muito aos estudos, em que os 

acadêmicos mencionam o quanto o estresse, a falta de tempo para dormir e o 
cansaço tem sido fatores que comprometem a vida diária de cada um, 
principalmente daqueles que, além de estudar, precisam trabalhar à noite, "[...] 
às vezes o estudo se torna cansativo."(E2), "me sinto muito cansada, eu tenho 
muito sono, as vezes eu to na aula eu to caindo de sono"(E4);  

2) Condição psicológica: esperança de que no dia nunca chova, que se 
refere a gama de sentimentos que permeiam os universitários durante a 
graduação, abordando as perspectivas de sentimentos positivos, pensar, 
aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, 
e sentimentos negativos. Dessa forma, percebe-se, momentos de esperança 
por estar próximo ao final do curso, iniciar a carreira com um bom trabalho e 
sentimento de impotência diante de vários obstáculos que a vida acadêmica 
trás "Eu gostaria que fosse um pouquinho melhor a qualidade de vida, mas 
esperamos chegar num objetivo que seja tudo que se espera"(E13);  

3) Nível de Independência: a faculdade mexeu com o cotidiano individual 
e familiar,  esse subtema aponta situações da percepção da qualidade de vida 
dos estudantes que envolvem mobilidade, cotidiano, dependência de 
medicação ou de tratamentos e capacidade de trabalho, assim foi mencionada 
a rotina de manter a casa, cuidar dos filhos, estudar e trabalhar, muitas vezes 
como um “ciclo vicioso” que impede a realização de outras atividades no seu 
dia a dia, e se torna desgastante para a grande maioria, "Como eu sou casada, 
tenho 2 filhos, a responsabilidade da casa é minha[...]"(E1), "[...] devido a 
minha rotina diária, eu trabalho 12 horas a noite, estudo 8 horas aqui[...] dessa 
rotina muito pesada, então as vezes você tem que optar"(E8);  

4) Relações Sociais: segundo os entrevistados, a universidade 
proporciona falta de tempo de estar com o outro, família, amigos, o que afeta 
as relações particulares e suporte social, devido à dificuldade de manter a 
rotina maçante que envolve trabalho, estudos e relacionamento familiar, o que 
para a grande maioria, essa relações servem como suporte nos momentos de 
dificuldades " E aqui a casa dos meus pais que vou quando posso, quando 
dá.[...]"(E7).  

5) Ambiente: em que apontam-se os recursos financeiros, transporte, 
oportunidades de recreação/lazer e o ambiente físico.  A questão financeira é 
citada pelos acadêmicos como um fator importante, e uma preocupação diária 
que leva a muitas privações, tendo que algumas vezes arrumar trabalho para 
complementar a renda, mas além do financeiro, há a tentativa de manter um 
equilíbrio entre as atividades pessoais e universidade "nem sempre a gente 
tem dinheiro pra ir lá na cantina e comprar essa fruta[...] tu tem aquele dinheiro 
para o almoço ou para alguns xeros que precisa[...]"(E1). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados deste estudo sugerem que os acadêmicos de 

Enfermagem merecem atenção quanto aos aspectos da qualidade de vida, o 
ingresso na universidade exige do estudante uma série de adaptações. Alguns, 
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além de estudar, precisam trabalhar, o que acarreta falta de tempo para dormir, 
estresse e sono, fatores que reduzem a qualidade de vida. Durante a 
graduação vários são os sentimentos pelos quais os estudantes passam, 
momentos de esperança, principalmente quando estão no final do curso e 
outros momentos de impotência, diante dos obstáculos que surgem.  

Nesta perspectiva as flores representam todas as vitórias, a cada 
semestre aprovado, a identificação com a profissão, a descoberta da área de 
escolha, ou seja, o direcionamento profissional. Por outro lado, as pedras 
representam todas as dificuldades encontradas, uma vez que comprometem a 
qualidade de vida. Dessa forma, deve-se atentar para o ensino centrado na 
pessoa, entendendo o acadêmico como alguém que possui atributos pessoais 
e que experimenta diversos sentimentos. Espaços de lazer ou descanso nos 
intervalos seriam interessantes, e poderiam envolver ambientes para prática de 
esportes ou espaços terapêuticos, podendo melhorar o desempenho dos 
estudantes e tornar o período da graduação menos estressante. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A violência contra as mulheres é considerada uma violação aos direitos 
humanos, podendo causar danos físicos e psicológicos. Conceitua-se para o 
presente estudo violência contra mulher definida na Convenção de Belém do 
Pará (1994) como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher” (BRASIL, 
2011).  

Devido às diversas repercussões na saúde das mulheres há maior 
procura delas pelos serviços de saúde, principalmente os serviços da Atenção 
Básica (AB) que constituem a porta de entrada do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Deste modo, as Equipes de Saúde da Família (ESF) possuem o papel 
de acolher e escutarem essas mulheres, estruturando estratégias de promoção 
e prevenção de situações de violência que essas mulheres estejam expostas 
(HESLER et al, 2013).  

Para compreender o fenômeno de violência contra mulheres, muitos 
pesquisadores têm utilizado diferentes referenciais teóricos metodológicos para 
ampliar a compreensão e subsidiar a prática. Todavia, essas mulheres, tem 
dificuldade de descontruírem às situações de violência considerando os fatores 
afetivos e/ou culturais que permeiam suas relações sociais (DUARTE et al. 
2015).  

O presente relato de experiência é oriundo da etapa de produção e 
análise de dados da pesquisa intitulada: “Enfermagem na Estratégia de Saúde 
da Família ao cuidar de mulher em situação de violência”, sendo utilizado o 
referencial teórico metodológico da Fenomenologia Sociológica proposta por 
Alfred Schutz. Tal investigação objetivou compreender as ações dos 
enfermeiros das ESF ao cuidar de mulheres em situação de violência. Schutz 
(2012) propõe que cada ação tem uma motivação, razões e objetivos. 

Assim, vislumbrando a possibilidade de pesquisar a intencionalidade de 
enfermeiros/as da AB ao cuidar de mulheres em situação de violência optou 
pela entrevista fenomenológica, por esta permitir conhecer o pensamento e as 
opiniões/ações das pessoas sobre determinado assunto. Consiste numa 
conversa social, face a face, orientada por um problema de pesquisa 
(NASCIMENTO et al., 2007). 

Objetiva-se descrever a vivencia de um acadêmico de enfermagem na 

obtenção de relatos de enfermeiros/os acerca do cuidado às mulheres em 

situação de violência a partir da entrevista fenomenológica.    

 
2. METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado 
em Unidades de Saúde da Família (USF) do município de Porto Alegre - RS, 
no período de setembro de 2015 a abril de 2016 na participação do projeto de 
pesquisa “Enfermagem na estratégia de saúde da família ao cuidar de mulher 
em situação de violência”. O estudo obteve aprovação pelos Comitês de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre. CAAE: 38025914.8.30015338/2015. 

Os locais da coleta de dados eram nas ESF do distrito de saúde 
Glória/Cruzeiro/Cristal do município de Porto Alegre, sendo escolhido este 
distrito por apresentar o maior índice de mortalidade por causas externas. 

Os sujeitos da pesquisa eram contatados inicialmente por telefone sendo 
agendado o dia e horário da entrevista. No local era apresentado o termo de 
consentimento livre e esclarecido onde eram expostos os objetivos da pesquisa 
e o anonimato do participante. Foi utilizado um roteiro semiestruturado para 
conduzir as entrevistas. 

Anterior a etapa de produção de dados, e da entrevista propriamente 
dita, o acadêmico e bolsista de Iniciação Científica (BIC-UFRGS) realizou 
capacitação com orientações de como conduzir entrevista fenomenológica 
junto as pesquisadores da pesquisa.  

Para a condução da mesma, se lançava mão de um roteiro 
semiestruturado que permitiu caracterizar dados sociodemográficos (bagagem 
de conhecimento em Schultz) e a questão norteadora: “o que você tem em 
vista quando cuida de mulheres em situação de violência?”.  
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

.  
Foram entrevistados 23 enfermeiras/os, sendo 20 do sexo feminino e 3 

masculinos, 22 possuíam algum tipo de especialização, média do tempo de 
formação e atuação na USF eram respectivamente, 8,8 e 3,7 anos.  

As ESF eram de difícil acesso, entretanto optou-se por realizar as 
entrevistas nas unidades pela aproximação com os profissionais de 
enfermagem em suas unidades de atuação profissional. Visto que as situações 
de violência contra mulher ocorrem com maior frequência por pessoas 
próximas, conhecer a realidade de sua comunidade foi fundamental para a 
realização das entrevistas,  

Despir-se de conceitos pré-formados faz-se necessário para 
compreender com maior propriedade o típico da ação do enfermeiro ao cuidar 
de mulheres em situação de violência. Essa vivência de ir às unidade de 
saúde, conhecer as realidades das comunidades possibilitou conhecer as 
fragilidades, potencialidades e dificuldades de sua atuação. As perguntas eram 
abertas, e como pesquisador demostrei uma escuta atenta, sem conceitos 
formados investigando as ações para compreender os objetivos de sua ação 
frente ao fenômeno da violência (SCHUTZ, 2012).  

As entrevistas tiveram a duração média de 20 minutos, foram gravadas e 
transcritas na íntegra, ampliando a compreensão das intencionalidades das 
enfermeiras. Após foram organizadas em categorias frente suas ações ao 
fenômeno.  
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Mesmo com a mesma formação as ações frente ao fenômeno foram 
bem variadas, alguns participantes quando acionados relatavam situações e os 
desejos em que as mulheres saíssem de suas situações de violência, 
entretanto algumas falas reforçam o medo de agir por atuarem no local onde 
ocorre a violência, o medo de represaria e não fazer nenhuma ação é uma 
proteção para a ESF. 

Enquanto Bolsista de IC a vivência em realizar entrevistas utilizando o 
referencial teórico da fenomenologia sociológica de Alfred Schutz foi de 
fundamento importância para meu crescimento acadêmico. Todas as ações 
tomadas são somas de vivências construídas e resultados esperados. Faz-se 
necessário muitas vezes a desconstrução conceitos para a compreensão de 
fenômenos ainda não explicados e que requerem uma atuação diferenciada 
(CORTES; PADOIN, 2016).  
 

4. CONCLUSÕES 
 
  A proximidade com as/os enfermeiras/os das ESF possibilitou uma 
melhor compreensão das dificuldades enfrentadas na ação de cuidar de 
mulheres em situação de violência, trazendo oportunidades de reflexão crítica 
do “meu fazer – saber” enquanto enfermeiro que assistirá mulheres em 
diferentes ciclos vitais e suscetíveis a violência de gênero. 

Para a realização das entrevistas a empatia e a escuta atenta para 
fundamentais para uma produção de dados livre de julgamentos e que 
permitisse aflorar as intencionalidades dos enfermeiros.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho analisa o caminho trilhado no processo de produção dos 
dados da tese “Ciranda de Roses: vulnerabilidades, demandas e necessidades 
de saúde de trabalhadoras em assentamento rural”, que compreendeu as 
vulnerabilidades, demandas e necessidades de saúde para trabalhadoras em 
assentamento rural e como elas desenvolvem o cuidado em saúde.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de estudo qualitativo tipo caso social (Yin, 2010), desenvolvido 
no Assentamento 16 de Março, em Pontão/RS. Esse assentamento, ocupação 
da antiga Fazenda Annoni em 1985, é composto por 81 famílias dedicadas à 
agricultura, pecuária e agroindústria, sendo que 13 residem em agrovila e 
trabalham de forma cooperada e as demais em propriedades individuais.  

O trabalho de campo, iniciado em maio de 2013, contou com a 
participação de 40 mulheres. Definiram-se seis meses à produção dos dados 
empíricos (entrevistas, observação participante, registros em diário de campo e 
oficinas problematizadoras), os quais convergem à transversalidade da 
perspectiva crítico-reflexiva que perpassou a construção coletiva da pesquisa. 
Da análise temática emergiu a categoria “Vulnerabilidades Programáticas para 
trabalhadoras em assentamento rural: elementos produtores e protetores”. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A entrada em campo merece atenção especial porque marca o início de 

uma relação que pretende ser de confiança. É um momento rico de significados 
sutis, que requer cuidado ético e empatia. Essa aproximação foi favorecida 
pela relação prévia e vinculação da pesquisadora com atores sociais da 
comunidade, o que favoreceu positivamente a produção de dados.  

A imersão nesse cenário foi gradual e a permanência por vários dias no 
assentamento possibilitou sentir/conhecer aquelas pessoas, apreender 
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aspectos para além de suas rotinas, doméstica e de trabalho, e, também, das 
subjetividades que se conformavam em suas relações privadas. Assim, a 
pesquisadora passou a estar implicada nele e com ele, afetando e sendo 
afetada pelas pessoas que lá viviam, deixando assim de ser uma “estranha” 
naquele universo.  

Num estudo participativo, “o próprio objeto é negociado”, por isso foi 
realizou-se reunião com lideranças comunitárias para apresentação da 
proposta da pesquisa. Aí houve manifestação de que esse não fosse mais um 
estudo de “gaveta”, como outros realizados naquele assentamento, sem 
contribuições práticas à comunidade. 

Estrategicamente, os primeiros dados foram produzidos na agrovila por 
congregar muitas pessoas. A despeito do agendamento das visitas à agrovila, 
a pesquisadora não sabia de antemão qual família a acolheria nos dias que 
permaneceria no assentamento, pois isto era definido pelos próprios 
moradores. Destaca-se que, para aquela comunidade, aspectos banais do 
cotidiano, como receber alguém em sua residência, também segue a lógica da 
cooperação e dos princípios de organização social, política e familiar dessa 
vida em comum. 

 Uma inquietação que emergiu no processo de produção dos dados 
referiu-se às anotações no diário de campo. Dependendo da situação 
observada, esses registros foram feitos com naturalidade. Mas, nem sempre 
pareceu ético e adequado fazê-los na presença de pessoas com as quais se 
estava interagindo. Por isso, optou-se pela saída discreta do cenário para 
registro, em ambiente reservado, dessas interações/observações, a fim de não 
perder a riqueza e garantir fidedignidade aos dados. Quanto às anotações 
analítico-reflexivas, foram realizadas fora do assentamento.   

A presença no cenário estudado, as intenções, visão de mundo e 
necessidades da pesquisadora produzem contatos íntimos que abarcam as 
relações humanas. Como essa presença não é neutra, isso poderia ter 
implicações no cotidiano dessas pessoas e, de alguma maneira, se conformar 
em elemento de constrangimento, o que exigiu vigilância ética durante o 
percurso de produção da pesquisa.    

Desde essa perspectiva, foram necessárias sucessivas aproximações e 
distanciamentos desse cenário no processo de pesquisa para a persecução de 
uma postura vigilância epistemológica, ética e reflexiva, ainda que sensível, em 
prol do “estranhamento” daquilo que, a partir da imersão cotidiana no campo 
em estudo passou a ser corriqueiro.  

Essa dimensão crítica ancora-se na perspectiva hermenêutica, a partir 
dos movimentos de suspeita/dúvida e de concordância. Muitas vezes, a 
imersão no cenário em estudo favorece a absorção do significado das coisas 
mais radicalmente. Porém, esse estranhamento não significa a negação da 
importância de suas histórias, nem da ideologia de um movimento político que 
anima o ambiente em estudo. Mas a própria ação interpretativa implica, 
também, em problematizar os fatos e dados produzidos na pesquisa mediante 
um processo de suspeição e de identificação de outros significados na 
perspectiva de uma totalidade compreensiva mais densa e profunda. 

A saída do cenário estudado pelo encerramento do trabalho de campo 
também foi gradual, pois das vivências naquela comunidade, relações sociais e 
de afetos foram sendo tecidas e ressignificadas, o que motivou e justificou 
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alguns encontros durante a elaboração do relatório de pesquisa, especialmente 
nos eventos festivos para os quais a pesquisadora era convidada. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Para além de conhecimentos científicos e reflexões acadêmicas, as 
vivências dessa pesquisa produziram outros significados na medida em que se 
configurou em um encontro entre atores sociais.  

Para a pesquisadora no campo da promoção da saúde de mulheres, 
produziu o deslocamento da professora de enfermagem, descolada de seu 
contexto familiar e social a partir da entrada no Assentamento 16 de Março, a 
qual passou a estar implicada nele e com ele, afetando e sendo afetada pelas 
pessoas que lá viviam, trabalhavam e estabeleciam relações sociais e de afeto, 
conformando novas subjetividades. 

Na medida em que a pesquisadora trilhava o caminho no processo de 
pesquisa ao transitar pela comunidade com “a mochila nas costas”, deixou de 
ser uma observadora externa dos acontecimentos e passou a fazer parte ativa 
deles. Esse “estar no campo” possibilitou a captura de nuances dessas 
relações que seriam impossíveis de serem percebidas por quem estivesse fora 
daquele cenário. 

Esse viver a pesquisa com “a mochila nas costas” representou, 
simbolicamente, o movimento de ruptura com um modo individualista de andar 
a vida e de ver o mundo a partir da “afetação” e do “encontro” com pessoas 
que convivem sob as perspectivas da coletividade, da solidariedade e da 
partilha, conferindo materialidade à compreensão do valor social de uma vida 
“em comunidade” e do lugar de cada um no mundo como direito humano 
fundamental de cidadania. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os acidentes traumáticos têm crescido muito nas estatísticas de 
diagnósticos e internações hospitalares, devido ao aumento da violência 
urbana e da quantidade de veículos automotores. Há o predomínio de 
pacientes do sexo masculino (89,6%) entre as vítimas de lesões por causas 
externas, sendo que destes 48% tem entre 20 a 49 anos (CASTRO, et al., 
2013).  

O processo de reabilitação para as vítimas de acidente de trânsito 
requer o planejamento adequado para a implementação de cuidados que 
proporcionam ao paciente a sensação de independência a partir do 
autocuidado (FARO, 2006). As alterações físicas podem provocar reações 
emocionais que dificultam a realização de adaptações nas tarefas cotidianas do 
paciente.  

A assistência de enfermagem traumato-ortopédica, especificamente em 
situações de trauma, transcende o estado físico, pois o trauma ortopédico 
ocorre de forma súbita. Portanto, o cuidado humanizado realizado pelo 
enfermeiro, ultrapassa os fatores físicos, emocionais, culturais, espirituais e 
sociais que podem estar afetados (CAMERON; ARAÚJO, 2011).  

Neste contexto, o estudo de caso, apresenta-se como uma ferramenta 
de grande importância na enfermagem, pois, de acordo com Ventura (2007) é 
um método de estudo detalhado de um caso individual de doença no qual 
visando adquirir conhecimento sobre o fenômeno estudado. 

Frente ao exposto, o estudo objetivou adquirir conhecimentos acerca 
desta condição e dos cuidados de enfermagem realizados a um paciente 
traumatológico vítima de acidente automobilístico, visando a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, por meio da utilização do método de estudo de 
caso. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de caso clínico, que utiliza a investigação de 
elementos como instrumento de colaboração em diversas áreas de 
conhecimento, a fim de compreender o indivíduo como um todo, baseando-se 
em fenômenos sociais, culturais e econômicos, tendo uma visão holística que 
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retém informações necessárias para desencadear resultados e conclusões 
(YIN, 2015).  

A pesquisa foi realizada por acadêmicos da faculdade de enfermagem 
da Universidade Federal de Pelotas, na unidade traumatológica de um hospital 
no município de Pelotas. O paciente selecionado para o estudo é L.R., branco, 
26 anos, casado, com diagnóstico de luxação interfalangiana proximal e medial 
do dedo anelar esquerdo, fratura de tíbia esquerda e lesão circunferencial do 
maléolo esquerdo.  

Os dados foram coletados no mês de setembro de 2016, através de 
anamnese, exame físico céfalo-caudal e realização de procedimentos para 
identificação de informações necessárias para a elaboração de plano de 
cuidados, incluindo diagnósticos de enfermagem, prescrição de cuidados e 
plano de alta hospitalar. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, o sigilo e anonimato do paciente foram preservados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para a realização do processo de enfermagem foi utilizada a teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, proposta por Horta (1979), tendo como 
classificações as necessidades psicobiológicas, psicossociais e as 
psicoespirituais.  

Após a realização da anamnese e exame físico foi possível identificar as 
necessidades humanas básicas e a partir deste contexto foi elencado 
Diagnósticos de Enfermagem de acordo com o North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA, 2013) e posteriormente os cuidados de 
enfermagem (MCCLOSKEY; BULECHEK, 2004) relacionada ao paciente L.R. 
Os principais Diagnósticos de Enfermagem elencados foram: 1) Capacidade de 
transferência prejudicada relacionada a limitações ambientais (fixador externo) 
evidenciadas por incapacidade de transferir-se para/ou do vaso sanitário; Os 
cuidados elencados foram: trancar as rodas da cadeira de rodas, da cama ou 
da maca durante as transferências do paciente, SN, usar técnica adequada ao 
transferir o paciente da cadeira de rodas e para ela, ao vaso sanitário, para a 
cama e da cama e assim por diante, orientar o paciente a chamar auxílio ao 
movimentar-se e providenciar um assento mais alto para o vaso sanitário para 
facilitar a transferência; 2) Integridade da pele prejudicada relacionado a 
trauma evidenciado por destruição de camadas da pele; Os cuidados 
elencados foram: observar as características da lesão e drenagem, M/T/N, 
manter a lesão livre de fiapos e talco das luvas, Contínuo, esguichar sobre a 
lesão soro fisiológico 0,9% aquecido, conforme prescrição médica, M, manter 
coberto, apropriadamente, com campo estéril, manter técnica asséptica no 
curativo ao fazer os cuidados da lesão, M, examinar a ferida a cada troca de 
curativo, M, comparar a registrar regularmente toda mudança na lesão, SN e 
posicionar de modo a evitar cada tipo de tensão sobre a lesão, SN. 3) Perfusão 
tissular periférica ineficaz relacionada a trauma evidenciado por edema e 
função motora alterada no membro inferior esquerdo; Os cuidados elencados 
foram: monitorar a circulação, os movimentos e as sensações da extremidade 
afetada, M, realizar uma avaliação completa da circulação periférica (pulsos 
periféricos, edema, cor e temperatura), M e elevar os membros edemaciados, 
Contínuo. 
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4. CONCLUSÕES 
 

A realização do estudo de caso permite ao pesquisador, uma maior 
aproximação com o indivíduo participante da pesquisa, colaborando na 
autonomia, no planejamento e na assistência do cuidado ao paciente e família, 
além de orientar, estimular e encorajar a equipe interdisciplinar de saúde. 
Essas vivências oportunizam a implementação do cuidado humanizado com 
olhar voltado para a individualidade do paciente, proporcionando a assistência 
de enfermagem transcendendo o padrão mecanicista.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
  

A dependência e o uso nocivo de álcool são importantes fatores de risco 
para diversas doenças e lesões que ameaçam a saúde, sendo responsáveis 
por aproximadamente 2,5 milhões de mortes por ano, sendo que de 20% a 
50% da ocorrência de cirrose hepática(PORTUGAL; et al., 2015). 

O transplante hepático é considerado uma das cirurgias mais 
complicadas da atualidade, pois nenhuma outra interfere em tantas funções do 
organismo. O procedimento complexo, com repercussões clínicas em vários 
sistemas orgânicos, necessita de uma boa infraestrutura hospitalar, além de 
uma equipe multiprofissional especialmente capacitada para sua realização 
(ARAÚJO; et al., 2012).  

Nesta complexa fase de pós-operatório, a equipe de enfermagem, sob a 
supervisão do enfermeiro, tem uma atuação imprescindível no cuidado aos 
pacientes transplantados hepáticos. O cuidado de enfermagem deve ser 
intensivo e envolver dedicação e vigilância, já que, assim como outras cirurgias 
de grande porte, há risco de repercussões hemodinâmicas que exigem 
conhecimento técnico-científico para atuar nos momentos de 
instabilidades(ARAÚJO; et al., 2012). 

 
2. METODOLOGIA 

 
O objetivo deste trabalho é descrever a importância das ações do cuidado 

de enfermagem em Unidades de Internação de Transplantados pós-operatória. 
Para responder o objetivo deste estudo foi realizada uma revisão integrativa 
operacionalizada por meio do acesso de artigos publicados no período de 2010 
a 2017, indexados nas bases de dados:Scielo (Scientific Eletronic On-line) e 
LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúdeno mês 
de agosto de 2017. Para a seleção dos estudos disponíveis utilizaram-se os 
seguintes descritores: “Cirrose Hepática Alcoólica” “Transplante de Fígado” 
“Enfermeiro” e “Cuidados Pós-Operatórios/Enfermagem”.A partir da busca 
obteve-se 08 artigos, sendo eliminado um por motivo de repetição, totalizando 
07 registros disponíveis em texto completo online. 

mailto:carolbruzza@hotmail.com
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os estudos publicados sobre as ações de enfermagem no cuidado com 

o paciente no pós-operatório, nesta pesquisa, apresentaram os seguintes 
resultados: evidências científicas mostram que alterações de ordem psicológica 
podem estar presentes no pós-operatório devido às reações fisiológicas do 
mau funcionamento do fígado ou a presença de complicação. Nesse foco a 
equipe de enfermagem deve se familiarizar com o campo da saúde mental, que 
visa minimizar a dor e o sofrimento das pessoas e favorecer a saúde, 
atendendo e satisfazendo as suas necessidades, sejam elas biológicas, 
sociais, econômicas, psicológicas ou culturais (AGUIAR; BRAGA, 2011). 

Os cuidados de enfermagem no pós-operatório estão direcionados para 
a implementação de intervenções voltadas para a prevenção ou detecção das 
complicações cirúrgicas do enxerto e dos demais sistemas – cardiovascular, 
respiratório, digestivo, entre outros. Apesar de o paciente apresentar problemas 
de oxigenação, nutrição, eliminação, dificuldade na ingestão de líquidos devido 
às manifestações esperadas de um pós-operatório, principalmente as dores, os 
problemas foram amenizados pelas intervenções de enfermagem. 

Na fase pós-cirúrgica, além da reabilitação física do trauma anestésico, 
o paciente conseqüentemente demanda assistência complexa assistencial 
multiprofissional e, em particular, de enfermagem. Como parte do tratamento 
pós-transplante o paciente usa imunossupressores pra prevenir a rejeição do 
novo órgão, o que, conseqüentemente o expõe a um risco maior de adquirir 
infecções graves(CARVALHÊDO; et al., 2010).  

O cuidado de enfermagem ofertado no pós-operatório deve ser 
qualificado e holístico voltado ao compromisso ético entre o profissional e o 
paciente visando uma construção mútua de respeito às individualidades. O 
trabalho exige da equipe de enfermagem empenho em atender às demandas 
que se caracterizam pela necessidade de atenção aos aspectos 
biopsicossociais normalmente afetados. O papel da enfermagem neste 
contexto é inquestionável, pois é uma profissão autônoma, que possui um 
corpo de conhecimentos próprios que embasam suas ações de cuidados 
(ARAÚJO; et al., 2012). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A cirrose hepática traz consigo uma série de limitações, afetando as 

relações interpessoais do paciente. As manifestações clínicas, a preocupação 
com a doença os internamentos, e a cirurgia para o transplante do órgão, 
fragilizam a qualidade de vida do indivíduo em múltiplas dimensões. 

A prática das ações de enfermagem por meio da realização de cuidados 
direcionados para o preparo do paciente em diferentes fases do processo visa 
à prevenção e a detecção precoce de complicações pós-operatórias.Além 
disso, a equipe atua no suporte emocional do paciente, ofertando tratamento 
adequado e escuta sensível e respeitosa, proporcionando condições para a 
melhoria da qualidade de vida do indivíduo.Os profissionais de enfermagem 
precisam exercer a educação para à saúde junto aos transplantados de fígado, 
objetivando suprir a falta de informação dos pacientes que realizam esse tipo 
de transplante. Para o sucesso do procedimento, é necessário que orientações 
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importantes quanto ao acompanhamento ambulatorial, indicando cuidados 
específicos, em relação à medicação prescrita, exames laboratoriais, uso de 
imunossupressores, datas de retorno em consultas sejam rigorosamente 
cumpridas. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A abordagem qualitativa destaca-se por ser voltada a um encontro da 

subjetividade entre pesquisador e participante, tendo como objetivo aprofundar-
se no mundo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes (MINAYO; GOMES, 2012).  Essa forma de abordagem 
permite a utilização de diversas técnicas para a coleta de dados. Nessa 
pesquisa buscou-se utilizar o Método Criativo Sensível (MCS), enquanto 
referencial metodológico para a construção dos dados.  

O MCS apoia-se na escolha de uma amostra intencional, que pode 
expressar suas ideias e opiniões livremente, sendo um aspecto fundamental. O 
participante e o pesquisador estabelecem uma relação de cumplicidade na 
construção do conhecimento, sendo indispensável no processo a dialogicidade. 
As dinâmicas do método criativo sensível possuem uma questão norteadora, a 
partir da qual os participantes podem ampliar a discução englobando outras 
questões que forem suscitadas. Assim, o tema pode-se desdobrar e mostrar 
outras facetas ocultas no tema original (CABRAL, 2008). 

Nesse contexto, as dinâmicas permitiram conhecer a visão da criança e 

do adolescente com anemia falciforme acerca da assistência de saúde que 

eles recebem. Como a anemia falciforme é uma doença que demanda grande 

quantidade, qualidade de cuidados e assistência aos pacientes, torna-se 

importante realizar pesquisas que busquem conhecer a visão de quem 

necessita dos serviços, para melhorá-los e possibilitar um atendimento digno e 

adequado aos envolvidos. Sendo assim, destaca-se a necessidade de 

selecionar referenciais metodológicos adequados que permitam a construção 

de dados de acordo com as vivências da população escolhida. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, que utilizou o 

MCS como referencial metodológico. A coleta de dados foi realizada nos 

meses de maio a junho de 2017, com sete crianças e adolescentes de 8 a 16 

anos, com doença falciforme, que são acompanhados em um ambulatório de 

uma instituição de ensino pública do sul do país. Para realizar a coleta de 

dados utilizou-se duas dinâmicas do MCS, a dinâmica do almanaque e a do 

mapa falante. 
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Após a coleta das informações estas foram analisadas pela análise de 

conteúdo temática. Essa análise relaciona as estruturas semânticas 

(significantes) com as estruturas sociológicas (significados) dos enunciados, 

articulando a parte descrita e analisada do texto com os fatores psicossociais, 

contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem. Consistindo 

em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados (MINAYO; GOMES, 2012). 

A pesquisa foi realizada seguindo os pressupostos éticos contidos na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), sendo 

iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A dinâmica selecionada, primeiramente, para a construção das 

informações foi a do Almanaque. Essa trata da produção de um almanaque, 

utilizando gravuras, desenhos e escrevendo notas, contando uma história que 

responda a questão norteadora. Na primeira etapa a dinâmica foi realizada com 

uma criança e não propiciou a construção suficiente de dados, então optou-se 

por modificar a dinâmica e a estratégia de abordagem.  

Dessa forma, a segunda dinâmica utilizada foi o Mapa Falante, que visa 

a elaboração de um mapa, de acordo com a percepção da criança ou 

adolescente, podendo-se utilizar desenhos e figuras e escrever notas sobre os 

mesmos, buscando responder à questão norteadora. A dinâmica foi 

desenvolvida em cinco momentos: no primeiro foi realizada a apresentação 

individual; no segundo apresentou-se o material a ser utilizado; no terceiro 

explicou-se a dinâmica, explicitando a questão norteadora, e a realização da 

mesma pelo participante; no quarto o participante apresentou a produção e no 

quinto momento analisou-se a produção elaborada (CABRAL, 2008). 

Para a realização da pesquisa, primeiramente, os participantes foram 

contatados no grupo, entretanto como o grupo não estava mais se reunindo a 

pesquisadora teve que contatar os participantes por telefone, individualmente, 

para marcar um encontro. Devido a dificuldades de conciliar horários e de 

deslocamento, não foi possível que todos participassem da coleta no mesmo 

momento, conforme prevê o MCS. Então, foi necessária uma adequação, 

aplicadando-se a dinâmica individualmente. Para tanto, foram combinados a 

data e o horário da coleta com as crianças e adolescentes que aceitaram 

participar da pesquisa, em suas residências. 

A implementação da dinâmica ocorreu solicitando a cada participante 

querespondesse a questão norteadora: “Conte-me porque lugares você passou 

quando estava doente e como você percebeu o cuidado que recebeu”. Para 

isso, o participante pode utilizar os recursos oferecidos pela pesquisadora, a 

saber: folhas de ofício, lápis de cor, canetinhas, imagens, tesoura e cola. Após 

a realização da atividade, o participante apresentou e explicou a sua produção. 

Por fim, foi realizada a análise, na qual o participante pode emitir opinião sobre 

as questões levantadas na produção e discutir sobre as mesmas com a 

pesquisadora.  
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Ressalta-se que a pesquisa teve importantes limitações, contudo 

possibilitou a elaboração dos dados para pesquisa. Dentre as limitações, 

destaca-se a dificuldade de reunir todos os participantes da pesquisa em uma 

única ocasião, o que impactou na aplicação do MCS, sendo possível, utilizar 

apenas as suas dinâmicas, em encontros individuais. Destaca-se ainda, a 

importância da adequação do método e da dinâmica escolhida, inicialmente 

permitindo que a coleta fosse adaptada à realidade encontrada. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O uso das dinâmicas do MCS possibilitou conhecer a visão da criança e 

do adolescente com Anemia Falciforme acerca de sua assistência de saúde. 
Portanto, apesar das dificuldades encontradas na utilização do método, ele foi 
crucial para atingir os objetivos propostos, mostrando-se adequado para 
pesquisas dessa natureza.  
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa pretende responder quais as percepções dos usuários 
de um Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Pelotas/RS com relação à 
garantia de seus direitos humanos. Os Direitos Humanos são aqueles que são 
inerentes ao ser humanos pelo simples fato de pertencer à raça humana, são 
fundamentais para a dignidade humana, são também universais, portanto não 
excluem qualquer pessoa ao redor do globo, independente de religião, etnia, 
sexo, classe, vertente política e demais fatores de classificação humana, em 
outras palavras, direitos humanos ignoram qualquer categorização no âmbito 
de sua proteção. Neste sentido a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
da Organização das Nações Unidas enuncia que “todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” 
(ONU, 1948). Utilizando deste entendimento sobre os Direitos Humanos é que 
o presente objeto de pesquisa será analisado.  
 

2. METODOLOGIA 
 

A metodologia para desenvolver a presente pesquisa será qualitativa e 
descritiva. Os dados serão coletados em um Centro de Atenção Psicossocial 
da cidade de Pelotas/RS, a escolha do local do estudo ocorreu por tratar-se de 
um serviço de saúde mental que visa à reabilitação e a reinserção do usuário 
através de medidas que respeitam os enunciados dos direitos humanos. Serão 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com usuários do CAPS que estiverem 
aptos a participar por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
após a explicação dos riscos da pesquisa será informado que eles poderão 
desistir da participação a qualquer momento. 

As entrevistas serão gravadas em meio digital e realizadas no próprio 
serviço em sala que garanta a privacidade do participante. Utilizar-se-á a 
Análise de Conteúdo para analisar os dados e espera-se obter os recortes que 
consigam responder os objetivos do estudo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O Estado brasileiro por estar inserido entre os países que se 
comprometeram com a proteção dos direitos humanos e ser um país integrante 
da Organização das Nações Unidas, precisa assegurar que todos os preceitos 
referendados na Declaração Universal dos Direitos do Homem sejam 
respeitados e aplicados, o que resulta na obrigação de que suas políticas 
públicas atuem no sentido de construção de uma sociedade igualitária, justa, 
respeitando a diversidade e consolidando uma cultura democrática com 
cidadania para todos (RODRIGUES, 2007). Infelizmente, podemos observar 
que a realidade brasileira, impõe vários percalços no cotidiano da população 
para o exercício pleno de seus direitos humanos mais básicos, situação que é 
ainda mais complicada quando se trata de grupos mais frágeis. As pessoas 
com vulnerabilidade recebem atenção especial em diversos ordenamentos 
como no caso das pessoas com transtornos mentais com a Declaração dos 
Direitos do Deficiente Mental de 1971 e a Resolução 46/119 da Assembléia 
Geral da ONU que dispõe sobre a proteção das pessoas com doenças mentais 
e a melhoria da assistência à saúde mental (VENTURA, 2012). O Brasil seguiu 
o mesmo caminho das organizações internacionais promulgando em seu 
território legislações especificas como, por exemplo, o CFM 1.598/00, criando 
regramentos para o atendimento médico a pacientes portadores de transtornos 
mentais e a Lei 10.216/2001 (conhecida com a Lei da Reforma Psiquiátrica) 
que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (BRITO, 2012). 

O Brasil teve ainda todo um movimento de Reforma Psiquiátrica que 
iniciou na década de 70 e que culminou com a criação da Rede de Atenção à 
Saúde Mental (parte do Sistema Único de Saúde), e originou uma rede 
organizada composta pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Hospitais Gerais e 
Ambulatórios de Saúde Mental. É uma rede pública, de base municipal e com 
controle social que fiscaliza e gere o processo de Reforma Psiquiátrica 
(JORGE, FRANCA 2001; VENTURA, BRITO 2012). Todo esse processo 
contribui para a consolidação da proteção, dignidade e cidadania dos usuários 
de saúde mental e consequentemente dos seus direitos humanos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Acredita-se que os CAPS influenciam positivamente na vida dos 

usuários, ao estimular-lhes a autonomia, a corresponsabilização no cuidado e o 
protagonismo sociocultural e político nos serviços e nas suas comunidades, 
resgatando os princípios que estabelecem os Direitos Humanos. Entretanto, 
quando ocorre o desrespeito à dignidade e a cidadania dos usuários vinculados 
ao CAPS estamos diante de evidentes violações de seus direitos humanos, e 
por esta razão é necessário buscar as percepções dos usuários sobre essas 
questões, para compreender quais as dificuldades por eles encontradas e 
dessa forma trazer soluções para que estas situações não voltem a ocorrer e 
que o próprio usuário através da informação possa estar apto a exigir respeito 
aos seus direitos.  
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em relação à longevidade do ser humano, podemos perceber nos últimos anos um 

crescimento acelerado da população idosa, relacionado a vários fatores como recursos 

tecnológicos que melhoram a qualidade de vida, redução da taxa de fecundidade, entre 

outros. Porém percebe-se também, um aumento na dependência do idoso devido às 

limitações físicas/psicológicas, doenças crônicas. 

O envelhecimento é um processo natural que traz consigo estas limitações e essas 

doenças, mas também experiências positivas. Não podemos acreditar que todos os indivíduos 

envelhecerão da mesma forma, precisamos avaliar sua história de vida e orientá-los sobre a 

melhor maneira de obter qualidade de vida (Pereira, et al, 2015). 

Frente a esta realidade, os profissionais de enfermagem desempenham um papel 

importante no cuidado ao idoso, tendo como desafio a promoção de ações educativas que 

lhes tragam autonomia e autocuidado. 

Diante disso, tem-se como questão norteadora: Qual o conhecimento científico 

construído sobre o papel do profissional enfermeiro na promoção de saúde no 

envelhecimento ativo? 

Com base neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio da 

literatura produzida sobre o papel do profissional enfermeiro na promoção de saúde no 

envelhecimento ativo. 

 

2. METODOLOGIA 
 

 O estudo caracteriza-se como revisão integrativa, exploratória, descritiva 
com abordagem quantitativa, e tem por finalidade conhecer a produção 
científica sobre a temática em estudo. A busca foi realizada via online na 
biblioteca virtual em saúde (BVS), nas bases de dados eletrônicas do Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde 
(LILACS), fazendo uso dos descritores: Envelhecimento, Enfermagem e 
longevidade. Os critérios de inclusão envolveram somente artigos publicados 
em português, inglês e espanhol no período de 2010 à 2016 e estudos com 
disponibilidade eletrônica gratuita, resultando em uma amostra de 10 artigos. A 
análise e interpretação, à luz do referencial teórico, foram observadas, 
seguindo os passos indicados por Minayo (2010), as seguintes fases: pré-
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análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Em 
relação aos aspectos éticos foram observadas e respeitas as autorias de todos 
os autores dos artigos selecionadas na BVS, e a Lei do Direito Autoral 
realizando-se as devidas referências, tanto na transcrição direta como indireta. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Envelhecer é parte do processo natural da vida, caracterizado por 
mudanças físicas, psicológicas e sociais. As recentes políticas de atenção à 
saúde do idoso, coerentes com as propostas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), se voltam para programas que dão ênfase ao envelhecimento 
ativo, aumentando assim a expectativa de vida e a promoção da saúde 
(Ministério da Saúde, 2006). 
 O envelhecimento ativo trata-se do equilíbrio entre o declínio natural das 
capacidades individuais, mentais e físicas e a obtenção de resultados a partir 
das estratégias propostas pelos profissionais da saúde em conjunto com a 
pessoa idosa (Valcarenghi, et al, 2015). 
 A OMS traz como definição para envelhecimento ativo a “otimização das 
oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida, na medida em que as pessoas ficam mais velhas”. 
Contudo, a OMS define saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental 
e social e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Sendo assim, 
reduz o idoso a uma pessoa não saudável, já que o processo de envelhecer 
traz consigo o surgimento de doenças crônicas (Pereira, et al, 2015). 
 O enfermeiro deve compreender o envelhecimento e as alterações o 
acompanham, e com isso, utilizar estas políticas como ferramenta para a 
construção de um  conceito ampliado de saúde e para adquirir habilidades para 
lidar com as adversidades e situações que surgirão no desempenho de suas 
atividades. 
O enfermeiro deve estimular o idoso a ser proativo, a participar do seu 
processo de cuidado e a desenvolver competências para a promoção da sua 
saúde.  
 A pessoa idosa precisa de cuidados relacionados diretamente ao 
desenvolvimento de sua autonomia e de sua individualidade, o profissional 
enfermeiro deve atuar como facilitador neste período de adaptação. 
Contudo, Ilha et al (2016) chama a atenção quanto a duas situações que 
precisam ser observadas e evitadas, são elas: “considerar que todas as 
alterações que ocorrem com a pessoa idosa sejam decorrentes de seu 
envelhecimento natural”, isso pode impedir que sejam detectadas possíveis 
doenças e com isso elas não serão tratadas. 
  A outra situação refere-se a “tratar o envelhecimento natural como 
doença a partir da realização de exames e tratamentos desnecessários, 
originários de sinais e sintomas que podem ser facilmente explicados pela 
senescência, ou seja, pelo processo natural do envelhecimento”. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

 Pode-se então concluir que para o idoso ter um envelhecimento ativo o 
enfermeiro deve desenvolver ações de educação para o auto cuidado e 
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autonomia, servir de agente de comunicação, proporcionar à pessoa idosa 
grupos de apoio, criando assim, um espaço de acolhimento, socialização, troca 
de conhecimentos. Além disso, motivar este idoso durante este período de 
aceitação e adaptação trazidas pelo processo de envelhecer. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Predominam nas pesquisas em saúde a abordagem biomédica, com 
enfoque na doença. Esta é uma lógica de compreensão do sofrimento humano, 
entretanto há outras perspectivas importantes, entre estas, a singularidade da 
experiência da doença. Esta lógica dá centralidade ao ator social, aos valores, 
a saúde e doença enquanto processo de vida de interface com o tempo e o 
espaço. Estas singularidades nem sempre vem das diferenças biológicas, mas 
das diferenças socioculturais. Com isso, as questões relacionadas à saúde e à 
doença podem ser pensadas e pesquisadas a partir dos contextos 
socioculturais específicos nos quais os mesmos ocorrem (LANGDON; WIIK, 
2010).  
 Autores como Kleiman, Geertz e Menéndez podem auxiliar na 
compreensão de que a saúde e a doença estão relacionadas com a questão 
cultural, e por consequência, podem dar suporte para pesquisas em saúde 
preocupadas em humanizar o cuidado e olhar a pessoa com autonomia, como 
ativa na construção da sua trajetória de vida.  
 Investigar a questão cultural é uma maneira de compreender as pessoas 
e grupos em sua integralidade e isso pode começar por um olhar voltado à 
realidade destes, no que se refere às diferentes práticas de cuidado. Nessa 
perspectiva, Menéndez (2003) compreende que as pessoas praticam diferentes 
formas de autoatenção em saúde, que são atividades constantes 
desenvolvidas pelas próprias pessoas ou grupos, de forma independente ou 
com referência a outras formas de cuidado (MENÉNDEZ, 2003). Desta 
maneira, por ser uma lógica diferente do enfoque biomédico, não deve ser 
excluída da compreensão dos profissionais que atuam no cuidado primário de 
saúde, muito menos deixados de lado nas investigações que estudam estes 
cenários. 

Intencionados em aprofundar esta abordagem, este trabalho objetiva 
discutir a importância da Autoatenção para a pesquisa qualitativa em saúde. 
 

2. METODOLOGIA 
 

 Consiste de uma reflexão fundamentada na abordagem teórica filosófica 
da antropologia, além da percepção das autoras a respeito do assunto 
abordado. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As diferentes práticas de cuidado merecem atenção especial dos 
profissionais da saúde para que estes possam ampliar seu olhar para uma 
abordagem sociocultural. Ao encontro disso a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) incentiva que diferentes práticas sejam valorizadas, dentre elas a 
medicina tradicional, para que sejam colocadas em prática com cada vez mais 
segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2006; OMS, 2013). 

Ao encontro dessa concepção, Menéndez (2005) acredita que a 
população transita por diversas formas de atenção. Dentre elas, o tipo 
biomédico, que fazem parte do sistema oficinal de saúde; o popular e 
tradicional, no qual estão incluídos os profissionais informais; o new age, que 
inclui novas religiões comunitárias baseadas na cura; o tipo derivadas de 
outras tradições médicas, como a acupuntura; e ainda, o centrado na 
autoajuda, como grupos de alcóolicos anônimos. 

Nessa perspectiva, Menéndez (2003; 2005) traz a autoatenção como 
forma de autonomizar o sujeito em busca da integralidade em saúde. A 
autoatenção refere-se às representações e práticas que as pessoas utilizam 
para controlar, facilitar, suportar, curar ou evitar processos que afetam sua 
saúde, em termos reais ou imaginários, sem a intervenção direta de 
profissionais, embora estes possam fazer referência para essa atividade. 
Envolve decidir de maneira autônoma ou relativamente autônoma a forma de 
agir das pessoas em busca pela saúde (MENÉNDEZ, 2005). 

A autoatenção pode ser dividida em ampla e restrita, na qual a ampla 
são ações estabelecidas pela cultura da pessoa ou grupo, incluindo cuidados e 
prevenção de doenças como também atividades de preparação e distribuição 
de alimentos, coleta e uso de água, dentre outros. Já a restrita, refere-se às 
práticas intencionais aplicadas ao processo de saúde/doença/cuidado 
(MENÉNDEZ, 2003). 

Recentes pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) utilizaram a 
Autoatenção como parte do referencial teórico. Todas trouxeram contribuições 
importantes para a enfermagem em diferentes perspectivas, como o 
conhecimento de plantas medicinais no contexto familiar de escolares urbanos 
e rurais (MENDIETA, 2014), o sistema de cuidado à saúde entre famílias rurais 
(CEOLIN, 2016), o cuidado no sistema informal de saúde (LOPES, 2016) e as 
interfaces de autoateção no cuidado por famílias rurais (PIRIZ, 2013). Estas e 
outras pesquisas que vem sendo desenvolvidas na atualidade demonstram que 
o referencial antropológico tem muito a contribuir na pesquisa em saúde. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Referenciais da antropologia, a exemplo do referencial da Autoatenção de 

Menéndez, podem contribuir significativamente para pesquisas qualitativas em 
saúde, a fim de que a saúde possa ser compreendida em sua maneira 
ampliada e as pessoas possam ser compreendidas integralmente em seus 
contextos socioculturais. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A realização de pesquisas com idosos têm alta relevância, pois segundo 
a Organização Mundial da Saúde, até 2025, o Brasil será o sexto país do 
mundo em número de idosos, isso reflete uma responsabilidade enquanto 
profissionais da área da saúde em conhecer essa população (WHO, 2005). 

A maioria das pesquisas com idosos é realizada nas zonas urbanas. 
Dessa forma, a escolha em pesquisar a saúde do idoso rural busca preencher 
a lacuna existente no Brasil.  

A população rural está envelhecendo, e um dos motivos desse processo, 
é o êxodo seletivo dos jovens (Rodrigues et al, 2014).  A zona rural do 
município de Pelotas apresenta aproximadamente 22 mil pessoas, e dessas, 
quase 16% têm 60 anos ou mais (IBGE, 2010). 

Diante do exposto, objetivou-se relatar a experiência do 
desenvolvimento de uma pesquisa com idosos residentes em zona rural. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência da realização de pesquisa 

quantitativa na zona rural do município de Pelotas. A pesquisa “Prevalência da 
síndrome da fragilidade na população idosa”, foi realizada no ano de 2014, e 
teve como amostra total 820 idosos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir será detalhado todo o processo de planejamento e realização 

da pesquisa.  
Fizeram parte da pesquisa cinco pós-graduandas, a professora 

orientadora, e cinco estudantes de enfermagem voluntários. Os resultados da 
pesquisa foram utilizados para defesa de três dissertações, duas teses e dois 
trabalhos de conclusão de curso. 

Num primeiro momento, cada pós-graduanda decidiu qual seria o objeto 
de estudo individualmente, resultando desse modo, além da síndrome da 
fragilidade, mais quatro temas: quedas, capacidade funcional, diabetes e 
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câncer de pele. Após essa fase, foram realizadas reuniões para construção do 
questionário da pesquisa. Ao total, foram 224 questões. Com o instrumento 
pronto, foi confeccionado um manual, para que todas os coletadores 
entendessem da mesma forma as questões. 

 A zona rural de Pelotas conta com 12 Unidades básicas de Saúde 
(UBS), porém duas não possuem Estratégia de Saúde da Família (ESF), as 
quais foram excluídas da pesquisa, por entender que seria necessário a 
colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para localização dos 
idosos. Foi realizado cálculo proporcional de entrevistas por UBS, e uma lista 
com todos os prontuários que tinham idosos, realizando assim, o sorteio dos 
idosos. O cálculo de amostra, indicou que seriam necessários 820 idosos para 
ter poder estatístico, sendo assim, selecionou-se entrevistadores voluntários 
para a coleta de dados, devido a extensão do questionário. Após o 
recrutamento, foi realizado uma capacitação sobre o instrumento e manual de 
pesquisa. 

Foi realizado um teste piloto, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Pelotas, e evidenciou-se que era preciso ajustes para melhor entendimento do 
participante na pesquisa.  Planejou-se a divisão de atividades entre as pós-
graduandas que consistia desde xerox de materiais, revisar os instrumentos, 
contato com as UBS e digitação dos dados.  

Na coleta de dados, contatava-se a enfermeira da UBS, para marcar a 
ida ao campo, não podia chover, como não podíamos ir logo após dias de 
chuva, devido as condições da estrada. A saída era de um ponto central da 
cidade as 7:30h da manhã, chegando a UBS por volta das 8:30h, dependendo 
da distância de algumas UBS. Fazia-se o sorteio dos prontuários, e após um 
mapa logístico para otimização do tempo. O almoço era em restaurantes da 
zona rural, e quando não havia essa possibilidade, levávamos lanche. O 
retorno geralmente ocorria às 17:30h. As primeiras entrevistas foram 
demoradas, mas logo fomos nos familiarizando ao instrumento, reduzindo 
significativamente o tempo de aplicação. Após as entrevistas diariamente, os 
questionários eram entregues para uma pós-graduanda que era responsável 
por revisa-los. Com a finalização da coleta, os dados foram digitados por dois 
digitadores independentes no software Epi Info® 6.04 e após transferidos para 
o pacote estatístico Stata® 11.1, para realizar as análises. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Realizar uma pesquisa em zona rural traz muitos desafios, porém trouxe 
também muitos ensinamento aos pesquisadores, desde todas as etapas do 
planejamento até a realização da coleta dos dados.  

Durante o planejamento, as principais dificuldades foram relacionadas a 
construção do instrumento, pois para cada desfecho era necessário buscas na 
literatura que comprovassem ou não a relevância da pergunta. Na coleta de 
dados, que totalizou quatro meses também teve muitas dificuldades. O clima e 
as chuvas, foram os maiores desafios, por ter sido período de inverno. Muitos 
foram os dias, que as idas a campo foram canceladas. Outra dificuldade na 
coleta de dados era encontrar as casas, pois nem sempre contávamos com o 
auxilio dos ACS, e por não ter endereço, ruas e números, dificultou a 
localização.  
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 Nos descobrimos fortes enquanto grupo de pesquisa,  adaptando-nos a  
realidade local. Portanto, destaco que para o êxito de uma pesquisa 
quantitativa, é preciso planejamento, devido a complexidade da coleta de 
dados e passos a seguir. Um cronograma que considera todas etapas é 
importante para o sucesso ao trabalho.  
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 1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo analisa os modos de subjetivação dos trabalhadores em saúde 
mental e as micropolíticas produzidas nos CAPS a partir do processo de 
desinstitucionalização psiquiátrica brasileira, que propõe mudanças 
paradigmáticas em relação à concepção de loucura e das práticas 
desenvolvidas na atenção psiquiátrica, sendo um tema relevante para o campo 
da saúde mental e  a formação nesta área. 

O discurso da desintitucionalização enfrenta valores estabelecidos e 
cristalizados, construídos a partir da racionalidade dicotômica em relação à 
vida, própria do pensamento científico moderno e parte constituinte do modo de 
ser dos profissionais da área de saúde, pela via da formação.  

A particularidade da desinstitucionalização, enquanto uma formação 
discursiva se encontra na complexidade, que esta enuncia, quando questiona 
os conceitos produzidos pela ciência hegemônica, e traz para a cena de 
problematização o sujeito, para além de um conjunto de sinais e sintomas. 
Assim, problematizando aspectos referentes aos poderes que transitam no 
espaço da atenção psicossocial, em processo de reprodução dos lugares 
ocupados historicamente no dispositivo psiquiátrico. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Utilizamos o referencial de Foucault (2013) problematizando os modos 

como os trabalhadores se subjetivam através dos discursos e práticas, que 
circulam em nosso tempo, e os efeitos destes na constituição dos sujeitos. 
Trabalhamos a partir das concepções enunciadas, mapeando os modos de 
subjetivação dos trabalhadores de CAPS, espaço que se constitui a partir do 
discurso desinstitucionalizante.  

 O referencial de análise do discurso se coloca potente para o estudo, 
que envolve sujeitos, subjetivação, relações políticas e práticas sociais. A 
atitude de problematizar é o modo como olhamos para os objetos, os 
desnaturalizamos, colocando-os no jogo do verdadeiro ou falso, rechaçando 
concepções construídas em torno destes. Assim, questionamos a 
desinstitucionalização da loucura, as relações micropolíticas que advém deste 
processo e os modos como os trabalhadores se subjetivam na experiência de 
produção de outras concepções e espaços para a loucura. Para tal análise, 
tomamos a problematização da constituição da desinstitucionalização, como 
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uma formação discursiva produzida no campo da saúde mental, após a reforma 
psiquiátrica no Brasil, que pressupõe aspectos de criação, singularização e 
multiplicidade, desafiando os trabalhadores e a micropolítica produzida, para 
além da formação técnica, propondo implicação política e subjetiva para que 
estas relações se constituam neste campo.  

O corpus de pesquisa trata da materialidade, do objeto do estudo e de 
como o acessamos. Tendo como objeto a desinstitucionalização/reforma 
psiquiátrica, enquanto um constructo teórico que se direciona a uma prática 
social/Atenção psicossocial, que constitui-se  enquanto uma micropolítica e os 
modos de subjetivação dos trabalhadores, que produzem e são efeitos destes 
discurso,  colocando-se em  processo, para dar vida a estes acontecimentos. 
Materializamos os objetos, nas proposições expressas em legislações, 
documentos e nas entrevistas com trabalhadores do CAPS de Alegrete, 
registros de diário de campo das observações realizadas em pesquisa.  

 O estudo realizou-se no CAPS de Alegrete-RS e os sujeitos do estudo 
compreendem os trabalhadores deste serviço. Como instrumento de 
informação, utilizou-se entrevistas semi-estruturadas, observação participante e 
os bancos da pesquisa CAPSUL. Ainda foram usados dados de observação e 
de depoimentos dos trabalhadores dos serviços de saúde mental de Trieste-
Itália, campo de estágio do doutorado sanduíche. 

  
3. RESULTADOS 

 
A análise realizada subsidia a tese de que o discurso da 

desinstitucionalização da loucura constituí-se como um novo regime de 
verdade  no campo da saúde mental,  este materializa-se nos serviços de 
CAPS, respondem a um conjunto de enunciados que problematizam a loucura, 
e os modos de relação desta com a sociedade. A produção deste discurso 
afeta os modos de subjetivação dos trabalhadores, produzindo processo de 
singularização, de agenciamentos e transformações nos modos de existência, 
implicando-se no cuidado do outro. A micropolítica do trabalho a partir do 
discurso da desinstitucionalização pressupõe a problematização das relações 
saber-poder que permeiam o campo psicossocial, e as relações da sociedade 
com a loucura, elaborando assim outros enunciados, que colocam este 
discurso como uma política de verdade no campo da saúde mental. 

Deste modo, mapeamos uma série que entendemos, portar elementos 
que favoreceram e possibilitaram o pensamento desinstitucionalizante, neste 
determinado momento e não em outro. Esta série constitui-se a partir dos 
dados produzidos, visto a recorrência nas enunciações dos trabalhadores do 
CAPS de Alegrete, nos ditos e escritos, em documentos, legislações, 
concepções teóricas e outros elementos discursivos do campo da atenção 
psicossocial. Estas apontam premissas de igualdade, direitos humanos e 
inclusão social, como princípio e/ou finalidade das ações de 
desinstitucionalização. 

Entendemos por série de acontecimentos discursivos, tal como Foucault 
(2013) aquelas formações discursivas que se articulam não como uma 
unidade, mas como um campo de  relações, em que estes se encontram em 
sua regularidade e sua dispersão. Os trabalhadores do CAPS de Alegrete, em 
sua produção micropolítica, enunciam a perspectiva desinstitucionalizante, em 
identificação com princípios de uma sociedade que garante direitos, baseado 
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na igualdade entre os sujeitos e idealizam como finalidade da atenção 
psicossocial,  um regime de inclusão social para todos. 

Estas premissas veiculadas pelos trabalhadores e presentes na 
sociedade, se encontram na exterioridade do discurso de desinstitucionalização 
da loucura, de modo disperso, compõe associações e apresentam certas 
regularidades, com outros discursos de campos diversos. Neste estudo, 
encontramos os discursos de igualdade, direitos humanos e inclusão social, 
presentes de forma consistente na trama discursiva da reforma psiquiátrica e 
da desinstitucionalização, sendo um aspecto significativo que se inscreve nos 
modos de subjetivação dos trabalhadores da atenção psicossocial. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Concluímos que o discurso da desinstitucionalização transcende o 
campo científico, teórico e técnico e envolve os sujeitos para além de sua 
cognição, trabalho ou racionalidade; implica uma postura de flexibilização das 
verdades estabelecidas, uma percepção ampliada da existência, e espaços de 
singularização e multiplicidades, a serem possibilitados para si e em relação ao 
outro, e ao mundo. Questionamos o modo como o trabalhador, engendrado 
pela política de desinstitucionalização no campo da saúde mental, transforma 
suas práticas e seu modo de ser sujeito trabalhador a partir dos contextos, que 
se produzem no campo do trabalho. O trabalho assume caráter central no 
processo desinstitucionalizante, considerando que as transformações 
propostas, incluem o modo de prestar um serviço à população, partindo de 
implicações objetivas e subjetivas, que colocam em relação sujeitos e seus 
modos de existência. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Entre os desafios da reforma psiquiátrica brasileira, está a (re)inserção 
social das pessoas com transtorno mental na vida pública e coletiva, 
principalmente aquelas egressas de hospitais psiquiátricos, e que não contam 
com suporte familiar ou de qualquer outra natureza (BRASIL, 2004).  
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Neste contexto, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 
apresentam-se como um dispositivo na rede de saúde mental, para responder 
às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais 
graves, institucionalizadas ou não, e destinadas ao cuidado das mesmas, 
viabilizando sua inserção na sociedade, contando com suporte profissional 
sensível às demandas e necessidades de cada um (BRASIL, 2004).  

Com base nisso, este trabalho tem o objetivo de refletir acerca da 
inserção social de usuários a partir do Serviço Residencial Terapêutico (SRT). 
 

2. METODOLOGIA 
 

O presente estudo é um recorte da pesquisa “REDESUL – Redes que 
Habilitam avaliando experiências inovadoras de composição de Redes de 
Atenção Psicossocial”. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo estudo de 
caso, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico (CNPQ), realizado em um Serviço Residencial Terapêutico do 
Município de Caxias do Sul, no período de maio de 2010. A pesquisa foi 
realizada a partir da observação de quatro coletadores, totalizando de 700h de 
observação de campo, da rotina do serviço, dos 20 moradores e da equipe com 
15 profissionais.  

Os dados foram registrados em diário de campo, seguindo os preceitos 
da resolução CNS196 que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos 
e obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Pelotas sob o parecer nº 073/2009. A 
análise de dados da observação e leitura dos diários de campo foi realizada 
com base nos artigos da revisão sistemática realizada sobre o assunto. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Após a leitura dos diários de campo, foi possível organizar os registros 

tomando por base o objetivo do trabalho, sendo possível perceber que os 
moradores do SRT são incentivados a circular por vários cenários da 
comunidade como mercado, banco, locais de lazer, além dos serviços de 
saúde, da inserção em programas de alfabetização e esporte. Esses momentos 
são acompanhados por profissionais que dão suporte ao que necessitam. 
Segundo Argiles et al (2013), as ações intersetoriais são indispensáveis na 
inclusão social de pessoas em sofrimento psíquico, com história de varias 
hospitalizações, afastamento familiar e isolamento social.  

Os moradores são estimulados a interagir com as pessoas da 
comunidade, a não se posicionarem como doentes, a desenvolver tarefas com 
maior autonomia no social como andar na rua de forma segura, procurar 
lugares a partir da interação com as pessoas, manusear e administrar seu 
dinheiro, identificar o que precisa comprar e de que forma. Essa autonomia no 
social também é estimulada no conviver do SRT, no qual ocorre a divisão de 
tarefas na casa entre os moradores, são incentivados a maior autonomia com 
relação ao autocuidado, alimentação e organização de seus pertences.  Local 
também onde ocorre a formação de vinculo entre os moradores e entre estes e 
os profissionais. 

Desta forma, o SRT pretende resgatar a autonomia do morador por meio 
da convivência com os pares, cuidadores e comunidade no território, 
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possibilitando mudanças de comportamentos e de produção de vida (MATOS; 
MOREIRA, 2013). Autonomia esta que associada a apropriação de escolhas, 
atuam, constituindo-se um dispositivo potente na reconstrução da cidadania e 
inserção social (NÓBREGA, VEIGA, 2017). 

A oportunidade de viver e poder circular pela cidade, situações antes 
impensadas para pessoas que experimentaram extensos períodos de 
internação hospitalar, efetiva a possibilidade de retomada de vida de forma 
independente, com autonomia, exercício de direitos e recuperação de espaços 
institucionais desejados e saudáveis. Também as redes sociais promovem 
aspectos de resgate de cidadania e a possibilidade de reinserção social, 
possibilitando a construção de vínculos capazes de romper a lógica da 
negação da loucura, instituída através de séculos de segregação em 
instituições manicomiais (ARGILES et al, 2013). 

Para Matos e Moreira (2013), os SRT funcionam como locais em que as 
histórias pessoais se cruzam na convivência cotidiana com os companheiros 
de casa, vizinhos mais próximos e com o território. Assim, novas histórias são 
vivenciadas, novas identidades e possibilidades são construídas. Essas 
vivências no território abrem espaço à inserção do indivíduo nos mais variados 
contextos de vida, nos diversos cenários da sociedade, aprendendo com o 
outro e com o mundo que o cerca e, sobretudo, sendo reconhecido e 
legitimado seus direitos. 

 
4. CONCLUSÕES 

O Serviço Residencial Terapêutico constitui-se em um importante 
dispositivo no contexto da reforma psiquiátrica e da política de saúde mental. 
Desafia as pessoas a se inserirem no social e na vida, não almejando somente 
atender às demandas de moradia, mas também o resgate da autonomia, da 
identidade, a retomada de direitos e inserção social, sendo cotidianamente 
resgatada nas atividades diárias, buscando o retorno à vida da cidade e ao 
convívio social. Mostra-se assim, uma ferramenta importante para a promoção 
de vida e saúde destes usuários em sofrimento psíquico.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Para compreender o pós-modernismo, é preciso contextualizá-lo frente 

aos acontecimentos socioeconômicos, políticos e culturais. A modernidade é 
definida por Marx Weber como um processo crescente, racional e intelectual, 
ligado intimamente ao desenvolvimento científico que abrange as esferas de 
valores morais e culturais. É um novo tempo, de uma nova leitura de mundo 
Percebe-se que na pós-modernidade, o cuidado e respeito à saúde, tornaram-
se bens de consumo onde a sociedade disciplinar passou a preocupar-se mais 
com as subjetividades dos seres humanos e menos com o caráter mecânico e 
controlador (LUVIZOTTO, 2010). 

A importância dada aos cuidados com a saúde mental na 
contemporaneidade incentivou a problematização do tema, tendo como fio 
condutor os estudos de alguns dos pensadores pós-modernistas, tais estudos 
estão em busca de contextualizações e correlações entre os discursos 
psiquiátricos, médicos e científicos e os constructos pós-modernos sobre a 
saúde mental. Estes conceitos dependerão da época, do lugar, da classe 
social, dos valores individuais e das concepções científicas, religiosas e 
filosóficas de cada momento histórico. A partir destes referenciais o presente 
estudo objetivou conhecer as contribuições do pensamento pós-moderno para 
a atenção à saúde mental. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que buscou 

construir reflexões a cerca das contribuições que os conceitos contemporâneos 
podem exprimir em benefício da atenção à saúde mental. E desta forma, 
problematizar este momento histórico nomeado por alguns autores como pós-
modernidade (LYOTARD, 2008; HARVEY, 2007).  

O percurso metodológico desta pesquisa foi estabelecido respeitando as 
seguintes fases da revisão de literatura: construção da pergunta norteadora; 
busca de materiais científicos da literatura através das palavras chaves: Saúde 
Mental; Pensamento Pós Moderno e Epistemologia. Para o acesso aos 
estudos, as buscas foram realizadas no motor de buscas Google Scholar.  
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Com base no objetivo central da pesquisa, a questão que norteou este 
trabalho busca responder a seguinte questão: Qual a contribuição do 
pensamento pós-moderno para a saúde mental? 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A literatura explorada permitiu conhecer as contribuições do pensamento 

pós-modernistas para a atenção à saúde mental. Esta corrente de pensamento 
está intrinsicamente ligado às questões da saúde mental, pois trouxe, para o 
homem, mudanças significativas na sua experiência de tempo e espaço 
(GIDDENS, 1992), estruturando a produção das subjetividades.  

De acordo com o polonês Zygmunt Bauman (2005, 2008), que tornou 
popular a expressão, “modernidade líquida”, na pós-modernidade tudo é fluído, 
tudo tende ao imediatismo, uma vez que nada mais é realmente concreto como 
parece, tempo e espaço são reduzidos a fragmentos; a individualidade 
predomina sobre o coletivo e o ser humano é guiado pela ética do prazer 
imediato como objetivo prioritário, denominado hedonismo. 

A modernidade está associada às luzes do esclarecimento e da razão, 
refletindo um projeto libertário que critica o conservadorismo e elege o hiper-
realismo como uma realidade objetiva, ou seja, a expressão máxima da 
contemporaneidade e das incertezas humanas (FONTENELLE, 2008). 

O chamado “hiper-realismo” entra em choque com a existência cotidiana 
concreta, o que provoca certa perturbação na psique do Homem, fazendo com 
que muitas vezes a realidade e a ficção sejam contestadas, fato que acentua 
as características de alienação e comportamentos de instabilidade emocional.  

Segundo Lipovetsky (2004,2007), os indivíduos desta era, são mais 
informados e mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, mais críticos 
e mais superficiais. Vivem inquietos e atemorizados e sentem-se detentores da 
felicidade privada, buscando a felicidade instantânea em pequenos fragmentos 
de sua história. 

O mundo pós-moderno contribui para um ideal ilusório que leva pessoas 
infelizes a se portarem como se fossem felizes, por meio da busca incessante 
de objetos e momentos transitórios ofertados como promotores de felicidade; 
este comportamento tende a mascarar o desprazer. No entanto, vivenciar ou 
alcançar a felicidade parece ser um desejo comum a todos os seres humanos, 
em todas as épocas da história, diferindo apenas a forma que cada um escolhe 
para alcançá-la. 

O prazer é, sem dúvida, a essência básica da felicidade, contudo, nem 
sempre exprime bem-estar, e quando isto acontece, pode originar um quadro 
de frustração que muitas vezes se torna penoso para o ser humano (LOPES, 
2012). 

Nessa lógica, a sociedade contemporânea abre caminhos para a 
produção e instalação de doenças mentais de modo gradativo, já que estimula 
e favorecem comportamentos dissociativos, capazes de desintegrar de maneira 
geral, os vínculos formadores de grupos sociais (HARVEY, 2007).  

A experiência do espaço aberto e tempo contínuo, colocando a vida em 
movimentação constante e sempre em busca de algo mais ou além, passa a 
refletir um caráter de incompletude, a era pós-moderna, ou seja, tudo mantem-
se inacabado (DELEUZE, 1992). 

4. CONCLUSÕES 
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Na sociedade contemporânea, observa-se uma busca desenfreada por 

explicações biológicas, fisiológicas e comportamentais que possam dar conta 
das diversas formas de sofrimento psíquico. Entretanto, tais sofrimentos 
ganham intensidade mediante à fatos sociais relevantes que raramente são 
colocados em questão. Esta nova fase da história demonstra que o novo e o 
inimaginável, se estruturam gradativamente dando uma nova identidade 
cultural aos indivíduos. Por muito tempo, instituições como família, escola e 
religiões foram responsáveis quase que decisivamente pela formação da 
identidade dos indivíduos, todavia em situações em que os conflitos humanos 
se tornavam indissolúveis, a medicina e a psiquiatria assumiram o papel social 
de apresentar as ferramentas e soluções mais adequadas para uma mudança 
social capaz de oportunizar o reconhecimento. 

     Entende-se que algumas pesquisas científicas contemporâneas, por 
definirem saúde a partir de um referencial exclusivamente biológico, acabam 
padronizando comportamentos e patologizando quaisquer manifestações que 
se contraponham aos discursos de saber/poder e aos regimes de verdade 
ressaltados na pós-modernidade. Entretanto devem-se trazer ao debate tais 
discussões, buscando desafiar formas de adaptação, aceitação e construção 
de conhecimentos. Neste momento percebemos que a era pós-moderna sob a 
perspectiva talentosa de seus pensadores, contribui decisivamente para que 
possamos entender que benefícios ou prejuízos são estes, impostos a 
sociedade. Esta nova identidade cultural que está sendo construída tem raízes 
nos acontecimentos cotidianos e exprimem transformações tanto biológicas 
como intelectuais. Sendo assim, acredita-se que uma das chances de se 
compreender a construção social do binômio saúde-doença, tanto física como 
mental, é deixar emergir uma visão crítica e, portanto, menos ingênua e 
submissa dos regimes que refletem verdades absolutas. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Dentro da política atual de cuidado a indivíduos portadores de 
sofrimento psíquico no Brasil, os cuidadores informais, em geral familiares, 
constituem atores importantes no processo factual do cuidado em saúde 
mental. Nesse sentido, pontua-se que nas últimas décadas, os familiares têm 
se constituído fortemente como um objeto de estudo deste campo de atuação.  

Contudo, embora crescentes, as pesquisas com esses indivíduos 
continuam sujeitas a uma série de dificuldades logísticas que podem dificultar o 
trabalho de campo, ou mesmo levar a um alto número de perdas entre os 
participantes. Estudos anteriores, por exemplo, tiveram perdas estimadas de 
23% (TREICHEL, et al., 2016) e 52,4% (TOMASI, et al., 2010). Em geral essas 
perdas estão relacionadas a fatores como desatualização dos dados dos 
serviços em relação aos usuários e familiares, dificuldades de acesso aos 
familiares e recusas em participar da pesquisa. 

Dessa forma, é importante que os pesquisadores estejam atentos a 
necessidade de levar em conta essas situações no planejamento do estudo, 
bem como buscar estratégias de acesso que sejam potencialmente mais 
exitosas.  

Portanto, no sentido de contribuir para estudos futuros, esse trabalho 
tem como objetivo descrever o planejamento amostral e estratégias de acesso 
utilizadas em uma pesquisa conduzida com familiares de usuários de Centros 
de Atenção Psicossocial da 21ª Região de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Foi realizado um estudo transversal com familiares cuidadores de 
usuários de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nos municípios de 
abrangência da 21ª Região de Saúde do estado do Rio Grande do Sul no 
período de fevereiro a outubro de 2016. 

Para definir o número de participantes foi realizado cálculo amostral que 
para prevalência, considerou uma frequência estimada de 50% com margem 
de 5 pontos e alfa (α) de 5%, resultando na necessidade de um N= 384. Já 
para associação, utilizando um poder de amostra de 80% com nível de 
significância de 5%, relação de não expostos/expostos de 1, Risco Relativo de 
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1,3 e considerando prevalência de 40% em não exposto, obteve-se um 
indicativo de amostra de N= 536. Logo, acresceu-se ao maior N indicado 
(N=536) 30% de indivíduos a fim de considerar perdas e controle de fator de 
confusão. Dessa forma, pretendeu-se aplicar o questionário à 697 familiares de 
usuários de Centros de Atenção Psicossocial. 

Para seleção dos entrevistados, após sorteio dos usuários a partir das 
listas dos serviços, seus familiares cuidadores foram identificados, contatados 
e caso atendessem aos critérios de inclusão, convidados a participar do 
estudo. As entrevistas foram realizadas nos serviços. Foram critérios de 
inclusão: Ser maior de idade; Estar envolvido nas atividades de cuidado do 
usuário do CAPS. Foram critérios de exclusão: Ser cuidador contratado 
formalmente. 

O estudo foi submetido e aprovado, sob ofício de nº 1.381.759, pelo 
Comitê de Ética da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
Pelotas seguindo as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 466/2012. Os princípios éticos 
foram assegurados através de: consentimento livre e esclarecido; garantia do 
direito de não participação na pesquisa e anonimato. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O percentual de perdas entre a amostra pretendida correspondeu a 

22,95%, relacionado a insucesso no contato com os familiares, recusas e 
dificuldades em responder o questionário, sendo assim, a população final 
acessada pelo estudo foi de 537 familiares que foram submetidos à aplicação 
de um formulário pré-estruturado.  

Entre os familiares entrevistados, 63,3% eram do sexo feminino. A média 
de idade foi de 51,1 anos (DP = 13,3), com variação de 18 a 92 anos. Um 
percentual de 38,5% referiu possuir até 4 anos de estudo, enquanto 35,2% 
referiram ter estudado entre 5 e 8 anos e 26,2% 9 anos de estudo ou mais. 
Quanto à renda, 37,7% referiu renda per capita de até 0,5 salário mínimo, 
41,2% referiu renda per capita de até 1 salário mínimo e 21% renda per capita 
superior a um salário mínimo. 59,7% dos entrevistados possuíam companheiro 
e 31% possuíam trabalho remunerado. 

É possível apontar que o percentual de perdas foi semelhante ao 
encontrado por TREICHEL et al. (2016) em estudo anterior (23%). Embora 
possa ser considerada uma porcentagem alta, a mesma é inferior aquela 
encontrada por TOMASI et al. (2010), cujo teve uma perda de 52,4% dos 
familiares que pretendia alcançar.  

Cabe ressaltar que as perdas neste estudo foram calculadas 
considerando o número de indivíduos que se pretendia acessar (N=697). 
Contudo, o número de entrevistados praticamente coincidiu com o mínimo 
necessário para preservar o poder de amostra projetado pelo cálculo amostral 
(N=536).  

Dessa forma, sugere-se que embora a amostra tenha permanecido com 
um bom poder discriminatório das associações tal como adotado no cálculo, 
não houve margem para possíveis fatores de confusão que extrapolem os 
valores previstos. 

 
4. CONCLUSÕES 
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A utilização de um acrescimo de 30% no N indicado pelo cálculo amostral 

foi suficiente para evitar que as perdas afetassem o poder da amostra. 
Contudo, é importante salientar que não restaram margens para atenuar com 
precisão possíveis fatores de confusão na análise. Dessa forma, sugere-se que 
a depender dos objetivos, estudos futuros conduzidos com populações 
semelhantes considerem um acréscimo amostral, pelo menos, igual ou superior 
ao deste estudo.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A epidemiologia tem como objetivo avaliar o estado de saúde das 

populações por meio de dados quantitativos. Essa área busca identificar a 
causa das doenças e os fatores de risco relevantes, determinar a extensão das 
doenças encontradas na comunidade, estudar a história natural e os 
prognósticos, avaliar medidas preventivas e terapêuticas e modelos de 
assistência à saúde, e proporcionar bases para o desenvolvimento de políticas 
públicas para promoção da saúde (GORDIS, 2010). No entanto, a sua 
efetividade é viável por meio da confiabilidade e qualidade dos dados coletados  
com o rigor científico exigido pesquisa. 

Este aspecto é chave para a produção de ciência, evitando erros no 
planejamento, execução e análise dos dados (PEREIRA, 2008). O controle de 
qualidade faz parte do rigor científico da pesquisa, caracterizado por atividades 
que procuram diminuir a possibilidade de viés durante a coleta e o 
processamento dos dados, buscando a qualidade e o nível de confiabilidade 
das informações adquiridas (SCHMIDTH et al, 2013). Diversas etapas fazem 
parte deste processo, desde o treinamento dos entrevistadores, a construção e 
utilização do manual pela equipe de pesquisa, a revisão dos questionários, a 
conferência das entrevistas e certificação da aplicação do questionário, 
reaplicação de parte das perguntas para concordância e repetibilidade das 
respostas e toda a organização do trabalho de campo em si (SCHMIDTH et al, 
2013). 

O controle de qualidade relacionado as entrevistas é geralmente 
realizado por meio de contato telefônico, em que são reaplicadas algumas 
questões pré-definidas para usualmente 10% da amostra. Esta é uma 
estratégia metodológica que objetiva diminuir a possibilidade de divergência 
das informações coletados. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é descrever a relevância e as 
potencialidades do controle de qualidade feito através das ligações telefônicas 
e descrever a dificuldade para efetivação destas referentes a pesquisa 
epidemiológica “Saúde do Idoso Gaúcho de Bagé” (SIGA-Bagé).  
 
 

2. METODOLOGIA 
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O controle de qualidade, foco deste resumo, foi realizada no decorrer do 

trabalho de campo da pesquisa. Sendo um estudo de base populacional 
realizado no município de Bagé, Rio Grande do Sul, com o objetivo de verificar 
a situação atual de saúde dos idosos e as contribuições da Estratégia Saúde 
da Família (ESF) no atendimento as necessidades em saúde.  

A pesquisa busca realizar uma comparação entre os dados coletados no 
ano de 2008 e nos anos de 2016-2017. Este, segundo acompanhamento com 
inicio em setembro de 2016 e com término em agosto de 2017.  

A coleta dos dados foi realizada através de um questionário estruturado 
e pré-codificado utilizando PDA´s e os dados armazenados em um cartão de 
memória. Em seguida, esses dados são arquivados em um computador, por 
meio de remessas semanais, encaminhados para a contagem e conferência 
das entrevistas de cada um dos entrevistadores. Após, dentre as entrevistas 
realizadas, 10% são sorteados para realização do controle de qualidade via 
contato telefônico. 

O instrumento para as ligações foi construído com quatorze perguntas-
chave retiradas do questionário original e quatro perguntas para preenchimento 
do próprio pesquisador responsável, possibilitando a identificação de possiveis 
erros e/ou respostas inventadas, tendo por objetivo avaliar a confiabilidade 
intra-observador. As ligações são realizadas em um intervalo de até duas 
semanas após a aplicação do questionário geral pelos entrevistadores. As 
perguntas do controle de qualidade foram selecionadas considerando questões 
com pouca variabilidade temporal.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 Os dados são preliminares, pois, o trabalho de campo está sendo 
finalizado no momento da escrita deste resumo. Até o presente momento foram 
realizadas 729 entrevistas e ao total foram sorteados 102 idosos para 
reentrevista. Entre estes, 64 idosos já responderam ao controle de qualidade; 
24 o contato telefônico não obteve sucesso e 14 idosos que ainda faltam ser 
contatados. Assim, dos 729 idosos entrevistados até o momento, foi possível 
realizar o controle de qualidade em 9,0% da amostra. 

Na maioria ocorreu o relato do questionário pelo próprio idoso, e em 
outros casos seletos o controle de qualidade foi respondido por algum familiar 
próximo ou pelo cuidador do idoso. Os idosos costumam responder ao 
questionário com atenção, simpatia e disposição.  

Durante as ligações, 62 entrevistados confirmaram terem recebido a 
visita do entrevistador, 2 deles alegaram não terem sido entrevistados. No caso 
dos idosos que ainda estamos tentando contato, a maior parte das dificuldades 
encontradas foram: não possuir telefone, ligações incompletas, alguns tinham 
compromissos onde tentamos por mais de cinco vezes, e ainda, há aqueles 
que tinham medo de responder as perguntas por telefone. 

 A consistência das informações será analisada através do índice kappa, 
verificando assim se as respostas ao questionário são consistentes em 
diferentes momentos, considerado como excelente concordância além do 
acaso um valor maior que 0,75, um valor entre 0,40 e 0,75 de concordância 
intermediaria a boa, e abaixo de 0,39 um valor de concordância baixo (Landis; 
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Koch, 1977) sendo esta etapa de análise realizada somente ao final da coleta 
dos dados. 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Está sendo de grande importância para a pesquisa a realização de todo 
o controle de qualidade, principalmente por se tratar de uma pesquisa de 
coorte onde os dados podem variar de uma data para outra. 

O controle de qualidade específico por telefone colabora positivamente 
na confirmação dos dados da pesquisa em conjunto com as outras etapas 
constatando a  importância desse ciclo da investigação. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A humanização na perspectiva do cuidado à saúde se configura como 
uma transformação cultural da gestão e das práticas desenvolvidas pelos 
profissionais em seus diversos núcleos de trabalho, os quais adotam uma 
postura de acolhimento, considerando os preceitos éticos e de respeito ao 
outro, este entendido como um sujeito em sua individualidade e complexidade 
de existência e também como cidadão em sua integralidade e não apenas 
como um consumidor de serviços de saúde (BOTELHO; LIMA, 2015).   
      Nos serviços de saúde mental, as 
práticas profissionais são sustentadas pela interdisciplinaridade, o acolhimento, 
o vínculo, a integralidade do cuidado, a resolutividade, a acessibilidade e a 
longitudinalidade. São princípios pautados nas diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e na Reforma Psiquiátrica Brasileira. Os valores que sustentam a 
relação com o apoiador organizam-se em torno do vínculo, da confiança, da 
honestidade e da humildade. São todos esses fatores que colaboram para o 
melhor planejamento de ações e respectivamente aperfeiçoamento dos 
resultados (HIRDES, 2015).       As 
atividades realizadas nos serviços de atenção à saúde mental são parte do 
processo terapêutico de reabilitação do usuário. São inúmeras possibilidades 
de atividades a serem desenvolvidas nesses espaços, vão além de consultas e 
medicações, por isso denomina-se clínica ampliada. As atividades são 
realizadas em grupo ou individuais, a depender de cada caso. Comumente são 
realizadas individuais quando orientações, prescrição de medicamentos e 
psicoterapia, as atividades em grupo mais comuns são oficinas nas mais 
variadas áreas, grupos e atividades. Também podem ser realizadas atividades 
com as famílias e comunidade, o que é mais incomum que as citadas 
anteriormente (BRASIL, 2004).   Este trabalho teve como uma de 
suas finalidades conhecer o trabalho desenvolvido nos serviços que integram a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Chapecó-SC a partir da 
visão dos coordenadores dos serviços. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 
Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, do tipo estudo de caso. A 

coleta de dados ocorreu de outubro de 2015 a março de 2016. Foram 
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realizadas entrevistas semi-estruturadas com nove coordenadores dos serviços 
que compõem a rede de atenção psicossocial do município de Chapecó, Santa 
Catarina. Os direitos éticos foram assegurados conforme a Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. O estudo 
obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, CAAE: 48911215.6.0000.5564. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 O serviço de saúde mental é um dispositivo dinâmico, que permite o 
planejamento do cuidado de maneira integral ao usuário em consonância com 
ele mesmo. A partir das entrevistas com os coordenadores da rede foram 
citadas realizações de atividades que não são focadas apenas no transtorno 
psíquico, sem desconsiderá-los, sendo atividades grupais, oficinas que 
proporcionam o estabelecimento de vínculos e favorecem o aprendizado 
mútuo, além de educação em saúde e atividades que estimulam o cognitivo. 
Cada serviço tem sua proposta de atividade, pois ainda que integrem uma 
rede, cada qual possui funções específicas, muitas vezes com determinado 
perfil de usuário. 

Cada indivíduo possui um projeto terapêutico singular, portanto, é 
verificado primeiramente qual sua condição a partir da escuta terapêutica, 
fortalecimento de vínculos e após discutidas entre a equipe quais as 
intervenções que terão relevância para o indivíduo levando em consideração 
seu histórico e condição atual.  Sabe-se que para tudo ocorrer da melhor 
forma e ter uma boa resolutividade é necessário que todos contribuam no 
processo, e isso mais do que nunca deve prevalecer em um atendimento em 
rede. A criação das redes em saúde acabou por ocorrer 
descompensadamente, ligada por diferentes teorias, políticas e muitos 
interesses. Contudo, a proposta que as redes apresentam vem se tornando 
uma alternativa diante da política vigente, pois esta dá conta do novo modelo 
de organização no território com base no Sistema Único de Saúde (SUS), 
alcançando os objetivos do planejamento em saúde (ALBUQUERQUE; VIANA, 
2015).   Apesar dos serviços que compõem a rede não serem 
somente da atenção especializada, foram percebidas que algumas das idéias 
já foram efetivadas e melhoraram a maneira como o serviço trabalhava, 
contribuindo na assistência de qualidade. Diante de um problema/dificuldade 
vários olhares são lançados, e apesar da questão ser a mesma, várias são as 
alternativas que irão surgir, portanto o compartilhamento das tentativas que dão 
certo se torna algo preciso. Para isso, alguns dos serviços especializados 
passaram a realizar atividades/reuniões em conjunto, para que desse modo 
possam oferecer um atendimento integral ao usuário que perpassa pelos 
serviços e compartilhar experiências/vivências contribuindo para o 
aprimoramento das ações dos demais serviços, em contrapartida, alguns 
serviços de urgência e emergência mostraram-se menos preocupados nessa 
troca de saberes/atividades de aperfeiçoamento para o fornecimento de 
atendimento adequado a esse público. 

 
4. CONCLUSÕES 
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 Este trabalho nos possibilitou conhecer como é a rotina dos serviços de 
saúde mental do município em questão, qual o papel de cada profissional, a 
busca pelo aperfeiçoamento, e nos mostrou que muitas tarefas inimagináveis 
passam despercebidas pela grande maioria, e que certamente auxiliam e são 
importantes no desenvolvimento e recuperação dos usuários. As limitações 
surgem em decorrência do não conhecimento do trabalho do outro, um serviço 
não conhecer as atividades que o outro serviço da rede desenvolve, se isso 
fosse possível iria contribuir para a compreensão do funcionamento da rede e 
de fato cumprir a razão pela qual foi criada e despertar o trabalho em conjunto. 
O estudo foi significativo para entender como se apresenta a RAPS do 
município, pois, apesar de possuir grandes avanços e ser muito bem 
constituída ainda se encontra em processo de aperfeiçoamento. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os Centros de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi) são serviços 
que compõe a rede de atenção diária a saúde mental, implementados a partir 
da reforma psiquiátrica no Brasil, voltado a crianças e adolescentes, com grave 
comprometimento psíquico e todos aqueles que, por sua condição psíquica, 
estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais (BRASIL, 2004). 

A Lei 8.069/90, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
representa um grande avanço através da Constituição Federal de 1988, 
assegurando a condição de criança e adolescente e permitindo uma nova 
visibilidade da situação da saúde da criança (BRASIL, 2008). 

Conforme o Ministério da Saúde (2004) os CAPSi foram propostos em 
2002, sendo estes serviços multidisciplinares de base territorial e forte 
articulação intersetorial, que oferecem atenção diária e intensiva 
prioritariamente a crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais 
graves. Crianças e adolescentes estão em fase de constituição da identidade, 
individualidade e subjetividade, sendo necessário o acompanhamento das 
formas que se tensionam os estigmas, os preconceitos e os rótulos. Para que 
haja esse acompanhamento é preciso um serviço que rompa com a lógica da 
institucionalização e da exclusão. 

Neste contexto é relevante a avaliação do cuidado prestado pelos 
serviços à criança e adolescente. Para isso um dos métodos que será utilizado 
na pesquisa “ Avaliação do Centro de Atenção Psicossocial InfantoJuvenil do 
Estado do Rio Grande do Sul (CAPSi-Sul)”  é o Fotovoice. A técnica fotovoice, 
pode ser considerada uma estratégia participativa de promoção a saúde na 
qual as crianças e adolescentes são motivados a desenvolver sua criticidade a 
partir da captação de imagens que retratam sua realidade, possibilitando um 
olhar crítico e reflexivo (ARAÚJO, et al. 2015). 

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente estudo é um recorte do projeto de pesquisa “Avaliação do 

centro de atenção Psicossocial infanto-juvenil do Estado do Rio Grande do Sul 
(CAPSi-Sul)” O local de coleta de dados quantitativos serão os 28 CAPSi do 
Estado do Rio Grande do Sul, em que serão aplicados questionários aos 
coordenadores, profissionais, familiares e usuário do CAPSi. A partir dos dados 
obtidos pela avaliação quantitativa de estrutura-processo-resultado será 
selecionado um CAPSi que se destaque como um serviço que desenvolve 
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boas práticas (rede estruturada e adequado as portarias que regula o 
atendimento as criança e adolescente) no qual será desenvolvido o estudo 
qualitativo. 

A pesquisa  será uma avaliação qualitativa fundamentada numa 
avaliação de quarta geração, construtivista, responsiva e com abordagem 
hermenêutico-dialética. O local de estudo será um Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil selecionado a partir da pesquisa quantitativa. O 
CAPSi selecionado para pesquisa qualitativa será aquele que dentro dos 
estudados apresentar adequação as portarias que regulamentam os CAPSi. 

 A Avaliação de Quarta Geração, desenvolvida por Egon G. Guba e 
Yvona S Lincoln (1985, 1989), será norteadora do processo teórico-
metodológico da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados por se tratar 
de crianças e adolescentes, será utilizado como instrumento de coleta de 
dados o Fotovoice. Será realizada uma observação de campo configurando-se 
numa etnografia prévia. Neste recorte será apresentado os dados relativos à 
metodologia do Fotovoice que será realizada com as crianças e adolescentes 
do CAPSi. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Fotovoice é uma metodologia de ação-investigação em que os 
participantes apresentam fotografias que representem a sua visão de 
determinada temática, o uso do fotovoice permiti aumentar a consciência das 
potencialidades e fragilidades da sua comunidade e promover o diálogo crítico 
sobre essas mesmas questões. Em tal perspectiva, o fotovoice pretende 
alcançar três objetivos principais: 

 1) permitir que as crianças, por meio da fotografia, façam registros das 
prioridades e necessidades do serviço; 

 2) promover o diálogo crítico a respeito de suas realidades e do 
ambiente do CAPSi; 

 3) acessar  as competências que definem as políticas públicas, por meio 
da exposição das fotografias obtidas pelos usuários na investigação 
(MARQUES; MIRANDA, 2015).  

Conforme Machado (2015) a transmissão de sentimentos através de 
fotografia é uma nota artística relevante, devido ao fato de permitir que a 
criança interaja em vários casos, através de uma máquina fotográfica. O 
empoderamento individual através da participação e da retenção da atenção da 
criança e do adolescente é um dos pressupostos importantes desta 
metodologia. Pretendendo-se adquirir a opinião dos diferentes usuários do 
serviço.  

Como essa metodologia tem a vantagem de poder ser utilizada com 
qualquer grupo, é uma forma de interação com o meio infantil, sem que esta 
exija recursos materiais substanciais, uma vez que a qualidade das próprias 
máquinas fotográficas importa muito menos do que a representação simbólica 
das fotos (MACHADO, 2015). 

 Segundo Chaves (2017) este é um mecanismo dominante da 
comunicação contemporânea, com a imagem falamos de forma breve, sem 
bloqueios, sem grandes inquietações sobre o que queremos transmitir. Assim, 
a fotografia representa, potencialmente, uma das melhores formas de 
expressão e libertação daquilo que há de mais interno em nós. É incontestável 
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como a fotografia se afirmou enquanto forma de expressão, de informação e de 
comunicação. Com ela podemos exprimir os nossos sentimentos, os nossos 
ideais, as nossas preocupações, conseguimos dizer mais do que aquilo que as 
palavras conseguem. Se a fotografia antes estava mais relacionada com a 
captação da realidade, hoje assume-se igualmente a sua função de construção 
do real. 

Desta forma a fotografia será um bom meio de serem adquiridos os 
dados com as crianças, permitindo com que sob a ótica deles, o serviço seja 
avaliado, além de ser uma brincadeira através das lentes, temos convicção que 
se trata de uma excelente ferramenta para que os mesmos expressem os seus 
pensamentos e sentimentos quanto ao serviço, dialogando sobre o que esta no 
papel fotográfico. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Portanto o CAPSi tem como objetivo colaborar com a organização em 

relação à assistência a criança e adolescente nos municípios. Sendo assim, é 
necessária a avaliação do serviço de forma que esta torne possível a captação 
de subsídios para estruturação e reestruturação do modelo assistencial e 
fortalecimento do modelo de atenção psicossocial, principalmente no que se 
refere ao cuidado à criança e adolescente, a partir de dados gerados pela 
participação dos usuários avaliando a importância e relevância do serviço para 
os mesmos. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Estudos qualitativos geralmente possuem um extenso volume de dados 
que exigem do pesquisador tempo e cuidadosa sistematização que contribua 
com a qualidade da análise proposta. O uso de softwares que facilitem as 
análises qualitativas necessita de experimentação e socialização dos 
resultados para serem capazes de substituir ou reduzir as sistematizações 
manuais e de material impresso, encontrando-se mais comumente o uso do N 
VIVO e do ATLAS TI.  

Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar as 
contribuições da utilização do Software Ethnograph V6 na análise de um 
estudo qualitativo da Tese intitulada “Avaliação dos processos de gestão de 
uma rede de atenção psicossocial (RAPS) à luz da Teoria da Ação 
Comunicativa”. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa aprovada pelo Parecer nº 1.064.170 
de 14/05/2015 do CEP-FM/UFPel. A Coleta de dados foi realizada em um 
município da Região Sul do Rio Grande do Sul, através de 19 entrevistas 
individuais semiestruturadas com participantes de um Colegiado Gestor e 20 
horas de observação participante em 08 reuniões do colegiado, de maio a 
setembro de 2015. 

A análise de abordagem hermenêutica-dialética, foi significativamente 
apoiada pelo uso do Ethnograph na sistematização dos dados, desde o 
armazenamento, organização, codificação, busca dos dados e aproximação 
com os referenciais teóricos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Posteriormente a transcrição das entrevistas com o uso do Software F4 
e digitação das observações participantes, acrescidas de notas de campo, 
primeiramente foi necessário formatar os arquivos das entrevistas e das 
observações no padrão solicitado pelo Ethnograph que incluiu identificar os 
falantes, no mínimo dois com espaçamento simples entre as linhas de cada 
fala e uma linha vazia entre as falas dos diferentes falantes. No caso as 
entrevistas tiveram dois falantes, a pesquisadora e a pessoa entrevistada. Nas 
observações, os registros já foram feitos através dos relatos de cada fala, 
identificando-se os vários e diferentes falantes.  
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Após a inserção de todos os arquivos no programa se deu o processo de 
codificação, linha por linha de cada entrevista e de cada observação. Códigos 
são como etiquetas ou lembretes que representam informações significativas 
ou unidades de significado, ou ainda o que captura a essência dos dados. 
Porém, codificar não é analisar, é identificar sobre o que é o dado. A unidade 
de significado pode ser uma palavra, uma frase, uma oração ou um parágrafo 
completo. Os códigos ajudam a recuperar a unidade de significado, permitem 
juntar, vincular informações que têm relação entre si.  

As unidades de significado podem ser codificadas de acordo com 
diversas dimensões do estudo em relação aos sujeitos. Neste estudo enfocou-
se: o Contexto, Percepções, Significados, Experiências, Práticas e Ações e de 
acordo com o referencial teórico-metodológico foram considerados para 
codificação os atos de fala, do tipo afirmação, declaração e promessa. 
Somente após a primeira codificação, é que se iniciou um processo analítico de 
agrupamento de temas ou categorias empíricas, refazendo a codificação e os 
agrupamentos temáticos, até ser possível compor uma “árvore de códigos”.  

O Ethnograph permitiu também o armazenamento das notas de campo, 
relativas a cada entrevista ou observação, e das leituras e informações 
complementares, como notas descritivas, analíticas, metodológicas e teóricas. 
Bem como, possibilitou a identificação do perfil dos sujeitos, em relação ao seu 
papel ou função atual (gestores, trabalhadores, outros); e em relação ao local 
de atuação, idade, sexo, tempo de formação, graduação e pós-graduação.  

Armazenados os dados e feita a codificação, o software permitiu através 
da busca de determinado código ou categoria temática, a localização de cada 
unidade de significado (falas) codificada em todas os arquivos inseridos, neste 
caso, as entrevistas e observações. De modo que facilitou o acesso às notas 
de campo utilizadas na análise e discussões dos resultados e organização das 
informações sobre o perfil dos sujeitos das entrevistas. Exemplificando, ao 
buscar o código “apoio matricial”, o Ethnograph identifica todas as linhas de 
fala onde se encontra esse código, em cada entrevista ou observação, quem 
falou e qual o perfil do falante.  

Isto contribuiu com a análise conforme referencial teórico, sobre os tipos 
de fala e as categorias analíticas, e principalmente a análise hermenêutico-
dialética, que necessita de várias incursões de interpretação, considerando 
quem, quando e onde fala, seguida de busca pelo contraditório, pelo contraste 
das diferentes visões sobre o proferimento em questão. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Portanto, compreendendo-se que os caminhos metodológicos de uma 
análise de base hermenêutica-dialética, possui seus limites e vantagens, pela 
dificuldade de não possuir um método único com passos prescritos, e de se 
precisar buscar com amplitude contextual, um conjunto de informações acerca 
do objeto, capaz de reconhecer a historicidade e o valor dos sujeitos 
produtores das ações, além do estímulo necessário à criatividade metodológica 
do investigador, considera-se relevante a utilização do Ethnograph como 
contribuição essencial para a apreensão e sistematização de um extenso 
banco de informações de um estudo qualitativo em tempo significativamente 
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menor que de modo manual e impresso, contudo, sem obviamente substituir o 
processo analítico realizado pelo pesquisador.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Atenção Primária em Saúde (APS) define-se por um conjunto de 
ações de saúde nos âmbitos individual e coletivo, o qual abrange a promoção, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde, com o 
intuito de desenvolver uma atenção integral que intervenha nos determinantes 
de saúde da coletividade. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, a partir do trabalho em equipe 
(STARFIELD, 2002).  

Esta deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 
entrada dos serviços de saúde e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde. Evidências demonstram que a APS possui capacidade para responder 
a 85% das necessidades em saúde, integrando os cuidados quando existe 
mais de um problema (STARFIELD, 2002).  

O Primary Care Assessment Tool (PCATool) é um instrumento que 
busca avaliar a APS baseado na mensuração de aspectos de estrutura, 
processo e resultado dos serviços (STARFIELD, 2002). No Brasil, este 
instrumento foi validado sendo intitulado de Instrumento de Avaliação da 
Atenção Primária ou PCATool-Brasil e está sendo utilizado pelo Ministério da 
Saúde para avaliação e reorientação das políticas públicas. O seu manual foi 
organizado pelo Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). 

O PCATool-Brasil mensura a presença e a extensão dos quatro atributos 
essenciais da APS (acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação da 
atenção) e dos três atributos derivados (competência cultural e orientação 
familiar e comunitária), baseando-se no modelo de avaliação da qualidade de 
serviços de saúde proposto por Donabedian (2005).  

A aplicação deste instrumento nos serviços de APS do município de 
Taquara integra o projeto matricial intitulado “Gestão da prática clínica do 
enfermeiro na atenção primária à saúde: sistematização e proposições para a 
qualificação da assistência à saúde no município de Taquara/RS”. Dessa 
forma, o estudo corresponde a uma etapa do projeto matricial, a qual compõe a 
avaliação da qualidade da APS pelos usuários do município.  

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência na aplicação deste 
instrumento aos usuários no município de Taquara-RS. 
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2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência da etapa de coleta de dados de 
uma pesquisa com delineamento transversal, com aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Taquara 
(CAAE:71701517.6.0000.8135). A pesquisa utiliza o PCATool-Brasil aplicado 
aos usuários de seis unidades de APS no município de Taquara-RS nos meses 
de junho a agosto de 2017.  

A população foi composta por adultos atendidos pelas Unidades de 
Saúde do município, com uma amostra calculada em 243 usuários, não-
probabilística e por conveniência. Como critério de inclusão tem-se: adultos 
com idade acima de 20 anos, atendidos pelas Unidades de Saúde do 
município. Como critério de exclusão tem-se: limitação que dificulte a 
expressão verbal; ou referir serviços particulares como fonte regular de atenção 
à saúde. 

Foi utilizada a versão Adulto do PCATool-Brasil, composta por 87 itens 
que avaliam os atributos da APS (BRASIL, 2010) e um questionário de 
caracterização dos usuários da APS contendo 27 questões acerca dos dados 
sociodemográficos, clínicos e de utilização dos serviços.  

Todos os participantes que aceitaram fazer parte da pesquisa assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando os preceitos éticos 
dispostos na Resolução 466/12.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente, organizou-se uma reunião com a equipe da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS) de Taquara para apresentar a proposta da pesquisa 
e refletir sobre sua execução. Essa aproximação com os serviços da APS 
possibilitou a constituição da integração entre ensino e pesquisa. 

Anteriormente a coleta de dados houve uma capacitação com os alunos, 
que objetivou apresentar: o instrumento de pesquisa; o acesso aos campos de 
pesquisa; a população e critérios de inclusão e exclusão; condução da 
entrevista. Essa capacitação visou possibilitar uniformidade, confiabilidade e 
qualidade dos dados.  

A coleta foi desenvolvida por acadêmicos de graduação da Faccat.  A 
abordagem aos usuários acontecia quando estes buscavam por atendimento 
nos serviços de APS. Inicialmente, eram explicados os objetivos do estudo, 
verificando a disponibilidade das pessoas em participarem da pesquisa e, 
aceite mediante assinatura do TCLE.  

Até o momento foram coletados 147 entrevistas. A equipe de coleta 
apresentou facilidades e dificuldades que foram administradas com estratégias 
e técnicas de apoio mútuo. Como facilidade, destaca-se a disponibilidade de 
uma sala para o desenvolvimento da entrevista a fim de garantir a privacidade. 
Observou-se também que o tempo de duração da entrevista variou, em geral, 
com duração inferior a 40 minutos. A coleta exigiu disponibilidade e dedicação 
dos coletadores, bem como desenvoltura e conhecimento. 
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Outro aspecto positivo trata-se de o projeto de pesquisa matricial possuir 
financiamento interno da instituição e externo, da FAPERGS, tanto de bolsa de 
iniciação científica quanto de custeio de materiais permanentes e de 
consumo.       Como elementos dificultadores, destaca-se o receio dos 
usuários devido ao tempo previsto para a aplicação do instrumento e 
demandas dos serviços de saúde com interrupções das entrevistas.  

Outra fragilidade foi a complexidade do instrumento (BARA, 2015) 
visualizada pelas dúvidas dos usuários referentes ao significado de algumas 
questões. Essa fragilidade foi mediada a partir de orientações do próprio 
manual do instrumento (BRASIL, 2010) para garantia de melhor compreensão 
do conteúdo.  

A experiência adquirida pela aplicação do PCATool-Brasil proporcionou 
uma reflexão notando-se o frágil conhecimento dos usuários em relação a 
estrutura e funcionamento da APS.   

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que os usuários precisam ampliar os seus conhecimentos em 

relação a APS, bem como o interesse por parte dos gestores e profissionais na 
construção desse conhecimento junto aos usuários. 

O PCATool-Brasil  é uma ferramenta de grande valia para orientar  as 
práticas de acordo com as necessidades desta população, podendo contribuir 
para construção do diagnóstico local,  planejamento de ações, organização e 
aprimoramento da rede de serviços de saúde nos demais níveis assistenciais. 

Esse conhecimento deve-se dar a partir de maior vínculo e gestão da 
prática clínica pelos profissionais à comunidade adscrita. A aplicação do 
instrumento torna-se importante na medida em que sinaliza essas fragilidades 
nos serviços de saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O número de crianças convivendo com doenças crônicas torna-se 
crescente. No Brasil o índice entre crianças de 0 a 14 anos é de 9,3% (BRASIL, 
2009). O consumo de fastfood contribui para o desenvolvimento da asma, 
rinite, eczema, sobrepeso, diabetes e obesidade. Acresce o risco de asma, 
rinite e eczema, com aumento de 27% para as crianças (ELLWOOD, ASHER, 
GARCÍA-MARCOS et al., 2013). 

A família sofre quando percebe o diagnóstico incurável da criança, 
principalmente, por ter dificuldade em lidar com essa realidade. A mãe torna-se 
a principal referência de cuidado por assumir, na maioria das vezes, a 
responsabilidade pelo cuidado da criança. O adoecimento da criança pode 
reduzir a eficácia dos pais no desempenho do seu papel de cuidadores 
(NAMACHIVAYAM et al.; 2015). Nesse sentido, que teve como referencial 
teórico o Interacionismo Simbólico e metodológico a Grounded Theory 
objetivou compreender as estratégias de cuidado à criança com doença crônica 
utilizadas pela família. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e explicativa, 
com abordagem qualitativa. Foi desenvolvida no Hospital Universitário Dr. 
Miguel Riet Corrêa Jr. (HU), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande/ 
FURG, na Unidade de Pediatria. Participaram do estudo 20 familiares 
cuidadores de crianças com doenças crônicas internadas no período de 
realização do estudo. Foram divididos em quatro grupos amostrais. A coleta de 
dados foi realizada por meio de entrevistas, na qual as famílias foram 
questionadas acerca das estratégias utilizadas para cuidar a criança com 
doença crônica. Foram elaborados memos e Notas Teóricas para ampliar o 
universo de análise e as inferências teóricas, durante a coleta e interpretação 
dos dados obtidos.  
 O processo de análise deu-se por meio da Codificação aberta dos 
dados, em que as falas foram minuciosamente detalhadas, através do exame 
do conteúdo, linha por linha de forma a elaborar os códigos (unidades de 
análise). Após foi realizada a Codificação axial, na qual se relacionou as 
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categorias às suas subcategorias e a Codificação seletiva que consiste no 
desenvolvimento da categoria central, em relacioná-la com as outras 
categorias, pela análise sistemática.  

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres 
humanos, conforme a Resolução 466/12 e o projeto de pesquisa foi aprovado 
mediante o parecer nº 28/ 2016. As falas das participantes foram identificadas 
pela letra F seguida do número da entrevista e os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como estratégias para o cuidado referiram que passam por um processo 

de adaptação, organizando-se e aprendendo a cuidar. Apresentam-se como 
referência no cuidado à criança, tornando esse cuidado sua prioridade e 
prestando cuidados integrais. Conciliam o cuidado com as outras atividades 
cotidianas. Adaptam o cuidado às necessidades específicas da criança, 
cuidando das questões emocionais, da alimentação, fornecendo 
medicamentos, tentando evitar que a criança adoeça, propiciando lazer e 
proteção, adquirindo tecnologias de cuidado.  

Constroem uma rede de apoio social, fortalecendo-se na fé, 
frequentando os serviços de saúde, sendo atendidas pelos profissionais de 
saúde em serviços especializados, pelo Sistema Único de Saúde ou via 
judicial. Nesse processo podem não achar difícil cuidar, valorizar as habilidades 
da criança, ter o carinho da família, ser bem atendido nos serviços de saúde, 
receber auxílio da família e amigos para cuidar e auxílio financeiro. 

Estudo que teve como objetivo conhecer as estratégias de famílias no 
cuidado de crianças com doenças crônicas constatou a necessidade da 
organização familiar para cuidar. Com esse objetivo realizam a divisão das 
atividades durante as 24 horas do dia e tentam otimizar seu tempo na 
prestação dos cuidados diretos à criança com as atividades do lar que 
possibilitem um ambiente agradável e saudável à criança (SALVADOR et al., 
2015). 

Além disso, a família passa a aprender a cuidar da criança com doença 
crônica no próprio cotidiano de cuidado. Assim, tentam conseguir manter o 
equilíbrio entre trabalho, estudo e cuidado; adaptar o espaço físico da casa; 
envolver a criança no seu próprio cuidado; buscar recursos na rede de apoio 
social e de fé; procurar ajuda em outra cidade e se envolver em atividade física 
para reduzir o estresse (BHAWRA, TOULANY, COHEN, 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O cuidado familiar à criança com doença crônica é complexo e a família 

necessita de auxílio para realizá-lo. O enfermeiro deve preparar-se para fazer 
parte da rede de apoio social da família, fazendo parte dos serviços de saúde, 
tanto na rede básica, hospitalar ou em serviços especializados, 
instrumentalizando mais de um familiar cuidador da criança para seu cuidado.  

Faz-se necessária a implementação de ações educativas relacionadas 
ao manuseio e cuidados específicos de cada dispositivo tecnológico utilizado 
pela criança, garantindo seu uso seguro. É necessário o estabelecimento de 
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uma relação de compartilhamento de cuidados e decisões buscando-se a 
autonomia familiar no cuidado da criança no domicílio. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O CAPS AD constitui-se de um serviço direcionado ao atendimento de 
pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas. Preconizado 
pelo Ministério da Saúde, esse serviço oferece atendimento diário aos 
usuários, promovendo um planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva 
individualizada de evolução contínua (BRASIL, 2008). 

O presente estudo teve como objetivo conhecer as ações do enfermeiro 
num Centro de Atenção de Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), 
identificando os conhecimentos utilizados pelo enfermeiro e suas relações com 
a equipe, usuários e familiares.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida em um CAPS AD 

situado em um município de médio porte da região sul do RS. Os sujeitos do 
estudo foram o enfermeiro do serviço e demais profissionais, usuários e 
familiares que participaram das atividades observadas. Para garantir o 
anonimato dos participantes, as observações foram identificadas com letras de 
acordo com a ordem de realização das mesmas. Todos participantes das 
situações observadas aceitaram participar do estudo mediante assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada através de observação não participante 
(MINAYO, 2014) e o acompanhamento foi pelo período de oito dias úteis, 
totalizando 40 horas de observação, a partir de um roteiro de observação 
previamente estabelecido. Neste foram destacados aspectos referentes a 
estrutura física para atendimento do enfermeiro: ambiência, privacidade  e 
adequabilidade do local em que o enfermeiro atua. As relações do enfermeiro 
com os profissionais da equipe: sua inserção na equipe atuante no CAPS AD, 
reuniões, participação na construção do plano terapêutico singular, discussão 
de casos e a oferta dos serviços prestados pelo enfermeiro. Também se 
destacaram a participação política e o planejamento das ações deste.  

O último ponto avaliado, foram referentes as atividades desenvolvidas 
pelo enfermeiro no CAPS AD: neste ponto do roteiro eram observadas as 
atitudes do enfermeiro quanto a aspectos clínicos da doença, avaliação dos 
vínculos e redes do usuário e seus familiares. Ainda como o mesmo 
desenvolve um cuidado humanizado: tipos de tratamento oferecidos, 
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conhecimentos científicos usados e sua relação com os usuários nas 
atividades, assim como os registros e anotações de enfermagem.  

A partir da análise temática (MINAYO, 2014) dos dados houve o 
surgimento de seis temas referentes às ações realizadas pelo enfermeiro que 
foram: acolhimento; o atendimento individual; os grupos terapêuticos; reunião 
de equipe; atendimento à emergência psiquiátrica; e a atividade administrativa.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em relação ao acolhimento, este foi observado em três momentos. Estes 

são agendados após a realização do grupo de recepção, coordenado pela 
psicóloga do serviço, que ocorre semanalmente, e possui a finalidade de 
recepcionar os usuários e estabelecer um primeiro contato para explicar aos 
mesmos o funcionamento do serviço. Após o grupo a psicóloga agenda o 
acolhimento com os técnicos de referência (profissionais de nível superior). 
Cada técnico tem seu dia e turno para o acolhimento. O enfermeiro realiza o 
acolhimento nas quartas-feiras no turno da tarde. 

Também foram observados três atendimentos individuais, sendo esta 
uma demanda grande se comparada às demais ações desenvolvidas pelo 
enfermeiro no serviço. Os usuários, dos quais o enfermeiro é o técnico de 
referência, o procuram de maneira espontânea e se não for possível ou 
necessário um atendimento imediato este é agendado direto com enfermeiro.  

O atendimento individual se mostrou como uma estratégia do tratamento 
e revisão do projeto terapêutico singular do sujeito. E que permite ainda a 
observação e contato com os usuários do serviço, administração e entrega de 
medicação, aferição de sinais vitais e dados antropométricos, orientação e 
supervisão na tomada correta de medicação, informações nutricionais e de 
higiene, sistematização da assistência de enfermagem, evolução do usuário e 
alterações no Plano Terapêutico Singular – PTS. (CASTRO, 2007) 

Já em relação aos grupos terapêuticos, foram observadas três 
atividades de grupo, no qual a enfermeira atua como co-coordenadora 
juntamente com a psicóloga que é a coordenadora. O grupo é intitulado “grupo 
de motivação” e destina-se a prevenção de recaídas. Os participantes são 
homens a partir de 22 anos dependentes de múltiplas drogas que tentam 
manter a abstinência. Essa atividade ocorre semanalmente todas as segundas 
e quintas-feiras no turno da tarde e possui limite de 12 integrantes. 
Bourguignon (2010) define que grupo como um conjunto de pessoas ligadas 
por um interesse em comum, possuindo uma interação entre os elas. No caso 
do grupo observado o interesse comum é a prevenção de recaídas, que é 
determinado por um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para 
ajudar o usuário de álcool ou outras drogas a enfrentar ou evitar situações que 
gerem recaídas ou lapsos (BRASIL, 2010). Esta técnica é obtida através do 
treinamento de habilidades comportamentais, intervenções cognitivas e 
mudanças no estilo de vida. A recaída é considerada parte deste processo, 
pois é através desta que é possível reconhecer e identificar os antecedentes da 
recaída, e assim permite prevê-lo ou evitá-los (WILLIAMS et al, 2007).  

Ainda, surgiram como ações do enfermeiro a participação na reunião de 
equipe – na qual ficaram evidente a existência de relações interdisciplinares e 
horizontais, a interação dos integrantes da equipe com o enfermeiro, sendo 
este atuante e inserido às propostas de trabalho;  o atendimento do enfermeiro 
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à emergência psiquiátrica, no qual este  mostrou-se preparado e ágil para o 
atendimento à crise, conseguindo focar as reais necessidades do sujeito 
naquele momento; e a atividade administrativa – que demonstrou a importância 
da atuação do enfermeiro nesta ação, pois ficou evidente que na área de saúde 
mental o enfermeiro desenvolve suas ações voltadas ao cuidado e assistência 
direta à pessoa, tendo como o sujeito como prioridade.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que o CAPS AD constitui-se de um dispositivo com 

potencialidades para assistir o sujeito de forma integral, transpondo as 
barreiras da doença e atendendo-o em suas reais necessidades. 

Neste contexto, cabe ressaltar que o enfermeiro é um profissional 
qualificado para lidar com o indivíduo em sofrimento pelo uso de drogas, pois 
este se mostra apto a assistir o sujeito como um todo, abordando suas 
necessidades biopsicossociais, transcendendo a dependência química como 
doença e compreendendo o indivíduo portador deste sofrimento.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Síndrome de Burnout (SB) é um estado de tensão emocional e 
estresse crônico provocado por condições de trabalho desgastantes; o 
profissional que desenvolve a doença sente-se exausto e está constantemente 
doente, apresentando sintomas de insônia, úlcera, dores de cabeça 
(MASLACH, 1976), tensão muscular, fadiga cônica (MASLACH, LETTER, 
1997). Além disso, a doença aborda três dimensões: Exaustão Emocional, 
Despersonalização e Baixa Realização no Trabalho (CARLOTTO, CÂMARA, 
2008). Conforme as autoras que abordam esses conceitos, a exaustão 
emocional constitui-se pela carência de energia e por uma sensação de 
esgotamento, que se potencializa pela frustração e tensão, quando o 
trabalhador percebe que não possui a mesma energia para desempenhar suas 
tarefas de forma satisfatória. A despersonalização ocorre quando o trabalhador 
passa a tratar seus colegas e clientes com certo distanciamento afetivo e 
impessoalidade. A baixa realização no trabalho caracteriza-se pela tendência 
do profissional em se avaliar de forma negativa e com insatisfação em relação 
ao cumprimento de suas tarefas. 

A SB costuma ser avaliada através do instrumento Maslach Burnout 
Inventory (MBI), que consiste em uma escala de 22 itens, que analisa as três 
dimensões descritas acima. Existe uma versão traduzida e validada deste 
instrumento para a língua portuguesa por meio de um estudo com uma equipe 
de profissionais de enfermagem (TAMOYO, 2009). 

A literatura refere que o estresse ocupacional em profissionais da saúde 
é um tema atual de investigação e debate, pois a condição de saúde desses 
profissionais pode interferir na qualidade do trabalho prestado e influenciar 
decisivamente na saúde dos pacientes (GOMES, CRUZ, CABANELAS, 2009). 
Além disso, no contexto internacional, muitos autores têm desenvolvido 
investigações empíricas sobre o assunto, porém ainda são relativamente 
escassas as pesquisas nacionais que possuem tal natureza e contemplam 
essa temática (SILVA, LOUREIRO, PERES, 2008). 

Sabe-se que os profissionais da área da saúde estão constantemente 
expostos a estressores ocupacionais que afetam o seu bem estar: longas 
jornadas de trabalho, número insuficiente de pessoal, pouco reconhecimento 
profissional, alta exposição a riscos químicos e físicos e constante contato com 
a dor, o sofrimento e a morte (CARLOTTO, 2009). Porém, ainda não há uma 
definição sobre quais estressores ocupacionais estão relacionados à SB e qual 
a prevalência desse distúrbio entre os profissionais da saúde. 
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A partir da relevância dessa temática, e por todas as lacunas que ainda 
permeiam esse tema, este estudo objetiva fazer uma revisão sistemática de 
literatura para identificar a prevalência da SB em profissionais da saúde que 
atuam em hospitais gerais do Brasil, e sua associação com fatores 
ocupacionais e sociodemográficos. 

2. METODOLOGIA 
 

Foi realizada umarevisão de sistemática de literatura utilizando três 
bases de dados: MEDLINE (PubMed), LILACS e SCIELO. Para a pesquisa de 
artigos, foram utilizados os descritores “(Professional Exhaustion) OR (Burnout) 
AND (MBI) OR (MaslachBurnoutInventory) AND (Professional Health)”, 
acrescidos dos filtros “inglês, espanhol e português”. Foram utilizados como 
critérios de inclusão para esta revisão sistemática, estudos transversais que 
abordavam a prevalência da SB em profissionais da saúde de hospitais gerais 
e que utilizavam o Maslach Burnout Inventory para avaliar a SB associado a 
outro questionário contendo aspectos ocupacionais e sociodemográficos. 
Foram excluídos dessa revisão os artigos sobre essa temática, mas que se 
referiam a profissionais da saúde que estavam em período de residência, 
devido às peculiaridades dessa população que faz parte de um ambiente de 
ensino e serviço.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através da revisão de literatura, encontrou-se 18 artigos que abordavam 

a temática pesquisada, incluindo produções nacionais e internacionais. Em 
função dos objetivos dessa revisão, optou-se por selecionar apenas as 
produções nacionais, ficando-se com 6 artigos para a realização desse 
trabalho. A partir desse resultado observou-se que os estudos brasileiros sobre 
a SB em profissionais de saúde que atuam no hospital geral ainda se 
concentram, especialmente, entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem. A população estudada, em sua maioria, é composta por 
mulheres, de meia idade, casadas ou vivendo com um companheiro e com 
filhos. Dentre os 6 estudos elegíveis, 5 identificaram uma alta prevalência da 
SB, ainda que haja divergência entre eles em relação aos critérios para 
diagnosticar esse distúrbio. Isso ocorre porque ainda existem divergências 
quanto à interpretação do MBI (pontos de corte para estabelecer os níveis alto, 
moderado e baixo das dimensões, assim como o modo de interpretação do 
instrumento para definição do diagnóstico), ainda que ele seja o meio mais 
utilizado para avaliar a SB (MOREIRA et al, 2009). Além disso, a partir desses 
achados, não foi possível identificar um perfil sociodemográfico mais propenso 
à SB, uma vez que os estudos divergem entre as variáveis que foram 
significativas quanto ao desenvolvimento da síndrome. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir dos achados dessa revisão, que sugerem em sua maioria uma 
alta prevalência de SB entre os profissionais da saúde que atuam em hospitais 
gerais brasileiros, conclui-se que é que extrema relevância atentar para a 
saúde mental desses trabalhadores. Esses resultados sinalizam para o 
desenvolvimento de estratégias para prevenir a doença ou amenizar as suas 
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consequências tanto no âmbito de vida pessoal do trabalhador quanto no 
profissional, uma vez que é imprescindível que os trabalhadores disponham de 
estabilidade emocional suficiente para atender as demandas de bem estar e 
saúde dos pacientes, para oferecer seus serviços de forma humanizada e com 
a qualidade necessária. 

Além disso, nos últimos anos, percebe-se que os serviços de saúde 
hospitalares estão cada vez mais amparados por equipes multidisciplinares, 
compostas por profissionais de diversas especialidades na área da saúde. 
Porém os estudos encontrados nesta revisão contemplam apenas equipes 
médicas e de enfermagem. A partir daí, atenta-se para a necessidade da 
realização de pesquisas sobre a temática da SB entre os diversos profissionais 
de saúde (fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais), 
a fim de que se conheça as demandas de saúde desses profissionais.  

Devido ao número reduzido de estudos encontrados sobre a temática, 
conclui-se que é importante a realização de novas pesquisas sobre a SB entre 
os profissionais da saúde que atuam em hospitais gerais, a fim de que se 
possa comparar os resultados e torná-los mais fidedignos. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A violência contra a criança/adolescente é conceituada como qualquer 
conduta de ação ou omissão, agressão ou coerção, que cause dano, 
constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico ou 
social (VILELA, 2009). Trata-se da terceira causa de morte na população em 
geral, porém apresenta-se como uma das principais causa de morbimortalidade 
em crianças/ adolescentes (BRASIL, 2010). Ainda, crianças/adolescentes estão 
entre os grupos mais susceptíveis de sofrerem qualquer tipo de violência. 
Portanto, o atendimento destas dentro dos serviços de saúde deve ser 
prioritário, buscando assim a proteção das vítimas e a garantia de sua 
qualidade de vida (ARAGÃO et al, 2013).  

A violência infantil vem se concretizando como um grave problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando-se de formas variadas e em 
contextos distintos, independente de classe social e gerando impactos graves 
na qualidade de vida e índices de morbimortalidade entre crianças e 
adolescentes (FERREIRA, 2012; SOUZA; SANTOS, 2013).  

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo conhecer a percepção do 
profissional frente à vulnerabilidade socioeconômica como fator dificultante na 
prestação do cuidado à criança/adolescente vítima de violência. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O presente estudo trata-se de um recorte de um trabalho de conclusão 
de curso, caracterizando-se por abordagem qualitativa de caráter descritivo e 
exploratório realizado com dez profissionais da equipe multidisciplinar que 
atuam em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de uma cidade 
localizada ao sul do estado do Rio Grande do Sul. 

A coleta de dados foi realizada entre maio e junho de 2017, por meio de 
entrevista semiestruturada, mediante assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelos participantes. A interpretação das informações foi 
baseada na análise temática de Minayo. O estudo teve aprovação do Comitê 
de ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas sob o 
parecer nº 2.014.644/2017. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os participantes desse estudo salientam como dificuldade para o 
cuidado de crianças/adolescentes vítimas de violência, o fato de estas viverem 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que na visão deles contribui 
para a prevalência dos abusos infantis. Além da questão da pobreza, muitas 
vezes a criança/adolescente e sua família tem dificuldade em compreender a 
informação, o que dificulta para os profissionais dispensarem o cuidado 
conforme a complexidade do caso. Afirmam ainda que quanto mais pobres são 
as pessoas, menor o acesso ao estudo e a informação, mais violência é usada 
nesse processo, e as pessoas não consideram isso como violência. Para os 
pais eles estão colocando regras e limite, estão disciplinando. Assim a violência 
vem camuflada nesse discurso por conta da pobreza. 

Os entrevistados consideram que as situações de vulnerabilidade 
econômica em que as famílias se encontram podem ser citadas como fatores 
de risco para os casos de violência, a julgar pela falta de acesso a educação e 
informação que impossibilita os indivíduos distinguir entre o certo e o errado 
durante o processo de ensinar seus filhos. 

Sabe-se que a violência infantil ocorre em diferentes contextos, não 
sendo esta exclusividade das classes mais pobres (FERREIRA, 2012). Apesar 
disso, o estudo de Antoni e Batista (2014) aponta entre os fatores de risco para 
os casos de violência infantil a vulnerabilidade socioeconômica e cultural, com 
destaque para a pobreza, o desemprego e a analfabetização como fortes 
atenuantes. Ferreira (2014) sustenta esse fato, pois em seu estudo evidenciou 
que as áreas com maior porcentagem nos índices de maus tratos eram onde 
se concentravam moradores rurais e com altos níveis de analfabetismo. 

Nesse contexto, mesmo reconhecendo que as situações de violência 
não se apresentam restritas às classes mais desfavorecidas financeiramente, 
observa-se que estas crianças/adolescentes estão sob maior vulnerabilidade 
de sofrerem maus tratos que podem comprometer seu desenvolvimento 
(SILVA, 2004). Nessa conjuntura, um estudo realizado com 
crianças/adolescentes vítimas de violência que estão em abrigos institucionais, 
apontou que os abrigados eram em sua maioria provenientes de famílias de 
baixa renda (DIAS; SILVA; LEITE, 2014). 

Todavia, no que se refere à negligência, Ferreira (2014) aponta que é 
necessário desvincular a ideia de pobreza com a de negligência, pois existem 
crianças/adolescentes provindas de famílias com condições socioeconômicas 
adequadas que são vítimas desse tipo de violência, assim sendo entende-se 
que a pobreza pode sim ser um fator de risco para a violência infantojuvenil, 
porém não é regra que somente famílias vulneráveis economicamente 
maltratem seus filhos. 

Sob essa ótica, sabe-se que o após a criação do Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), muitos avanços surgiram em relação à proteção das 
crianças/adolescentes, entretanto apesar de suas diretrizes apresentarem 
ressalvas quanto às dificuldades econômicas, ainda é no contexto das famílias 
pobres que ocorre o maior número de notificações, sendo estas mais sujeitas a 
punições legais. Dessa forma, ressalta-se que cabe aos profissionais maior 
reflexão acerca desse processo, pois uma mudança nessa visão possibilitaria 
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maior compreensão sobre a situação destas famílias, além de permitir passar 
de uma atitude de culpabilização das mesmas para uma responsabilização das 
esferas públicas, tendo em vista que cabe ao Estado garantir os direitos sociais 
dessas famílias, a julgar que os cuidadores negligentes também estão sendo 
negligenciados pelas políticas públicas assistenciais (CALZA; DELL’AGLIO; 
SARRIEIRA, 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Nesse estudo observou-se que os profissionais consideram a 

vulnerabilidade socioeconômica como fator de risco para a violência infantil, 
ademais entendem esta como uma dificuldade no que se refere ao cuidado às 
vítimas e suas famílias. Todavia, torna-se necessário desvincular a ideia de 
que somente famílias pobres pratiquem violência contra as 
crianças/adolescentes.  

Tal fato exige dos profissionais um olhar aguçado para o contexto em 
que estas estão inseridas, compreendendo os aspectos sociais e culturais. 
Dessa forma, a assistência deve ser prestada, considerando as 
particularidades de cada ser humano, buscando assim, promover um cuidado 
integral e humanizado. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Reflexões e discussões sobre a sexualidade na adolescência são 
postergadas devido ao embaraço e a insegurança de com quem o adolescente 
interage em diferentes contextos de vida, sobretudo profissionais de saúde e 
educação. Por esta razão, o tema apresenta relevância quando dialogado junto 
a adolescentes de maneira aberta e participativa, entendendo a escola 
enquanto espaço de interação e aprendizagem e considerando o enfermeiro 
como profissional interconectado com a saúde e a educação (PALMA, 2016). 

A proposta metodológica da Inserção Ecológica (CECCONELLO; 
KOLLER, 2003) tem como objetivo avaliar os processos de interação das 
pessoas com o contexto no qual estão se desenvolvendo.  

O objetivo deste relato é apresentar a Inserção Ecológica (IE), enquanto 
proposta metodológica para enfermeiros, no contexto da sexualidade na 
adolescência. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A base das pesquisas que adotam a IE é o processo proximal, o qual é 

fruto da interação recíproca e complexa de pesquisadores, participantes, 
objetos e símbolos presentes no contexto imediato (CECCONELLO; KOLLER, 
2003). 

A IE preconizada por Cecconello e Koller (2003) sustenta-se em cinco 
aspectos indispensáveis para o estabelecimento de processos proximais, a 
saber: (1) Pesquisadores e participantes interagem e se engajam em uma 
tarefa comum; (2) Há a necessidade de diversos encontros, ao longo de um 
considerável período de tempo; (3) Encontros informais progridem para 
conversas que devem abordar temas cada vez mais complexos, chegando a 
ter a duração igual ou superior a uma hora; (4) Os processos proximais que se 
estabelecem nesses encontros servem de base para todo o processo de 
pesquisa, sendo fundamental a postura de informalidade e conversa nos 
mesmos, possibilitando o diálogo sobre pontos não diretamente relacionados 
ao objetivo do estudo; e (5) Os temas abordados interessam e estimulam 
pesquisadores e participantes, pois exploram as histórias de vida e a forma 
como se dá o desenvolvimento inserido no contexto em estudo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No que se refere a IE da pesquisa de Palma (2016) em seu primeiro 

aspecto – interação e engajamento -, ocorreram encontros informais, anteriores 
ao início da produção dos dados desta pesquisa, para pactuação entre a 
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enfermeira pesquisadora e os possíveis participantes, explicitando os objetivos 
de cada momento de produção de dados bem como a finalidade da pesquisa. 
Nestes encontros, os quais ocorreram no contexto da escola, procurou-se 
estabelecer os princípios de funcionamento das atividades do grupo. Todas as 
atividades de produção dos dados ocorreram no contexto da escola, 
respeitando os aspectos éticos. A enfermeira pesquisadora preparou o espaço 
destinado para a realização de dinâmicas de grupo com antecedência, 
enquanto os adolescentes estavam em sala de aula ou no intervalo de recreio. 
Em horários previamente acordados, os adolescentes se dirigiam para o 
espaço e as atividades aconteciam. Ao término, retornavam para as 
respectivas salas de aula ou encaminhavam-se para suas residências. 
Destaca-se o vínculo estabelecido entre os participantes e a enfermeira 
pesquisadora, ao longo do tempo, como facilitador dos aspectos seguintes. 

No que se refere ao segundo aspecto – necessidade de diversos 
encontros -, foi programada uma série de encontros para a produção dos 
dados, os quais remetiam a questões do desenvolvimento do adolescente e 
sua sexualidade. Gradativamente, os assuntos foram aprofundados de maneira 
a não constranger os participantes e estreitar o vínculo previamente 
estabelecido. 

No que se refere ao terceiro aspecto – progressiva complexidade de 
assuntos e duração crescente dos encontros -, destaca-se que por vezes 
alguns adolescentes procuraram a pesquisadora minutos antes do início das 
atividades, trazendo assuntos relacionados ao tema da pesquisa, verbalizando 
sentimentos e vivências. Alguns destes assuntos já haviam sido tratados nas 
atividades do grupo e eram retomados, outros eram inéditos e posteriormente 
explorados e aprofundados. Todos os encontros destinados à produção dos 
dados da pesquisa previam duração estimada de 60 minutos. Destes, alguns 
ultrapassaram o tempo estimado. Neste aspecto acentua-se a importância 
dada pelos participantes ao modo como foi explorado o tema, manifestando 
interesse na continuidade das dinâmicas além do horário previsto. 

No que se refere ao quarto aspecto – postura de informalidade durante 
os encontros -, a atitude de descontração permeou todo o processo 
investigativo e permitiu aproximação entre os participantes e a enfermeira 
pesquisadora. Surgiram, durante os encontros, colocações que não foram 
previstas como objetivos do estudo, mas que colaboraram no entendimento 
dos contextos nos quais os participantes estavam inseridos, bem como das 
interações que estes mantinham e na maneira como estas estimulavam ou 
fragilizavam o desenvolvimento da sexualidade. 

No que se refere ao último aspecto – temas interessantes para 
pesquisador e participante -, frisa-se que os temas abordados revelaram a 
potencialidade de exploração em profundidade no decorrer do tempo. Os 
participantes manifestaram disposição para a continuidade das atividades 
relacionadas ao tema da pesquisa após o período de coleta de dados.  

De maneira a obter a acurácia e compartilhar os achados da pesquisa, 
ao final de cada encontro ocorriam sínteses dos principais diálogos e 
impressões e a retomada dos temas abordados diante algum tópico que tenha 
parecido obscuro nas análises brutas após a transcrição. 

 
4. CONCLUSÕES 
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A Inserção Ecológica sugerida por Cecconello e Koller (2003) constituiu-
se em importante referencial metodológico de ampla abrangência na atividade 
profissional do enfermeiro. Isoladamente, ofereceu um retrato que reproduziu a 
perspectiva bioecológica de que os indivíduos não podem ser separados de 
seus contextos para serem estudados, assim como permitiu um processo 
interativo que envolveu a enfermeira pesquisadora e os participantes da 
pesquisa.  

Abrir e ampliar o diálogo sobre sexualidade com adolescentes é 
necessário. Neste sentido, a IE mostrou-se potente norteador que se ajusta a 
realidade pesquisada, estimulando a interação de enfermeiros com 
adolescentes e desmistificando o papel prescritivo das ações educacionais. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O uso de Métodos Mistos ou Estudo Misto propicia uma combinação da 

força de estudos qualitativos e quantitativos de investigação, a fim de obter 
resultados que são complementares (CRESWELL, 2013). A combinação de 
métodos oferece uma alternativa para a abordagem de problemas complexos 
da área de saúde frequentemente enfrentados no processo de trabalho do 
enfermeiro. 

O pesquisador deve eleger o desenho com Métodos Mistos baseados na 
questão pesquisa.  Para Creswell (2013) seis desenhos são possíveis:  
exploratório sequencial (coleta e análise dados qualitativos, e esses resultados 
informam subsequente coleta de dados quantitativos); explanatório sequencial 
(coleta e analisa dados quantitativos, então os resultados informam a coleta e 
análise de dados qualitativos); transformativa sequencial (coleta dados 
qualitativos ou quantitativos, e subsequentemente coleta dados quantitativos ou 
qualitativos que se desenvolvem sobre os dados da primeira coleta); 
triangulação concomitante (coleta dados qualitativos e quantitativos e depois os 
compara com o banco de dados afim de encontrar convergências, diferenças 
ou combinações) e incorporado concomitante (um método principal guia o 
projeto e um banco de dados secundários dá apoio nos procedimentos), 
transformativo concomitante (simultaneidade em uma fase da coleta e podem 
ter prioridade igual ou desigual e a combinação ocorreria na fusão, conexão ou 
incorporação dos dados). 

Assim, fornecer um panorama da aplicação do método oferece 
oportunidades a pesquisadores para explorar questões de múltiplos ângulos 
permitindo uma compreensão mais completa das questões para determinar 
soluções no cotidiano (CRESWELL, PLANO CLARK, 2007; TASHAKKORI, 
CRESWELL, 2007). O objetivo do presente estudo é identificar a utilização de 
Métodos Mistos na literatura científica latino-americana na área da 
Enfermagem. 
 

2. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma revisão de literatura sobre a utilização do método de 

Estudos Mistos na literatura científica latino-americana na área da 
Enfermagem. Os dados foram coletados por acesso online via portal de 
periódicos da CAPES - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - na Base de Dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) no 
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mês de agosto de 2017. A estratégia de pesquisa utilizada foi: "métodos 
mistos" [título, resumo e assunto] OR "mixed methods" [título, resumo e 
assunto]. Como critérios de inclusão adotaram-se artigos disponíveis, nos 
idiomas português, inglês e espanhol, publicados em revistas que 
apresentassem como assunto principal “Enfermagem”. Estudos de reflexão e 
revisão foram excluídos. Após o levantamento e localização dos artigos, 
realizou-se a leitura dos resumos e, posteriormente, a análise descritiva dos 
dados com a utilização do código A1 a A8. 
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Neste estudo, obtiveram-se, de acordo com a estratégia de busca 
supracitada, 8941 produções na BVS, sendo 57 artigos na base de dados 
LILACS e, destes, oito contemplaram os critérios de inclusão previamente 
definidos (Figura 1). 
 
Figura 1 - Fluxograma da seleção de artigos na base de dados LILACS de 
acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Porto Alegre, RS, Brasil. 2017. 

   
                                             Fonte: Base de dados LILACS, 2017. 

 
Dos oito artigos analisados, dois foram publicados no ano 2013, um em 

2014, quatro em 2015 e um em 2016.  
Acrescenta-se a essa descrição o objetivo dos estudos selecionados 

conforme Quadro 1.  
 
Quadro 1 – Quadro da seleção de artigos na base de dados LILACS de acordo 
com os objetivos dos estudos. Porto Alegre, RS, Brasil. 2017. 
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Código Autor(es) e ano Objetivo 

A1 BUCHAN, James et al. 2013. Identificar o contexto político da 
implementação de 
competências avançadas em 
enfermagem. 

A2 MAGALHÃES, Ana Maria Müller de, 
et al. 2013. 

Analisar a carga de trabalho da 
equipe de enfermagem e sua 
potencial relação com a 
segurança do paciente. 

A3 AVILA, Marla Andréia Garcia de, et 
al. 2014. 

Verificar a associação entre 
tempo de limpeza e preparo de 
sala cirúrgica com o porte 
cirúrgico, bem como relacionar 
facilidades e dificuldades 
atribuídas a essa tarefa. 

A4 MÖLLER, Gisele; MAGALHÃES, Ana 
Maria Müller de. 2015. 

Levantar características da 
organização do trabalho da 
enfermagem relacionado ao 
banho de leito. 

A5 ACOSTA, Aline; LIMA, Maria Alice 
Dias da Silva. 2015. 

Identificar o perfil de usuários 
frequentes de serviço de 
emergência, verificar fatores 
associados e analisar os 
motivos para utilização 
frequente do serviço 

A6 SANTOS, José Luís Guedes dos; 
ERDMANN, Alacoque 
Lorenzini. 2015. 

Elaborar um modelo 
interpretativo sobre a 
governança na prática do 
enfermeiro no ambiente 
hospitalar.  

A7 NETO, Augusto Mazzoni et al. 2015.  Investigar o perfil 
epidemiológico dos pacientes 
com fraturas no complexo 
maxilomandibular e 
compreender a percepção 
desses usuários quanto ao 
evento trauma 
maxilomandibular. 

A8 SILVA, Luzia Wilma Santana da et al.  
2016. 

Conhecer os resultados das 
ações intervencionistas de 
educação em saúde à 
prevenção do pé-diabético. 

 
Dos estudos apresentados, o desenho utilizado em dois foi o 

concomitante (A6; A4); em quatro, foi explanatório sequencial (A1; A2; A5; A8) 
e em dois exploratório sequencial (A7; A3). Além disso, as metodologias 
utilizadas reiteram complementaridade dos métodos de investigação pois: 
realizam análises de perfil dos trabalhadores de enfermagem seguido de 
análise de documentos (A1),  perfil do trabalhador com posterior análise 
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fotográfica (A2), a associação entre tempo de limpeza, preparo de sala 
cirúrgica e o porte cirúrgico e sucessiva entrevista sobre as fragilidades e 
potencialidades na realização do processo (A3), a observação direta não 
participante aliada a informações referentes ao tempo de duração do banho no 
leito, ao número de profissionais envolvidos e à presença ou não de familiares 
ajudantes (A4), o registro em prontuários eletrônicos seguido de entrevistas 
com pacientes (A5), características do ambiente de trabalho por meio de 
instrumento aliado a entrevistas (A6), perfil epidemiológico de pacientes vítimas 
de trauma maxilomandibular e consecutivo relato da experiência destes (A7) e 
aplicação de questionário estruturado com posterior roteiro de observação de 
pacientes com pé-diabético (A8). 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Esta é uma revisão acerca da utilização de Métodos Mistos na área da 

Enfermagem, contribuindo para conhecimento da aplicabilidade do método. As 
publicações selecionadas versaram sobre a governança, organização do 
trabalho da equipe de enfermagem, segurança do paciente e processo de 
trabalho. Desse modo, o método potencializa investigações inerentes à prática 
assistencial do enfermeiro e a compreensão das relações no mundo do 
trabalho.   
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O câncer de mama é considerado a principal preocupação em saúde 

entre as mulheres. As atuais projeções indicam que a incidência desse tipo de 
câncer está aumentando em diversos países, incluindo o Brasil. Umas das 
possíveis causas deste aumento pode ser a maior longevidade da população. 
O diagnóstico precoce e efetivo do câncer de mama é importante para otimizar 
os tratamentos disponíveis, bem como para a determinação de melhora da 
sobrevida das pacientes (SOUZA, 2008). Pretendemos com esta pesquisa 
descrever o caminho percorrido pelas pacientes portadoras de câncer de 
mama, desde a suspeita diagnóstica ao tratamento quimioterápico; a fim de 
identificar, na linha de cuidado, onde estão localizados os pontos de maior 
demora no diagnóstico desta doença o que faz com que as pacientes procurem 
tratamento em estágios avançados da doença. Analisou-se a Política Nacional 
de Atenção Oncológica – PNAO instituída pela Portaria Nº 2.439/2005. Ela 
contempla promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação e cuidados 
paliativos, implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. Oganizada de forma articulada com 
o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos estados e municípios 
deveria favorecer o diagnóstico precoce da doença, o que evitaria prejuízos à 
saúde das mulheres, por ser considerado um câncer de relativamente bom 
prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente.  

O atraso no tratamento do câncer de mama divide-se em três fases: a 
partir do primeiro sintoma até a consulta médica; da primeira consulta até o 
acesso ao serviço de referência especializado em seu tratamento; da primeira 
avaliação neste serviço até o início do tratamento específico (TRUFELLI, 
2008).  
 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo é observacional descritivo com abordagem quantitativa. A 
amostra foi composta por 49 pacientes do sexo feminino portadoras de câncer 
de mama em tratamento num serviço de referência em oncologia de Pelotas 
(RS) no ano de 2011. Foi verificado o acesso ao sistema de saúde das 
referidas pacientes, quanto tempo foi necessário para fazer exames, receber o 
diagnóstico e iniciar o tratamento. Utilizou-se um formulário para coletar dados 
referentes à: identificação e trajetória da paciente desde o diagnóstico até o 
tratamento, para quantificar o tempo gasto para realizar essas atividades. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 
10/12/2012 a 09/01/2013 no SAME do HE UFPEL. Esses dados foram 
tabulados e analisados e são descritos na tabela 1, são produtos da 
dissertação de mestrado em Politica Social apresentada a UCPEL em abril de 
2013. 

A faixa etária predominante foi dos 60 a 69 anos com 32% dos casos. 
Sendo predominante a cor branca com 84%. Quanto ao estadiamento o estádio 
I apresentou 25% dos casos, o estádio II 47%; já nos estádios III e IV foram 
encontrados, respectivamente, 24% e 4%. Nos estádios avançados da doença 
identificamos 75%. Quanto a realização de exames 67% utilizaram o SUS.  

Após análise estatística observou-se que o maior intervalo de tempo no 
diagnóstico de câncer de mama ocorreu entre a mamografia e o tratamento 
oncológico. .  

Tabela 2 – Médias e medianas de tempo - em dias - dos intervalos entre os 
eventos estudados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A Lei Nº 12.732/2012 determina que o paciente com neoplasia maligna 
tenha direito a submeter-se ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 
dias a partir do dia do diagnóstico em laudo patológico. Nossos achados estão 
bem distantes do recomendado por esta lei. Podemos concluir que a partir do 
momento em que essa lei passou a vigorar poderemos ter um parâmetro para 
comparação e amparo legal para exigir do Estado, que tem como dever cuidar 
da nossa saúde, que cumpra a legislação vigente.  
  

4. CONCLUSÕES 
 

Com relação aos intervalos de tempo entre as etapas diagnóstica e 
terapêutica, a maioria das pacientes estudadas leva muito tempo entre a 
atenção primária até o encaminhamento ao serviço terciário. Para a realização 
da detecção precoce do câncer de mama – que reduz as taxas de mortalidade 
e melhora a qualidade de vida das doentes - é necessário que os programas de 
rastreamento instituídos pelo Documento de Consenso de 2004 sejam 
implantados e seguidos. O sistema público carece de uma maior integração 
entre os níveis primários, secundários e terciários visto que a Portaria 2439/05 
já definia quando instituiu a PNAO. É necessário diminuir os tempos entre os 

INTERVALOS MÉDIA  MIN –MÁX MEDIANA 

Mamografia ou Ultrassom – Biópsia 87  1 – 322 46,5 

Biópsia – Resultado da Biópsia 

Serviço de Saúde – Alta Complexidade  

Consulta UNACON -  Tto. Oncológico 

4  

15  

53 

1 - 18 

0 - 120 

0 – 384 

4 

10 

13 

Mamografia ou Ultrassom - UNACOM 114 3 – 388 94,5 

Mamografia Ou USG – Tto. Oncológico 185 28  - 394 160,5 

Biópsia – Tratamento Oncológico 106 11 – 354 96 
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diferentes momentos que formam a linha de cuidado da paciente com câncer 
de mama. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Ao acompanhar as transformações na assistência neonatal, observa- se 
presença cada vez mais frequente dos pais no ambiente da UTIN, condição 
está desencadeadora de estresse por vivenciarem um misto de sentimentos e 
alterações significativas do cotidiano. A expectativa que envolve o nascimento 
de um filho está ligada à idéia de levar um bebê saudável para casa, porém, 
em algumas situações este fato não se concretiza, é interrompido pela 
internação em terapia intensiva (OLIVEIRA et al; 2013). Diante destas 
considerações, o presente estudo tem o objetivo de identificar níveis de 
estresse de pais de recém-nascidos internados em uma unidade de terapia 
intensiva neonatal, na internação do filho. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, realizada 

em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, de uma instituição hospitalar 
filantrópica, porte IV, do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A mesma 
disponibiliza 08 leitos neonatais pelo Sistema Único de Saúde. Participaram 
deste estudo 57 pais e mães de recém-nascidos (RN) que internaram na 
referida unidade no período de fevereiro a agosto de 2016 e que atenderam 
aos critérios de inclusão elencados: ser pai e mãe de recém-nascido internado 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do referido hospital e aceitar assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram respeitados os 
preceitos éticos que regem pesquisa com pessoas conforme Resolução 466/12 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). O estudo foi aprovado por Comitê de 
Ética e Pesquisa, CAAE nº 50908915.0.0000.5350, Parecer Consubstanciado 
nº 1.383.837. A coleta de dados foi realizada em ambiente privativo, na 
respectiva unidade e, ao término da mesma, pai e mãe tinham liberdade de 
realizar alterações nos itens respondidos ou desistir a qualquer momento de 
sua participação, sem prejuízo algum. Os dados foram coletados a partir da 
aplicação de instrumento validado, a Parental Stress Scale: Neonatal Intensive 
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Care Unit, composta de 26 itens, distribuídos em três subescalas: “sons e 
imagens”, “aparência e comportamento do bebê” e “alteração do papel de 
pai/mãe”. Os pais indicaram, em uma escala do tipo Likert, com pontuação de 1 
a 5, se experimentaram estresse nos itens da escala. A pontuação “1” refere-se 
a não estressante, “2” um pouco estressante, “3” moderadamente estressante, 
“4” muito estressante e “5” extremamente estressante (SOUZA et al., 2012).   

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considera-se que identificar fontes desencadeadoras de estresse em 

pais com filho internado em terapia intensiva contribuem para ações e 
intervenções da equipe, com objetivo de reduzir níveis de estresse vivenciados 
por eles (TURAN; BASBAKKAL; ÖZBEK, 2008). A Tabela 1 apresenta a 
frequência dos escores dos níveis de estresse dos pais em cada domínio da 
PSS: NICU. Verifica-se que, na internação do filho em terapia intensiva, o 
domínio “Alteração de papel de mãe/pai” a frequência maior foi nas categorias 
“muito estressante” e “extremamente estressante”, com 72,3% para mãe 67,2% 
para pai. Já, no domínio “sons e imagens” ocorreu diferença entre a avaliação 
dos pais. Para a mãe os maiores percentuais ficaram nas categorias “não foi 
estressante” (25%), “um pouco estressante”(21,9%)  e “moderadamente 
estressante”(21,9%). Para o pai este domínio apresentou maiores percentuais 
nas categorias “muito estressante (20%), extremamente estressante (24%) e 
moderadamente estressante (28%)”. No domínio “aparência e comportamento 
do bebê” o maior percentual foi na categoria “extremamente estressante”, com 
37,8% para a mãe e 36,7% para o pai. 

Tabela 1: Frequência dos escores dos níveis de estresse em cada  
domínio da escala PSS:NICU: comparativo entre pais dos recém 
-nascidos, na internação em uma Unidade Terapia Intensiva Neonatal. 

Domínios Categorias Mães % Pais % 

 Alteração de 
papel de mãe/Pai 
  
  
  
  

Não foi estressante 5,4 7,5 
Um pouco estressante 8,9 10,3 
Moderadamente 
estressante 

13,4 14,9 

Muito estressante 27,2 17,2 
Extremamente 
estressante 

45,1 50,0 

Sons e Imagens Não foi estressante 25,0 16,0 
Um pouco estressante 21,9 28,0 
Moderadamente 
estressante 

21,9 12,0 

Muito estressante 12,5 20,0 
Extremamente 
estressante 

18,8 24,0 

Aparência e 
comportamento 
do bebê. 

Não foi estressante 20,5 27,3 
Um pouco estressante 13,9 14,3 
Moderadamente 
estressante 

9,7 10,1 

Muito estressante 18,2 11,7 
Extremamente 
estressante 

37,8 36,7 
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Fonte: Banco de Dados da pesquisa, 2016. 

 
 
No domínio “Alteração de papel de Mãe/Pai” a concentração maior foi 

nos escores mais altos, em contrapartida no domínio “Sons e Imagens” a 
concentração foi maior nos escores mais baixos. Ao acompanhar as 
transformações na assistência neonatal, observa- se presença cada vez mais 
frequente dos pais no ambiente da UTIN. Neste sentido, é importante refletir 
sobre repercussões e maneiras mais adequadas de a família ser abordada, no 
sentido de promover melhor adaptação nessa fase crítica vivenciada pelo 
neonato, pais e familiares, compartilhada com a equipe da unidade neonatal 
(BUARQUE et al.,2006). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A identificação de fontes desencadeadoras de estresse de pais com filho 

em terapia intensiva oportuniza intervenções direcionadas à redução do 
estresse vivenciado por eles, com segurança e impacto positivo na qualidade 
de vida do recém-nascido e dos pais, além de ampliação de conhecimentos e 
qualificação da assistência à este perfil de paciente e sua família.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A palavra adolescência tem origem do Latim, que indica: a para a mais 
e crescer.  Portanto, literalmente, adolescência significa o crescimento, ou o 
processo de crescimento. Para tanto é considerada a passagem de um círculo 
primário restrito à família para um universo secundário. Em relação a 
sexualidade, as trajetórias masculinas e femininas são distintas especialmente 
devido à maneira como as expectativas em relação à experimentação sexual 
são marcadas pelo gênero (Cecchetto et. al, 2016). 

Tabus, preconceitos e o sentido de pecado que cercaram a sexualidade 

ao longo dos anos, os quais fizeram com que fosse considerado como algo 

perigoso que exige controle e expõe a castigos. Em tempos passados, isto 

fazia com que a prática do sexo fosse tida com receio por jovens/adolescentes, 

assim dificultou a discussão aberta de questões relacionadas a este assunto, 

assim desenvolveu-se práticas educativas para uma vida sexual saudável. 

Hoje, a ideia de que sexo é visto como qualquer outra atividade humana e que, 

como tal, deva ser apreendido, pois os indivíduos são socializados para a 

entrada na vida sexual através da cultura, diferente em cada sociedade e que 

estabelece variados costumes nesse campo (HEILBORN, 2006).  

A iniciação sexual assume diferentes significados e razões para 
mulheres e homens, com normas e valores individualizados. A idade ou o 
momento ideal para a iniciação sexual é motivo de muitas dúvidas para a 
grande maioria de jovens e adolescentes. Não existe uma idade pré-
determinada para essa experiência, mas é fundamental que os adolescentes 
saibam usar medidas de proteção para evitar consequências inesperadas. Com 
o surgimento e crescimento da aids no mundo todo, sexo, sexualidade, práticas 
sexuais, orientações sexuais, medidas de proteção e outros temas 
relacionados passaram a ser publicamente abordados, pois a via sexual é a 
principal forma de transmissão do HIV, ao qual homens e mulheres hetero, 
homo ou bissexuais são vulneráveis (Cecchetto et. al, 2016; POTTER, PERRY, 
2004).  

Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, a primeira relação 

sexual acontece antes dos 20 anos para a maioria dos jovens e antes dos 18 

anos para grande parte deles. Nesse particular observa-se uma tendência à 

redução da idade e diferenças nas experiências de homens e mulheres. 

Pesquisa desenvolvida em escola de Peritiba (SC) constatou que 34,21% das 
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adolescentes participantes já havia tido sua primeira relação sexual e, delas, 

92,3% iniciou-se entre 14 e 16 anos. A idade média de iniciação sexual foi de 

14,9 anos, um ano inferior à média nacional de 15,9 anos (CAMARGO, 

BOTELHO, 2007; MADUREIRA, WEBER, 2011). 

 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo exploratório-descritivo desenvolvido entre março e novembro de 2010, 

com mulheres entre 18 e 20 anos estudantes da Universidade do Contestado – 

UnC Concórdia que aceitaram participar, que totalizou 219 estudantes 

participantes. Para coleta utilizou-se questionário com perguntas fechadas e 

mistas elaborado para estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Contestado com o protocolo nº.118/10. 

Primeiramente solicitou-se autorização da instituição. Em sala, explicou-se os 

objetivos da pesquisa e a metodologia de desenvolvimento, pedindo a 

colaboração das mulheres e garantindo-lhes a possibilidade de escolher 

participar ou não da pesquisa. Foram convidadas a participar todas as 

mulheres presentes na sala de aula no momento da aplicação do questionário 

e que atendiam aos critérios de inclusão do estudo (idade mínima de 18 anos, 

máxima de 20 anos e aceitar participar do estudo). Os dados foram 

organizados em planilha em banco de dados, analisados com estatística 

descritiva e discutidos com a literatura pertinente.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Do total de participantes, 212 (92,5%) afirmaram já terem tido 

relacionamento sexual, com destaque para a faixa etária de 15 a 17 anos na 
primeira relação sexual (73,63%). A idade de 17 anos para iniciação sexual 
compreendeu o maior número de mulheres (28,3%), seguida pelos 16 anos 
(26%) e pelos 15 anos (19,33%). Pesquisa realizada em 2002 com 416 
adolescentes de ambos os sexos de 15 a 19 anos na cidade de São Paulo, 
identificou o início da atividade sexual aos 17 anos, o que vem ao encontro do 
presente estudo (BORGES, LATORRE E SCHOR, 2016). 

No presente estudo os motivos mais citados da primeira relação sexual 
foram amor/paixão 55,2%, seguida de vontade/tesão 18,85% e curiosidade 
10,35%, foram citados mais motivos na pesquisa sendo este três os principais. 
Para descrever a experiência vivida na primeira relação sexual, a maioria das 
participantes utilizou um único adjetivo e 59,3% considerou a experiência 
ótima. As que aprofundaram a resposta indicaram diferentes elementos 
qualificadores, alguns indicavam pontos positivos, como “foi especial”, 
“Gostaria que sempre fosse como a primeira vez”, “foi um momento inocente, 
lindo, inesquecível”. No entanto, houve aquelas que utilizaram qualificadores 
negativos, como “foi ruim, senti muita dor”, “foi ruim e esquisita”, “não foi boa, 
mas dolorida”, “foi curiosa, mas dolorida”. Outras mulheres também apontam a 
falta de preparo, como um elemento que tornou a experiência desagradável, 
“foi algo novo, inesperado”. 

O estudo de Borges, Latarro e Schor (2016), 68,4% das mulheres jovens 
participantes do estudo não a planejaram a primeira relação sexual, resultado 
semelhante encontrado em uma pesquisa de Chaves et.al (2014), na cidade de 
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Fortaleza, com 234 jovens de ambos os sexos, que relatam que a primeira 
relação sexual foi esperada mas não planejada. No presente estudo, 205 
(96,7%) mulheres indicaram o uso de preservativo masculino na primeira 
relação sexual. As demais não o utilizaram por que “não deu tempo de 
colocar”, “não tinha para usar” e “nem lembrei do assunto”.  

4. CONCLUSÕES 
 

Com os resultados apresentados, pode-se concluir que adolescentes do 
sexo feminino do município de Concórdia – SC têm iniciado suas vidas sexuais 
em idade superior (16,2 anos) e que têm sua primeira relação sexual. 
Considerando-se as estatísticas de doenças sexualmente transmissíveis, aids, 
HIV e gravidez na adolescência no Brasil, o número de mulheres que relatou 
não ter usado preservativo merece uma atenção especial. Os relatos a esse 
respeito sugerem uma primeira relação sexual apressada, com a mulher 
despreparada, pois não tinha preservativo consigo e, ainda, não houve diálogo 
ou negociação sobre o uso deste contraceptivo.  
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O tema deste trabalho foi a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), no 
contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da 
garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, na qual é um campo de 
conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial 
e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de 
hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de 
abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que 
favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando 
todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e 
significados que compõem o comportamento alimentar (Educação Alimentar, 
2013). 

 O estudo teve por objetivo desenvolver hábitos alimentares saudáveis, 
pesquisar conteúdos de nutrição através de ferramentas da tecnologia, 
aproveitar e usufruir do laboratório de informática da escola, assim como, 
oferecer autonomia de escolha dos alimentos, evitar o desperdício e 
desenvolver o aprendizado do uso de garfo e faca no espaço escolar.  
Utilizando como mediadores os recursos tecnológicos e os objetos virtuais de 
aprendizagem.  
 

2. METODOLOGIA 
 

O estudo foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Cidade do Rio Grande, com alunos 6º, 7º, e 8º ano, que participavam do 
Programa Mais Educação da rede de municipal de ensino, Rio Grande - RS. 
Estes estudantes foram escolhidos porque são pessoas com risco de 
vulnerabilidade social e alimentam-se mais tempo fora de casa. E este 
programa foi criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, na qual aumenta a 
oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas. 

As ações utilizadas neste trabalho foram desencadeadas utilizando a 
metodologia Unidade de Aprendizagem (UA) que foi a Educação Nutricional. 
Os indivíduos participantes da pesquisa foram: 3 nutricionistas do Núcleo de 
Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal do Rio Grande; 4 professoras da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande que atuavam 
no Programa Mais Educação e 27 estudantes do programa, da 6º, 7º e 8º ano 
do Ensino Fundamental, com idade entre 11 e 15 anos.  

Foram desenvolvidas durante a pesquisa cinco oficinas. A primeira 
oficina foi sobre cardápio saudável, a modelagem do objeto de aprendizagem 
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da pirâmide alimentar é uma exemplificação de uma estratégia de educação 
nutricional idealizada para trabalhar os conceitos relacionados à alimentação 
saudável e promoção da saúde nas escolas de Ensino Fundamental. No 
laboratório de informática cada equipe elaborou o consumo alimentar de um dia 
da sua família, procurando na Internet as fontes alimentares. Sendo um 
momento de oportunizar o uso do laboratório, e utilizar as tecnologias para 
elaborar as refeições.  

A segunda oficina desenvolveu o assunto sobre o que temos para o 
almoço. Os estudantes tiveram que diferenciar alimentos saudáveis de não 
saudáveis e elaborar um cardápio nutritivo. No laboratório de informática 
pesquisaram receitas nutritivas, medidas caseiras, calorias e composição 
nutricional dos alimentos, e conhecer a tabela de composição nutricional. Na 
terceira oficina com o tema: com o garfo e a faca na mão. Os estudantes 
aprenderam regras de etiqueta e a história dos talheres, reconhecendo a sua 
importância do seu uso. O multimídia foi utilizado por ser considerado um 
recurso atrativo e ilustrativo de exemplificar o uso.  

A quarta oficina com o título: vamos combinar; tratou sobre normas de 
convivência e utilização do refeitório, elaboração de cartazes para tornar o 
ambiente agradável e de jogos americanos. E dando continuidade, no 
laboratório de informática uma pesquisa no site do Ministério da Saúde (MS) 
sobre os Dez Passos para uma Alimentação Saudável. Na quinta oficina entre 
saberes e sabores, oferecido o cardápio escolhido pelos estudantes, na qual 
tiveram a oportunidade de experimentar o sistema self service durante a 
refeição. Após aplicado um teste de aceitabilidade: o que você achou da 
preparação da servida? Este teste foi realizado segundo os parâmetros do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com procedimentos 
metodológicos, cientificamente reconhecidos, destinado a medir o índice de 
aceitabilidade da alimentação oferecida aos escolares. O cálculo é realizado 
somando os conceitos gostei + adorei e para ser considerado aprovado deve 
ter no mínimo 85% de aceitação.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O cardápio apresentado apresentou 85% de aceitabilidade, sendo este 

considerado aprovado. Sendo muito importante a sua realização, pois pode 
avaliar e comprovar a aceitação do cardápio preparado, sendo este índice 
considerado um resultado com valor alto e muito satisfatório. 

Os resultados desta pesquisa permitiram desenvolver várias concepções 
pedagógicas identificadas na prática da nutrição e descrever metodologias 
ativas de educação em saúde, na promoção da alimentação saudável de 
estudantes do ensino fundamental. Além disso, atender o Programa Mais 
Educação, que prevê aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por 
meio de atividades optativas, que visam a promoção da saúde, na qual o 
assunto alimentação saudável é muito válido de ser desenvolvido. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Portanto, são válidas as ferramentas de orientação que visam à 

promoção da saúde por meio da formação de hábitos alimentares adequados e 
adaptados aos conhecimentos científicos. Além disso, as recomendações 
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nutricionais e de composição alimentar, com mensagens práticas que facilitem, 
ao maior número de pessoas, a seleção e o consumo adequado de alimentos, 
levando em consideração os fatores antropológicos, culturais, educativos, 
sociais e econômicos.  

Sendo a discussão de conhecimentos sobre alimentação e hábitos 
saudáveis nas escolas de suma importância para a saúde dos escolares. E as 
ferramentas tecnológicas podem contribuir muito no processo de ensino-
aprendizagem, promovendo condições de estímulo, argumentação e 
socialização entre os estudantes. 
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EIXO TEMÁTICO: ( X ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A pesquisa qualitativa permite desvelar processos sociais pouco 

conhecidos, proporcionando a construção de novas abordagens, bem como a 
revisão e a criação de novos conceitos (MINAYO, 2010). Ela trabalha com um 
conjunto de significados, valores ou crenças que fazem parte da realidade 
social, vivida e partilhada pelas pessoas com seus semelhantes (MINAYO, 
2012). Nesse contexto, podem ser utilizadas diversas técnicas para a coleta 
dos dados, a mais frequente é a entrevista, a qual também foi utilizada nesse 
estudo. 

A entrevista caracteriza-se como uma conversa que objetiva elaborar 
informações para um objeto de pesquisa, sendo importante destacar que essa 
é uma forma privilegiada de interação social (MINAYO, 2012). 

A experiência vivenciada com essa abordagem, no presente estudo, 

permitiu conhecer a percepção dos pais de neonatos acerca das informações 

recebidas na alta hospitalar pela equipe de enfermagem na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN). Como esse ambiente representa para os pais e 

familiares dos neonatos um local de angústia, ansiedade, impotência, tristeza e 

temores (FROTA et al., 2013), a entrevista possibilitou uma maior aproximação 

e interação para coleta das informações. A interação e a comunicação efetivas, 

entre os pais e familiares dos neonatos hospitalizados na UTIN e a equipe de 

enfermagem, são imprescindíveis para que seja propiciado um cuidado integral 

e humanizado. Os pais precisam se sentir participantes do cuidado e receber 

informações claras e compreensíveis para se sentirem mais confiantes no 

desenvolvimento do vínculo com o recém-nascido hospitalizado na UTIN.  

Partindo desse pressuposto é importante a presença dos pais na 

unidade para que os mesmos recebam as informações a fim de garantir uma 

melhor qualidade do cuidado do neonato quando ocorrer à alta hospitalar. 

Portanto, acredita-se que para conhecer a perspectiva dos pais acerca da 

hospitalização dos seus filhos recém-nascidos na UTIN, é necessário utilizar a 

abordagem mais adequada, nesse estudo, considerou-se ser a qualitativa, por 

meio da entrevista.   

 

2. METODOLOGIA 
 



 

 

513 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 
realizada em uma UTIN de um Hospital Universitário da região Sul do Brasil. 
Os participantes da pesquisa foram 10 pais de recém-nascidos internados na 
UTIN, sendo esses constituídos por nove mães e um pai. Para a coleta de 
dados, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, baseadas em um roteiro 
predefinido, cujas informações foram coletadas no primeiro semestre de 2017.   

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, para análise 
integral dos dados através da análise de conteúdo temática, conforme descrita 
por Minayo (2010). A análise de conteúdo consiste em uma técnica de 
tratamento dos dados, buscando interpretação do material qualitativo, que 
consiste de três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados obtidos. Essa análise permite descobrir os códigos sociais que estão 
contidos nos depoimentos (MINAYO, 2012). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A utilização da abordagem qualitativa, associada à entrevista para coleta 

dos dados e a análise de conteúdo temática para a análise desses, possibilitou 

identificar as expectativas dos pais e familiares com a internação na UTIN, 

conhecer quais as informações recebidas para alta da UTIN, bem como que 

informações não fornecidas são importantes para os pais.  

Outros estudos também utilizaram a abordagem qualitativa para tratar da 
temática, buscando conhecer a percepção da mãe sobre o nascimento e o 
cuidado do recém-nascido prematuro após a alta (FROTA et al., 2013; ANJOS 
et al., 2012), compreender como os familiares do recém-nascido prematuro e a 
equipe de saúde percebem o preparo para a alta hospitalar numa unidade de 
cuidados intensivos neonatais (GAIVA et al., 2006) e investigar evidências 
sobre as ações de enfermagem utilizadas junto às mães de prematuros 
internados em unidades neonatais no preparo da alta (SCHMIDT et al., 2011). 
Portanto, observa-se que a abordagem qualitativa é adequada para 
desenvolver estudos com essa temática. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A realização desse trabalho permitiu refletir acerca da importância do 
uso de metodologias qualitativas para investigar a percepção dos pais de 
neonatos hospitalizados na UTIN. Essa percepção constitui-se de algo 
subjetivo, que não pode ser mensurado, portanto apenas apreendido com o 
uso de abordagens qualitativas, tal como observado nesse estudo. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT são situações de saúde 

de curso longo, que não se resolvem naturalmente e cuja cura é rara ou 
inexistente. (SMELTZER, 2009). O Diabetes mellitus (DM) é uma destas 
doenças e refere-se a um distúrbio metabólico de vasta etiologia que se 
evidencia por hiperglicemias, alterações no metabolismo de gorduras, 
proteínas e carboidratos, decorrente da deficiência da secreção de insulina ou 
da restrição de sua funcionalidade. Vista como doença crônica demanda 
acompanhamento, assistência, recursos terapêuticos e vigilância para outros 
agravos (BRASIL, 2013). No Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), 
em agosto de 2014 havia no país 483.844 indivíduos cadastrados com 
diabetes, sendo que 395.756 estavam em acompanhamento. 
Simultaneamente, em Santa Catarina, os indivíduos diabéticos cadastrados 
totalizavam 118.645 e, dentre eles, 100.536 estavam sendo acompanhados. Ao 
mesmo tempo, a Macrorregião de saúde ‘Grande Oeste’ possuía 14.892 
diabéticos cadastrados, dos quais 13.805 estavam em acompanhamento. Na 
cidade de Chapecó/SC eram 3.686 cadastrados, dos quais 3.111 em 
acompanhamento (BRASIL, 2014b). Ao longo dos anos, a doença pode gerar 
complicações macro e microvasculares ameaçando o bem-estar e a vida do 
diabético, podendo causar lesões graves, perdas de função ou falência de 
órgãos. O cuidado integral dos indivíduos com DCNT, como a DM, é 
organizado a partir de Redes de Atenção à Saúde – RAS cujos objetivos são: 
fomentar a mudança do modelo de atenção à saúde, consolidar o cuidado às 
pessoas com doenças crônicas; assegurar o cuidado integral às pessoas com 
doenças crônicas; impactar positivamente nos indicadores relacionados às 
doenças crônicas; colaborar para promoção da saúde da população e prevenir 
o progresso das doenças crônicas e suas implicações (BRASIL, 2014). Na 
assistência de saúde ao portador de DM, o enfermeiro tem papel importante 
seja para cuidar ou instruir paciente e família. A Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) aponta a prática de consultas de enfermagem, as ações em 
grupo e a realização de procedimentos como ações do profissional enfermeiro. 
Essas atividades podem ser desenvolvidas na unidade de saúde, na residência 
do paciente e mesmo em espaços da comunidade (BRASIL, 2013).  Diante do 
exposto, esse resumo apresenta uma parte do estudo desenvolvido com a 
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seguinte questão norteadora: “Como é realizado o cuidado de Enfermagem ao 
indivíduo com Diabetes Mellitus?”. O objetivo é apresentar os resultados 
categorizados no tema ‘Processo de Comunicação na Rede de Atenção ao 
Diabético’.  

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa 
cujos dados foram coletados em entrevista semi-estruturada com enfermeiros 
atuantes em três Centros de Saúde da Família (CSF) e em um Centro de 
Referência do município de Chapecó SC que atendem a portadores de DM e 
são espaços de práticas acadêmicas e projetos de pesquisa do curso de 
enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFFS (parecer 
consubstanciado nº 1101819). Os dados foram coletados no mês de junho de 
2015 com entrevistas a seis 6 enfermeiros que atuam nos serviços há mais de 
um ano. A análise dos dados foi realizada com a técnica de Análise Temática 
proposta por Minayo (2012). No tema em foco, ‘O Processo de Comunicação 
na Rede de Atenção ao Diabético”, emergiram três subtemas: formas de 
comunicação; a comunicação entre as equipes e sua interferência no 
acompanhamento efetivo dos usuários; fragilidades da referência e contra-
referência.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Referência e contra referência são modelos de organização de um 

serviço baseadas em redes que possuam fluxo e pactuações de trabalho 
assegurando a integralidade do cuidado, pois “o sistema em rede deve 
fomentar e assegurar vínculos nas dimensões intraequipes, 
interequipes/serviços, entre profissionais da saúde e gestores e entre usuários 
e serviços/equipes” (COSTA, 2013, p.188). Uma forma utilizada para a 
comunicação na referência e na contra referência apontada pelos enfermeiros 
foi o sistema de prontuário eletrônico, considerado um avanço para o serviço. 
Porém, profissionais consideram que o contato direto entre o centro de referência e o 

enfermeiro contra referindo o diabético para acompanhamento no CSF seria mais 
efetivo para a assistência, pois, mesmo com o registro no prontuário eletrônico, o 
enfermeiro do CSF precisa ser comunicado do atendimento para que acesse o 

prontuário eletrônico e dê continuidade à assistência. Outras formas de 
comunicação entre equipes e profissionais indicadas foram  telefonemas, 
malote e e-mails. No subtema ‘a comunicação entre as equipes e sua 
interferência no acompanhamento efetivo dos usuários’ percebeu-se ser 
comum que os enfermeiros dos CSF não saibam quais diabéticos são 

acompanhados no serviço de referência, o que sugere falhas no processo de 
comunicação entre os pontos da rede envolvidos na assistência ao diabético. Tal 
situação pode acarretar em prejuízos na qualidade e integralidade do cuidado, visto 
que a equipe do CSF está mais próxima do usuário, realizando a atenção domiciliar e 

a busca ativa. Esse é um reflexo da fragilidade do sistema de referência e contra 
referência, terceiro subtema, considerado falho ou inexistente pelos 
enfermeiros, o que indica fragmentação do cuidado. Assim, uma vez 
insulinodependente, o diabético passa a ser atendido pelo serviço de referência 
perdendo o acompanhamento do CSF. A prática de ‘transferir’ um diabético 
para o centro de referência visava a não duplicar o prontuário físico. Hoje, o 
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prontuário eletrônico é acessado em todos os serviços vinculados à secretaria 
municipal de saúde, mas a antiga prática persistiu.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados deste estudo possibilitaram a percepção da fragmentação 

do cuidado de enfermagem. As equipes dos CSF têm dificuldades de 
identificação dos pacientes acompanhados pelo centro de referência, que ficam 
desassistidos nos serviços de atenção básica como visita domiciliar, atividades 
educativas e consultas clínicas de enfermagem e medicina. O Enfermeiro e a 
equipe precisam saber das necessidades de todos os usuários residentes no 
território. No caso dos diabéticos, é preciso saber quem faz acompanhamento 
no centro de referência e solicitar ao agente comunitário uma atenção especial 
nas visitas justamente pelo fato de serem indivíduos com maior vulnerabilidade 
ao desenvolvimento de agravos. Os papéis precisam ser revistos a fim de 
reorganizar os fluxos do serviço e propiciar um cuidado integral. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A gravidez na adolescência sempre esteve presente na civilização. Na 
antiguidade mulheres iniciavam a vida sexual ainda na puberdade, 
engravidavam e morriam antes dos 20 anos, devido a complicações da 
gravidez e do parto. Este fato se repete na Idade Média, em que as meninas ao 
vivenciarem a menarca imediatamente eram submetidas ao casamento com 
homens escolhidos pela família, e neste contexto tinham o papel de ter filhos e 
cuidar do lar. Atualmente a gravidez na adolescência tem sido vista como 
problema de saúde pública, estando intimamente ligada ao meio social e as 
concepções construídas por meio da interação social (SANTOS, NOGUEIRA; 
2009). 

Para compor o referencial teórico deste estudo, optou-se pela Teoria das 
Representações Sociais (TRS) criada por Serge Moscovici em 1978. Moscovici 
afirma que as representações sociais podem induzir o comportamento das 
pessoas pertencentes a uma comunidade; as mesmas depois de concebidas 
circulam na sociedade, se intercruzam, se atraem e se repelem por meio de um 
gesto, ou de uma reunião em nosso mundo cotidiano, resultando no 
nascimento de novas representações  (MOSCOVICI,1978). 

Com base no exposto este estudo teve como objetivo conhecer as 
representações sociais da gravidez recorrente na adolescência. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma categoria da dissertação intitulada “Representações 
sociais do processo de parturição de mulheres que vivenciaram partos 
recorrentes na adolescência”. Pesquisa qualitativa descritiva, fundamentada na 
Teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici (1978). Foi 
realizada em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), de uma cidade do sul do 
Estado do Rio Grande do Sul. Fizeram parte deste estudo 30 mulheres adultas 
que vivenciaram parto recorrente na adolescência.  

 Os dados foram coletados no período entre maio e agosto de 2015, por 
meio de entrevista semiestruturada gravada, a partir de perguntas disparadoras 
envolvendo as temáticas: gravidez na adolescência, vivência do parto e da 
recorrência do mesmo, formação do conhecimento sobre o processo de 
parturição e redes de apoio.  
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 A análise dos dados foi feita sob a luz da Análise Textual Discursiva 
(ATD) buscando-se sustentação no referencial teórico da Teoria das 
Representações Sociais (TRS), na vertente moscoviciana (MORAES, 
GALIAZZI; 2011).  

A pesquisa desenvolveu-se em conformidade com a Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina-Universidade Federal de 
Pelotas, Parecer nº1.066.085 e CAAE 43861015.7.0000.5317. O Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE) foi assinado por todas as 
participantes da pesquisa e o anonimato foi assegurado por meio da utilização 
da inicial “M” referindo-se a mulher acrescida da idade atual e ordem numérica 
da entrevista. Exemplo: M.25.1; M.23.2. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste estudo a gravidez na adolescência foi enfatizada por meio de um 
olhar unilateral de situação problema evidenciado nos discurso das 
participantes, que relataram a não aceitação da família frente às suas 
gestações. 

“Foi bem difícil porque minha mãe não queria, me internou 
no sanatório para me fazerem um aborto, eu fugi de casa 
primeiro porque não tinha liberdade,não me deixavam 
aproveitar a vida, eu era bem rebelde, ai depois quando 
ela descobriu que eu estava grávida, eu tive que fugir de 
novo, porque ela queria de todo jeito que eu tirasse a 
criança, ai fui morar com meu namorado (pai da criança)”. 
(M.41.7) 
“Acho que fiquei mais responsável, fui corrida de casa, 
briguei com minha mãe, e como sou muito orgulhosa não 
tive a oportunidade de fazer as pazes antes dela falecer, 
acho que isso me deixa chateada, mas não me arrependo 
de ter tido meus filhos, eles são minha razão de viver”. 
(M.26.14) 

As participantes deste estudo, apontam para a representação social que 
a gravidez precoce representa na sociedade, imperando o conceito de 
“irresponsabilidade”, ”problema”, “situação transgressora”, e neste contexto os 
familiares ao ancorarem-se à estes conceitos acabam objetivando  suas 
concepções de não aceitação da situação, talvez pela dificuldade de ir na 
contramão ao pensamento social. 

Neste sentido, cabe salientar que as representações sociais “são 
sempre um produto da interação e comunicação e elas tomam sua forma e 
configuração especifica a qualquer momento, como uma consequência do 
equilíbrio específico desses processos de influência social” 
(MOSCOVICI,1978). 

Neste pensar, é preciso trabalhar na vertente de romper com a influência 
social, buscando conscientizar os familiares sobre a necessidade do apoio à 
adolescente grávida, pois ao sentir-se protegida pode vivenciar o processo de 
gestar e parir sem anseios e preocupações. 
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4. CONCLUSÕES 
 

A interação social permite que novas representações nasçam na 
sociedade e orientem o pensamento e comportamento dos sujeitos, pois estas 
não são estáticas, sofrem alterações intergeracionais, ao mesmo tempo em 
que são partilhadas pelo grupo social. Assim, torna-se relevante conscientizar 
os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros de que podem sim 
serem fonte de conhecimento no meio social, sendo de extrema importância 
fornecer informações acerca do ciclo gravídico-puerperal ainda na gestação da 
adolescente primípara, pois quando a mulher recebe informações, constrói e 
reconstrói suas representações sobre o processo e age perante suas vivências 
empoderada de tal representação social (re) construída.  
 

 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466 de 
2012. Dispõe sobre pesquisa com seres humanos. Brasília; 2012. Acessado 
em 23 jul. 2017. Online. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.   

 
MOSCOVICI S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro (RJ):  
Zahar; 1978. 
 
MORAES R., GALIAZZI MC. Análise textual discursiva. Ijuí (RS): Ed. Unijuí, 
2011. 
 
SANTOS C.A.C., NOGUEIRA K.T. Gravidez na adolescência: falta de 
informação? Adolescencia & Saúde. V.6,n.1,p.:48-56,2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

521 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DO EXTREMO OESTE CATARINENSE  

 
FERNANDA LENKNER1; JÉSSICA SCHAURICH2; CLEBER 

CAVAGNOLI3;CRHIS NETTO DE BRUM4; SAMUEL SPIEGELBERG ZUGE5  
1
Universidade do Oeste de Santa Catarina – fernandalenkner@hotmail.com 

2
Universidade do Oeste de Santa Catarina – jessischaurich@gmail.com 

3 Universidade do Oeste de Santa Catarina - clebercavagnoli@outlook.com.br
 

4
Universidade Federal da Fronteira Sul – crhis.brum@uffs.edu.br 

5
Universidade do Oeste de Santa Catarina – samuel.zuge@unoesc.edu.br

  

 

EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
           A preocupação com a saúde e o bem-estar tem ganhado destaque no 
contexto da atualidade, devido a mudanças sobre a percepção de saúde, 
principalmente focadas na melhora da qualidade de vida. Assim, destacou-se 
que de forma geral esta percepção esta atrelada a inúmeros fatores. (NAHAS, 
2006).  
           O conceito qualidade de vida vem sendo utilizado cada vez mais nos 
campos da saúde e do trabalho com objetivo de identificar indicadores que 
possam trazer uma melhoria aos profissionais. O desgaste dos profissionais vai 
depender da carga de trabalho e pela especificidade das funções a serem 
desempenhadas (BATISTA; BIANCHI, 2006).  
            Ao analisar a qualidade de vida no âmbito de trabalho de enfermagem 
avaliou-se os fatores que mais afetam a qualidade de vida dos profissionais, 
entre eles se destacam o meio ambiente físico, o psíquico e as relações 
sociais. Este estudo tem por objetivo avaliar a qualidade de vida dos 
profissionais de enfermagem da região do extremo oeste catarinense.  
 

2. METODOLOGIA 
 

           Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória, de abordagem 
quantitativa. A pesquisa foi realizada no hospital regional da região do extremo 
oeste de Santa Catarina. Participaram da pesquisa aproximadamente 100 
profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos de ambos os sexos. A 
coleta aconteceu no de agosto a setembro de 2016. Para a coleta de dados foi 
utilizado um instrumento de pesquisa contendo: 1) Questionário sócio 
demográfico, econômico e características funcionais do trabalho; 2) Escala 
WHOQOL-BREF. A análise dos dados foi por meio estatística descritiva. O 
projeto teve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina, sendo registrado por meio da Plataforma Brasil, com 
aprovação, número CAAE: 47427415.4.0000.5367 e do parecer número 
1.657.563. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os participantes da pesquisa eram predominantes do sexo feminino (95 

%), obtendo entre 20 a 29 anos (38%) e 30 a 39 anos (37%). A carga horária 



 

 

522 
 

do trabalho prevalente variou entre 40 a 60 horas semanais (51%). Tempo na 

função exercida obteve predomínio em período de menos de um ano e menos 

que cinco anos (77%), e o turno que mais atua com frequência período diurno 

(manhã/tarde) apresentando 39% e o setor de atuação predominante foi à 

internação (35%). Em questão de cuidados a saúde, 82% não realizam 

nenhum tipo de tratamento a saúde, e dentre os 18% que realizam tratamento 

de saúde, 27,8% foram em decorrência de problemas com a asma. Segundo a 

escala WHOQOL-BREF, as médias que obtiveram os escores de reposta mais 

altas foram: Questão 15 - Quão bem você é capaz de se locomover? (4,39; ± 

0,680); Questão 6 - Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

(4,07; ± 0,769); Questão 23 - Quão satisfeito você está com suas condições do 

local onde mora? (4,05; ± 0,869); Questão 2 - quão satisfeito você está com 

sua saúde? (4,02; ± 0,635). 

           Os escores de respostas que apresentaram as menores médias foram: 

Questão 4 - O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua 

vida diária? (1,73; ± 0,827); Questão 3 - Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você precisa? (1,92; ± 0,837); Questão 26 - 

Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade e depressão? (2,45; ± 0,914); Questão 14 - Quão bem 

você é capaz de se locomover? (3,01; ± 0,916). 

           A qualidade de vida esta relacionada ao processo saúde e doença, uma 

vez que, em sua concepção estão diretamente ligadas. Assim, os profissionais 

que trabalham com a concepção de promover a sua própria saúde, acabam se 

tornando profissionais mais saudáveis, possibilitando uma melhor qualidade de 

vida e de assistência (LACAZ, 2000). 

           Linch (2000) aponta que os enfermeiros tendem a possuir uma jornada 
de com mais horas trabalhadas, e correlaciona estas questões as 
características desses profissionais vivenciadas durante o trabalho, como: 
enfrentamento desses profissionais em relação ao sofrimento, como a dor, e a 
tristeza, proporcionadas pelo próprio ambiente. Dentre os resultados, constatou 
a diminuição do tempo para atividades de lazer e recreação necessárias para a 
manutenção da saúde física e mental dos profissionais, resultando em um 
processo de desgaste, que consequentemente influenciaria negativamente 
para a força do trabalho. 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

           Conclui-se que os resultados exibidos por está pesquisa apresentam 

que a enfermagem tem evoluído de forma satisfatória quanto ao modo de 

melhoria de qualidade de vida, tendo assim um olhar preconizado a prevenção 

e promoção da saúde à enfermagem, implantando programas institucionais que 

apontem a qualidade de vida dos profissionais, obtendo melhoria na qualidade 

de vida e melhor qualificação na assistência prestada.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

As doenças que afetam o aparelho circulatório apresentam expressivo 
impacto à morbimortalidade tanto no cenário nacional como internacional, 
provocando perda de qualidade de vida e importante repercussão econômica 
para as famílias e Estado (VIEIRA et al, 2016). Neste contexto, estudos vêm 
sendo desenvolvidos a fim de ampliar o acompanhamento de qualidade, 
resolutividade e oferecer maior segurança durante a assistência ao paciente 
com Doença Arterial Coronariana (DAC) no âmbito da Atenção Primária em 
Saúde (APS) (OKSMAN et al., 2017). Neste ambiente, o enfermeiro se torna o 
primeiro profissional que o paciente interage ao adentrar na unidade, 
apresentando escuta qualificada e acolhimento como elementos-chave para 
maior aproximação e construção de vínculo com o indivíduo. Assim, o estudo 
tem por objetivo compreender, a partir da vivência do enfermeiro, o processo 
de referência de pessoas com DAC a partir da APS para outros serviços, bem 
como o seu acompanhamento em saúde neste cenário. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo qualitativo que utilizou Análise Temática para 
processamento dos dados, visando extrair significados a partir de palavras, 
frases ou incidentes, atribuídos por uma pessoa ou coletividade a determinado 
assunto ou fenômeno (TAQUETTE; MINAYO, 2016). O cenário do estudo 
foram Unidades Básicas de Saúde de um município da região Sul do Brasil e 
seus dados coletados no período de janeiro a abril de 2016. Os participantes 
foram selecionados intencionalmente utilizando a lógica de snowball para 
identificar informantes comunicativos e envolvidos com a linha de cuidado 
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cardiovascular, culminando na participação de 16 enfermeiros. Para coleta dos 
dados, utilizou-se de entrevista semi-estruturada individual e a questão 
norteadora: Como você, enfermeiro da APS, vivencia e contribui para o 
processo de o acompanhamento em saúde e referência de pessoas com DAC 
para outros serviços? A coleta e análise de dados ocorreram de forma 
simultânea, operacionalizada em três etapas: A primeira etapa, Pré-análise, 
caracteriza-se como o momento de aproximação e organização do material e a 
formulação de hipóteses e objetivos. As entrevistas foram transcritas 
integralmente gerando dados brutos. A segunda etapa, Exploração do Material, 
contemplou a classificação dos dados, para compreender essencialmente a 
entrevista e criar códigos analíticos. Na terceira etapa, ocorreu tratamento e 
interpretação dos resultados obtidos emergindo as categorias principais 
(TAQUETTE; MINAYO, 2016).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi identificada uma principal categoria intitulada de “Desafios para os 

enfermeiros na consolidação do cuidado longitudinal à pessoa com DAC” a 
qual emergiu duas subcategorias. A primeira, “Ações do enfermeiro 
no acompanhamento das pessoas com DAC na APS”, refere-se a atuação do 
enfermeiro na supervisão e controle dos pacientes que estão em lista de 
espera para exames e consultas com especialistas. Visando manter o 
monitoramento constante, a interface com com ações educativas caracterizam-
se como estratégias de prevenção à essas doenças, com foco na redução dos 
fatores de risco e reincidência de problemas cardíacos (FASSARELLA; PINTO; 
ALVES, 2013). Já na segunda subcategoria, “Fatores que influenciam o 
acompanhamento da pessoa com DAC” repercutiu a falta de comunicação 
entre os serviços de atenção à saúde, sendo um dos principais entraves para 
efetivação da referência, contrarreferência e acompanhamento de saúde do 
paciente com cardiopatia. Não existe compartilhamento de informações clínicas 
entre a APS e a alta complexidade, visto que não há integração dos sistemas 
de informação, resultando no desconhecimento dos profissionais da APS 
acerca do paciente após seu encaminhamento. Um estudo evidenciou 
aspectos positivos ao disponibilizar o prontuário eletrônico pelas redes do 
município, o que resultou em agilidade nas etapas de registro e ampliou o 
acesso as informações de saúde ao paciente, qualificando a equipe da ESF 
oferecendo um cuidado integral e otimizado ao usuário (BOUSQUAT et al, 
2017). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 
Ressalta-se que o acompanhamento efetivo com base no 

monitoramento, acolhimento e encaminhamento do paciente pelos diferentes 
níveis de complexidade podem contribuir para a continuidade e 
longitudinalidade do cuidado ao paciente com DAC. Sugere-se a realização de 
novos estudos sobre o presente tema em outros cenários de cuidado, incluindo 
a visão da equipe de enfermagem e de outros profissionais de saúde a fim de 
obter maior subsídio para implementação de melhores práticas na linha 
cuidado ao paciente com DAC. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de morte 
no mundo e segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2012 cerca 
de 17,5 milhões de pessoas morreram vítimas dessas doenças(1). Já no Brasil 
é estimado em 28% de todas as mortes registradas, sendo a principal causa de 
mortes em 2015(2). Considerando que o enfermeiro e a equipe de enfermagem 
são os elementos chave no processo de evitar erros e impedir decisões ruins, o 
papel de liderança assumido pelo enfermeiro para promover a qualidade do 
cuidado e segurança do paciente(3) e, ainda, que a enfermagem se constitui no 
maior contingente de profissionais que presta cuidado direto à pessoa com 
doença cardiovascular, este estudo teve como objetivo descrever as relações 
entre liderança do enfermeiro e segurança do paciente na prevenção de 
eventos adversos e promoção do cuidado seguro em uma instituição 
especializada em cardiologia no Sul do Brasil. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que utilizou 
Análise de Conteúdo, segundo Laurence Bardin para análise dos dados. Foi 
desenvolvido em três unidades de internação de hospital especializado em 
cardiologia no Sul do Brasil, a instituição é de médio porte, consta com 55 leitos 
de internação clínica e cirúrgica e conta com o sistema TASY®, o qual é um 
software de gestão em saúde que permite o gerenciamento das atividades 
assistenciais, além do uso da prescrição informatizada e do prontuário 
eletrônico do paciente.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas 
compostas por questões norteadoras sobre segurança do paciente e a 
liderança do enfermeiro para garantir o cuidado seguro às pessoas com 
doenças cardiovasculares. Os participantes foram entrevistados entre agosto e 
outubro de 2015, em um único encontro, sendo as entrevistas áudio gravadas 
em meio digital e os registros transcritos na íntegra. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise das características sociodemográficas dos participantes revelou 
que a maioria dos profissionais é do sexo feminino (78,6%) e a idade dos 
profissionais variou entre 23 e 37 anos, evidenciando a predominância de 
adultos jovens. Quanto à formação profissional, representaram um perfil de 
profissionais com tempo de formação na área recente, já que a maioria (71,4%) 
possui até 5 anos de formado. Com relação à pós-graduação, 57% dos 
enfermeiros possui especialização. 

Em relação aos eventos adversos, eles relataram presenciar nas 
unidades: erro de medicação, queda, flebite, lesão por pressão, 
broncoaspiração e tração de sonda nasoenteral/drenos. Somente um 
enfermeiro referiu não ter presenciado evento adverso.  

Os códigos apreendidos nos discursos dos enfermeiros entrevistados 
foram distribuídos em 2 categorias temáticas. 

A categoria Segurança do paciente na visão do enfermeiro foi sustentada 
por quatro subcategorias (“Conceituando segurança do paciente e os eventos 
adversos”; “Conhecendo os eventos adversos e a importância da notificação”; 
“Repercussão dos eventos adversos para o enfermeiro e equipe de 
enfermagem”; “Presença da equipe multidisciplinar na segurança do paciente”) 
que buscam apresentar os conceitos e as principais características da 
Instituição no que tange à segurança do paciente e aos eventos adversos. 

A categoria Liderança do enfermeiro para o cuidado seguro se sustenta 
nas duas subcategorias: “Habilidades de liderança” e “Ações de liderança” com 
ênfase na qualidade e segurança do paciente. Verifica-se que a liderança do 
enfermeiro é essencial para garantir um cuidado seguro, já que o enfermeiro se 
constitui como referência na equipe para resolução das dúvidas e tomadas de 
decisões, por supervisionar de forma contínua o ambiente e a sua equipe, além 
de orientar os pacientes e acompanhantes, incluindo-os como participantes do 
cuidado. 

As falhas de segurança ocorrem quando o paciente sofre algum dano 
durante o seu tratamento ou durante o cuidado realizado, que é considerado 
pelos enfermeiros do estudo como um evento adverso, que são: falta de 
atenção, excesso de trabalho, falta de capacitação, dimensionamento 
inadequado da equipe, materiais insuficientes e, até mesmo, eventos 
ocasionados pelo próprio paciente, como tração de sonda nasoenteral ou 
drenos. 

O enfermeiro, para garantir um cuidado com segurança e qualidade, 
precisa ter habilidades de comunicação, utilizando-o como estratégia de 
motivação e de troca de experiências(4); e a liderança, como responsabilizar-
se pelo cuidado prestado, tanto por ele quanto pela equipe; conhecer seus 
pacientes, as suas limitações e as necessidades de cuidado; ter conhecimento 
técnico científico, pois através da qualificação o enfermeiro se torna referência 
na equipe para resolução das dúvidas e tomadas de decisões(5). Além disso, é 
o responsável pela gestão do cuidado por meio da supervisão da equipe, do 
controle dos recursos materiais da unidade, do levantamento das necessidades 
de treinamento e capacitação da equipe, no planejamento do cuidado 
individualizado ao paciente. Este planejamento, também está presente na 
liderança dos enfermeiros, através da SAE. Esta estabeleceu meios de 
organizar a assistência proporcionada pela enfermagem, orientando e 
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padronizando práticas. Desta forma, o enfermeiro desempenha um papel 
crucial na promoção da segurança do paciente e na prevenção de eventos 
adversos, além de manter um ambiente de trabalho baseado na comunicação, 
respeito e boa relação interpessoal – entre equipe de enfermagem, equipe 
multiprofissional, pacientes e acompanhantes. 

4. CONCLUSÕES 
 

A liderança do enfermeiro se faz necessária para assegurar a segurança 
do paciente com doença cardiovascular uma vez que articula o gerenciamento 
de pessoas e processos, e a identificação das necessidades de cuidado e os 
possíveis riscos. 
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EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 1 ( ) Eixo 2 ( ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A síndrome de Down (SD) constitui-se uma das causas mais frequentes 
de deficiência mental. Define-se por uma condição genética causada pela 
presença extra de um cromossomo 21. Esta doença está associada a 
dificuldades de habilidade cognitiva e desenvolvimento físico, caracterizada por 
um grau de atraso no desenvolvimento mental variável (MOREIRA, GUSMÃO, 
2002). 

A opinião e percepção dos pais ocasiona um conflito quando o assunto 
se relaciona aos cuidados com o filho que vive com SD. Vislumbra-se que um 
adolescente com SD pode agir e se relacionar como qualquer outra, 
evidenciando que não é deficiência propriamente dita que irá diferencia-lo e sim 
a relação que a família estabelece com ele (SILVA; DESSEN, 2003). 

Em relação à sexualidade da pessoa que tem SD, a família desempenha 
um papel fundamental e precioso, sendo responsável por estruturar as relações 
sociais e o vínculo do portador com o mundo no qual vive.  A família é quem 
influenciará no comportamento sexual da pessoa que vive com SD, cercando-
se pela abordagem no momento da puberdade a assuntos educacionais frente 
à sexualidade, fase essa na qual as modificações em todo o contexto 
biopsicossocial se intensificam. Dando liberdade ao jovem de expressar seus 
desejos e suas emoções, por meio de conceitos e atitudes vistos pelo núcleo 
familiar, permitindo o desenvolvimento psicossexual do adolescente 
(MOREIRA; GUSMÃO, 2002).  

Diante disso, justifica-se este estudo, pois a maturação sexual e a 
puberdade das pessoas que vivem com SD se desenvolvem semelhantemente 
aos indivíduos que não tem a síndrome. Destaca-se, assim, que o interesse, o 
desejo de namorar, curiosidade a assuntos relacionados, de aproximação com 
o sexo oposto, preocupação e maior exigência com aparência, apareçam 
momentaneamente em épocas próximas a dos demais adolescentes. Exigindo 
dos pais, assim como dos profissionais da saúde e da educação a atenção 
para o fato de que não se pode negar a sexualidade para esses indivíduos e 
sim criar medidas educativas que de fato visem a sua integração à sociedade 
(MOREIRA; GUSMÃO, 2002).   

Assim, tem-se como pergunta de pesquisa: como os pais das pessoas 
com Síndrome de Down percebem a temática sexualidade nos seus filhos? E 



 

 

531 
 

objetivou-se com este estudo compreender a percepção dos pais das pessoas 
com SD sobre a temática sexualidade. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, de cunho qualitativo. 
Os participantes do estudo foram pais (pai ou mãe) ou cuidador familiar (aquele 
que transfere para si a tarefa de realizar as atividades de vida diárias para o 
doente, uma vez que este não tem a possibilidade de desenvolver tais ações) 
de pessoas com diagnóstico de SD que frequentam a Associação de Pai e 
Amigos Excepcionais (APAE), do município de Iporã do Oeste/SC e do 
município de São João do Oeste/SC. A coleta de dados foi realizada no 
período de setembro de 2016. O projeto recebeu aprovação no Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Campus São 
Miguel do Oeste, CAAE: 57539416.1.0000.5367. Os dados foram analisados 
em conformidade com a Análise de Conteúdo de Bardin (BARDIN, 2010).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram entrevistados um total de sete pais. 
A partir da análise de conteúdo proposta por Bardin, foi possível 

identificar a Classe Temática: Percepção dos pais sobre sexualidade e 
adolescência das pessoas com Síndrome de Down. Dentro da Classe Temática 
foi apontada a categoria “Percepção dos pais sobre o seu filho com 
Síndrome de Down adolescendo”: 

Os pais de crianças com Síndrome de Down descrevem a adolescência 
como uma fase, que termina na criança, passando como se fosse um ciclo, 
para a fase da adolescência, o que é representado por uma mudança em sua 
forma de viver. Porém, os pais relatam que a adolescência em geral pode ser 
percebida como uma fase difícil, complicada e cheia de obstáculos a serem 
ultrapassados e que é uma fase de descoberta. 

No entanto, segundo a subcategoria “as fases da adolescência no 
Síndrome de Down é um processo diferente” os pais percebem a adolescência 
de uma forma diferente, pois geralmente, em uma criança/adolescente/jovem 
com Síndrome de Down, estas concepções não mudam tanto. Os pais relatam 
que não existem limites/ciclos no Síndrome de Down. Estes ciclos estão 
interligados, uma hora o Síndrome de Down apresenta-se como criança, hora 
como adolescente, hora como adulto, sem a imposição de um marco temporal 
determinante, ou por meio de uma fase definida por uma faixa-etária.  

Ele tinha mais de 20 anos e ainda não tinha percebido que era jovem 
[...]. Só começou a ver que era jovem, por que ele percebeu que podia ir aos 
bailes, que podia arrumar uma namorada. (P3). 
A adolescência no SD só desperta um pouco mais tarde, e também continua 
por mais tempo. Que em certas ocasiões ela hoje ainda é uma criança, e 
enquanto que em outras, ela é bem adulta. (P4). 

 
4. CONCLUSÕES 

 



 

 

532 
 

Através da pesquisa conclui-se a importância da inclusão e 
acompanhamento familiar no desenvolver da vida dos adolescentes portadores 
de Síndrome de Down. Após aplicadas as pesquisas conseguimos identificar 
algumas diferenças de pensamentos e ideais, mas a maior parte teve 
semelhanças em suas respostas. Evidenciando que os pais entendem que 
seus filhos necessitam ter cuidados especiais, mas somente por isso não os 
tornam menos capazes de amar, sentir ou ainda de serem intocáveis. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Edição Revista e Actualizada 70. 2010. 
 
MOREIRA, L.M.A; Gusmão, F.A.F. Aspectos genéticos e sociais da 
sexualidade em pessoas com síndrome de Down. Rev Bras Psiquiatria. v.24 
n.2. pg.94-9. 2002. 
 
SILVA, N.L.P; DESSEN, M.A. Crianças com síndrome de Down e suas 
interações familiares. Psicol. Reflex. Crit. [online], v.16, n.3, p. 503-514, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

533 
 

INFERTILIDADE CONJUGAL: PROBLEMA DE SAÚDE E POSSÍVEIS 

MANEJOS AO CASAL  

 
MATHEUS LUIZ BRASIL¹; AGNES LEANA DOS SANTOS QUINES²; BRUNA 

BRITTO PEREIRA³; ISADORA ROMAN DA SILVA4; IVANETE DA SILVA 
SANTIAGO STREFLING5; MILENA MOREIRA FERREIRA6. 

 

1
Universidade da Região da Campanha (URCAMP) – math.brasil@live.com

 

2
Universidade da Região da Campanha (URCAMP) – agnesquines@gmail.com 

3
Universidade da Região da Campanha (URCAMP) – brunabritto94@hotmail.com 

4
Graduada em Enfermagem pela Universidade da Região da Campanha (URCAMP) – isa-

roman@hotmail.com 
5
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente no curso de Enfermagem da Universidade da 

Região da Campanha (URCAMP) – ivanete25@gmail.com 
6
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente no curso de Enfermagem da Universidade da 

Região da Campanha (URCAMP) – milenaferreira@urcamp.edu.br 
 

EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A infertilidade vem sendo considerada um problema significativo para a 
saúde pública, no mundo, pois atinge cerca de 80 milhões de pessoas que se 
encontram em idade reprodutiva. A infertilidade é caracterizada pela 
incapacidade de conceber um filho ou de manter uma gravidez até o seu final, 
após o casal ter efetuado um ano ou mais de relacionamento sexual frequente 
sem o uso de métodos contraceptivos (ALEXANDRE, 2014). Este problema é 
identificado como primário, quando engloba os casais que não conseguem, 
nem nunca conseguiram conceber uma gravidez e secundário, quando se 
refere a casais que após gerarem um ou mais filhos passaram a enfrentar 
problemas em relação à fertilidade (ALEXANDRE, 2014).  

Trata-se de um problema reprodutivo que pode estar associada a vários 
fatores, acometendo tanto o homem (40%) como a mulher (40%). Em apenas 
20% dos casos os fatores são tanto masculinos como femininos, desses 10% 
são associados a problemas com causas idiopáticas. Ainda, os fatores que 
causam a infertilidade estão fortemente associados a problemas físicos, 
financeiros, psicológicos e sociais (ALEXANDRE, 2014). 

 
2. METODOLOGIA 

 
O objetivo deste trabalho é identificar possíveis problemas que a 

infertilidade pode apresentar para o casal, bem como relacionar os caminhos 
que podem ser adotados para amenizar ou anular tais problemas. Para 
responder o objetivo deste estudo foi realizado uma revisão teórica da literatura 
disponível nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico no mês 
de junho de 2017. Para a seleção dos estudos disponíveis utilizaram-se os 
seguintes descritores (em Português): Infertilidade Conjugal, Reprodução 
Assistida, Parentabilidade e Enfermagem. Foram pesquisados artigos que 
estivessem publicados em texto integral, no período compreendido entre 2010 
e 2016, e que dessem resposta ao objetivo. A partir da equação de pesquisa, 
obtiveram-se 7 artigos. Após a leitura do título, 2 repetiram-se em suas ideias e 
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1 não era relevante para o objetivo do presente estudo. Assim, apenas foram 
selecionados 4 artigos para análise. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos apontaram que de modo geral a infertilidade está 

acometendo muitos casais e isso atrapalha a convivência dos mesmos, uma 
vez que tal situação gera um desconforto e que já existem muitos avanços que 
podem ser notados referente a essa questão, uma vez que temos a Procriação 
Medicamente Assistida (PMA), onde os fatores resultantes da infertilidade são 
anulados ou amenizados. (SOUZA, 2010). No ato da criopreservação os 
pacientes precisam expressar à vontade por escrito referente ao destino que 
será dado aos embriões criopreservados, seja em caso de divórcio, doenças 
graves ou morte de algum deles ou de ambos, e também deixar claro quando 
pretendem doá-los. (Resolução CFM 2.013, 2013).  

A vontade de trazer um filho ao mundo é um sentimento primitivo e 
quase que inevitável, essa questão está severamente ligada à realização 
pessoal de constituir uma família, ser por algum motivo impedido de exercer tal 
ação é completamente destruidor e representa uma falha significativa em 
atingir o destino biológico, mas hoje, conseguimos driblar esses percalços e de 
alguma forma alcançar a parentabilidade (GOMES, 2009). Alguns casais 
conseguem com mais facilidade, outros precisam tentar por mais tempo, o 
importante é que de uma forma ou de outra cada vez mais casais estão 
conseguindo deixar a infertilidade de lado e trazer um filho ao mundo, fruto de 
nosso avanço muito significativo na ciência e também, uma ajuda muito grande 
da nossa tecnologia. Os avanços que hoje vemos são sim muito significativos, 
mas ainda não é nada perto dos que veremos daqui a alguns anos, a ciência 
está cada vez avançando mais e facilitando a vida dos que com esse problema 
sofrem (BADALOTTI, 2010). A reprodução assistida, é sem dúvidas um 
processo gerador de vida, e o filho ser gerado por meio dela não diminui a 
importância de se ter um filho, mesmo que ainda possamos encontrar 
resistência de vários casais referente ao tema, esse tabu vem sendo derrubado 
e logo chegará o dia em que, ninguém mais terá o pé atrás com esses meios 
de reprodução (PEREIRA, 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que a infertilidade conjugal ainda é muito comum, mas que com o 
passar do tempo técnicas vem sendo criadas ou melhoradas para ameniza-la 
ou até mesmo anula-la. Tais técnicas livram o casal do sentimento de 
incapacidade, uma vez que não conseguir gerar um filho ou concebê-lo é um 
fato definidor para o ser humano se sentir impotente. Com o passar o tempo 
novas técnicas irão surgindo e talvez a cura total para essa condição, já que 
estudos estão sendo feitos em cima deste problema. Vale ressaltar que não 
importa de maneira alguma a forma a qual o filho foi concebido, o importante é 
concebê-lo e cria-lo com afeto, o casal de forma alguma deve se sentir menos 
pai ou mãe frente a um filho que foi concebido a partir de uma técnica de 
fertilização. Tais pontos são tratados durante o início do tratamento, para que 
problemas psicológicos não surjam com o passar dos anos e tal decisão não 
afete futuramente a vida conjugal. 
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EIXO TEMÁTICO: ( x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Atenção Psicossocial (COSTA-ROSA, 2000) configura-se como um 
novo paradigma de atenção em saúde mental, no qual o cuidado ao sofrimento 
psíquico implica a necessidade de práticas e posturas permeadas pelo 
respeito, ética e responsabilidade. A configuração de tais práticas orienta-se 
com base em fundamentos epistemológicos que rompem com o paradigma 
hospitalocêntrico asilar, atribuindo novo sentido social para a loucura. O 
enfoque nas situações de crise psíquica não significa que se considere a 
atenção a essas situações desvinculada da multidimensionalidade e 
complexidade da prática  terapêutica  ou  que  se proponha  que  a  crise  seja  
o  eixo  central  na  organização  assistencial e do serviço  (NICÁCIO;  
CAMPOS,  2004),  mas  por  considerar  a  atenção  à  crise  um  dos aspectos  
mais  difíceis  e  estratégicos  no  processo  de  reforma  psiquiátrica 
(AMARANTE,  2007),  pois  existe,  em  nossa  sociedade,  uma  cultura  do 
manicômio,  discursos  construídos  pela  psiquiatria  que  reverberam como 
verdades e fazem com que este ainda seja reconhecido socialmente como 
espaço privilegiado da atenção à crise.  

Portanto, objetiva-se  “Analisar  criticamente  as  materialidades 
discursivas da atenção à crise no discurso da atenção psicossocial” e defende-
se a tese  que  a  atenção  à  crise  psíquica  pautada  no  discurso  
Psicossocial, embora busque  se  afastar  de  uma  lógica  manicomial,  se  
apropria  do  corpo  e  da  vida produzindo o governo de uma população a partir 
de saberes e estratégias potentes para a produção de subjetividades e outros 
modos de vida para os indivíduos em crise  na  contemporaneidade.   

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de estudo qualitativo, com o apoio teórico de Michel Foucault, em 
seus conceitos de discurso, saber, poder e subjetivação. Utilizou-se o banco de 
dados da pesquisa Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da Região 
Sul do Brasil, que teve duas edições uma realizada em 2006 e outra em 2011. 
Foram utilizados dados do estudo qualitativo coletados em Alegrete, sendo 27 
entrevistas com os trabalhadores e 390 horas de observação na primeira 
edição (2006) e 21 entrevistas e 300 horas de observação na segunda (2011).   

Além disso, retornou-se ao campo para nova coleta, em 2014, sendo 
realizadas 28 entrevistas e 53 horas de observação. Além das entrevistas 
semiestruturadas e diários de campos que registraram a observação 
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participante, realizou-se análise documental dos livros atas das reuniões de 
equipe realizadas no período de 1989-2014. A análise dos dados utilizou 
ferramentas teórico-investigativas propostas por Foucault para análise do 
Discurso de inspiração genealógica e dividiu-se em quatro capítulos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente realizou-se uma análise histórica do serviço de saúde 

mental de Alegrete, apontando a existência de algumas marcas que o tornaram 
referência no discurso psicossocial, que são: o envolvimento dos profissionais 
do serviço com o movimento de Reforma Psiquiátrica,  que  ocorreu a partir da 
participação e organização de eventos, visita a outros serviços, formação em 
Saúde Mental Coletiva e participação no controle social; o envolvimento dos 
profissionais com a comunidade, a partir de estratégias de entrevistas nos 
meios de comunicação, pedágio informativo e a organização da Parada 
Gaúcha do Orgulho Louco; o desenvolvimento de um trabalho  em  rede,  
tecido  pelo  serviço  de  saúde  mental  com os serviços de saúde e educação, 
em especial com o Hospital Geral, CAPS ad, CAPSi e residência terapêutica.  

No segundo capitulo, analisou-se o saber sobre crise no discurso da 
atenção psicossocial, identificando as formas de nomear a crise, que por vezes 
se aproxima do discurso psiquiátrico, centrando-se na descrição do 
diagnóstico, sintomas e comportamento, e outras se distancia, o que denota a 
construção de outros saberes pelo discurso da atenção psicossocial.  Em 
relação as concepções de crise, ficou evidente que houve uma mudança ao 
longo do tempo, desvinculando a crise das questões de agressividade e risco e 
situando-a como uma experiência subjetiva que precisa ser ouvida e colocada 
no contexto de vida dos sujeitos. E por se entender que o saber constituído na 
Atenção Psicossocial é interdisciplinar e dialoga com saberes de outros setores 
discutiu-se essa questão sob a ótica da interdisciplinaridade, apontando 
fragilidade na articulação dos saberes demonstrada pela organização do 
trabalho  de  forma multidisciplinar;  e como organização intersetorial, 
demonstrando as relações  fortes  do serviço de saúde mental com  outros 
setores,  como  a  educação  e  judiciário,  estabelecendo  parcerias que  
contribuem  positivamente  para  a  organização  da  atenção  à  crise, 
especialmente em relação às internações compulsórias. 

A seguir, foram abordadas as estratégias biopolíticas de governo na/da 
crise: a medicalização e a internação; o acolhimento da crise no serviço e nos 
espaços da comunidade; a prevenção da crise psíquica; o envolvimento da 
família no cuidado; a atenção domiciliar, realizada a partir da 
visita/acompanhamento e internação domiciliar; e a produção de autonomia, a 
partir de um fazer centrado nas necessidades apresentadas pelos sujeitos em 
crise.  

Por fim, foram abordados os modos de subjetivação dos sujeitos em 
crise na atenção psicossocial. Para tanto, discutiu-se as posições de sujeito 
construídas a partir desse discurso que coloca o sujeito em crise como um não 
sujeito, um sujeito incapaz, um sujeito perigoso, um sujeito militante e agente 
político da Reforma psiquiátrica e, por fim, um sujeito que inserido no jogo das 
liberdades tem a possibilidade de expressar sua singularidade e produzir 
resistências. Discute-se também o vínculo como tecnologia de relação que 
produz modos de subjetivação tanto dos trabalhadores quanto dos usuários. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que a atenção à crise psíquica está produzindo outra relação 

trabalhador-usuário, na tentativa não de negar ou anular as relações de 
saber/poder, mas de posicionar–se nessas relações, buscando diminuir a 
dominação a partir da garantia do exercício da liberdade, permitindo uma 
convivência que ressignifique a experiência da loucura e possibilite uma 
mudança cultural. Quanto aos modos de subjetivação dos sujeitos em crise 
percebeu-se que as posições de sujeito construídas pelo discurso psicossocial 
estão produzindo subjetividades e novos modos de vida, colocando aqueles 
que sofrem psiquicamente como agentes políticos e militantes do movimento 
de luta antimanicomial.   

Além disto, evidenciou-se que o vínculo construído entre trabalhador-
usuário vai ao encontro das necessidades da sociedade de controle, que 
produz formas de conduzir a conduta dentro de parâmetros aceitáveis, pois é 
uma forma de estímulo para que os sujeitos em crise realizem o tratamento e 
se conduzam, respeitando os deveres exigidos pela organização social. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) constitui numa proposta 
desenvolvida pelas pesquisadoras Paim e Trentini, que verificaram que existe 
distância entre a investigação e a prática assistencial, assim a criação desse 
método tem como intenção unir a pesquisa à prática assistencial (TRENTINI; 
PAIM, 1999; TRENTINI; PAIM, 2014; PAIM et al., 2008). 

Este tipo de método é orientado no compromisso do pesquisador 
investigar e operar a prática assistencial em saúde, por meio das perspectivas 
dos profissionais e/ ou usuários envolvidos na pesquisa, visando articular a 
prática profissional com o conhecimento, no qual o pesquisador é capaz de 
construir temas de pesquisa a partir das necessidades observadas. A PCA 
caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, pois envolve variáveis 
subjetivas, ainda possui como objetivo indicar ações para o cuidado de saúde, 
articulando as pessoas envolvidas no contexto pesquisado (TRENTINI; PAIM, 
2014). 

Diante do exposto, o trabalho possui como objetivo relatar a experiência 
da utilização da PCA na promoção da resiliência em pessoas com câncer 
avançado em cuidados paliativos no ambiente domiciliar. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência oriundo da dissertação de 

Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação de Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2015, cujo o método utilizado foi a 
PCA para  promoção da resiliência de pessoas com câncer avançado em 
cuidados paliativos atendidas no domicílio.  

A coleta de dados da dissertação foi realizada no munícipio de Pelotas, 
no domicílio de cinco pessoas com câncer avançado, internadas em um 
programa de internação domiciliar. O período de realização do estudo foi de 
março a agosto de 2015.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir da PCA, a pesquisa foi desenvolvida em quatro passos, o 
primeiro constituiu-se de uma visita domiciliar com coleta de dados por meio de 
entrevista semiestruturada, na qual os dados foram gravados e, após, 
transcritos na íntegra, com foco no levantamento dos fatores de risco e 
proteção para resiliência.  

Os fatores de risco para resiliência são eventos que podem aumentar as 
possibilidades das pessoas apresentarem problemas físicos, psicológicos e 
sociais, estes são ocasionados por diversas situações, como: rupturas no seio 
familiar, perdas, experiências da doença crônica, problemas relacionados a 
situação financeira e entre outras situações que geram algum impacto na vida 
das pessoas. Já os fatores de proteção podem alterar ou melhorar  as 
respostas aos fatores de risco, favorecendo a resiliência (CARVALHO et al., 
2007; YUNES, 2001; NORONHA et al., 2009). 

Desta forma, os principais fatores de risco presentes na vida dos 
participantes do estudo foram: mudanças na rotina diária, com diminuição de 
atividades de lazer e outras tarefas; sintomas da doença como: dor, 
constipação, náuseas e vômitos; limitações físicas (mobilidade de membros 
superiores e inferiores diminuídos) e interação social diminuída. 

 Já os fatores protetores identificados na pesquisa foram: as redes apoio 
(família, amigos, vizinhos e equipe de saúde multidisciplinar), a fé, a 
religiosidade, os cuidados paliativos, a autonomia e o autocuidado. 

Posteriormente a coleta e o levantamento dos fatores de risco e 
proteção, realizou-se o segundo passo da pesquisa, que foi agendamento de 
um novo encontro no domicílio dos participantes, para uma proposta de 
intervenção com estratégias elaboradas junto com cada um. Neste encontro, foi 
apresentado os fatores de risco e proteção para resiliência e foi construida uma 
proposta de intervenção voltada a necessidade de cada um. 

Então, a partir da identificação dos fatores, construíram-se estratégias 
de intervenção para promoção da resiliência, assim, dos cinco participantes do 
estudo apenas um não necessitou de intervenção, pois o mesmo não 
apresentou fatores de risco durante o período da coleta de dados. 

O terceiro passo, foi a implementação de estratégias que auxiliaram no 
processo de resiliência nos participantes da pesquisa. O  plano de estratégias 
de intervenções foi construído com cada participante de acordo com os fatores 
de risco presentes, e as estratégias de intervenções presentes no estudo 
foram: desenvolvimento de material informativo com orientações e cuidados, o 
incentivo ao desenvolvimento de um diário da vida pessoal, o incentivo a 
manter as atividades de lazer, a orientação a uma das participantes e família 
quanto ao horário de medicações e via de administração e ajuda no 
desenvolvimento de trabalho manual, realizando pinturas e criação de 
desenhos em vasos de plantas e caixinhas de madeiras. 

O último passo da pesquisa consistiu em um retorno no domicílio dos 
participantes para acompanhamento dos resultados alcançados, neste 
encontro, a partir das estratégias de intervenções realizadas, identificou-se o 
favorecimento da resiliência, pois as mesmas permitiram interação social, 
comunicação, a realização novas atividades, o resgate de habilidades e a 
diminuição de alguns sintomas da doença. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
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Com a realização da PCA foi possivel, a identificação e implementação 

de estratégias de intervenção para promoção da resiliência em pessoas com 
câncer avançado, tais estratégias  tiveram como foco a minimização ou a 
eliminação dos fatores de risco  e o fortalecimento do fatores de proteção. Esse 
tipo de metodologia possibilitou unir a literatura com a prática de forma a 
proporcionar o alcance do objetivo.  

A abordagem metodológica de PCA aproximou a pesquisadora dos 
participantes e proporcionou verificar e superar as adversidades dos 
participantes no que tange aos fatores de risco para a baixa resiliência. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O câncer é considerado um grave problema de saúde pública, que 

acomete pessoas de distintas idades, classes sociais e ambos sexos (INCA, 
2016; WHO, 2005). O tratamento dos diversos tipos de cânceres é considerado 
um desafio, pois conforme a localização, a extensão e o tipo de câncer pode-se 
escolher uma forma de tratamento, ou uma combinação, dentre estas se 
sobressaem a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Todavia, se observa o 
aumento da procura por parte dos usuários de cuidados complementares para 
o câncer (OLIVEIRA; MACHADO; RODRIGUES, 2014). 

Observa-se um aumento da procura de cuidados complementares para 

o câncer, por parte dos usuários. Geralmente o indivíduo busca por conta 

própria ou conta com ajuda de familiares, amigos ou vizinhos, outras formas de 

tratamento (OLIVEIRA; MACHADO; RODRIGUES, 2014).  

As pessoas utilizam diversas práticas de cuidado à saúde. Essas 

práticas são ações que visam a promoção, melhoria e manutenção à saúde, 

como o uso de plantas medicinais, cuidados com a alimentação, grupos de 

autoajuda, religiosidade, espiritualidade, consulta com profissionais da saúde, 

entre outras. As práticas são utilizadas de acordo com a necessidade de cada 

indivíduo, família ou grupo social, inseridas em diversos espaços e serviços de 

saúde (CEOLIN, 2016). 

Pensando nisso, o objetivo desse estudo foi conhecer as práticas de 
cuidado realizadas por pessoas que convivem com o câncer, residentes no 
território de um bairro de Pelotas, RS. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo qualitativo descritivo e exploratório (MINAYO, 2010), realizado no 
município de Pelotas/RS. A pesquisa foi desenvolvida com 11 pessoas que 
convivem com o câncer, residentes em um bairro de Pelotas, na área de 
abrangência de duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Foram 
abordadas todas as pessoas residentes no bairro indicadas pelas Agentes 
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Comunitárias de Saúde (ACS). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem – UFPel, sob o parecer nº 2.042.441. 
A coleta de dados se deu em maio de 2017, no domicílio dos participantes que 
foram identificados por nomes fictícios seguidos da idade. As entrevistas foram 
analisadas por meio da análise operativa de Minayo (2010). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram entrevistadas 11 pessoas, tendo em comum o diagnóstico de 

câncer. Entre os participantes seis eram do sexo feminino, sendo que a maioria 
(oito) possuía mais de 60 anos. Os tipos de câncer de maior prevalência foram 
de trato gastrointestinal (quatro), pele (três) e mama (três). Dos 11 
participantes, a maioria (nove) realizava tratamento convencional, ofertado 
pelos serviços de saúde do modelo biomédico, como: cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia, entre outras práticas de cuidado. Um dos participantes referiu 
realizar tratamento paliativo e aguardava judicialmente para receber medicação 
para tratamento do câncer. Outro participante optou por tratar a doença 
somente com homeopatia e fitoterapia, com uma pessoa do sistema informal 
de saúde. 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que se consideram 

pessoas que cuidam da saúde. Sendo que esse cuidado ocorre de forma 

variada, com hábitos de vida como não beber e não fumar, cuidados com a 

alimentação, com os extremos de temperatura, como também o uso correto 

dos medicamentos prescritos e realização periódica de exames.  

Para Araújo (2008), a manutenção de hábitos saudáveis durante toda a 

vida é fundamental para um envelhecimento saudável. Os cuidados com a 

alimentação, com o consumo de álcool e cigarro são fatores que contribuem 

para que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida na velhice. Para as 

participantes do estudo de Thum et al. (2011), as práticas alimentares 

saudáveis, como a redução de ingestão de gordura e o consumo de frutas e 

verduras, servem como medida preventiva para reduzir os riscos de diversas 

doenças 

Outra prática de cuidado referida pelos participantes foi a utilização de 
11 plantas medicinais, sendo que para sete as propriedades terapêuticas 
referidas estão de acordo com a literatura científica, com efeitos que auxiliam 
no tratamento de sintomas do câncer, evidenciando a relevância do 
conhecimento popular, o qual dialoga diretamente com o conhecimento 
científico.   

No estudo de Oliveira, Machado e Rodrigues (2014), realizado com 
pessoas com câncer em uma unidade oncológica de Anápolis, identificou que 
83% dos participantes faziam uso de algum tipo de planta medicinal, 
concomitante ao tratamento alopático.  

A religiosidade e a espiritualidade também estão presentes. Observou-
se a pluralidade de crenças e o quanto acreditar em Deus ou algo superior deu 
força aos entrevistados, a gente se pega nele e aí é uma força a mais que a 
gente tem né; a fé ajudou bastante, primeiro Deus e depois os médicos; se não 
fosse Deus, não tem nem como comparar.  
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Um estudo sobre cuidados paliativos no domicílio, realizado com nove 
enfermeiras de uma ESF de Minas Gerais constatou que os aspectos como 
religião, crenças e espiritualidade despontam como fatores que auxiliam a 
pessoa com câncer e a família enfrentar o processo da doença e a eminência 
de morte (BALIZA et al., 2014).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Percebe-se que os participantes da pesquisa utilizam ao mesmo tempo 

diversas práticas de cuidado à saúde. Tanto as oferecidas no sistema formal de 
saúde, o biomédico, que por muitas vezes é a primeira escolha possivelmente 
pela gravidade da doença; quanto às práticas do sistema informal de saúde. 
Nessa perspectiva, a maioria dos participantes dessa pesquisa associa o 
tratamento alopático com plantas medicinais e práticas religiosas, formando um 
sistema de cuidado integral. 

A partir disso, foi possível observar que as pessoas com câncer realizam 
diversas práticas de cuidado à saúde. Nesse sentindo, é importante que o 
profissional da saúde, entre eles o enfermeiro, adquira conhecimentos sobre as 
diversas práticas de cuidado com o intuito de prestar um cuidado integral, 
valorizando os saberes populares.  

Anseia-se que ocorra a aproximação entre o saber popular e científico 

como também dos usuários e profissionais da saúde, com o objetivo de 

estreitar os vínculos e que aconteça a troca de saberes. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O climaterio é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma 
fase biológica da vida da mulher, compreendendo a transição entre o período 
reprodutivo e não reprodutivo. Geralmente inicia aos 40 anos indo até os 65 
anos causando estranhamentos biológicos, psicológicos e sociais nas 
mulheres, necessitando de uma atenção personalizada que estimule o 
autocuidado e não apenas o incentivo à reposição hormonal (BRASIL, 2016).  

Dorothea Orem, desenvolveu a Teoria do Autocuidado entre 1959 a 
1985, fundamentada na ideia que o ser humano tem habilidades para 
desenvolver seu próprio cuidado. O autocuidado perpassa por fatores sociais, 
culturais, de conhecimento que precisam ser respeitados e considerados pelos 
profissionais de saúde a fim de contribuir para qualidade de vida e saúde 
(LEOPARDI, 2006). 

 Uma das maneiras de estimular o autocuidado está nas estratégias de 
educação em saúde e o Método Criativo Sensível (MSC) propõe o 
estabelecimento de diálogos baseados na escuta, na capacidade de aceitação 
do outro e na solidariedade que sustentará relações de cuidado e pesquisa. 
Nessa relação íntima de diálogo ressalta-se a importância da construção 
coletiva, advinda dos saberes adquiridos nas experiências pessoais resultando 
em novos saberes (CABRAL, 1998). 

Esta pesquisa objetivou identificar as percepções das mulheres sobre a 
prática do autocuidado no climatério.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Pesquisa de abordagem qualitativa. O MSC propicia, além da coleta de 

informações uma dinâmica sensível, reflexiva que associa-se à ciência, 
criatividade, arte e sensibilidade privilegiando a participação ativa dos sujeitos 
no aprimoramento do conhecimento coletivo, fortalecendo a relação e interação 
dialógico-dialética entre grupos ensejando sentimentos como afeto a partir de 
temas de interesse comum, encorajando a autonomia de considerar 
criticamente a realidade vivenciada transformando-a (CABRAL, 1998). 

As participantes foram selecionadas com auxílio das agentes 
comunitárias de saúde em dois bairros da área urbana de Palmitos – SC e 
convidadas a participar de três oficinas sendo: 1ª “Os bons e os maus hábitos 
no climatério”; 2ª: “Dançando a música do autocuidado no climatério”; 3ª:  
“Conhecendo-me internamente”. Realizou-se um encontro em cada bairro, com 
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duração de quatro horas. Na abertura realizou-se uma dinâmica de 
apresentação sendo questionadas: Para você o que é o Climatério? 

O projeto foi encaminhado ao comitê de ética em pesquisa da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, obtendo parecer 
favorável (protocolo n. 212). Para manter o anonimato das mulheres utilizou-se 
nomes de flores. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Participaram 32 mulheres, entre 40 a 65 anos, predominando o ensino 

médio e o emprego formal.  
O MSC possibilitou a integração entre as mulheres, a reflexão, 

incentivando diálogo sobre experiências, anseios, curiosidades e saberes do 
climatério. As mulheres desconheciam o significado da palavra climatério, em 
sua maioria fazendo alusão a menopausa. 

A 1ª oficina: “Os bons e os maus hábitos no climatério”: as mulheres 
foram divididas em dois grupos, Pétala e Folha recebendo imagens 
demonstrando fumantes; bebidas alcoólicas; sedentarismo; estresse; 
atividades físicas; alimentação rica em fibras; ingesta hídrica; entre outras. 
Cada grupo confeccionou dois cartazes com as figuras revelando 
conhecimento sobre o que pode contribuir positiva e negativamente no 
climatério. 

 2ª oficina: “Dançando a música do autocuidado no climatério”, elas 
foram convidadas a formarem duplas e estimuladas a dançar. Distribuiu-se um 
balão, com duas perguntas simbolizando o climatério, enfatizando o 
autocuidado, a necessidade de sentir, vivenciar e superar esta fase. As 
perguntas referiam-se ao, autocuidado; realização do auto exame das mamas; 
mamografia; papanicolau; as modificações fisiológicas; hábitos saudáveis; 
sexualidade; lazer; cuidados e cultura. Ao final da dança estouraram os balões, 
na simbologia de superação respondendo as perguntas verificando-se 
respostas de encontro ao autocuidado no climatério. 

A 3ª oficina:  “Conhecendo-me internamente” consistiu na visualização 
do aparelho reprodutor feminino em tamanho ampliado. As pesquisadoras 
confeccionaram o útero, colo uterino, trompas de falópio, canal vaginal, 
utilizando TNT (tecido nao tecido) vermelho e rosa, espuma, cartolina, papel 
pardo a fim de visualizar, conhecer e tirar dúvidas. Observou-se que as 
mulheres desconheciam o formato, coloração, localização dos órgãos, sentiam-
se constrangidas em falar sobre sua sexualidade, vivenciando desconfortos 
preveníveis e tratáveis deste período pela falta de informação porém, 
reforçaram a importância do autocuidado no climatério. 

Na dinâmica de fixação as mulheres explanaram seu aprendizado 
enfatizando que o viver saudável deve ocorrer em todas as etapas da vida. 
Manter o bom humor; evitar o rancor; alimentação saudável e atividade física; o 
sono; o trabalho; as amizades; conviver harmonicamente; manter o peso 
equilibrado; evitar vícios; ter suporte espiritual; participar de cursos; e, 
atividades sociais são fundamentais para o autocuidado no climatério.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Reafirma-se a necessidade de abordar a temática climatério, haja vista 
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que, as mulheres desconheciam o seu significado associando este período a 
menopausa também com conhecimento restrito. 

As mulheres praticam o autocuidado, porém, não integralmente. 
Vivenciam o climatério em silêncio, restritas de informação e patologicamente 
por desconhecerem o seu corpo, sinais e sintomas do climatério.  

O MCS possibilitou a troca de experiências, acesso a informações, 
encorajou a autovalorização fundamental à longevidade com saúde e 
dignidade.  

Cabe aos profissionais de saúde acolher, ouvir e dialogar com as 
mulheres desenvolvendo assistência individualizada compreendendo as 
dificuldades vivenciadas para traçar medidas terapêuticas, educativas eficazes 
para o autocuidado, minimizando a medicalização do corpo considerando a 
cultura, a condição social e o estilo de vida.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A problemática do consumo de drogas no país vem crescendo, tendo em 
vista que muitos fatores relacionados a problemas sociais, psicológicos e 
biológicos podem desencadear o abuso das drogas e a dependência química. 
Geralmente, os sintomas da adição são bem parecidos, independentemente do 
tipo de substância que se utiliza, havendo uma variedade em relação ao 
estágio em que se encontra a dependência (BALLONE, 2010).  

As substâncias psicoativas (SPAs) lícitas são aquelas legalizadas e 
aceitas por uma sociedade, como o cigarro e o álcool, porém o consumo 
excessivo dessas substâncias, mesmo sendo socialmente aceito, traz prejuízos 
à saúde e pode ser caracterizada como porta de entrada para o consumo de 
substâncias ilícitas, como, por exemplo, crack, maconha e heroína (BESSA, 
2010). Quando a utilização dessas substâncias se dá de forma abusiva e 
repetitiva, sem que haja um controle do consumo, frequentemente instala-se a 
dependência química (CRAUSS; ABAID, 2012). 

Nos últimos anos, observou-se um crescimento no cenário 
epidemiológico referente ao consumo de SPAs lícitas e ílicitas. O relatório de 
2014 do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODOC) 
estima que cerca de 230 milhões de pessoas, ou seja, 5,2% da população 
adulta mundial consumiu alguma droga ilícita, ao menos uma vez, no ano de 
2010. São cerca de 27 milhões consumidores de SPAs, o que representa 0,6% 
da população adulta mundial. No ano de 2012, aproximadamente, 242 milhões 
de pessoas, cerca de 5,2 % da população mundial, entre 15 e 64 anos, fez uso 
de pelo menos uma substância psicoativa. A maconha foi a mais utilizada, 
seguidos por opióides, cocaína e sintéticos. As mortes relacionadas ao uso de 
SPAs foram estimadas em 182 mil no ano de 2012 (UNODOC, 2014). 

As consequências sociais e econômicas do abuso e da adição ao álcool, 
tabaco e outras substâncias, associados a comorbidades psiquiátricas 
alcançaram tamanha magnitude que na última década se investiu, tanto na 
esfera pública quanto privada, na prevenção e no tratamento do Transtorno por 
Uso de Substâncias Psicoativas (TUS) (DIEHL; CORDEIRO; LARANJEIRA, 
2011). Por isso, surge uma preocupação, cada vez maior, com a complexidade 
dos tratamentos necessários diante do fato da associação frequente com as 
comorbidades psiquiátricas. 

Assim, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: qual a 
trajetória de tratamento para adição na rede de serviços de saúde de Porto 
Alegre percorrida por usuários do ambulatório e da internação do Serviço de 
Adição da Unidade Álvaro Alvim do HCPA? O objetivo do estudo é analisar a 
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trajetória de tratamento para adição na rede de serviços de saúde de Porto 
Alegre, a partir dos usuários da unidade de internação e do ambulatório de 
adição do Serviço de Adição da Unidade Álvaro Álvim do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA). 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, 
exploratória realizada na unidade de internação de adição e no ambulatório de 
adição do Serviço de Adição da UAA do HCPA, localizado na cidade de Porto 
alegre - RS. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 20 usuários de 
SPAs, sendo oito em acompanhamento no ambulatório de Adição e 12 da 
Unidade de Adição do Serviço de Adição da UAA do HCPA. Foi realizada 
Análise de Conteúdo do tipo temática (MINAYO, 2010). O projeto de pesquisa 
foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, sendo que os 

resultados estão sendo analisados e discutidos com o suporte da literatura 
científica. Até o momento identificou-se que os participantes constituíram-se 
em homens, a maioria solteiros ou divorciados, na faixa etária de 41 a 61 anos, 
em uso principalmente de álcool, tabaco, maconha e cocaína.  

Com a análise preliminar identificou-se as primeiras experiências de uso 
de substâncias psicoativas, sendo que, para grande parte dos participantes 
essas iniciaram durante a infância ou adolescência por sugestão de familiares 
ou amigos. O uso também foi iniciado devido a curiosidade, para chamar 
atenção e em decorrência das amizades.  

Os participantes relataram as suas motivações em procurar 
atendimento, sendo que essa ocorreu em decorrência de comorbidades, como 
depressão, ansiedade, ideação suicidada; pela preocupação com os familiares 
e devido a conflitos ocorridos na família e devido a questões clínicas 
ocasionadas pelo uso dos drogas, como sintomas de abstinência; e por uma 
busca pessoal para sentir-se mais autoconfiante.  

Sobre a rede de serviços de saúde procurada anteriormente pelos 
usuários, essa constitui-se em hospitais gerais, Centros de Atenção 
Psicossocial, hospitais psiquiátricos, clínicas particulares, Unidades de Saúde 
da Atenção Básica, Emergências em Saúde mental e ambulatórios de 
dependência química. Os usuários também referiram que buscaram em outros 
locais, fora da rede de saúde, como Igrejas, Comunidades Terapêuticas e 
grupos de Alcoólicos Anônimos (AA).  

Os usuários também apontaram sobre os tipos de tratamento 
desenvolvidos nos locais em que procuraram acolhimento, relatando como 
aspectos negativos a falta de grupos em alguns serviços, falta de atividades 
para serem desenvolvidas no serviço, falta de palestras e orientações. Os 
participantes também relataram aspectos positivos, como a sistemática 
desenvolvida nos grupos de AA e a presença de rotinas rígidas em alguns 
serviços.  
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Os usuários ainda apontaram dificuldades enfrentadas para realizar o 
tratamento nesses serviços e trouxeram sugestões de melhorias para esses 
dispositivos de saúde/cuidado.  

 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Com as informações preliminares do estudo considera-se a importância 

de uma rede de serviços articulada para dar conta das complexidades do 
tratamento de substâncias psicoativas, dando-se voz aos protagonistas dos 
tratamento que são os usuários. Com os resultados do estudo  será 
desenvolvida uma intervenção no serviço, com a finalidade de levar em 
consideração a trajetória percorrida pelos usuários e maneiras de facilitar a 
busca e continuidade do tratamento.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Ações educativas, como orientações e desenvolvimento de atividades sobre 

assuntos relacionados aos riscos de saúde a que o trabalhador está exposto, 
são importantes para a conscientização dos agricultores para o cuidado de sua 
própria saúde no ambiente de trabalho (RIBEIRO, 2013). Dessa forma, os 
agricultores devem receber orientações sobre a utilização correta dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os riscos à saúde existentes 
devido à exposição aos agrotóxicos e a identificação dos principais sinais e 
sintomas de intoxicação, da mesma forma que devem conhecer as devidas 
condutas a serem tomadas nestes casos (ALMEIDA, 2011). 

Por meio da presente pesquisa, os serviços relacionados à saúde do 
trabalhador do município pesquisado terão dados e informações que 
possibilitarão ações de promoção e prevenção à saúde dos trabalhadores 
rurais. O presente trabalho objetivou descrever e refletir acerca de uma prática 
assistencial-educativa, sistematizando o uso correto de EPIs no trabalho 
agrícola com exposição aos agrotóxicos, estimulando sua utilização e a 
prevenção de intoxicações. 
 

2. METODOLOGIA 
 

A pesquisa é do tipo convergente-assistencial, descrita por Leopardi (2001) 
como uma pesquisa que pode ser utilizada em qualquer situação da área da 
saúde, pois o pesquisador está constantemente coletando dados. A presente 
pesquisa foi realizada no município de Boqueirão do Leão, localizado na 
microrregião centro-oriental do estado do Rio Grande do Sul (RS). Conforme 
dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
2010, a população do município foi estimada em torno de 7.673 habitantes, 
sendo aproximadamente 5.500 residentes da zona rural. 

Os sujeitos do estudo foram sete agricultores, com idade entre 18 e 60 
anos, residentes no município de Boqueirão do Leão que procuraram 
atendimento no hospital da cidade devido a intoxicação por agrotóxicos no mês 
de janeiro de 2014 e que tiveram seu caso notificado como Intoxicação 
Exógena no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  
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A presente pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa do 
estudo, foi realizado uma entrevista gravada com os sujeitos e posteriormente 
as transcrições e analises dos dados. Na segunda etapa, foi realizado a 
atividade educativa que teve o objetivo de explicitar os riscos à saúde da 
exposição aos agrotóxicos sem a utilização adequada de EPIs. Por meio da 
sistematização do uso correto de EPIs, foi estimulado seu uso, podendo 
prevenir possíveis intoxicações. 

O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC) com o número do Parecer 726018. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A construção de materiais educativos que objetivem a promoção e a 
prevenção em saúde pode proporcionar a alteração da realidade local, desde 
que as expectativas e as particularidades da população alvo sejam respeitadas 
(ZOMBINI, 2011). 

A atividade educativa foi composta de um encontro no domicílio de cada 
participante, utilizando material confeccionado pela pesquisadora, materiais 
disponibilizados pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST), e os EPIs necessários para a exposição aos agrotóxicos.  

As atividades educativas direcionadas aos agricultores necessitam a 
utilização de propostas abrangentes a ponto de poder proporcionar o 
desenvolvimento integral e a potencialização de tal população (SILVA, 2011). 

 A sistematização da correta utilização dos EPIs proporcionou grande 
interesse por parte dos participantes, uma vez que tornou a orientação de 
caráter prático, facilitando a resolução de suas dúvidas e incentivando a devida 
adesão aos EPIs. Durante a atividade de educação, foi comum ter a presença 
de familiares dos participantes, assim, pode-se repassar as orientações a um 
maior grupo de pessoas, incentivando a correta utilização dos EPIs e, assim, 
prevenindo eventuais intoxicações devido à exposição aos agrotóxicos. 

Entre os agricultores, não há correspondência entre o reconhecimento do 
perigo ao usar agrotóxicos e a atenção à segurança no trabalho. Assim, ações 
de promoção e prevenção à saúde, ao serem programadas, devem considerar 
aspectos comunicativos, culturais, psicológicos e socioeconômicos inerentes 
aos agricultores, os quais podem compor atitudes de negação e minimização 
de riscos, tipicamente visualizados em tal população (FILHO, 2002; MIRANDA, 
2007). 

Diante disso, as atividades educativas são importantes na promoção e 
prevenção de doenças e agravos à saúde, por proporcionar modificações na 
população na forma de pensar e agir, e, se forem frequentemente promovidas, 
acabam apresentando resultados positivos (FILHO, 2002; MIRANDA, 2007). 

Uma dificuldade encontrada durante a pesquisa foi conseguir localizar os 
participantes, pois na ficha do SINAN o endereço estava desatualizado. Como 
ponto positivo, indica a total aceitação dos participantes e percebeu-se 
satisfação por parte do serviço de saúde hospitalar e dos participantes e seus 
familiares, a qual foi relatada em falas durante os contatos, pois, além da 
pesquisa proporcionar dados para o município, os participantes sentiram-se 
lisonjeados por serem lembrados e poderem expressar suas ideias quanto ao 
assunto de intoxicações. 
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A pesquisadora recebeu um convite do responsável pela EMATER do 
município pesquisado, para participar de um encontro coletivo para explanar 
sua pesquisa e realizar uma atividade educativa, com o objetivo de repassar 
orientações sobre a importância da utilização de EPIs na exposição aos 
agrotóxicos. A pesquisadora finalizou esse estudo, apresentando a pesquisa e 
os resultados na câmara de vereadores do município pesquisado, com a 
presença dos responsáveis pelos serviços de saúde do município, população 
em geral, vereadores e equipe que compõe a câmara de vereadores. Esse 
retorno para o município foi para apresentar a realidade local dos fumicultores, 
assim possibilitando o planejamento e realização de ações necessárias para a 
atenção a saúde da população.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Diante desse contexto, concluiu-se que há necessidade de ações 

educativas para os trabalhadores rurais com o objetivo de informar e incentivar 
a utilização dos EPIs adequados, prevenindo, assim, doenças ocasionadas 
pelos riscos existentes na exposição durante o trabalho. Igualmente, sugere-se 
que os serviços de saúde do município, promovam atividades de promoção e 
prevenção em saúde com os trabalhadores rurais do município.  

O método da pesquisa, convergente assistencial, contribuiu para o estudo 
de forma a articular a prática assistencial a saúde, visando o envolvimento das 
atividades de assistência ao processo de pesquisa e vice-versa, possibilitando 
reflexões e construções.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Entende-se a etnografia como um método de pesquisa destinado a 

estudar pessoas ou grupos organizados, que podem ser designados de 
comunidades ou sociedades. Como método começou a ser utilizado no final do 
século XIX por pesquisadores antropólogos que acreditavam que as reflexões 
dos filósofos sociais eram impróprias para entender como viviam as pessoas 
reais (ANGROSINO, 2009).  

Na área da saúde e da enfermagem, a pesquisa etnográfica vem 
ocupando um espaço importante na enfermagem contemporânea, objetivando 
formas mais eficientes de desenvolver o cuidado. Dessa forma, este trabalho 
tem como objetivo apresentar a etnografia como uma possibilidade 
metodológica para a pesquisa em enfermagem e saúde. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um ensaio teórico sobre a etnografia e sua aplicação como 
uma metodologia possível para a pesquisa em enfermagem. O trabalho em 
questão foi construído na disciplina de Epistemologia da ciência e políticas de 
saúde e enfermagem, do curso de doutorado, do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (PPGEnf – UFPel).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O referencial antropológico utiliza-se da etnografia para desenvolver 

seus estudos, pois esse método possibilita a descrição integral de um povo e 
seu modo de vida, por meio do trabalho de campo, de forma personalizada, 
multifatorial, de longo prazo, indutiva e dialógica. 

Dessa maneira, pode-se refletir sobre quais razões levam um 
profissional da enfermagem ou da saúde a pesquisar optando pela etnografia. 
Provavelmente, buscando a compreensão acerca de uma cultura ou de um 
aspecto cultural, contribuindo para a solução de problemas. Assim, busca 
entender a práxis de determinada cultura, descrevendo e interpretando o ponto 
de vista nativo, sob prisma teórico do referencial antropológico. A atitude do 
etnógrafo precisa ser essencialmente a abertura ao novo, ao desconhecido, ao 
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diferente, pois deverá proceder a interpretação sem julgamentos 
estereotipados (MONTICELLI; BONILHA & TRUISI, 2013). Para Geertz (2008), 
é necessário estabelecer relações, selecionar os informantes, mapear os 
campos e manter o diário de campo, procurando aprender sobre suas práticas 
e interpretações de mundo. A descrição densa da realidade é algo 
fundamental. 

Para a construção de uma pesquisa etnográfica no campo da saúde de 
enfermagem, as autoras Monticelli, Bonilha e Truisi (2013), apresentam alguns 
passos que facilitam a compreensão do método: reflexão sobre sua realidade 
profissional em enfermagem e saúde; reflexão sobre o campo de pesquisa; 
escolha dos informantes; decisão sobre as técnicas de coleta de dados; 
planejamento do registro dos dados; e a análise dos dados. 

O método etnográfico aplicado na área da enfermagem, tem buscado 
desenvolver ações de cuidados, embasados em processos culturais. Tem 
alicerces na Teoria do Cuidado Transcultural de Madeleine Leininger, a qual 
desenvolveu o termo etnoenfermagem na década de 1980, sendo definido 
como o método de pesquisa qualitativa da enfermagem focalizada na 
abordagem naturalística, aberta à descoberta e amplamente indutiva para 
documentar, descrever, explicar e interpretar a visão de mundo, significados, 
símbolos e experiências de vida dos informantes e como eles enfrentam o atual 
ou potencial fenômeno do cuidado de enfermagem (ORIÁ; XIMENES; ALVES 
2005). 

A etnoenfermagem passou a ser utilizada para investigar práticas 
relacionadas ao cuidado, à saúde, ao bem-estar, às experiências nos ciclos de 
vida, aos modelos preventivos e às outras áreas envolvendo o fenômeno do 
cuidado transcultural. Para isso, Leininger desenvolveu como suporte alguns 
modelos de pesquisa durante os estudos que realizou em várias culturas 
diferentes, para provar, explicar ou descobrir fenômenos complexos e 
ambíguos, como o cuidado humano. (SOUSA; BARROSO 2008). 

Sousa e Barroso (2008) demonstram que Leininger desenvolveu alguns 
modelos, como a “Observação-Participação-Reflexão”, o “Estranho Amigo”, o 
modelo de “Aculturação” e o modelo “Sunrise”. Esses modelos contribuíram 
para a orientação de pesquisadores na utilização da teoria e, 
consequentemente, promoveram o reconhecimento da importância da teoria 
para a realização de descobertas na enfermagem. Ainda, as autoras relatam 
que Leininger propõe um método de análise de dados por meio da coleta e 
documentação de dados brutos, seguindo com a identificação de descrições e 
componentes, após com a análise contextual e de padrões e a definição de 
temas, achados relevantes e formulações teóricas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A etnografia é um método de pesquisa qualitativa que surge como 

percurso para conhecer o outro por meio da sua cultura. A elaboração da teoria 
do cuidado transcultural, criado pela enfermeira Leiningeridentificou, que as 
culturas determinam as práticas de saúde e de cuidado específicas e, que os 
comportamentos relacionados ao processo saúde-doença variam entre as 
diferentes culturas. Neste sentido, o uso do método etnográfico na enfermagem 
permite o conhecimento da influência das culturas sobre o cuidado de 
enfermagem, fazendo com que as (os) enfermeiras (os) passem a valorizar o 



 

 

560 
 

conhecimento da cultura como essencial para o desenvolvimento de um 
cuidado eficaz. Apesar da aproximação com a etnografia, ainda há uma certa 
lacuna sobre o conhecimento e utilização desse método pela enfermagem. 
Contudo, esperamos que este estudo contribua para a divulgação do método, e 
dessa forma incentive a sua utilização de forma adequada, uma vez que 
acreditamos na relação intrínseca entre o cuidado de enfermagem e cultura, e 
que esta relação contribui também para a consolidação da enfermagem quanto 
disciplina científica, visando o aperfeiçoamento da prática da enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

É sabido que o estresse no âmbito dos estudantes de graduação em 
enfermagem possui um impacto significativo nas suas atividades acadêmicas, 
muitas vezes influencia sua formação forma negativa (GERVÁSIO et al, 2012). 
Nesse contexto, a utilização das terapias complementares/integrativas, pode 
ser uma prática eficaz de enfrentamento do estresse e ansiedade (SÁ, 2010). 
Assim, o Toque Terapêutico (TT) mostra-se, como uma ferramenta capaz de 
suprir essa necessidade, visto que é uma terapia energética, não possui 
qualquer base religiosa, não demanda de alta tecnologia e ainda é considerada 
de baixo custo.Baseia-se na concepção de que o ser humano possui um 
campo de energia abundante que pode estender-se além da pele e flui em 
determinados padrões com a pretensão de equilibrá-los. Com base na 
importância do TT, este trabalho teve como objetivo conhecer as percepções 
de estudantes de graduação em enfermagem acerca do recebimento/aplicação 
do Toque Terapêutico. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foi realizadoum estudo qualitativo com abordagem descritiva exploratória, 
utilizando-se análise textual discursiva. Participaram 10 estudantes do Curso 
de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. Os 
mesmos receberam as aplicações de TT e três estudantes fizeram a aplicação. 
Foram de dois a sete encontros no laboratório de práticas da enfermagem nos 
meses de agosto a outubro de 2015. Os critérios de inclusão foram ser 
estudante do curso de graduação em enfermagem da FURG, ter 
disponibilidade de horários para responder aos instrumentos de coleta de 
dados, ter disponibilidade, também, para participar das sessões de TT e ter 
respondido a Escala para “Avaliação de estresse em estudantes de 
enfermagem” (COSTA; POLAK, 2009), bem como preencher o instrumento das 
Características Socioeconômicas. Os critérios de exclusão foram ser menor de 
18 anos, estar grávida, não ter interesse em participar da pesquisa, e ao 
responder a Escala de Avaliação de Estresse em estudantes de enfermagem 
obter escore “baixo nível de estresse” em todos os domínios. Foram 
considerados os preceitos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
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Saúde. (BRASIL, 2012), no que tange aos aspectos éticos para a pesquisa 
com seres humanos, sob parecer técnico número 177/2014. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante a recepção das sessões de TT os estudantes referiram 

diminuição das principais queixas apresentadas: cefaleia, estresse, 
irritabilidade e dor em geral. Estudo realizado numa Unidade Básica de Saúde 
em São Paulocom idosos com dor crônica, onde foram aplicadas 8 sessões de 
TT, verificou-se a eficácia na redução de depressão e da dor, melhoria na 
qualidade do sono e da ansiedade (MARTA et al, 2010). Outro aspecto a ser 
observado a partir do depoimento dos estudantes receptores de TT, foram às 
percepções referentes ao Campo de Energia Humano (CEH): sensação de 
calor, frio, prurido, pressão, formigamento e adormecimento. Sabe-se que tais 
sensações podem ser provocadas por déficit no sistema energético de uma 
pessoa, resultando em doença e desequilíbrio (BARRON; COAKLEY; 
MAHONEY, 2008). Estudo realizado em forma de revisão integrativa da 
literatura no período de 1996 a 2013 conclui que no processo de acesso e 
avaliação percorrendo o CEH do receptor, percebe-se comumente alterações 
que não correspondam à sua harmonia natural, como: diferenças de 
temperatura, pressão, tamanho e forma, enrugamentos, formigamentos e 
choques elétricos (GUIMARÃES; SOUSA, 2014). Muitas vezes, essas 
sensações vinham acompanhadas de emoções, tais como: choro e sono, 
associadas à tensão pré-menstrual, seguidas após a aplicação do TT de 
quietude, paz, leveza, harmonia e acolhimento. Ainda segundo Guimarães e 
Sousa (2014), verifica-se também que o TT fortalece o vínculo receptor-
terapeuta, aliviando o sofrimento, reduzindo ansiedade e possibilitando uma 
interação efetiva e fundamental para o desenvolvimento do cuidado 
individualizado e voltado para o bem estar.Infere-se que pelo fato dos 
estudantes de enfermagem deste estudo apresentarem vínculo afetivo entre si, 
tal aspecto tenha contribuído ainda mais para a eficácia da terapia. A 
necessidade de uma “escuta sensível”, a qual contemple em sentir o universo 
afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder compreender “de dentro” 
suas atitudes, comportamentos e sistema de ideias, de valores, de símbolos e 
de mitos, também é importante (OLIVEIRA, 2014). A partir dela, percebeu-se 
que alguns estudantes, durante a técnica, imaginaram-se em outro lugar que 
não o laboratório de práticas de enfermagem. Em relação à percepção de 
estudantes terapeutas de graduação em enfermagem durante a aplicação das 
sessões de TT, notou-se uma mudança na rotina dos mesmos, pois ao se 
prepararem para aplicação foi necessária uma maior concentração. Tal fato foi 
favorável no sentido de deixar os estudantes mais relaxados e com uma maior 
disposição e rendimento acadêmico. Esta concentração deve ser livre de 
tensão e mantida durante toda a sessão de TT, podendo causar déficit 
energético se não for efetiva, tanto para o terapeuta, como para o recepto. No 
cotidiano, os praticantes utilizam exercícios de respiração e visualização, 
dentre outros, para conseguirem centralizar suas mentes (KRIEGER, 1995). 
Frente as percepções durante o manejo com o CEH nas aplicações, percebeu-
se que o mesmo, ora estava aumentado, ora diminuído, ausente, com 
mudanças de temperatura, fazendo-se necessário o alisamento, retirada de 
íons, bem como a utilização da cromoterapia. Quanto a utilização da 
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cromoterapia por parte dos terapeutas, um estudo apresentado em Curitiba 
apontou a cromoterapia, como ciência milenar, que utiliza técnicas terapêuticas 
promovendo a saúde, aplicando as cores de forma diversificada. Pode estar 
associada a outras terapias, buscando tratar o ser humano de seus males 
físicos, emocionais e mentais (SYLVA, 2011). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Percebeu-se durante este período de interação acadêmica a partir do 

prisma do TT uma mudança efetiva no comportamento dos alunos, referindo 
sentir-se com maior capacidade no “controle das situações estressantes da 
vida”. Além disso houve troca de experiências e espaço para a construção de 
um novo olhar sobre sua vida e saúde, bem como do grupo como um 
todo.Logo, é preciso que o conhecimento sobre essa prática seja difundido 
para que os profissionais tenham a possibilidade de utilizar o TT como mais 
uma estratégia para uma assistência qualificada e uma nova forma de 
promoção e prevenção da saúde, além de propiciar um processo ativo em 
relação a construção de sua saúde enquanto terapeuta. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A comunicação é essencial para o ser humano. É considerado fator 

imediato e decisivo na realização das interações. Nos primórdios da 
comunicação, o homem se expressava por gestos e sons. Ao passar do tempo 
o homem aprendeu a usar sinais gráficos para se referir aos objetos que 
conhecia, mas ainda se comunicava por meio de gestos. A partir da 
comunicação oral é que o ser humano passou da inteligência concreta animal, 
limitada ao momento, à representação simbólica ou mental do mundo (MATOS, 
2000). Em determinadas situações a comunicação oral pode estar prejudicada, 
a escrita impossibilitada e os gestos podem não ser interpretados de forma 
clara. Muitos pacientes internados em centro de terapia intensiva (CTI) são 
incapazes de se comunicar oralmente. Osgestos e expressões utilizados pelo 
paciente podem não ser interpretados de forma clara pela equipe de saúde. 
Esta realidade é vivenciada por pacientes traqueostomizados, entubados ou 
afásicos.O processo de comunicação é essencial na relação entre as pessoas, 
permitindo o compartilhado de mensagens, ideias, sentimentos e emoções 
(BETTINELLI; TOURINHO FILHO; CAPOANI, 2008).A comunicação é um 
importante aspecto para se estabelecer o cuidado de enfermagem que 
vislumbra uma assistência de qualidade ao paciente e à sua família que estão 
vivenciando ansiedade e estresse decorrentes do processo de hospitalização 
(ORIÁ; MORAES; VICTOR, 2004). O papel do enfermeiro não se restringe a 
executar técnicas ou procedimentos, mas exercer cuidados abrangentes que 
implicadesenvolver a habilidade de comunicação (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 
2008). O uso da comunicação como instrumento básico do enfermeiro é um 
meio utilizado para atender as necessidades do paciente. O objetivo da 
pesquisa foi avaliar o uso de dispositivo mobile como ferramenta de 
comunicação entre paciente e a equipe de saúde. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este estudo faz parte de uma dissertação de mestradoe seguiu um 

delineamento longitudinal. O projeto teve a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, parecer 350/2011. A amostra 
contemplou 32 pacientes impossibilitados de se comunicar oralmente, 
internados em um CTI de um hospital do município de Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul. A seleção dos pacientes foi realizada por conveniência. Para 
análise dos dados foi utilizado o teste de qui-quadrado. Foi adotado um nível 

de significância de p 0,05.O CA Mobile foi desenvolvido para o processo de 
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comunicação alternativa. Foi elaborado para ser executado em um tablet 
Samsumg Galaxy Tab 10 com sistema em Android 2.2. A Figura 1 apresenta a 
estrutura de navegação e o processo de interação do aplicativo CA Mobile. 

 

 

 



 

 

567 
 

Figura 1 - Estrutura de navegação e processo de interação do aplicativo CA Mobile. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O uso do CA Mobileapresentou diferença significativa quanto à condição 

de comunicação oral e sexo (p < 0,001), e telas de interação e sexo (p = 
0,033). As mulheres traqueostomizadas apresentaram uma proporção 
significativamente maior (73,1%) na comparação com os homens 
traqueostomizados (26,9%). As mulheres traqueostomizadas, entubadas ou 
afásicas escolheram na tela de interação com o aplicativo a opção que 
determina as necessidades vinculadas ao ambiente hospitalar 
significativamente maior (74,2%) na comparação com os homens 
traqueostomizados, entubados ou afásicos (25,8%) (ALBARRAN, 1991; 
BERGBOM-ENGBERG; HALJAMAE, 1989). A facilidade de uso e a relação 
entre o tempo de interação e o tempo de resposta para contemplar as 
necessidades dos pacientes justificam a implantação do CA Mobile como 
ferramenta potencial de comunicação alternativa para pacientes 
impossibilitados de falar em cuidados intensivos (MIGLIETTA; BOCHICCHIO; 
SCALEA, 2004; SILVA, 2008). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O dispositivo CA Mobile ampliou os mecanismos de comunicação que 

tradicionalmente eram utilizados no CTI para o processo de comunicação 
alternativa. A comunicação proporcionada pelo dispositivo CA Mobile 
beneficiou a construção de mensagens básicas e complexas entre o paciente e 
a equipe de saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

No Sistema Único de Saúde, a implementação das ações de cuidado e o 
uso plantas medicinais, preconizados na Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), ocorrem de maneira diferenciada, nas 
distintas regiões do País. Identificamos que esta variação tem relação com a 
divulgação da política, o interesse dos profissionais de saúde em implantar as 
farmácias vivas e o conhecimento das espécies de plantas utilizadas pela 
população que se dá conforme os biomas. Alguns estados e municípios já 
implantaram a política e legislação específica, investiram na produção e 
processamento em laboratórios, disponibilizando plantas medicinais e/ou 
derivados, na atenção básica, além da orientação para profissionais de saúde e 
população em geral, sobre uso racional desses produtos. No Rio Grande do 
Sul (RS), este processo se encontra ainda incipiente, dos 497 municípios 08 
possuem implantada a Política, com a subespecialidade fitoterapia e 
homeopatia contabilizando 37 unidades de saúde cadastradas.  

O território do RS situa-se em dois biomas: o da mata atlântica e o 
pampa, único no território brasileiro. O Bioma Pampa cobre 63% da área total 
do estado e 2% do território brasileiro (HEIDEN; IGANCI, 2009). Possui rica 
biodiversidade, mais de 3.000 espécies de plantas, aproximadamente 385 
espécies de aves e 90 espécies de mamíferos (Ibama, 2010). Ainda temos 
poucos estudos sobre as plantas medicinais deste bioma. Sabemos que os 
habitantes da zona rural adequaram seu viver ao bioma pampa, desenvolvendo 
conhecimentos que permitam usar recursos da natureza de forma sustentável 
em harmonia entre o ser humano e o ambiente (DI STASI, 2007). Focado neste 
tema observamos que se torna necessário a elaboração de tecnologias em 
saúde específicas para o meio rural contemplando o cuidado e as plantas 
medicinais utilizadas no Bioma Pampa.  
 O estudo objetiva desenvolver e validar um manual instrutivo de cuidado 
e uso de plantas medicinais almejando qualificar o cuidado em saúde, 
desenvolver ações que favoreçam o compartilhamento dos saberes entre 
profissionais de saúde e população, a construção de vínculo, escuta e cuidado 
qualificado, bem como, o fortalecimento da PNPMF no SUS.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Projeto de delineamento quantiqualitativo com vistas à validação de um 
manual instrutivo de cuidado e uso de plantas medicinais, realizado com 
parceria da Embrapa Clima Temperado. Participarão médicos, enfermeiros e 
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odontólogos que atuam em Estratégia de Saúde da Família (ESF) rurais, da 
Região Sul do Rio Grande do Sul.  

O estudo qualitativo constituirá em uma pesquisa participante, embasada 
nos princípios de Paulo Freire, na qual utilizará o método criativo sensível 
configurado em cinco momentos: introdução; produção; apresentação; 
discussão; e, avaliação possibilitando a compreensão, exigindo do pesquisador 
a capacidade de colocar-se no lugar do outro, estabelecendo uma escuta 
sensível e atenta à multiplicidade de vozes compartilhadas. (Soratto J, et AL, 
2014)  

Serão realizados encontros com os profissionais da ESFs, para 
apresentação das plantas medicinais, citadas pelas famílias rurais, no projeto: 
“Autoatençao e o uso de plantas medicinais no bioma pampa: perspectiva para 
o cuidado de enfermagem rural”, contempladas na lista da ANVISA (2010). Os 
profissionais serão convidados a vivenciar, na prática o contato com o uso das 
plantas medicinais desde a produção até a utilização na promoção e 
tratamento da saúde e, a participar da construção do manual. 

Posteriormente o manual será submetido à apreciação dos juízes experts, 
contemplando o estudo quantitativo. Os juízes avaliarão o manual quanto a 
clareza, compreensibilidade, redundância e adequação do conteúdo 
apresentado. A validação utilizará a escala tipo Likert, uma técnica de 
classificação que permite avaliar vários itens que expressam um ponto de vista 
sobre um tópico (GRANT; DAVIS, 1997). A apreciação quantitativa dos 
resultados numéricos utilizará a análise estatística descritiva por meio dos 
recursos de computação do sistema Data Analysis and Statistical Software 
(STATA 12). 

 
3. RESULTADO ESPERADO 

 
Espera-se dois desfechos um qualitativo: a sensibilização dos 

profissionais sobre o uso de plantas medicinais no cuidado familiar. Divulgação 
das plantas utilizadas pelas famílias de agricultores, do município de atuação 
da ESF, identificadas no projeto “Autoatençao e o uso de plantas medicinais no 
bioma pampa: perspectiva para o cuidado de enfermagem rural” E um 
quantitativo que será a elaboração e validação do manual instrutivo de cuidado 
e uso de plantas medicinais do Bioma Pampa. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 O manual situar-se-á entre o sistema de inovação e o sistema de 
compartilhamento de conhecimentos e práticas de cuidados, do saber popular 
e do saber científico. Uma vez que partirá do conhecimento popular no uso de 
plantas medicinais e das necessidades dos profissionais da ESF. 

Este projeto permitirá o fortalecimento do vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população, garantindo a qualificação das ações 
promotoras de saúde, emancipação e a longitudinalidade do cuidado.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Na fase inicial da vida, o leite materno é o melhor alimento a ser 

ofertado, pois contém a quantidade energética ideal e todos os nutrientes 
necessários para o crescimento da criança. Dentre esses nutrientes, estão a 
água, as proteínas, lactose, gordura, os sais minerais, as vitaminas, os fatores 
anti-infecciosos e de crescimento(MARQUES; LOPEZ; BRAGA, 2004). O 
Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é conceituado como o fornecimento de 
todos os líquidos, nutrientes e energia exclusivamente por meio do leite 
materno, provindo diretamente da mama ou extraído quando possível. O 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da 
Saúde (MS) é que se realize o AME até os seis meses de vida da criança (180 
dias), devendo, após esse período, ser acompanhado da alimentação 
complementar até o 2º ano de vida ou mais (LOPES, 2014). Essa 
recomendação baseia-se nas necessidades que a criança apresenta até o 
sexto mês de vida. Alguns estudos também demonstraram que o AME, até o 6º 
mês de vida, é considerado um dos principais fatores de proteção para as 
infecções respiratórias e gastrintestinais (LOPES, 2014). Com base no exposto, 
o presente estudo objetiva relatar a vivência realizada com Residentes de 
Enfermagem Obstétrica, por meio de oficinas interativas sobre a importância do 
aleitamento materno. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Configura-se como um estudo descritivo, na modalidade de relato de 

experiência, materializada a partir da disciplina de “Prática Orientada” do 
Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil de uma Instituição de Ensino 
Superior, localizada na região central do Rio Grande do Sul, durante o primeiro 
semestre de 2017. Inicialmente, foram verificadas as principais demandas a 
serem realizadas com as Residentes de Enfermagem Obstétrica. A partir da 
análise das demandas, foi priorizada a temática do Aleitamento Materno, 
dinamizada por meio de oficinas interativas. Na sequência, foram realizadas 
duas oficinas, com base em metodologias interativas, e, posteriormente, foi 
realizada uma avaliação coletiva e o relato do processo vivenciado pelas 
mestrandas o qual, ao final da disciplina, foi apresentado e discutido na 
presença de todos os colegas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As metodologias participativas possibilitam a exploração de 
saberes dentro de um contexto, valorizando conhecimentos e experiências, 
envolvendo alunos na identificação e busca de soluções para situações 
vivenciadas por eles nas atividades que compõem o processo educativo 
(VANNUCHI, CAMPOS, 2007). Desse modo, percebe-se que as oficinas 
oferecem um espaço de discussão, troca de experiências e conhecimento, 
levando a um debate das suas práticas do dia-a-dia. Assim, em um primeiro 
encontro com as Residentes em Enfermagem Obstétrica, explicou-se a 
modalidade das atividades de intervenção, as quais estavam associadas à 
disciplina “Prática Orientada” do Mestrado Profissional de Saúde Materno 
Infantil de uma Instituição de Ensino Superior. Nessa perspectiva, foram 
discutidas as expectativas das residentes e a metodologia das intervenções. 
Também, conheceu-se melhor como eram feitos os atendimentos nos locais de 
atuação das residentes e, após debates ampliados, priorizou-se a temática do 
aleitamento materno. No segundo encontro, foi realizada uma oficina sobre a 
importância do aleitamento materno, com base nas recomendações do 
Ministério da Saúde. Após isso, foi feita uma roda onde foi debatido, 
juntamente com as residentes, o tema e também elas foram divididas em dois 
grupos onde foram disponibilizados dois artigos para debate. Por fim, foi 
efetuada uma avaliação, juntamente com todos os colegas, e exposto o que foi 
vivenciado com as residentes ao final da disciplina. O Ministério da Saúde 
preconiza que o aleitamento materno exclusivo seja realizado até os 6 meses 
de vida da criança e, após isso, recomenda a ingestão de alimentos 
complementares que devem ser introduzidos concomitantemente ao 
aleitamento, que deve perdurar até os 2 anos de idade ou mais (BRASIL, 
2002). Quando bebês não são amamentados, têm mais riscos de 
apresentarem complicações como: otite média, gastroenterite, infecções do 
trato respiratório inferior, obesidade, diabetes, entre outros. Já entre as mães, a 
não amamentação está associada ao aumento do risco de diabetes tipo 2, 
câncer de mama e cancro do ovário, e enfarte do miocárdio (STUEBE; 
BONUCK, 2011). Nessa perspectiva, a atividade realizada foi de grande 
relevância para o grupo e o profissional de saúde precisa estar preparado para 
prestar uma assistência de qualidade, integral, sanando as dúvidas, medos, 
anseios das mulheres nesse momento único para elas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A temática do aleitamento materno, dinamizada por meio de oficinas 

interativas com Residentes em Enfermagem Obstétrica, foi reconhecida como 
prioritária no processo de Educação Permanente. Os autores envolvidos 
reconhecem que não basta a informação sobre o aleitamento materno, mas 
que são necessários processos interativos, no sentido de construir 
conhecimentos pertinentes e sustentáveis com o envolvimento ativo da mãe. O 
trabalho realizado com as residentes resultou em grande aprendizado para 
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ambos os grupos envolvidos, isto é, mestrandas do Mestrado em Saúde 
Materno Infantil e Residentes em Enfermagem Obstétrica. Além de ampliar as 
percepções sobre a importância do aleitamento materno, as oficinas resultaram 
na troca de ideias, no compartilhamento de saberes e práticas, dentre outros 
ganhos científicos. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Residência 
Multiprofissional em Saúde (RMS), caracteriza-se como uma Pós Graduação, 
na modalidade Educação em Serviço/Trabalho. Destinada às categorias 
profissionais que integram a área de saúde, excetuando-se a médica, e 
estruturada a partir de princípios da educação permanente, tem como objetivo 
promover a especialização destes profissionais, pautada na promoção de 
atributos que possibilitem o exercício da profissão com excelência, envolvendo 
as pessoas e as comunidades, da gestão e organização do trabalho e da 
educação na saúde, nos diversos contextos de saúde pública do país, visando 
à melhoria da qualidade de vida (SILVA, et al, 2015).  

De acordo com Bispo (2014), a perspectiva de consolidação da RMS 
tende a favorecer a reflexão sobre a reorganização do trabalho, 
potencializando as práticas colaborativas e suas implicações na atenção à 
saúde. Dessa forma, fomentar o trabalho multiprofissional na área da saúde 
faz-se primordial, na busca de habilidades que o orientam para um trabalho 
colaborativo, vislumbrando o cuidado integral ao paciente (PIPPITT, 2015). 

 Mediante o exposto, compreender esse modelo de formação através 
das percepções dos próprios residentes, se faz de suma importância na busca 
de diretrizes curriculares mais eficientes e ajustadas à realidade destes 
profissionais. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho, foi compreender a percepção 
dos residentes sobre suas vivências ao longo da formação, bem como 
descrever quais as lacunas e potencialidades vivenciadas ao longo deste 
processo nos programas de pós-graduação lato sensu, na modalidade 
Residência Multiprofissional em Saúde. 
 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo, foi realizando entre os meses de abril 2016 à março 
de 2017, tendo como cenário, um hospital de ensino no sudeste brasileiro, cuja 
a área de abrangência é de1435, 664 km² (BRASIL, 2014), e a demanda 
exclusiva do SUS. 

Os participantes da pesquisa foram residentes ingressos no ano de 
2015 em um dos Programas de RMS da instituição. A coleta de dados se deu 
através de entrevista semi-estruturada. As respostas foram coletadas na forma 
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oral, gravadas em aparelhos de mp4, e posteriormente consolidadas através da 
transcrição para a fase de análise. Todos os preceitos éticos foram atendidos. 

Como método de análise qualitativa para as entrevistas, foi utilizada a 
hermenêutica dialética, a qual, de acordo com Minayo et al., (2013) é uma 
categoria metodológica que se ocupa em compreender textos, buscando na 
linguagem e nos signos realizar a crítica sob os núcleos de sentido 
encontrados. 

A ordenação dos dados, ocorreu de acordo com a proposta por Alencar 
(2012), através da leitura geral do material, da organização dos dados 
coletados, destacando suas diferentes unidades de análise em um quadro de 
falas, seguida das sínteses horizontais e verticais das unidades (ALENCAR et 
al., 2012). 

A análise final dos dados foi realizada através da interpretação dos 
dados obtidos a partir das sínteses, e da identificação dos núcleos de sentido 
expressos pelas falas dos participantes, a fim de obter uma proposta de 
intervenção social e uma proposta para novas pesquisas. 

 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como resultados deste estudo, destacar-se a relevância do trabalho 

multiprofissional na construção de um novo perfil profissional, mais engajado, 
colaborativo e socialmente responsável. Neste sentido as RMS, se 
estabelecem como alternativa no desenvolvimento de habilidades para o 
trabalho multi e interprofissional, fomentando uma formação libertadora, 
pautada no trabalho vivo, vinculado às tecnologias leves que envolvem a saúde 
(ARAÚJO, 2017). 

Através das falas, evidenciou-se que embora existam legislações e 
esforços de diferentes esferas para a consolidação das RMS, os cenários de 
atuação dos residentes, ainda não estão preparados para receber a dinâmica 
do trabalho multiprofissional. 

Foram descritas, lacunas que perpassam desde a falta de estrutura 
física das unidades, serviços e ambulatórios, até o despreparo e/ou ausência 
de preceptores e docentes, tais lacunas refletem o modelo biomédico, 
tecnicista e hospitalocentrico vigente no país.  

O estudo aponta ainda que, embora existam muitas dificuldades para a 
efetivação do trabalho multiprofissional no contexto das RMS, a manutenção, a 
reestruturação e o fortalecimento dos programas de RMS já existentes, se 
estabelecem como as principais estratégias para o aprimoramento desta 
modalidade de formação. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Por fim, entende-se a RMS, como um modelo inovador de formação em 

saúde, e almeja-se através dela, oferecer ao mercado de trabalho profissionais 
diferenciados, comprometidos e socialmente responsáveis, capazes de 
entregar à população cuidados direcionados pelos princípios da integralidade, 
universalidade e equidade. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O sangue é um líquido constituído por uma parte fluida (o plasma) e por 
elementos celulares sólidos (glóbulos e plaquetas), que circula nos vasos 
sanguíneos. É responsável pelo transporte de substâncias (nutrientes, 
oxigênio, gás carbônico e toxinas), regulação e proteção de nosso corpo, 
sendo insubstituível (SMELTZER; BARE, 2005), o que torna a doação um ato 
incomparável. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o percentual 
ideal de doadores de sangue em um país esteja entre 3,5% e 5,0% de sua 
população. No Brasil, esse percentual ainda é muito baixo e preocupante, pois 
não alcança 2,0% da população potencialmente doadora. Além disso, ainda há 
uma queda considerável das doações no período do inverno e das férias, 
fazendo com que os Hemocentros trabalhem com os estoques menores do que 
o mínimo necessário (BRASIL, 1998; OPAS, 2015). Algumas estratégias 
visando aumento do percentual de doadores são propostas em alguns países, 
a exemplo de ferramentas de baixo custo que, embora sejam pontuais, 
apresentam resultados imediatos, tais como o uso de marketing por meio de 
correspondência, e-mail e de telefonemas aos doadores, possibilitando novos 
registros de doações. Assim, este trabalho, produto final da especialização em 
Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, com ênfase em Serviços de 
Hemoterapia, desenvolvida pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia, concluido ao final de 2016, teve como objetivo propor um 
programa de intervenção para aumentar a adesão de doadores de sangue à 
categoria de doadores fidelizados no Hemocentro Regional de Pelotas/RS. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Como meta propõe-se alcançar um percentual de 20% de doadores 
fidelizados, a partir do cadastramento dos doadores que comparecerem junto 
ao Hemocentro Regional de Pelotas/RS para doação de sangue. Recomenda-
se uma capacitação para que toda a equipe possa ser sensibilizada quanto à 
importância do aumento do número de doadores fidelizados no Hemocentro 
Regional de Pelotas/RS, em cumprimento a um dos objetivos do Programa 
Nacional do Doador de Sangue, do Ministério da Saúde, lançado em 2003 que 
objetivava alcançar uma prevalência de 2% da população potencialmente 

mailto:nivianegenz@gmail.com
mailto:polianauesb@yahoo.com.br
mailto:gisele.ib@hotmail.com
mailto:romaniz@terra.cm.br
mailto:andreiabretanha@hotmail.com
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doadora (BRASIL, 2003). Para monitoramento e cadastramento do doador 
fidelizado, definido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 
2015) como aquela pessoa que doa constantemente, sugere-se a criação de 
uma planilha eletrônica em que todos os doadores que aceitarem tornarem-se 
fidelizados sejam lançados na mesma, pelos funcionários da recepção, para 
acompanhamento da equipe. Por ocasião da doação de sangue, deverá ser 
informado ao doador que o mesmo poderá ter acesso aos resultados dos 
exames que serão realizados com o seu sangue antes de o mesmo ser 
liberado para uso transfusional, pois se trata de um direito. Para os resultados 
não alterados, solicitaremos à equipe da Tecnologia da Informação (TI) a 
criação de um sistema de envio por e-mail dos resultados, em dois dias úteis, 
para que o doador não necessite comparecer ao Hemocentro para retirada dos 
mesmos, sendo o envio de responsabilidade do serviço de bioquímica do 
Hemocentro Regional de Pelotas/RS. Quanto à busca dos doadores, 100% 
destes deverão ser contatados por meio de e-mail (para os doadores que 
possuírem este tipo de contato), via telefone (ligação, mensagem ou via 
aplicativo de mensagens) ou ainda via correios, para lembrar-lhes que já 
podem realizar uma nova doação de sangue, quando oportuna. Esta atividade 
ficará sob a responsabilidade do setor de captação. Além disso, sugere-se a 
criação de um sistema de alerta no cadastramento para que a equipe de 
captação seja avisada e mantenha contato com os doadores no período da 
nova doação. Também será solicitada à equipe da TI para que produza uma 
planilha de cadastramento diferenciada para os doadores fidelizados, a fim de 
que a visualização dos mesmos possa ser de acesso rápido no serviço. Nesta 
planilha, serão incluídos todos os dados do doador a partir do preenchimento 
de uma ficha de identificação pelos funcionários da recepção na primeira 
doação, os quais deverão atualizar os dados dos doadores sempre que os 
mesmos comparecerem ao Hemocentro. Também, sugere-se identificar e 
cadastrar os potenciais doadores fidelizados em uma planilha eletrônica que 
poderá ser produzida pela TI para mapeamento e monitoramento dos mesmos 
até que se tornem fidelizados. A equipe de captação deverá ser motivada para 
que promova campanhas de conscientização sobre a importância de manter 
doadores fidelizados, bem como deverá ser incentivada a divulgação de 
informações junto às pessoas menos propensas à doação, como, por exemplo, 
o grupo das mulheres. Para isso, deverão ser providenciados folders 
educativos para serem distribuídos em locais como universidades e empresas 
de Pelotas e na região atendida pelo Hemocentro, bem como poderá ser 
solicitado às empresas de ônibus do município a colocação de adesivos nas 
janelas dos coletivos a respeito da importância de tornar-se um doador de 
sangue fidelizado. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este trabalho não foi implantado no referido serviço até o presente 
momento em decorrência da finalização do contrato de trabalho com a 
instituição. Entretanto, o mesmo poderá ser colocado em prática por qualquer 
um dos profissionais que lá atua. Acredita-se que o identificar o perfil dos 
potenciais doadores dever-se-á incentivá-los a tornarem-se fidelizados, pois 
20% de doadores fidelizados poderá garantir, pelo menos, 50% do volume 
necessário para atender a demanda do Hemocentro e região. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, destaca-se a relevância de implementar o Programa 
de Doação de Sangue Fidelizada no Hemocentro Regional de Pelotas/RS. 
Para isso, salienta-se a necessidade de organizar uma forma de 
cadastramento e monitoramento, pois na instituição referida não há como 
identificar quais são os doadores fidelizados.  

Além disso, observa-se que é de suma importância a intensificação de 
campanhas em todo o município e região atendida pela instituição, no sentido 
de conscientizar a população sobre a importância do ato de doar sangue. 
Assim, para que o objetivo possa ser alcançado, acredita-se que a partir da 
divulgação de informações mais claras sobre o processo de doação de sangue 
e, especialmente sobre os benefícios que uma doação proporciona a quem 
recebe o sangue, poderá estimular, pelo menos, 20% da população 
potencialmente doadora no Hemocentro a manterem-se como doadores 
fidelizados.  
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INTRODUÇÃO 

A compreensão do ambiente de cuidados em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), como um todo, exige dos profissionais de enfermagem uma 
prática competente, consciente e responsável como possibilidade de congregar 
novas tecnologias, visando o bem-estar, o uso racional dos recursos 
tecnológicos, a qualidade de vida do ser humano e da coletividade, a busca do 
equilíbrio/sustentabilidade de todos os elementos participantes dessa totalidade 
(MEDEIROS ET AL, 2016).   

Desta forma, a tecnologia não pode ser vista apenas como um produto, 
mas como um processo, que consiste em conhecimentos e instrumentos 
interligados e complementares entre si, possibilitando contribuições diretas na 
qualidade, efetividade e segurança do cuidado de enfermagem. Como um 
processo envolve diferentes saberes, habilidades, técnicas, recursos físicos, 
materiais e humanos, entre outros, com o objetivo de aumentar a eficiência do 
fazer nas mais variadas esferas (SÁ NETO; RODRIGUES, 2010; SALVADOR 
et al., 2012).  

Nesta perspectiva, o constructo ecossistêmico pode ser apreendido 
como um espaço/ambiente formado de organismos/elementos – 
bióticos/sociais e abióticos/físicos, cujos componentes são interdependentes, 
interagem entre si e  influenciam-se mutuamente (SANTOS, SIQUEIRA, SILVA, 
2009). A dimensão ecossistêmica, remete à ideia de um conjunto de sistemas, 
cada um com seu aspecto de totalidade, interagindo numa rede dinâmica de 
inter-relações, cooperação, circularidade, influências mútuas, entre outros 
princípios capazes de manter o seu equilíbrio dinâmico e auto-organização 
(CAPRA, LUISI, 2014; PRIGOGINE, 2011). Sob o olhar ecossistêmico, o ser 
humano é um dos elementos que integra este sistema interativo/relacional do 
espaço/ambiente da UTI. 

Com base nestas questões, o presente estudo tem como objetivo 
analisar os elementos que compõem a dimensão tecnológica na gestão do 
cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, na perspectiva 
ecossistêmica.  
 
METODOLOGIA 

 
O estudo resultou de um processo de pesquisa documental, de 

característica descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa.  
A análise preliminar dos documentos das Políticas Públicas em Saúde, 

em relação a UTI, teve por finalidade identificar a existência de princípios 
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teórico-filosóficos e organizativos capazes de configurar, com enfoque 
ecossistêmico, a gestão do cuidado de enfermagem na UTI e verificar o seu 
enquadramento aos critérios de inclusão: Ser documento/arquivo oficial do MS 
no período de 1998 a 2013; contemplar o tema de pesquisa; estar disponível 
online na Rede Mundial de computadores. Justifica-se a opção do período de 
1998 a 2013 por contemplar as mais recentes definições oficiais referentes ao 
tema. 

Na composição deste estudo, como recorte da Tese, foi utilizado o 
Documento  6 –  Resolução – RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 – Dispõe 
sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia 
Intensiva, visando à redução de riscos aos pacientes, visitantes , profissionais e 
meio ambiente (BRASIL, 2010).   

 A análise documental, propriamente dita, foi abordada em três etapas: 
Primeira etapa – análise crítica do documento, sobre a qual fundamenta-se as 
cinco dimensões descritas por Cellard (2008) - 1ª Dimensão – Exame em 
relação ao contexto; 2ª Dimensão – Busca dos autores dos documentos; 3ª 
Dimensão –   Autenticidade e confiabilidade do documento; 4ª Dimensão – 
Natureza do texto; 5ª Dimensão -  Conceitos-chave e a lógica interna do texto.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A gestão do cuidado de enfermagem na UTI, com ênfase na dimensão 

tecnológica se configura em diversas formas de aplicação do conhecimento à 
resolução e/ou redução dos problemas de saúde dos usuários, à medida em 
que estes necessitam de condições de atendimento adequado às demandas do 
processo saúde-doença-cuidado, conforme um dos pontos evidenciados no 
documento:  

Os recursos tecnológicos deverão ser proporcionais à 
complexidade/necessidade dos usuários albergados nas áreas assistenciais 
disponíveis (D6). 

Para tanto, na organização do trabalho dos enfermeiros na UTI,  é 
necessário contemplar  a racionalização dos recursos tecnológicos e a 
implantação de diferentes iniciativas de qualidade, que precisam estar 
articuladas às políticas públicas aptas a  redimensionar as ações de 
enfermagem e/ou mesmo solucionar problemas que emergem durante o 
processo de trabalho.   

Nesse sentido, a gestão no cuidado de enfermagem na UTI tem como 
desafio, conforme identificado nos fragmentos: 

Buscar a instrumentalização e atualização no manejo da tecnologia 
utilizada no atendimento de pacientes críticos/potencialmente críticos (D6). 

Orientar os processos de incorporação de tecnologias nos sistemas e 
serviços de saúde (D6). 

Maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos 
disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e 
seguras, em condições de equidade (D6).  

Dessa forma, a gestão do cuidado de enfermagem na UTI e sua inter-
relação com a dimensão tecnológica é capaz de subsidiar o planejamento do 
cuidado, implementar intervenções adequadas e, por fim, avaliar os resultados 
obtidos. Para tanto, conforme os fragmentos, é necessário:  
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Promover o uso do conhecimento técnico-científico atualizado no 
processo de gestão de tecnologias em saúde (D6). 

Utilizar as evidências científicas e considerar os atributos de segurança, 
eficácia, efetividade, eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e 
ambientais da tecnologia em questão (D6). . 

Assim, entende-se que a tecnologia em enfermagem, como resultado do 
processo assistencial, envolve um conjunto de ações, que tem como finalidade 
suprir as necessidades dos usuários nos cuidados em saúde. Dessa forma, 
considera-se que a gestão do cuidado de enfermagem na UTI possibilita o 
planejamento e a tomada de decisão, no uso e aplicação dessas tecnologias, 
em favor da eficiência, racionalidade e melhoria da qualidade do cuidado.  
Além disso, a tecnologia interativa e relacional possibilita a criação de novas 
formas de cuidar, utilizando-se da intencionalidade, criatividade, sensibilidade e 
humanização das práticas.   
 
CONCLUSÕES 

 
Na gestão do cuidado de enfermagem na UTI, essas tecnologias 

integram as ações/atividades do cuidado, relacionadas às interações entre os 
profissionais/trabalhadores da saúde, o usuário e familiares, expressas por 
meio das relações interpessoais. Nessa concepção, a interação influencia e 
sofre influências relacionais, pois, nesse processo, estão presentes os 
sentimentos, as emoções, as crenças e os valores dos sujeitos. Assim, na 
perspectiva ecossistêmica é possível entender que as tecnologias em 
enfermagem são relacionais e dinâmicas, necessitando preservar os elementos 
éticos, sensíveis e solidários no processo de trabalho em saúde, com enfoque 
nas múltiplas dimensões do cuidado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, estima-se que no ano de 2060, o número de idosos chegue à 
75,1 milhões, representando 32,9% dos brasileiros (ALVES, 2014). 
Concomitante ao aumento da população idosa e ao perfil epidemiológico, 
percebe-se uma maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), que acomete a população idosa em 85% dos casos (SANTOS, 
PAVARINI, 2010).  

Diante desta contextualização, ações educativas, reintegrativas e 
promocionais, tornam-se indispensáveis na redução das condições patológicas 
inerentes, bem como, a busca da reintegração da terceira idade às suas 
atividades cotidianas, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Para 
que isso seja efetivo é necessário investir na qualificação profissional, visando 
oportunizar melhoria na qualidade de assistência ao usuário. 

Numa tentativa de resgatar a qualidade de vida a terceira idade, várias 
atividades podem ser exercidas, dentre elas destaca-se a dança, fonte de 
comunicação, interação social/afetiva/emocional e expressão corporal. 
Segundo Hass e Garcia (2006), ela é entendida como uma expressão gestual e 
facial por meio de movimentos corporais capazes de expressar emoções 
sentidas a  se expressam por emoções sentidas a partir de determinado estado 
de espírito. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência 
de uma enfermeira a cerca da utilização da dança como cuidado junto a um 
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Grupo de Hipertensos e Diabéticos(HIPERDIA), usuários de uma Unidade 
Básica de Saúde(UBS) no extremo sul do País. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo consiste em um relato de experiência de uma enfermeira a 
cerca da utilização da dança como cuidado junto a um Grupo de Hipertensos e 
Diabéticos(HIPERDIA), usuários de uma Unidade Básica de Saúde(UBS) no 
extremo sul do País.A vivência transcorreu no período junho a julho de 2017. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A proposta de intervenção por meio da dança emergiu na tentativa de 
ofertar atividades alternativas e motivadoras aos integrantes do grupo de 
HIPERDIA. O plano foi apresentado pela enfermeira da UBS à 27 usuários, 
destes, 22 aceitaram participar, 20 mulheres e 02 homens. Destaca-se a 
inclusão de uma participante com deficit da acuidade visual severo e a 
desistência de um dos participantes do sexo masculino, totalizando 
21integrantes com média de idade de 56,79 anos. 

As atividades foram conduzidas pela enfermeira e uma instrutora de 
dança, com duração de 01 hora e 30 minutos cada, três vezes por semana no 
período de dois meses, totalizando 12 encontros, 18horas de 
intervenção.Todos os dados foram registrados em uma planilha. 
 Cada encontro foi planejado da seguinte forma:30 minutos destinados a 
aferição da pressão arterial, avaliação antropométrica e ausculta do usuário; 05 
minutos de aquecimento; 50 minutos de dança, (alternando ritmos lentos e 
rápidos e coreografias de menor e maior impacto), sempre respeitando os 
limites de cada participante; para finalizar foi proposto 05 minutos de 
alongamento e relaxamento. Os materiais utilizados foram: 
esfigmomanômetro,estetoscópio, fita métrica,balança digital,hemoglicoteste, 
fitas para hemoglicotestes,aparelho de som e cadeiras dispostas na sala 
principal da assosciação de moradores locais. 

Ao longo das atividades constatou-se o aumento de interesse da 
comunidade em geral de se integrar ao “grupo de dança”, no entanto, não 
houve a inclusão de novos integrantes. Em se tratando especificamente dos 
participantes, pode-se observar adesão de maneira assídua, aumento de 
vínculo e interação social, elevação da auto-estima e maior disposição para as 
atividades cotidianas. Ao analisar a planilha com os dados das ações 
evidenciou-se diminuição significativa dos índices hipertensivos e glicêmicos, 
bem como, a redução da busca aos serviços de saúde por parte dos 
participantes. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que a dança pode ser considerada uma forma de cuidar junto a 
grupos, neste caso, HIPERDIA. Isto por que, por meio deste experiência, pode-
se observar melhoria na qualidade de vida dos participantes.  

Ainda, esta experiência possibilitou, aos participantes, compreender 
melhor que o ato de cuidar vai além da medicalização. Atividades integrativas e 
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complementares oportunizam olhar o ser humano na sua totalidade, 
valorizando e trabalhando suas potencialidades para o enfrentamento das 
adiversidades cotidianas. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Ao avaliar a realidade dos serviços de saúde do país, o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-
AB), questionou os profissionais sobre a existência de ações de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) na Atenção Primária à Saúde (APS), revelando 
que 81,1% dos municípios apresentaram alguma experiência de EPS (PINTO 
et al, 2014). Essa realidade nos auxilia na compreensão da dimensão do tema 
EPS, dado que mais de catorze mil equipes da ESF do país relatam vivenciar 
alguma atividade educativa em seu cotidiano. A partir dessa realidade 
entendemos a EPS como um processo educativo que se dá no cotidiano do 
trabalho em saúde e apresenta uma ligação entre educação/trabalho/cidadania 
através de uma política de educação e saúde, reforçando a ligação política 
entre saúde e educação (CECCIM; FERLA, 2009).  

Isto posto, apresentamos uma proposta diferenciada no que diz respeito 
a construção do conhecimento coletivo, que coloca os atores na gestão do 
trabalho em saúde, através da EPS. Logo, este trabalho tem como objetivo 
apresentar a utilização da pesquisa-ação no campo da EPS na APS. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um recorte da dissertação de mestrado, uma pesquisa-ação 

de abordagem qualitativa. Para facilitar a compreensão do processo de EPS a 
pesquisa-ação buscou respostas e alternativas para a consolidação de práticas 
educativas no processo de trabalho das equipes de saúde.  Dessa maneira, a 
pesquisa-ação é um método de pesquisa não-convencional que busca a 
intervenção, o desenvolvimento e a mudança, prevendo a interação entre o 
pesquisador e os atores envolvidos (GIL, 2010). As decisões no campo da 
pesquisa são sempre coletivas (THIOLLENT, 2011). 

A pesquisa-ação constitui-se de diferentes formas e fases, sendo 
apresentadas três fundamentais: a identificação do problema e 
contratualização/discussão; o planejamento da ação; e a teorização, avaliação 
e publicação dos resultados (BARBIER, 2007). 

Os dados foram gerados em 2016, no Município de Arvorezinha, com 40 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente foram respondidos 

mailto:enfermeiro.guipinheiro@gmail.com
mailto:marcelos@ufcspa.edu.br
mailto:–%20andreawb@ufcspa.edu.br


 

 

589 
 

questionários autoaplicáveis, seguindo o processo foram realizados cinco 
encontros em formato de seminários. No primeiro foi realizada a identificação 
do problema/situação e a contratualização da pesquisa-ação, no segundo foi 
dedicado ao planejamento da ação e no terceiro, quarto e quinto foram 
dedicados à avaliação das ações. Os dados sofreram análise temática de 
Minayo (2014). 

Os procedimentos éticos foram respeitados, os profissionais passaram 
pelo Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, o projeto de pesquisa foi 
apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCSPA, sob 
número 1.459.159, CAAE: 53113816.7.0000.5345.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa-ação foi realizada de forma colaborativa entre os atores desse 

estudo, gerando dados importantes para o processo de consolidação da EPS e 
promovendo mudanças significativas na organização dos processos 
educativos. A partir desse enfoque, a problematização sobre a realidade 
vivenciada serviram como suporte de potencialização da experiência e como 
elementos potencializadores no cotidiano.  

Dessa forma, foram elencadas como facilidades: o espaço físico e formal 
que é dedicado para o desenvolvimento da EPS; a atuação do NUMESC – 
Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, que é um grupo que 
organiza e atua na condução dos processos de EPS; e a utilização de 
metodologias ativas na EPS. Já como dificuldades afirmam que as demandas 
do dia a dia, dificultam a participação na EPS. E como propostas sugerem a 
ampliação do NUMESC, a participação de todos os profissionais na EPS e a 
construção de um projeto de intervenção. 

O projeto de intervenção foi operacionalizado e após aplicados 
procedimentos de avaliação individuais e coletivos. Após a realização de todas 
as etapas desta investigação foi criada a Política Municipal de Educação 
Permanente em Saúde, a qual garante a implementação do NUMESC, seu 
funcionamento, sua estrutura, os profissionais e garante a instituição das fases 
e prerrogativas da EPS elencadas por esta pesquisa-ação. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Toda a vivência da pesquisa-ação nos faz refletir sobre a gestão no 

contexto da APS que, para Rovere (1994), a EPS se dá em um espaço 
possível de reflexão e intervenção sobre a realidade dos serviços de saúde, 
gerando processos de gestão sobre ela, pois a EPS se dá através de 
processos educativos no trabalho, para o trabalho e pelo trabalho. Assim, a 
intervenção, a mobilização, a circulação e a produção de conhecimentos, 
tecnologias e sentimentos, se dá estreitando a relação de saber e poder, 
reforçando a ligação entre a técnica e a política. Assim, essa pesquisa-ação 
colaborou e viabilizou que esses preceitos fossem fomentados no seu 
desenvolvimento e permanecendo pulsantes nesse contexto, uma vez que a 
política pública foi instituída e precisa se manter enquanto ferramenta de 
transformação da realidade local. 

Enfim, a pesquisa-ação torna-se essa ferramenta de transformação que, 
aliada aos processos educativos, produz frutos como os apresentados nesse 
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contexto, colaborando de diferentes formas com os níveis de atenção, gestão, 
processo de trabalho e EPS. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Para alavancar a ciência se faz necessário a ampla divulgação do 

conhecimento provenientes das investigações cientificas. A pesquisa permite 
fundir o achado científico de opiniões e ideias, possibilita descrever o 
conhecimento no seu estado atual e promove o impacto de seu resultado sobre 
a prática profissional1.  

 Neste sentido, a pesquisa em enfermagem possibilita transformar o 
contexto teórico-filosófico da profissão pois, seu objetivo é desenvolver, por 
meio de evidências cientificas, resultados de um fenômeno ou uma relação 
particular1. Assim, também, pode ser compreendida como o conjunto de 
conhecimentos, tecnologias e inovações produzidas que aplicadas em ações 
do cuidado/trabalho resultam em melhorias na saúde da população2. 

 Como prática de trabalho, a enfermagem presta o cuidado e o bem estar 
à população, desempenhando ações: assistenciais, de ensino, gerenciamento 
e pesquisa. As atividades na prestação do trabalho em enfermagem ao ser 
humano, envolvem aspectos de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação em saúde, que necessitam acompanhar os avanços tecnológicos 
constantes que produzem mudanças na área da saúde e exigem atualização 
do conhecimento. 

A conexão entre a pesquisa e o trabalho de enfermagem é aproximar a 
profissão com suas habilidades técnico/científicas e aprender com a prática 
social e o campo atuante da profissão  Assim este trabalho objetivou refletir a 
pesquisa como meio de qualificar o trabalho de enfermagem, refletindo sobre a 
aproximação dos estudos científicos com os campos de atuação da 
enfermagem. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo de reflexão teórica, realizado nos meses de junho 

e julho de 2017, oriundo das discussões e questionamentos realizadas entre 
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pesquisadores e profissionais de enfermagem, em um grupo de pesquisa, a 
respeito da importância da articulação entre a pesquisa e o  trabalho de 
enfermagem. . Para atender o objetivo proposto pelo estudo, adota-se uma 
abordagem metodológica teórico-conceitual fundamentada em leituras acerca 
do tema em estudo. Inicialmente foram selecionados os textos para leitura. 

Seguiu-se a leitura crítica-analítica intensa dos textos com a finalidade 
de selecionar os aspectos e as abordagens de maior significância quanto aos 
conceitos e sua aderência e inter-relação da pesquisa e do trabalho em 
enfermagem. As leituras levaram ao aprofundamento da temática, a apreensão 
das ideias apresentadas pelo autores e auxiliaram direcioná-la ao encontro do 
objetivo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa na área de conhecimento da enfermagem está evoluindo ao 

longo dos anos, tanto no que se refere a publicações, como no incremento de 
oferta de Programas de Pós-graduação. Nas últimas décadas, as iniciativas 
para o desenvolvimento da pesquisa têm-se multiplicado com o objetivo 
principal de qualificar a prestação da assistência criando, implementando e  
utilizando a redes de cuidado e ampliando a produção do conhecimento em 
saúde3. 
 Na evolução da produção científica na área da saúde, a criação do curso 
de Mestrado, a partir da década de 70, impulsionou o crescimento das 
questões de pesquisa, e posteriormente com o Doutorado em meados da 
década de 80, concretizou a formação de pesquisadores, enfermeiros, críticos 
e analíticos nas questões sociais em saúde.  
  Nesse ínterim, a enfermagem brasileira, ao longo da sua história, 
enquanto ciência, busca maior reconhecimento profissional por meio da 
produção do saber e do seu trabalho.. A pesquisa elaborada com a finalidade 
de construir transformações, inovações tecnológicas e avanços no processo 
saúde e doença da população, possibilita uma melhor qualidade no processo 
saúde-doença-cuidado2. Como prática de trabalho, a enfermagem presta o 
cuidado e o bem estar à população, desempenhando ações: assistenciais, 
ensino, gerenciamento e pesquisa. As atividades na prestação do trabalho em 
enfermagem ao ser humano envolvem aspectos de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação em saúde, que necessitam acompanhar os avanços 
tecnológicos constantes que produzem mudanças na área da saúde e exigem 
atualização do conhecimento. 

A atualização do conhecimento se processa de diversas formas, mas a 
pesquisa apresenta-se de maneira significativa para   conhecer a realidade em 
que o usuário está inserido. Ela possibilita conhecer as reais necessidades de 
um grupo em questão e, assim, programar e executar, por meio do trabalho em 
enfermagem, ações de cuidado que permitam promover, manter e/ou recuperar 
a saúde do indivíduo que é cuidado.  

Assim, o trabalho da enfermagem necessita da pesquisa para atuar de 
maneira coerente e objetiva, tomando por base as necessidades do usuário 
detectadas pela investigação. Portanto, a pesquisa para produzir efeitos 
benéficos no cuidado, precisa apoiar-se nas ações do trabalho desenvolvidas 
pela enfermagem, pois existe uma relação inevitável entre ambos, e uma 
coexistência mútua. 
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Esses aspectos de inter-relação, intrínsecos à pesquisa e ao trabalho, 
encontram, atualmente, grande apreço pelos pesquisadores.  Seus resultados 
inserem-se no expoente da valorização profissional, expressos pelo aumento 
da produção científica que contribui para a melhoria do trabalho da 
enfermagem.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A inter-relação entre a pesquisa e o trabalho de enfermagem possibilita 

qualificar o cuidado em saúde, melhorar a assistência o ensino e a pesquisa. É 
necessária a aproximação do pesquisador ao meio a ser pesquisado e explorar 
campos ainda pouco trabalhados, como, estilo de vida e bem estar, meio 
ambiente e saúde, tecnologias, espaços de cuidados domiciliares, hospital dia 
e cuidados paliativos. 

A pesquisa em enfermagem tem a capacidade de alterar o contexto 
filosófico e teórico da profissão, uma vez que seu principal objetivo é criticar, 
refinar e desenvolver ,com consistência teórica, os resultados das pesquisas. O 
produto da pesquisa é utilizado no aperfeiçoamento da prática profissional 
qualificando, principalmente, a assistência em saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Manejo de Contingências (MC) é uma técnica, baseada na teoria 
comportamental, que utiliza incentivos motivacionais como forma de reforçar 
atitudes positivas. Essa estratégia aplica-se no tratamento da dependência 
química ao estimular a mudança para comportamentos benéficos aos 
pacientes, como por exemplo, a abstinência (HIGGINS, 1999). Na unidade 
estudada, foram incorporados reforçadores no programa de tratamento, em 
que, a partir do cumprimento de regras de convivência e participação nas 
atividades propostas, os pacientes recebem pontuações, que posteriormente 
podem ser convertidas em gratificações e bonificações de suas preferências. 
Ressalta-se que os pacientes enfrentam diversos problemas e obstáculos nos 
ambientes de tratamento, que vão além da desintoxicação, evidenciando 
dificuldades comportamentais, sociais, e vulnerabilidades em geral. A partir 
dessa perspectiva, são ofertados programas de tratamento diversificados, que 
possam modificar ou reestruturar fatores nocivos da vida do indivíduo, e 
sobretudo, que promovam significado nos planos terapêuticos singulares. 
Diante disso, o objetivo deste estudo é problematizar sobre a utilização do 
manejo de contingências, como técnica complementar a uma série de 
intervenções terapêuticas, em um programa de tratamento de dependência 
química, sob a ótica dos profissionais da unidade em questão.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo qualitativo, transversal, com caráter exploratório-
descritivo, sendo um recorte de dissertação de mestrado. O cenário da 
pesquisa foi uma unidade de internação em adição, que dispõe de 20 leitos 
para pacientes do sexo masculino, em que predominam problemas 
relacionados ao álcool, crack e outras drogas. O programa de tratamento 
ofertado utilizou-se de conceitos teóricos norteadores das práticas clínicas, nos 
quais inclui-se o Manejo de Contingências. Os participantes do estudo foram 10 
profissionais contratados, participantes das equipes assistenciais, escolhidos 
por conveniência, considerando o desenvolvimento de atividades junto aos 
pacientes, em atendimentos individuais e/ou grupais. A coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas e 
transcritas de forma literal. As transcrições foram categorizadas a partir do 
software NVivo, codificando as palavras mais frequentes entre as categorias 
estudadas. Neste recorte, será apresentada a categoria “dependência química” 
que emergiu do seguinte questionamento: O que você acha destas técnicas em 
relação ao tratamento da dependência química? Para a análise dos dados 
obtidos adotou-se a análise de conteúdo proposta por Minayo (2006). O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital em questão. 
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 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados demonstram que, conforme os profissionais entrevistados 
verbalizavam sobre o manejo de contingências e sua aplicação no tratamento 
da dependência química, citaram com maior frequência as palavras “droga”, 
“gratificação” e “vida”. Ao mencionarem “droga” em suas falas, em geral, 
remetem para as situações de uso, buscando sentidos e alternativas benéficas 
aos pacientes. Reconhecem a intensidade e o poder que estão relacionados ao 
uso de substâncias, de modo que o uso da droga ocorre em busca de uma 
recompensa ou sentido subjetivo. Nessa perspectiva, os profissionais 
entendem a aplicação do MC no tratamento como forma de proporcionar o 
atendimento dessa gratificação de outras maneiras, que não pela droga, 
recompensando a atitude do paciente de não usá-la. Petry, Alessi e Rash 
(2013) acrescentam que os efeitos do MC se estendem além do seu impacto 
nos comportamentos de consumo de drogas e do período em que as 
recompensas estão em vigor, destacando que a implementação do manejo de 
contingências melhora o funcionamento psiquiátrico dos pacientes e auxilia na 
redução dos custos dos cuidados de saúde. O sentido atribuído pelos 
profissionais quando verbalizam a palavra “gratificação” durante as entrevistas 
está relacionado a uma ressignificação das experiências recompensadoras, 
independente da intensidade, incluindo o próprio uso de drogas, considerando 
a singularidade dos sujeitos. Essa ressignificação surge quando o paciente vai 
conseguindo se reconhecer sem o uso, e começa a descobrir que pode ter 
outras gratificações na vida que não estejam relacionadas a droga, podendo 
investir em outras situações que lhe proporcionem prazer e satisfação. 
Prendergast et al (2006) afirmam que o uso dessa técnica é capaz de 
estabelecer e manter a abstinência mesmo em dependências químicas graves, 
possibilitando também aos pacientes o desenvolvimento de habilidades 
psicossociais, e assim prolongando o período de abstinência e contribuindo 
para uma mudança no estilo de vida. Quando os entrevistados apontam a 
palavra “vida”, remetem aos cuidados que a equipe deve atentar para melhor 
adaptação das técnicas do MC ao contexto dos indivíduos, considerando seu 
cotidiano, funcionamento e significados subjetivos. Autores corroboram com 
essa perspectiva ao trazerem em seus estudos que a dependência química 
possui características multidimensionais, implicando em abordagens 
terapêuticas que considerem a singularidade do paciente, sua cultura e 
contexto de vida, atendendo a todas as áreas afetadas, devendo ser 
estruturadas de modo que, quando pertinentes, possam ser reformuladas 
conforme as necessidades dos sujeitos (PINHO; OLIVEIRA ALMEIDA, 2008).    

  
4. CONCLUSÕES 

 
Diante do exposto, o manejo de contingências apresenta-se como uma 

potente ferramenta no tratamento da dependência química, uma vez que 
apresenta custos reduzidos de implantação e treinamento das equipes. 
Também promove um ambiente fortemente integrado e focado no programa de 
tratamento entre pacientes e profissionais, especialmente no contexto de 
internação, podendo ser associada a outras práticas terapêuticas, voltadas 
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para as diferentes fases da recuperação, na garantia da abstinência e 
qualidade de vida dos pacientes. Ademais, torna-se evidente a sua importância 
enquanto estratégia de motivação, adesão e retenção dos pacientes em 
tratamento, assim como essencial para a manutenção da saúde dos mesmos, 
oportunizando novos sentidos e percepções em relação ao processo de uso de 
drogas e sua abstinência. 
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EIXO TEMÁTICO: (x ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma parceria entre o Ministério da 

Saúde e o da Educação, instituído em 05 de dezembro de 2007 pelo Decreto 
Presidencial n.º 6.286, na perspectiva da atenção integral e inovadora à saúde 
de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino.  (BRASIL, 2011).  

O PSE visa valores da promoção da saúde por abordar princípios da 
integralidade, equidade, participação social, empoderamento, autonomia, 
sustentabilidade e intersetorialidade. O espaço escolar é rico e produtivo  para 
que sejam desenvolvidas atividades de educação e promoção da saúde. 
(WESTPHAL, 2006). 

Para que o PSE tenha êxito é necessária a intersetorialidade entre saúde 
e educação, unindo pesquisa, teoria e prática expressando um processo de 
aprendizagem e determinação dos atores, que deve se reverter em uma gestão 
e prática integrada, com capacidade de responder com eficácia à solução de 
problemas da população de um determinado território (JUNQUEIRA, 2004).  

Neste ínterim este estudo teve como objetivo realizar intervenções na 
perspectiva do programa saúde na escola.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, utilizando o método da 
pesquisa intervenção. Previamente à coleta de dados o projeto foi 
encaminhado a um comitê de ética em pesquisa, obtendo aprovação sob o 
parecer número 15/12. Após a aprovação entrou-se em contato com a diretora 
da escola para realizar as atividades propostas. Foi realizada nos meses de 
setembro a dezembro no ano de 2014, em uma UBS e em uma Escola de 
Ensino Fundamental no município de Pelotas. Foram desenvolvidas ações 
educacionais, avaliações clínicas e capacitações para os profissionais da área 
da saúde e da educação, sobre temas relevantes que foram abordados junto 
aos alunos.  

 
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A implantação e melhoramento do Programa de Saúde na Escola foi o 

foco das intervenções já que o programa tinha implantação recente, e eram 
necessários ajustes para a implantação e organização do trabalho na UBS. O 
público beneficiado foram estudantes da educação básica, pais dos 
estudantes, comunidade e profissionais de educação e saúde. Com a 
intervenção se pode notar a melhoria em relação à ampliação das ações 
educacionais voltadas para a comunidade adstrita, e consequentemente 
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aumentando os níveis de saúde por intermédio da prevenção. As ações 
desenvolvidas neste estudo bem como o período que foram realizadas estão 
expressas no Quadro abaixo. 
 

Ação 1º mês 2º mês 3º mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitar a equipe da UBS sobre o 

protocolo do PSE. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar o corpo docente sobre os 

temas abordados ao longo do ano com 

os alunos em aulas. 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

Capacitar a equipe (profissionais de 

saúde e docentes) para o 

preenchimento correto dos 

documentos de registro 

X            

Organizar os recursos disponíveis 

junto à escola e UBS para o 

desenvolvimento das atividades. 

X     X   X    

Organizar da agenda da UBS dos 

profissionais envolvidos na promoção 

da saúde na escola 

X            

Reunião com a equipe diretora para 

apresentar as ações do projeto e 

definirmos datas possíveis das ações 

sem prejuízo nas atividades diárias. 

X    X    X    

Avaliar registros já existentes na 

escola alvo sobre o perfil da população 

frequentadora. 

X X           

Elaborar lista com nome e contato das 

crianças que faltam as atividades na 

Escola. 

   X     X    

Realizar visitas domiciliares para 

busca ativa das crianças faltosas. 

   X X X X X X X X X 

Avaliar os registros, para um 

monitoramento constante das ações. 

X X X X X X X X X X X X 

Avaliar junto à equipe da UBS e 

docentes a necessidade de melhorias 

e estratégias mais eficazes no projeto. 

X   X   X   X   

Promoção da saúde por meio de 

palestras, dinâmicas e oficinas. 

X X X X X X X X X X X X 

Avaliação clínica nos educandos da 

escola alvo. 

X X X X X X X X X X X X 
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Reunião com os pais sobre as 

atividades desenvolvidas na escola.  

  X    X    X  

Desenvolver atividades que envolvam 

a comunidade para identificar junto a 

ela as necessidades em relação às 

crianças, adolescentes e jovens que 

podem ser trabalhadas na escola 

   X   X    X  

Confecção das planilhas para 

monitoramento das atividades 

desenvolvidas. 

X            

Reunião com os professores para 

identificar o que eles podem fazer no 

cotidiano para auxiliar na promoção da 

saúde. 

X   X    X     

Monitoramento e avaliação das 

atividades prestadas. 

X  X  X  X  X  X  

Buscar parceria com gestor municipal 

para garantir material adequado e 

pessoal (equipe de saúde bucal) para 

avaliação e atendimento das crianças 

e adolescentes. 

X X           

Definição de cada membro da equipe 

para desempenho das atividades tanto 

na UBS como na escola. 

X X           

 
 

3. CONCLUSÕES 
 

Com as ações propostas na intervenção pode-se notar uma organização 
na implantação do PSE, ampliação da cobertura da atenção da saúde do 
aluno, melhora na qualidade do serviço oferecido, ampliação das ações, 
reforço do vínculo entre UBS e escola. A intervenção também trouxe melhorias 
para a equipe com capacitações, atualizando os funcionários sobre protocolos 
preconizados pelo ministério da saúde, organizando a equipe. Foi de extrema 
importância a realização das atividades do PSE como a qualificação do serviço, 
já que o mesmo não era desenvolvido por falta de conhecimento do programa, 
planejamento e articulação dentro da equipe. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A doença de Chagas (DCH) é causada pelo protozoário Trypanosoma 
cruzi, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das 
doenças tropicais mais negligenciadas no mundo, estudos mostram que a 
população possui pouco conhecimento sobre o assunto, por esse motivo, as 
medidas de controle do vetor da DCH devem ser reforçadas através de ações 
de caráter educativo (VILLELA et al., 2009; WHO, 2017). Devido à carência de 
material audiovisual com esta temática no Rio Grande do Sul (RS) e a 
importância da moléstia no estado, o objetivo deste estudo foi construir um 
documentário educativo sobre a DCH e seus vetores. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Esse é um estudo do tipo desenvolvimento de tecnologia educativa 

digital, foi firmada uma colaboração entre pesquisadores da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS/SES/RS) e o Telessaúde-UFRGS para elaboração do vídeo. Cabe 
informar que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer n.° 
287.362, e obteve auxílio financeiro do CNPq, o que permitiu emprego de 
recurso para sua realização (nº processo: 467104/2014/Chamada nº 31/2014, 
Pesquisa sobre doença de Chagas).  

O vídeo foi construído em três etapas de acordo com a metodologia de 
Kindem & Musburger (2005):  
Pré-produção: Se constituí da etapa que visa preparar, planejar e projetar o 
vídeo. Nessa etapa foi definido o roteiro, com a estrutura da filmagem 
detalhada.  
Produção: Consiste na fase em que foram gravadas as cenas e os áudios 
(Figura 01), o local escolhido para a filmagem foi a região noroeste do estado 
do RS, devido a persistência do vetor Triatoma infestans nas últimas décadas. 
Pós-produção: É a última etapa, na qual se fez a edição e a organização das 
tomadas gravadas para composição das cenas até finalização do vídeo.  

mailto:tanisebianchi@hotmail.com
mailto:cibele_velleda@yahoo.com.br
mailto:sabrinajeske@hotmail.com
mailto:anapaulagrala@gmail.com
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Figura 1-Preparação para filmagem com integrantes do projeto 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Esse documentário foi produzido com intuito de esclarecer as principais 

dúvidas da população sobre a DCH e seus vetores, trata-se de uma nova 
ferramenta para controle da mesma, sobretudo para ser aplicada nas 
atividades de vigilância e reuniões educativas. Foram capturadas mais de 20 
horas de imagens para elaboração do documentário. Após a edição, o vídeo 
possui duração de 21’31’’, sendo que o mesmo está disponível livremente na 
internet (https://www.youtube.com/watch?v=x7RqdQB7XjA) e também através 
de cópias gratuitas em DVD.  

O documentário tem início com a descoberta da DCH, após isso, existe 
elucidação sobre os “barbeiros”, seu ciclo de vida, sendo mostradas as 
principais espécies de triatomíneos capturadas no RS, foram destacados o T. 
Rubrovaria, espécie mais comum no estado, e o T. Infestans que é 
considerado o principal vetor para DCH (BEDIN et al., 2009). 

A seguir, tem-se o acompanhamento de uma equipe de vigilância em 
saúde, que mostra de que maneira é realizada a vistoria no interior das 
residências e no peridomicílio (Figura 02) e também como identificar os 
vestígios deixados pelos “barbeiros”. Para tanto, é chamada atenção aos 
principais locais de encontro dos triatomíneos, sendo filmada a busca em 
galinheiros, ninhos de animais, pedras, interior das residências, dentre outros 
(OLIVEIRA-LIMA et al., 2000). 

Depois da abordagem no campo, foram tratadas as formas de 
transmissão e a epidemiologia da doença. Escolheu-se por citar os diversos 
modos de transmissão da DCH, além da vetorial, como a via oral, via congênita 
e a via transfusional (hoje menos comum em virtude do maior controle dos 
bancos de sangue), todas são relevantes no que tange a parasitose nas 
últimas décadas, posto que os inquéritos sorológicos apontam para a virtual 
inexistência de transmissão da doença por via vetorial no Brasil em anos 
recentes (OSTERMAYER et al., 2011). 

As complicações da DCH e suas fases também foram discutidas, sendo 
relatadas as principais alterações cardíacas e digestivas, com ênfase para a 
cardiopatia chagásica (RASSI & MARIN, 2010). O vídeo termina salientando 

https://www.youtube.com/watch?v=x7RqdQB7XjA
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que a vigilância dos vetores da DCH é fundamental e que a participação de 
toda comunidade é importante no controle. 

O filme já está sendo exibido para a população através de reuniões com 
a comunidade, escolas, Unidades Básicas de Saúde e nos treinamentos dos 
novos agentes de saúde. 

 
Figura 2-(A) Vistoria no interior da residência (intradomiciliar) pelo agente de 

vigilância em saúde (B) Vistoria dos anexos da residência (peridomiciliar) pelo 
agente de vigilância em saúde 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O emprego de vídeos como instrumento educativo colabora com a 

construção de conhecimentos, pois as informações contidas nesse meio 
audiovisual alcançam a todos sem distinção, assim o presente documentário se 
constitui de uma ferramenta de utilização pública, que visa auxiliar na 
promoção do controle/profilaxia da DCH e seus vetores. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
As ações políticas desenvolvidas no Brasil no que tange o consumo de 

substâncias psicoativas tais como a Cannabis, conhecida popularmente como 
“maconha”, pautam-se na conduta proibicionista, que ilegaliza a produção, 
venda e consumo desta substância (IPEA, 2017). Associadas às praticas 
proibicionistas estão à repressão policial ao usuário e ao narcotraficante, o 
estigma social relacionado ao uso e a inserção do usuário em ambientes 
socialmente vulneráveis para a aquisição e consumo. Esta realidade brasileira 
contrasta-se com a de outros países, como o Uruguai que faz fronteira com o 
Brasil. Neste ambiente fronteiriço Brasil-Uruguai, onde de um lado é permitido a 
produção, comercialização e consumo, e do outro estas práticas são totalmente 
proibidas, concretizam-se aspectos socioculturais influenciados por políticas 
divergentes. Este contexto, permeado por particularidades, torna-se um 
ambiente rico para o desenvolvimento de estudos que permitam compreender 
relevantes aspectos à saúde pública. Nesta perspectiva, este visa relatar os 
desafios para o desenvolvimento da coleta de dados de uma pesquisa 
qualitativa transversal descritiva realizada com consumidores de substâncias 
psicoativas na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, através da experiência na 
coleta de dados. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Relato de experiência sobre a coleta de dados qualitativos da pesquisa 

“Identificação de indicadores para o monitoramente e avaliação de impactos da 
nova política de regulação do mercado de Cannabis sobre a saúde pública e as 
práticas e consumo de drogas na zona de fronteira entre Brasil e Uruguai”, 
desenvolvida pela Faculdade de Enfermagem (FEn) da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel), com financiamento da Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça (MJ) em parceria com o Ipea.Tal 
proposta surgiu a partir de uma iniciativa dos governos dos dois países após a 
aprovação da Lei 19.172 do Uruguai, com o intuito de avaliar possíveis 
impactos dela advindos.  
A coleta de dados, deu-se de janeiro a março de 2016, em nove municípios de 
referencia e/ou fazem fronteira Brasil-Uruguai. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva exploratória realizada por meio da pesquisa qualitativa com usuários 
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de drogas e profissionais de saúde em municípios da zona de fronteira entre 
Brasil e Uruguai. A coleta de dados se deu através de entrevistas 
semiestruturadas, observação participante com registro em diário de campo e 
pesquisa documental. Durante a coleta de dados, foram visitados vários 
serviços e tentou-se acompanhar a rotina de trabalho de alguns deles, sendo 
feita a observação participante. Foram visitados centros de atenção 
psicossocial (Caps) tipo II, Caps álcool e drogas (AD), Caps Infantil, hospitais 
gerais, unidades básicas de saúde (UBS), estratégias de saúde da família 
(ESFs), serviços de pronto atendimento, pronto socorro, Serviço de Ambulância 
Móvel de Urgência (Samu), Centro de Referência em Assistência Social (Cras), 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e 
Penitenciárias. 

Os participantes do estudo foram subdivididos em dois grandes grupos: 
profissionais e usuários de substâncias psicoativas. Entre os profissionais, 
foram convidados a participar todos que exercessem suas funções em algum 
serviço de saúde, assistência social ou segurança pública que oferecessem 
algum tipo de atendimento a pessoas usuárias de drogas. Entre os usuários de 
drogas, foram entrevistados aqueles que estivessem em tratamento nos Caps, 
os quais eram indicados pelas equipes e pelos convidados a participar. 
Também foram entrevistados usuários de drogas que não estivessem 
realizando tratamento, os quais foram abordados na rua, aleatoriamente ou 
indicados por profissionais. Estes usuários externos aos serviços iam, 
posteriormente, indicando outras pessoas para as entrevistas, conforme o 
método bola de neve. Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística 
utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais (informante-chave) 
de um estudo indicam novos participantes, que por sua vez indicam novos 
participantes, e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo 
proposto (ou a saturação dos dados). Portanto, a bola de neve é uma técnica 
de amostragem que utiliza cadeias de referência como uma espécie de rede 
(Albuquerque, 2009). A pesquisa obteve aprovação da Comissão de Ética do 
Ipea através do Oficio no 013/2015. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A efetivação da coleta de dados sofreu forte influência do contexto social 

e cultural relacionado com o consumo substâncias psicoativas ilegais no Brasil. 
Dentre os aspectos que dificultaram este processo, estão: a abordagem do 
usuário sobre a temática, relacionado à ilegalidade do uso, levando ao medo 
de falar sobre a Cannabis por parte do entrevistado, bem como, aos receios 
dos entrevistadores em abordar as pessoas que são estigmatizadas pelo uso 
de “drogas”; a falta de vínculo entre entrevistados e entrevistadores, 
desmotivando a aceitação da participação da entrevista, uma vez que os 
entrevistadores não faziam parte da comunidade; a execução da entrevista na 
cena de uso e a variação socioambiental, pois ao longo das entrevistas havia o 
intenso receio do aparecimento ocasional da polícia, bem como a forte 
influência da poluição sonora. Todavia, o processo de realização da coleta de 
dados proporcionou aos entrevistadores da pesquisa a aquisição de um vasto 
conhecimento acerca das particularidades que tangenciam os contextos 
socioculturais das pessoas que usam substâncias psicoativas e, ainda, a 
desconstrução da imagem estigmatizada dos usuários.  
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4. CONCLUSÕES 

 
O desenvolvimento da coleta de dados que envolvem temáticas sociais 

ainda pouco exploradas e/ou estigmatizadas torna-se um grande desafio à 
evolução da pesquisa social científica, exigindo maior preparo e envolvimento 
dos atores deste contexto. O método bola de neve, embora pertinente, pode 
trazer forte viés em relação ao perfil dos entrevistados, bem como, ao contexto 
sociocultural vislumbrado pelos entrevistadores. A existência de uma política 
proibicionista relacionada à forte coação dos usuários torna-se um fator 
limitador do acesso a informações fidedignas acerca das questões sociais e de 
saúde, deste público. A execução da pesquisa revela, embora com 
singularidades, relevantes informações sobre o contexto ainda pouco estudado. 
Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com este público utilizando 
distintos métodos, a fim melhor compreensão da sociedade contemporânea e 
suas demandas.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O uso de drogas abusivo necessita ser conhecido, para que de fato seja 

proposta uma atenção de qualidade aos usuários, aos quais na maior parte das 
vezes vivem as margens do serviço local de saúde. Esse trabalho objetivou 
caracterizar o perfil dos usuários de crack do município de Pelotas/RS e os 
seus padrões de uso.  

Diante de todas as interfaces que permeiam o uso abusivo de crack é 
necessário que se conheça melhor o perfil da população usuária e seu padrão 
de uso, para que  se  possa organizar estratégias de enfrentamento dentro e 
principalmente fora dos serviços de saúde, ou seja, que os profissionais 
possam  estar  melhor capacitados para atuar na promoção de saúde dentro do 
território e da comunidade para que consigam avançar no movimento de incluir 
no plano de cuidado também os usuários de drogas e álcool (OLIVEIRA, 
COIMBRA, 2014). 

De acordo com a Brasil (2013) os estudos epidemiológicos na área das 
drogas devem ajudar no diagnóstico do uso de drogas em uma determinada 
população. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato da experiência da coleta de dados do projeto de 

pesquisa intitulado “Perfil dos usuários de crack e padrões de uso”. E tem por 
objetivo relatar o processo de coleta de dados quantitativos nos diferentes 
territórios.  

A população alvo do estudo foi constituída por todos os usuários 
acompanhados pela Estratégia de Redução de Danos e CAPS AD, residentes 
no município de Pelotas-RS, durante o período de outubro de 2011 a outubro 
de 2012. 

O projeto foi aprovado sob o n° 301/2011 pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas.     

Na proposta quantitativa foi utilizado um estudo epidemiológico do tipo 
transversal, sendo que para coleta de dados foi realizado cálculo de amostra.  
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Foram utilizados os seguintes questionários validados: CAGE, SRQ e CCQ-
Brief. 

Enquanto pesquisadoras e pesquisadores imaginávamos que a logística 
para a coleta de dados de nosso estudo epidemiológico acompanharia o 
período planejado, mas, foi necessário extrapolar o período previsto para que 
pudéssemos entrar no campo, encontrar os cenários psicotrópicos e vivenciar a 
coleta de dados de um estudo quantitativo.   
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inicialmente foi definido um período de quatro meses para coleta de 

dados, entretanto, dada a ocorrência de muitas dificuldades no acesso aos 
usuários (alguns usuários deram aos agentes redutores de danos nomes e 
endereços  que  não  existiam),  o  que  acabou  contribuindo  para  um  
aumento significativo  no  número  de  meses  do  grupo  em  campo  para  
coleta  de  dados,  totalizando  12 meses. As entrevistas foram realizadas por 
12 entrevistadores (redutores de  danos  e  acadêmicos e profissionais de 
saúde). Os estudantes que participaram como entrevistadores foram 
selecionados a partir de um processo de seleção, sendo posteriormente 
treinados em um curso de 40hs, incluindo aplicação de instrumentos. Durante o 
trabalho de campo os entrevistadores contaram com o suporte de três 
supervisores de campo. 

Assim sendo, há que se ressaltar que durante as oficinas de preparação 
para a coleta de dados houve sugestões dos redutores de danos para  que  
junto  com  os  usuários  de  crack  também considerássemos os usuários de 
outras drogas, uma vez que observavam durante o trabalho de campo, que 
muitos deles, também utilizam outros tipos de substâncias, facilitando, 
inclusive, o  conhecimento  a  cerca  do  perfil  destes  outros  usuários,  bem  
como  padrão  de  uso,  relações com os serviços de saúde, as principais co-
morbidades e vulnerabilidades sociais. 

O trabalho de campo serviu para estabelecer um conhecimento básico 
dos circuitos e ambientes frequentados pela população-alvo e também para 
ajudar a equipe a compreender a organização dos diferentes cenários. 

 Os usuários da estratégia redução de danos foram acessados por meio 
de visita ao domicilio.  As visitas aos domicílios foram realizadas por um 
pesquisador e um redutor de danos que fazia a apresentação do pesquisador e 
explicava os objetivos da pesquisa.  

Foi possível organizar um grupo de estudos em crack, álcool e outras  
drogas  que  promoveu  maior  interação  entre  usuários, profissionais  e  
academia.  

 O grupo esta se consolidando no cenário da construção do 
conhecimento na área. É possível observar interessante participação de 
professores, acadêmicos de diferentes cursos e profissionais da rede, 
justamente, por compreendermos que  por se  tratar  de  um  problema 
multifatorial,  necessita  de  interpretação  e  cuidado  interdisciplinar,  
apresentando  com  isso  a necessidade de mais estudos sobre a temática e 
maior envolvimento da sociedade nas discussões e na criação e qualificação 
de politicas publicas. Sendo assim, a  pesquisa  teve  como  impacto  o  
desenvolvimento  de  mais  uma pesquisa  quantitativa.  Também colaborou 
para  a  discussão  e  conhecimento  do  perfil dos usuários de crack em 
Pelotas/RS que proporcionou a compreensão das características e do mundo  
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desta  população  vulnerável,  e  identificando  que  as  questões  ligadas  a  
droga  estão ligadas  profundamente  a  questões  sociais  e  econômicas.  E 
finalmente contribuiu para a qualificação do ensino através da aplicação dos 
resultados da pesquisa no ensino de graduação e pós-graduação e para a 
divulgação dados em revistas de circulação nacional e internacional, 
congressos e seminários  para  que  possamos  repensar  as  ações  das  
politicas  publicas  que superem   a   lógica   do   combate   as   drogas   
excluindo   os   usuários   ou   tratando-os   como criminosos 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Sobre a questão do uso de drogas é necessário que cada vez mais 

sejam realizadas pesquisas, para que sejam divulgados dados mais fidedignos 
podendo assim elaborar propostas de prevenção, intervenção, cuidado e 
proteção da saúde de todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação e 
exclusão. 

A pesquisa precisa se aproximar das necessidades das pessoas, e para 
isso, precisa se aproximar das pessoas e das diferentes realidades e contextos 
sociais, indo ao encontro da população e trabalhando também no sentido de 
dar voz e vez as pessoas que se encontram em alguns momentos excluídas e 
estigmatizadas. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 

O bombeiro militar em sua atividade laboral expõe-se a diversas 
condições que colocam sua vida em risco, uma vez que os mesmos lidam 
diariamente com situações de risco e estresse, estando suscetíveis a pressões 
internas decorrentes do trabalho militar, e externas, ao lidarem com 
expectativas criadas na resolução das atividades laborais. (VICENTE et al., 
2013)  

Além disso, a atividade destes profissionais insere-se no serviço de 
urgência e emergência, o que demanda destes trabalhadores aptidão para lidar 
com situações imprevistas, e resolubilidade para agir de maneira a responder 
às demandas com eficiência, eficácia e efetividade (CARRETEIRO; BARROS, 
2011). Tais condições, para além dos riscos inerentes à profissão, colocam o 
bombeiro em exposição a danos emocionais e mentais, aguçando as vivências 
de sofrimento no trabalho, as quais, quando não elaboradas, comprometem a 
sua saúde. (PIZZINATO et al., 2014).  

Por outro lado, a valorização e o reconhecimento presentes, no trabalho 
destes profissionais ao desenvolverem suas ações junto às vítimas e perante a 
sociedade, favorece vivências de prazer e de satisfação com o que fazem 
(COSTA; SANGALETI; SANTOS, 2014).  Para Dejours (2011), o trabalho é 
fonte de vivências de prazer e sofrimento, de modo que a organização do 
trabalho exerce grande influência nessas vivências. Quando o trabalho 
favorece a descarga psíquica do sujeito, ele atua como fonte de prazer. 

Em meio a tal perspectiva, parte-se do pressuposto de que estes 
profissionais encontram-se vulneráveis ao sofrimento psíquico em seu trabalho, 
o que compromete a qualidade de vida no trabalho e repercute no âmbito social 
e pessoal. Essa realidade sugere a necessidade de intervenções no âmbito da 
saúde e da enfermagem capazes de interferir na realidade laboral destes 
profissionais, fazendo-se importante dar visibilidade às questões que 
perpassam a dinâmica de trabalho dos bombeiros militares.  Desta forma, o 
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estudo teve o objetivo de analisar as vivências de prazer e sofrimento de 
bombeiros militares. 
 

2. MÉTODO 
 

Pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, na qual foram 
realizadas entrevistas com bombeiros militares. A pesquisa foi realizada em 
uma Corporação de bombeiros militares de um município do Vale do 
Paranhana, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra de nove participantes foi 
constituída a partir do método snowball, ou amostragem por bola-de-neve, 
seguindo o percurso proposto por Turato (2003). Para a realização das 
entrevistas neste estudo, foi adotada a seguinte questão disparadora: “Como 
você se sente em seu trabalho?”. Demais questionamentos foram realizados a 
depender de cada situação, conforme condução das entrevistas.  

Assim, realizaram-se entrevistas individuais em profundidade com os 
participantes. Foi realizada a análise de conteúdo temática proposta por 
Minayo (2014), a qual consistiu em descobrir os núcleos de sentido, seguindo 
as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 
interpretação. 

Durante a pesquisa, foram respeitadas as prerrogativas bioéticas, 
conforme as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa com Seres 
Humanos da Resolução 466/12 CSN/CONEP e da Resolução 510/16, sendo o 
projeto aprovado em comitê de ética, segundo CAAE (71597417.0.0000.8135). 
 

3. RESULTADOS E  DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos deram origem a quatro categorias distintas. A 
primeira retrata a organização do trabalho do bombeiro militar, em que ficaram 
evidentes a formação, as escalas de trabalho, hierarquia e a convivência. A 
organização do trabalho para Dejours é a divisão de tarefas e dos homens, 
expressos na hierarquia, nas repartições de responsabilidade e nos sistemas 
de controle (DEJOURS, 2015). 

A segunda aborda a valorização e reconhecimento do trabalho, sendo 
apresentados diversos comentários que suscitam evidências de desvalorização 
e falta de reconhecimento profissional, o que por vezes é gerador de 
sofrimento. Também destacam no âmbito dos serviços primários de saúde 
condições estruturais precárias, trabalhadores desvalorizados e insatisfeitos 
com as condições laborais em geral, especialmente com a insuficiência de 
recursos para atender à demanda. 

As estratégias para suportar o sofrimento, compuseram a terceira 
categoria. Nesta, destaca-se a negação ao sofrimento como estratégia adotada 
por estes profissionais para lidar com este, assim como o  apego ao apoio 
familiar, a fé em Deus, e lazer como meios alternativos para enfrentar as 
dificuldades vivenciadas diariamente. Embora importantes, por conferirem 
proteção, as estratégias de defesa apresentam o risco de se transformar em 
ideologia defensiva, situação na qual os esforços do coletivo se concentram em 
defender a própria estratégia, visando ocultar uma ansiedade particularmente 
grave, que pareça ameaçadora para o coletivo, e relegando à defesa do 
sofrimento (MORAES, 2013). 
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Por fim, a última categoria aborda os danos físicos e psicossociais, 
sentimentos de frustração e descontentamento, impotência diante de alguns 
fatos, sendo fundamental, a escuta clínica como possibilidade de reapropriação 
da capacidade de pensar criticamente e de agir acerca da realidade destes 
sujeitos, mediante processo de fala-escuta (MACÊDO et al., 2013) 

. 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No exercício de suas atividades os bombeiros militares estão 
constantemente vulneráveis às mais diversas situações, o que requer 
enfrentamento de emergências para lidar com imprevistos, e muitas vezes sua 
própria vida e saúde psíquica é colocada em situações de risco durante sua 
atuação. Entretanto, embora seja percebida como uma profissão desafiadora, 
também é considerada apaixonante por estes trabalhadores, de modo que 
nesta, encontram fontes de prazer. Tal condição mostrou-se relacionada 
especialmente em ajudar o próximo, sendo este comentário mencionado de 
forma unânime, ressaltando o amor e dedicação pela profissão em tempo 
integral. 

Assim, no sentido de encontrar meios e estratégias de enfrentamento 
evitando agravos à saúde do trabalhador, torna-se fundamental que se abra 
uma possibilidade de continuidade nos estudos deste artigo, pois os 
profissionais bombeiros militares estão propícios a situações de sobrecarga 
emocional, pois precisam estar constantemente preparados para qualquer tipo 
de ocorrência, e nessa dinâmica, vivenciam situações de prazer e sofrimento 
no trabalho.  

Ressalta-se a importância da constituição de espaços de discussão e 
reflexão sobre as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de profissionais 
bombeiros militares, os quais possibilitam que o trabalhador seja compreendido 
em sua totalidade e integralidade, bem como de investimentos em intervenções 
voltadas à saúde do trabalhador, as quais possibilitem maior compreensão 
sobre o processo dinâmico de saúde e adoecimento no trabalho. 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

CARRETEIRO, T.C.O.; BARROS, V.A. Clínicas do trabalho: contribuições da 
psicossociologia no Brasil. In: BENDASSOLLI, P.F.; L. A. SOBOLL (Org.). 
Clínicas do trabalho: novas perspectivas para a compreensão do trabalho na 
atualidade. São Paulo: Atlas, 2011. 
 

COSTA, F. D.; SANGALETI, R.; SANTOS, V. E. Trabalho prescrito, trabalho 
vivo e mobilização subjetiva: o caso dos bombeiros militares em atividade 
meio. 2014. v, 73 f. Monografia (Especialização em Clínica Psicodinâmica do 
Trabalho e Gestão do Estresse) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
 

DEJOURS, C. Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: 
LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. I. (org.) Christophe Dejours: da psicopatologia 
à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Fiocruz; Brasília: Paralelo 15, 
2011. 
 



 

 

613 
 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo da psicodinâmica do trabalho. – 
6. ed. – São Paulo: Cortez, 2015. 
 

MACÊDO, K. B. et al. A constituição do espaço de discussão coletivo e suas 
vicissitudes: quatro estudos e uma reflexão. In: MERLO, A. R.; MENDES, A. 
M.; MORAES, R. D. O sujeito no trabalho: entre a saúde e a patologia. 
Curitiba: Juruá, 2013. 
 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. – 14. ed. – São Paulo: Hucitec, 2014. 
 

MORAES, R. D. Estratégias defensivas. In: VIEIRA, F. O.; MENDES, A. M.; 
MERLO, A. R. C. (Orgs.). Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do 
trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 
 

PIZZINATO et al. Significados do trabalho e qualidade de vida percebida em 
trabalhadores do judiciário. Gerais: Revista Interinstucional de Psicologia, v. 
7, n. 2, p. 188-198, 2014. 
 

TURATO, E. R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: 
construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas 
áreas da saúde e humanas. – 2.ed. – Petrópolis: Vozes, 2003. 
 

VICENTE, N. G. et al. Percepção do estresse ocupacional por bombeiros 
militares de uma cidade do interior de Minas Gerais. Revista de Pesquisa: 
Cuidado é Fundamental (Online), v. 5, n. 3, p. 75-84, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

614 
 

A AUTOATENÇÃO NO SISTEMA DE CUIDADO DAS FAMÍLIAS RURAIS UM 

ENSAIO METODOLÓGICO 

 
RITA MARIA HECK 1; ELIANA BUSS2; ÂNGELA ROBERTA ALVES LIMA 3  

1 UFPel -  rmheckpillon@yahoo.com.br 1 – angelarobertalima@hotmail.com  
2 UFPel – busseliana@yahoo.com.br 2 3 Prefeitura Municpal de Pelotas e UFPel   

 
EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

A autoatenção diferente de autocuidado na perspectiva de Menéndez 

(2003) enaltece as representações e práticas que a população utiliza a nível de 

sujeitos e grupos sociais para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, 

curar, solucionar ou prevenir os processos que afetam a sua saúde em termos 

reais ou imaginários sem a intervenção direta e intencional dos profissionais do 

sistema oficial de saúde mesmo que estes possam ser referência para a 

autoatenção. Esta compreensão deixa explicito que o autocuidado é uma 

tipologia de cuidado entre outras segundo Menéndez (2003) se partirmos do 

olhar da família, do grupo social. Outra perspectiva é o cuidado na perspectiva 

do profissional de saúde, enfermeiro no caso. 

Menéndez (2012) entende que o ser humano tem autonomia e toma 

diariamente iniciativas de cuidado, partindo da experiência, vai acumulando 

estas ações e as significando mais ou menos a exemplo das plantas 

medicinais. Estas ações de cuidado por vezes não são evidenciados e 

valorizados pelos profissionais de saúde. Chama atenção então dos 

profissionais e aqui direciono este convite aos Enfermeiros que interagem com 

as famílias no domicílio para as diferentes iniciativas de cuidado. 

Ao partilhar desta perspectiva de abordagem antropológica lembramos 

que há de se reconhecer a diversidade cultural dos diferentes grupos sociais, e 

como já mencionava Leininger o cuidado adquire uma representação de 

padrões. Ferrigrau ao estudar o cuidado familiar na Espanha entende que os 

Enfermeiros tem um papel de colaboração, negociação e coordenação que 

facilite a aprendizagem de estratégias adaptativas eficazes frente decisões 

difíceis que reforçam, mantem, melhoram a saúde familiar. Com isso estamos 

tencionando os enfermeiros a se aproximar de outros grupos culturais e 

compreender as praticas de cuidado. 

O objetivo do presente resumo é relatar a metodologia que possibilitou 

objetivar o registro do autocuidado das famílias que residem no contexto rural 

do bioma pampa. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa foi realizada em 25 municípios do bioma pampa e 
abordou 52 participantes. Os dados deste resumo fazem parte do banco de 
dados do projeto “Autoatenção e uso de plantas medicinais no bioma pampa: 
perspectivas para o cuidado de enfermagem rural¨. As informações foram 
coletadas entre dezembro de 2014 a outubro de 2016. A principal ênfase era 
investigar as práticas de cuidado realizados pela família na manutenção da 
saúde. Para isso o desejo era captar informações da autoatenção no sistema 
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de cuidado familiar. Três autores serviram de referência para desenvolver esta 
abordagem. A partir das contribuição de Slusky (1996) retiramos a ideia de 
mapear as redes sociais significativa; este mapa foi adaptado a proposta de 
ecomapa de Wright e Leahey (2012), onde exploramos intensamente a ênfase 
familiar. Os dois instrumentos, integrados, relacionamos questões que 
objetivassem a práxis cotidiana no sentido proposto por Menéndez (2003). 
Nesta objetivação dos dados a entrevista em profundidade e a observação 
foram importantes técnicas de suporte para identificar as ações de cuidado 
familiar. 

 

3. RESULTADOS 
O primeiro desafio foi obtermos a chancela desta aproximação, as 

famílias rurais relataram temor frente a agressões, violência do seu patrimonio, 
sendo que o contato inicial foi facilitado por um agente da EMATER ou Sec. da 
Agricultura. Mediados por esse profissional ao chegar no domicílio foi 
importante ouvir as experiências que trazem diante de adversidades que 
superaram ou estão vivenciando. Esta contextualização permitiu questionar e 
solicitar que nos relatassem as ações realizadas de rotina de trabalho, de 
interação na comunidade, de interação familiar e as situação de cuidado 
emergiam no discurso, do qual tem experiência e se havia uma prioridade na 
ordem adotada. Aos poucos, as ação mais significativa de cuidado começaram 
a tomar forma, fazendo parte destas ações o repouso alimentar, diálogo entre 
marido/esposa e uso de plantas medicinais.  

Observou-se que estas ações acontecem sem alterar a rotina, sendo 
que o cuidado subsequente de repouso físico já mobiliza para algo mais grave, 
interferindo no trabalho, os levava para ampliação do diálogo entre a família 
(filhos próximos/irmãos), vizinhos e filhos que residem na zona urbana. 
Observamos que se a ação de cuidado não reverte o desconforto, seguem 
mobilizados ao encontro de outras ações ao seu alcance como: ir consultar no 
posto de saúde e ou procurar o benzedor ou telefonar para pessoa mais velha 
da família que tenha conhecimentos acumulados de cuidado, incluindo o uso 
de plantas medicinais. Observamos que muitas plantas medicinais são 
utilizadas pela experiência que acumulam no uso com animais que neste 
contexto estão muito próximos. 

 

4. CONCLUSÕES 

As famílias diante das diversas problemáticas demonstram realizar 

movimentos em busca da harmonização de sua dinâmica de vida, perpassando 

pelo uso de plantas, cuidados alimentares, repouso, além da fé e busca por 

auxílio na própria comunidade junto aos profissionais folk, como os 

benzedeiros, o que Menéndez denomina de autoatenção. 

Aos profissionais do sistema oficial de saúde podem interagir com o 

sistema de cuidado familiar. A metodologia e os instrumentos desenvolvidos 

para se aproximar das famílias foi adequado, e serviu para entender 

autoatenção que as famílias rurais desenvolvem. A autoatenção está ancorado 

em valores que mesclam promoção da saúde, lazer, apoio familiar, e também 

ações de tratamento que incluem plantas medicinais. Evidenciou-se que antes 

de procurar os serviços do sistema oficial de saúde as famílias realizam 

diferentes cuidados a fim de postergar o acesso ao sistema oficial de saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), também referida como “doença 
de Lou Gehrig”, é uma doença degenerativa e rara do sistema nervoso central 
que acarreta paralisia motora, progressiva, irreversível, sendo a forma mais 
frequente de Doença do Neurônio Motor (DNM). É de origem desconhecida, 
sua incidência aumenta com o envelhecer (Ciência em Cena, 2015). Sendo que 
os neurônios motores morrem, a capacidade do cérebro para iniciar e controlar 
o movimento do músculo é perdido. 
  A ação muscular voluntária progressivamente é afetada, os doentes nas 
fases mais avançadas da doença podem tornar-se totalmente paralisados 
(Associação Pró Cura da ELA, 2017). A fraqueza muscular progressiva dos 
músculos respiratórios é responsável por insuficiência respiratória, a principal 
causa de morte na ELA. Os portadores da doença ficam mais suscetíveis a 
infecções respiratórias, atelectasias e a má oxigenação sanguínea (Ciencia em 
Cena, 2015). 
   A ELA é uma doença muito difícil de diagnosticar. Até o momento, não 
existe nenhum teste ou procedimento para estabelecer o diagnóstico. É através 
de um exame clínico e uma série de testes de diagnóstico, muitas vezes, a 
exclusão de outras doenças que se assemelham a esclerose lateral 
amiotrófica, que o diagnóstico pode ser estabelecido, sendo 20% mais comum 
em homens do que em mulheres. No entanto, com o aumento da idade, a 
incidência da esclerose lateral amiotrófica vai se igualando entre ambos 
(Associação Pró Cura da ELA). 
 Embora seja uma doença rara de 1 acaso para 100.000 pessoas/ano, 
representa um grande impacto pessoal e socioeconômico para o indivíduo e 
para a sociedade (ABRELA). A expectativa de sobrevida, em média, é de três a 
cinco anos após o diagnóstico, porem, existem situações atípicas de evolução 
mais lenta, podendo chegar a 15 anos, cada caso é sempre imprevisível 
(Ciência em Cena, 2015).  
 

2. METODOLOGIA 
 

O estudo de caso foi realizado por duas acadêmicas do sétimo semestre 
do curso de enfermagem da disciplina saúde do adulto e idoso II, que em aula 
prática em um Hospital Universitário da cidade de Pelotas/RS, realizaram 
Cuidados de Enfermagem ao paciente. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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        A pessoa acompanhada foi M.H.D.P, 46 anos de idade, internada em 
fevereiro de 2017, portadora de ELA (diagnosticada à 2anos), Hipertensão 
Arterial há 10anos, ex tabagista (fumou por 20 anos, parou à 1ano e 6 meses) . 
A paciente apresentava-se respirando em ventilação mecânica por 
traqueostomia 21%Fo2, apresentando grande quantidade de secreção 
purulenta, alimentando-se por via sonda gastrostomia infundindo dieta em 
sistema fechado mais água, mantinha acesso venoso central em jugular direita 
mantendo soroterapia e fazendo uso de fraldas. Foram realizados curativos 
com dersani ao redor da gastrostomia e traqueostomia, protegendo a pele do 
contato com a cânula plástica, nebulização, mudança de decúbito, troca de 
fralda, além da verificação dos sinais vitais. 
 A Agencia de Administração de Alimentos e Drogas dos EUA, FDA, 
aprovou em maio de 2017 o Radicava (edaravone) é a primeira vez, em 20 
anos, que o país aprova um medicamento para a doença que atinge o sistema 
nervoso. Até agora, a injeção para o tratamento da ELA só era autorizada no 
Japão e na Coreia do Sul. Pesquisas mostraram que a substância reduz a 
progressão dos sintomas.  
 De acordo com a imprensa da FDA: 

A eficácia da edaravona para o tratamento da ALS foi demonstrada 
em um ensaio clínico de seis meses realizado no Japão. No ensaio, 
137 participantes foram randomizados para receber edaravona ou 
placebo. Na semana 24, indivíduos que receberam edaravona 
diminuíram menos em uma avaliação clínica do funcionamento diário 
em comparação com aqueles que receberam um placebo. 
Radicava é uma infusão intravenosa dada por um profissional de 
saúde. É administrado com um ciclo de tratamento inicial de dosagem 
diária durante 14 dias, seguido de um período de 14 dias sem 
drogas. Os ciclos subsequentes de tratamento consistem na 
dosagem em 10 dos 14 dias, seguido por 14 dias sem drogas. 
 

4. CONCLUSÕES 
 
 Enquanto muitos estudos científicos estão presentemente a decorrer 
visando a cura da doença, espera-se que a aprovação no Brasil do 
medicamento Radicava seja breve, por ser uma terapeutica mais eficiente e 
que traz uma perspectiva para o paciente e cuidador. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho de enfermagem em unidades de urgência e emergência é 
caracterizado por ritmos frenéticos, demandas inesperadas e longas jornadas, 
ao mesmo tempo em que produz satisfação, reconhecimento e realização, 
sendo este promotor de vivências de prazer e sofrimento. Tais cenários são 
considerados desafiantes para os trabalhadores, tendo em vista a necessidade 
de ações eficientes e resolutivas, mesmo em meio ao convívio com a 
superlotação, demora no atendimento e tensão constante (COELHO et al., 
2010; SILVA et al., 2012).  

Essa dinâmica expressa a ambivalência presente no trabalho de 
enfermagem em unidades de urgência e emergência, pois, se por um lado é 
gerador de pressões e exigências imediatistas, as quais podem expor o 
trabalhador a situações de sofrimento, por outro guarda em si a função de 
propiciar a recuperação de pacientes em risco de morte, o que pode ser fonte 
de prazer, tendo em vista o sentimento de cumprir a missão para o qual foi 
preparado.  

A escuta clínica do sofrimento mobiliza o confronto das contradições da 
organização do trabalho, possibilitando a ressignificação do sofrimento ao 
refletir criticamente sobre a realidade do trabalho (DUARTE, 2014; DEJOURS, 
2011), o que pode favorecer a satisfação no trabalho, aumentando a qualidade 
de vida dos trabalhadores (RIBEIRO, 2012; MENDES, 2013), e propicia maior 
reconhecimento, promovendo prazer e satisfação na realização da assistência 
(NUNES et al., 2010). 

Nesse sentido, vislumbra-se na escuta clínica uma via de intervenção 
frente a situações de trabalho desencadeadores ou agravantes do sofrimento. 
Ao identificar fatores que constituem danos à saúde dos trabalhadores de 
enfermagem que atuam em um ambiente instável, agitado e desgastante que 
constitui a unidade de urgência e emergência, encontra-se uma possibilidade 
de contribuir para melhoria da qualidade de vida destes indivíduos.   
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Com isso, o estudo tem como objetivo analisar a psicodinâmica do 
trabalho de profissionais de enfermagem em unidade de urgência e 
emergência.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Pesquisa clínico-qualitativa, ancorada na proposta teórica de Christophe 
Dejours, a Psicodinâmica do Trabalho. Trata-se de um referencial particular no 
campo da saúde mental no trabalho, cuja abordagem clínica embasa-se na 
descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde, sendo esta 
uma maneira de desvelar as mediações que ocorrem entre o sujeito e o real do 
trabalho a partir da escuta clínica à fala do trabalhador. 

O estudo foi desenvolvido no serviço de urgência e emergência de um 
hospital localizado na região do Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, Brasil, 
no período compreendido entre setembro e novembro de 2016. Os dados 
foram coletados por meio de análise de documentos e registros, observação 
clínica, e entrevista clínica. Inicialmente, os pesquisadores buscaram 
aproximação com o campo de estudo, no intuito de familiarizar-se com o 
funcionamento da unidade de emergência, identificando as características 
gerais do serviço.  Em seguida, foram realizadas apreciações de documentos e 
registros que permitissem situar a organização do trabalho. Além disso, 
realizaram-se observações clínicas no local de trabalho, sendo descritas e 
registradas em diário de campo. As observações no serviço tiveram um total de 
20 horas, contemplando todas as equipes que atuavam no setor. 

Também se realizaram entrevistas clínicas com oito profissionais de 
enfermagem, dos quais três eram enfermeiros, e os demais técnicos de 
enfermagem, as quais tinham o enfoque fundamentalmente centrado na escuta 
a partir da narrativa espontânea dos entrevistados. As entrevistas foram 
realizadas individualmente, com duração aproximada de 40 minutos, e foram 
gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas na íntegra. 

Durante a pesquisa, foram respeitadas as prerrogativas bioéticas, 
conforme as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa com Seres 
Humanos da Resolução 466/12 CSN/CONEP e da Resolução 510/16, sob 
CAAE (72238817.0.0000.8135) do Comitê de Ética em Pesquisa/CONEP. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os participantes da pesquisa tinham idade média entre 26 e 40 anos, 
sendo seis do gênero feminino. Todos trabalham sob regime das 
Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT), com tempo médio de atuação entre 
dois e oito anos. 

Os relatos do tipo: “Estou aqui para isso”, “É normal, pois em qualquer 
lugar é assim”, comumente apresentadas no estudo, sinalizam a resistência 
dos trabalhadores em aprofundar e explorar o sofrimento que vivenciam, e 
permanecendo, assim, na superficialidade do que vivenciam. Contudo, é 
importante destacar que é por meio do reconhecimento dessas estratégias de 
defesa e do sofrimento que pode as ter mobilizado, que o trabalhador encontra 
vias de descarga pulsional e consegue elaborar seu sofrimento, transformando-
o em prazer. 
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Nesse contexto, o trabalho apresentado como um duplo papel, tanto 
pode favorecer vivências de prazer quanto de sofrimento, sendo lugar tanto da 
saúde quanto do adoecimento (DEJOURS, 2011).  

O processo de Análise da Psicodinâmica do Trabalho revelou que a 
organização do trabalho em emergência, caracterizado como imediatista e 
imprevisível, demanda tarefas que expressam a discrepância entre o prescrito 
e o real do trabalho. Essa condição mobiliza o profissional de enfermagem a 
constantemente se (re)criar e se (re)inventar no serviço de emergência, e 
inconscientemente, buscar estratégias individuais e coletivas para adaptar-se 
às pressões do trabalho e minimizar a percepção de sofrimento, muitas vezes 
mediante recusa da percepção daquilo que o faz sofrer.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escuta clínica deve ser vista como oportunidade de possibilitar aos 
trabalhadores um desvelar para estes aspectos, sendo esta uma proposta de 
cuidado terapêutico e preventivo frente às questões relacionadas ao sofrimento 
e adoecimento no trabalho de enfermagem em emergência. 

Mesmo com as dificuldades relatadas, os trabalhadores do local 
estudado sentem-se realizados ao exercerem seu trabalho, por aliviar a dor de 
outros seres humanos, despertando para importância desse trabalho a 
sociedade. O sofrimento aparece no trabalho de enfermagem em emergência 
não como algo patológico, mas como um nó que precisa ser desatado, 
escutado, a fim de encontrar recursos que possibilitem o bem-estar psíquico do 
trabalhador, frente às adversidades da organização do trabalho. 

Com esses resultados, demonstra-se a importância da escuta clínica 
para a compreensão da Psicodinâmica do Trabalho de profissionais de 
enfermagem em urgência e emergência.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 
 

1.INTRODUÇÃO 
As discussões sobre a temática da segurança do paciente tem se 

tornado uma tendência mundial. No âmbito nacional, uma das iniciativas 
relacionadas à promoção da segurança do paciente refere-se à Portaria nº 529, 
de 1º de abril de 2013, a qual lança o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), que possui como um de seus objetivos qualificar o cuidado 
em saúde, promovendo e apoiando a implementação de diversas iniciativas de 
práticas seguras, fundamentadas em protocolos básicos (DUARTE et al, 2015). 

A cultura de segurança é definida pelo Ministério da Saúde como um 
conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que 
determinam o comprometimento com a segurança e a gestão da saúde. É 
importante considerar como um aspecto imprescindível, conhecer a cultura de 
segurança do ambiente em que é prestada a assistência a saúde, para que se 
possa realizar melhorias de maneira efetiva (BRASIL, 2013; WACTHER, 2013).   

Portanto, torna-se fundamental buscar um entendimento de como 
trabalhadores visualizam em sua prática assistencial, a cultura de segurança 
do paciente. Dentre os ambientes assistenciais, destaca-se neste estudo, a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por ser uma unidade hospitalar 
considerada complexa, com inúmeras ações desenvolvidas de forma 
emergencial aos pacientes.   

2.METODOLOGIA 
Pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva. Realizado com 5 

enfermeiros, 24 técnicos de enfermagem e 5 médicos. O contexto de 
investigação se refere às UTI - Gerais de duas instituições, um hospital 
universitário e um filantrópico do sul do Brasil. Os critérios para a seleção 
limitaram-se a ser enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico; atuar 
profissionalmente há pelo menos seis meses. A coleta de dados ocorreu de 
setembro e outubro de 2016, através de entrevistas semiestruturadas, 
gravadas, com duração média de 30 minutos.  O processo de análise dos 
dados foi realizado a partir da análise textual discursiva. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (Parecer n. 126/2016). 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da análise dos dados emergiram três categorias apresentadas a 

seguir: Implementação de protocolos de segurança do paciente; Envolvimento 
institucional e; Inclusão do tema segurança do paciente na educação 
permanente.  
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Implementação de protocolos de segurança do paciente: foi evidenciado 
que o estímulo a uma prática assistencial segura, fundamentada na 
implementação de protocolos de segurança do paciente, como uma das 
estratégias para fortalecer a cultura de segurança nas UTIs.  Protocolos são 
instrumentos que objetivam uma melhoria na qualidade do atendimento 
assistencial. Nesse contexto, o Ministério da Saúde instituiu como um dos eixos 
do Programa Nacional de Segurança do Paciente a criação de um conjunto de 
protocolos básicos, que foram definidos pela Organização Mundial da Saúde e 
que devem ser implementados para garantir uma prática assistencial segura e 
contribuir com a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de 
saúde do território nacional (BRASIL, 2014). 

Envolvimento institucional: foi ressaltada a importância do 
comprometimento dos membros da equipe de saúde. Entre as estratégias para 
o fortalecimento da cultura de segurança está a conscientização dos 
profissionais para que assumam a responsabilidade pela segurança dos 
pacientes. Considerando que o desenvolvimento da cultura de segurança deva 
ser transversal e multiprofissional, o trabalho conjunto de setores como 
higienização, lavanderia, farmácia e comissão de controle de infecção 
hospitalar foram citados como imprescindíveis para a promoção da cultura de 
segurança. Então, entende-se que os profissionais de saúde precisam 
aprimorar essa ideia de responsabilidade coletiva e ter o trabalho em equipe 
como um pressuposto básico para o segurança do paciente (WEGNER et al, 
2016). 

Inclusão do tema segurança do paciente na educação permanente: foi 
destacada a relevância da disseminação do conhecimento sobre segurança do 
paciente por meio da educação permanente. Foram sugeridos treinamentos e 
capacitações como estratégias para promoção da cultura de segurança nas 
UTIs, além da importância de valorizar os profissionais que buscam tal 
atualização. Os estabelecimentos de saúde necessitam incorporar novas 
tecnologias, e a segurança do paciente precisa ser problematizada e discutida 
em todos os âmbitos de ensino, instrumentalizando os profissionais para a 
prevenção de eventos adversos e a desenvolver uma assistência à saúde 
potencialmente segura. Desse modo, a educação permanente de todos os 
profissionais é fundamental para que ocorra uma conscientização coletiva para 
o cuidado seguro (TOBIAS et al, 2016). 
 

4.CONCLUSÃO 
Foi possível evidenciar a importância da implementação dos protocolos 

de segurança do paciente nas unidades pesquisadas assim como da atuação 
dos Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições, além da necessidade 
de aperfeiçoamentos e treinamentos contínuos das equipes atuantes nas UTIs 
e demais setores da instituição hospitalar, para que medidas simples e efetivas 
possam auxiliar a prevenir e reduzir os riscos associados ao cuidado à saúde 
dos pacientes, o que auxiliará no fortalecimento da cultura de segurança. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Itinerário Terapêutico incluí o caminho percorrido, lugares, tempos de 
espera, pagamentos, fluxos pactuados, interrupções, constrangimentos, 
facilidades. O itinerário terapêutico permite identificar os acordos e qualidade 
da linha de cuidado, mas não se restringe a ela. Pode ser apresentado como 
um diagrama analisador, com entrada, decisão de ofertas, cardápio e saída. 
Destaca-se aqui o desenho metodológico de investigação sobre a coordenação 
do cuidado longitudinal, tanto na sua perspectiva de atuação de equipes de 
atenção básica quanto no componente pactuações para a tessitura de redes 
regionais. A pesquisa (em desenvolvimento) estuda situação de pessoas 
internadas em hospital de referência macrorregional do centro do estado por 
complicação de doenças vasculares.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Como pesquisa qualitativa, o estudo foi desenhado para apresentar as 
cinco características listadas por Yin (2016): a)estudar o significado da vida das 
pessoas, nas condições de vida real; b)representar as opiniões e perspectivas 
das pessoas participantes de um estudo; c)abranger as condições contextuais 
em que as pessoas vivem; d) contribuir com revelações sobre conceitos 
existentes ou emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social 
humano; e) esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se 
basear em uma única fonte. De acordo com a tipologia proposta por Creswell 
(2014) pesquisas para recuperação de itinerários terapêuticos podem ser 
classificados como pesquisa fenomenológica. Contudo, pareceu-nos promissor 
aprofundar e confrontar nossa proposta com a perspectiva metodológica da 
Teoria Fundamentada. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A opção pela Teoria Fundamentada resultou em uma proposta para o 
desenvolvimento da pesquisa considerando que “enquanto a pesquisa 
narrativa focaliza as histórias individuais contadas pelos participantes e a 
fenomenológica enfatiza as experiências comuns para um número de 
indivíduos, a intenção de uma pesquisa fundamentada é ir além da descrição e 
gerar ou descobrir uma teoria.” (CRESWELL, 2014, 77). São características 
definidoras da teoria fundamentada (CRESWELL, 2014): a)o pesquisador 
focaliza um processo ou ação que tem passos ou fases distintas que ocorrem 
ao longo do tempo, o estudo da teoria fundamentada possuí movimento ou 
alguma ação que o pesquisador está tentando explicar; b)o pesquisador 
também procura desenvolver uma teoria do processo de ação; c) através de 
lembretes tenta-se formular o processo que está sendo visto pelo pesquisador 
e esquematizar o fluxo do processo; d) a forma primária de coleta de dados é a 
entrevista; e) a análise dos dados pode seguir o padrão de desenvolvimento de 
categorias abertas e pode ser apresentada como diagrama ou, de forma menos 
estruturada. Assim, a investigação foi planejada em fases, que se conectam e 
podem se sobrepor. Primeira fase. Elaboração de diagrama com a proposta 
de fluxos. Estudo do Plano Anual de Saúde do município de Santa Maria, para 
conhecer como está estruturada a Rede de Saúde do município, destacando 
informações referentes ao fluxo previsto para pacientes com alterações 
vasculares. O produto desta fase é o mapeamento dos principais pontos da 
Rede e de acordos/contratos que instituem os fluxos assistenciais. Segunda 
fase: Amostragem Teórica. Identificação dos usuários internados no Pronto 
socorro e Clínica cirúrgica com diagnóstico de alteração vascular. Entrevista 
narrativa, objetivando conhecer a percepção dos usuários sobre seu itinerário 
terapêutico e RAS. Identificação da UBS/ESF a que o paciente com alteração 
vascular pertence. O produto desta fase da pesquisa é um novo mapa, com 
serviços, encaminhamentos, tempo de espera, participação do setor privado e 
avaliação dos usuários. A pesquisadora estará atenta para a existência e 
registro de vínculos com profissionais e equipes na AB, considerando recursos 
não previstos na RAS, como terapias ou redes de cuidado. Terceira fase: 
Amostragem discriminante. Percorrer o itinerário singular narrado registrando 
percepções e identificando grupos de interesse que compõe a rede de cuidado. 
Entrevista com equipes da AB e de regulação e busca de informações a 
respeito de “como as coisas funcionam” através de visitas e entrevistas com 
trabalhadores de serviços que integram o itinerário. Inclusão de novas 
informações ou documentos. O produto desta fase é a identificação de lacunas 
entre as regras pactuadas e as condutas que facilitam ou impõem dificuldades 
aos usuários. Estas informações serão acrescentadas ao mapa elaborado nas 
fases anteriores. Quarta fase: Discutir os resultados com equipes de referência 
na Atenção Básica. O produto é a construção de uma nova teoria a partir do 
conhecimento dos sujeitos que experimentam o processo como usuários ou 
cuidadores. Em uma composição entre o referencial da avaliação de quarta 
geração (GUBA&LINCOLN, 2011) e o referencial da pesquisa da teoria 
fundamentada (CRESWELL, 2014) tomamos os usuários como principais 
informantes e os demais grupos de interesse como amostragem discriminante. 
Nessa amostragem, “o pesquisador reúne informações adicionais de indivíduos 
diferentes das pessoas que inicialmente entrevistou para determinar se a teoria 
é válida para estes participantes adicionais”. (CRESWELL, 2014, p81).  
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     Figura 1: perspectiva Interventiva da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O estudo em pauta é um caso em que há teoria, (há conceitos, modelos e 
desenhos de redes de atenção), mas a teoria está incompleta, pois os modelos 
foram produzidos e testado para outras realidades e possivelmente não 
respondam as necessidades locais e regionais e, neste caso, não abordam 
variáveis potencialmente valiosas, como por exemplo, a relação público-
privado, a existência de um hospital Universitário ou a fragilidade da atenção 
básica. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A doença renal crônica (DRC) é a perda lenta e progressiva da função 
renal. Pode comprometer a vida da pessoa e essa é submetida à terapia renal 
substitutiva (MARTÍNEZ et al., 2011). Com exemplo, destaca-se o transplante 
renal, cuja função do órgão transplantado é desempenhar as funções que os 
rins doentes não conseguem mais manter (CASTRO, 2010), como a 
estabilidade hidroeletrolítica e a excreção endócrina (SILVA, 2011).  

Tal modalidade terapêutica possui efeitos transformadores para a 
pessoa com DRC, podendo gerar qualidade de vida (GILL, 2012), comparado 
aos outros tratamentos, como a hemodiálise, o que muitas vezes, pode 
significar a independência da máquina de diálise (FONTOURA, 2012). Assim, o 
objetivo deste estudo foi conhecer a percepção de vida pelas pessoas com a 
DRC após o transplante renal.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um recorte do banco dados da pesquisa “As vivências das 
pessoas com o transplante renal” (SANTOS, 2013), em que possui abordagem 
qualitativa do tipo descritivo. Foram entrevistadas 20 pessoas vinculadas nos 
serviços de nefrologia de um município localizado na região Sul do Estado do 
Rio Grande do Sul.  

Durante a coleta de dados, foi utilizado roteiro com perguntas 
semiestruturadas. Logo, os dados colhidos foram transcritos. Para o objetivo 
deste estudo, foram analisados, segundo a proposta de Bardin (2011).  

Quanto aos princípios éticos, a pesquisa recebeu aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, sob o nº 192/2013. Cada entrevistado foi identificado por 
um código, ou seja, “E” de entrevistado, seguido do número arábico, conforme 
a sequência das entrevistas, acrescidos da idade (por exemplo, E1, 43 anos). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao questionar as pessoas com DRC sobre como tem sido a vida após o 

transplante renal, muitos mencionaram a palavra normal. “Normal. Sem 
problema nenhum” (E1, 66 anos).  

Como é sugerido atualmente, as interferências para a promoção da 
saúde devem considerar a qualidade de vida daqueles que são afetados direta 
ou indiretamente pelo tratamento, considerando alguns indicadores sociais 



 

 

631 
 

válidos a cada situação. Desse modo, percebeu-se que a realização do 
transplante renal em pessoas com DRC promove uma intervenção 
humanizada, pois libertam das máquinas dialíticas.  

Algo evidenciado no relato dos entrevistados, foi o retorno às condições 
anteriores ao tratamento “É como se eu não tivesse feito o transplante. Uma 
vida normal” (E2, 53 anos), “Minha vida, praticamente, vida normal” (E4, 55 
anos). 

Quando se obteve a resposta normal, um entrevistado explicou o 
significado dessa palavra como sendo “[a] vontade de fazer as coisas. Reagir, 
que antigamente não tinha vontade de fazer nada, passava deitada, chegava 
ruim da hemodiálise. Agora eu estou bem” (E2, 53 anos). Como referiu E2, 
muitas vezes as pessoas quando terminam as sessões hemodialíticas sofrem 
efeitos colaterais, sentindo-se indispostas.  

Outra questão foi o sentimento de que a vida muda após o transplante 
renal. “É outra vida. A gente sente que muda” (E3, 40 anos). Nessa afirmação, 
geralmente as pessoas relacionam à melhora na qualidade de vida.  

Mais um fato destacado, foi a nova percepção de vida que o transplante 
renal gerou. Tu aprendes a dar mais valor às coisas e a viver muito melhor. [...] 
Não viver de qualquer jeito, mas pelo menos viver com responsabilidade, fazer 
as coisas que tu gostas de fazer, porque tu não sabes assim, amanhã ou 
depois o que vai acontecer contigo (E16, 40 anos). Mesmo convivendo com a 
DRC e o tratamento, o modo de viver passa a ser valorizado.  

 
4. CONCLUSÕES 

 

Perante os resultados, visando responder ao objetivo proporto neste 
estudo, observou-se que o transplante renal promove melhor qualidade de vida 
às pessoas com DRC. A independência da máquina hemodialítica, a sensação 
de bem-estar e a possibilidade da realização de atividades, as levam a 
relacionar com o estabelecimento de vida normal, podendo ser semelhante à 
de uma pessoa saudável ou à de sua vida antes da instalação da doença. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de conhecimentos no campo da saúde mental adquire 
especial destaque se entendermos que vivemos, ainda, um momento de tão 
frágil quanto irrefutável demanda por ampliação da interface entre as Reformas 
Sanitária e Psiquiátrica em curso no país.  A assunção da saúde mental como 
componente integrante da saúde pode ser o passo crucial para a efetivação 
dos princípios de desinstitucionalização da Reforma Psiquiátrica brasileira. O 
PMAQ-AB foi ponto de partida para as intervenções e questionamentos em 
campo, porém, as problematizações construídas ao longo dos diferentes 
espaços de escuta e interação da pesquisa rapidamente indicaram os limites 
de uma concepção da saúde mental calcada em tal dispositivo, centralizando a 
discussão apenas neste programa governamental avaliativo. Uma invasão de 
forças, territorialidades, discursividades que inundam o campo da saúde mental 
na atenção básica foram ampliando o campo de análise. Assim, neste percurso 
realizado junto a gestores, trabalhadores, usuários e familiares interessados na 
temática da saúde mental na atenção básica, o PMAQ-AB tornou-se pequeno 
frente à imensidão de questões, experimentações e desafios que foram 
ganhando corpo à medida que a pesquisa se desenrolava. Neste contexto, 
apresentamos uma sistematização de experimentações/contaminações 
ocorridas com esse campo problemático que se constitui no encontro da Saúde 
Mental com a Atenção Básica. 

  
 

2. METODOLOGIA 
 

. As principais referências para a metodologia desta investigação são o 
trabalho de Campos e Furtado (2008), Guba&Lincoln (2011) e Passos e Barros 
(2015). O desenho metodológico foi construído coletivamente com o Grupo de 
Interesses dos pesquisadores nacionais. Em Oficina, realizada em abril de 
2014, este Grupo definiu que os “Grupos de Interesse locais” deveriam ter 
composição híbrida, incluindo os diferentes atores de modo a que pudessem 
misturar suas visões, trazer perspectivas de diversos olhares das posições que 
ocupassem na RAPS para discutirem juntos o tema da saúde mental do seu 
município. A participação direta dos atores no desenvolvimento da pesquisa se 
daria, então, em cada município, composto por gestores, trabalhadores, 
pesquisadores e usuários. Desse modo, a pesquisa formou sólida base 
qualitativa e participativa de análise dos dados. Também foi determinado que 
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os grupos focais com as equipes de ESF e os grupos focais com os usuários 
do serviço seriam o espaço de investigação prioritário. Com encontros 
mensais, os grupos de interesse locais auxiliaram a execução da pesquisa nos 
territórios estudados. Os grupos focais passaram a ocorrer em dois momentos: 
um de discussão e análise das práticas de saúde mental na atenção básica e 
dos resultados do PMAQ para o município em questão; e o outro momento do 
grupo para a análise e validação dos elementos por eles levantados no 
primeiro encontro. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nesse processo investigativo, acompanhamos e avaliamos as práticas e 

as relações dos trabalhadores e dos usuários, sendo incluída na análise suas 
demandas, sentidos, desejos e conflitos. A pesquisa buscou propiciar um 
aumento do “grau de apropriação” em relação ao tema investigado por parte 
dos sujeitos, aumentando o grau de horizontalidade dos envolvidos nas 
instâncias propostas para levantamento e análise de dados. Para tanto, foram 
utilizados diferentes instrumentos de pesquisa que criaram espaços de 
participação, possibilitando que se colocasse em cena objetivos específicos e 
pontos problemáticos comuns aos diferentes grupos.Com a metodologia 
qualitativa puderam ser destacados outros componentes dessas práticas para 
a análise, singularidades dos contextos estudados por essa pesquisa assim 
como aprofundamentos compreensivos da própria temática de acesso e 
qualidade que o PMAQ investiga em grande escala, porém sem o 
detalhamento e especificações regionais que uma análise qualitativa permite. 
Para produção de dados de pesquisa foram utilizados, além dos diários de 
campo, o conteúdo dos grupos focais transcritos, e através da utilização de 
software desenvolvido para pesquisas qualitativas (Atlas TI), identificamos os 
temas mais frequentes gerados nos debates com usuários e trabalhadores, 
resultando em seis categorias de análises: PMAQ & SUS, concepções de 
saúde mental, Concepções de saúde mental, Articulações em Rede, Gestão do 
Trabalho, – Participação e Controle Social. A sistematização das categorias 
permitiu pensar e debater sobre alguns nós críticos da Rede, tais como: a) a 
alta rotatividade de trabalhadores e gestores, que implica uma dificuldade de 
produção de vínculo e de longitudinalidade nas práticas de cuidado que 
permeiam a rede; b) um sentimento de desvalorização e de falta de 
investimento nos trabalhadores e serviços; c) a valorização de procedimentos 
quantitativos em detrimento de cuidados mais processuais que afirmam a 
integralidade da atenção; d) o desafio de qualificar a atenção básica, cujas 
práticas de cuidado, apesar de terem-se ampliado nos últimos anos, ainda 
rechaçam e apresentam uma série de restrições no que tange à saúde mental; 
e) diálogo truncado, pouca escuta mútua entre gestores, trabalhadores e 
usuários, o que resulta em cristalização de hierarquias e individualismos nas 
relações.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Esperamos que esses escritos ecoem nos espaços em que se realiza o 

cuidado para que venham a contribuir com a desinstitucionalização das 
práticas de atenção à saúde, pois a reinvenção dos modos instituídos de cuidar 
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talvez seja uma das mais significativas aprendizagens que os ritmos e 
singularidades próprios à experiência da loucura podem nos legar. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Pesquisa Apreciativa (PA), também chamada como Investigação 
Apreciativa por alguns autores, emerge no fim da década de 1980 como uma 
tecnologia para gestão de mudanças nas organizações, a partir de estudos de 
David Cooperrider e colaboradores (1986), nos Estados Unidos. Apreciativa, 
segundo esse autor (1986), compreende como o ato de reconhecer o melhor 
nas pessoas ou no mundo a sua volta, afirmando as forças, sucessos e 
potenciais passados e presentes, perceber essas coisas que dão vida aos 
sistemas vivos.  

Nesse contexto, a PA se configura como um processo em busca de 
sentidos coletivos com foco no que os participantes propõem como sendo o 
que dá certo (COOPERRIDER, 1986), sendo considerada como uma 
metodologia interativa, organizacional, com o objetivo de intervir em um 
contexto específico (TRAJKOWSKI et al., 2015).  

Conforme aponta estudo (ARNEMANN; GASTALDO; KRUSE, 2017) a 
Pesquisa Apreciativa vem sendo utilizada internacionalmente em áreas da 
saúde como a Enfermagem e Educação Médica. Entretanto, no território 
brasileiro, essa metodologia ainda se encontra prioritariamente vinculada às 
áreas de psicologia e administração. 

Ao vislumbrar essa perspectiva de emergentes transformações no 
campo da saúde e a busca por pesquisas participativas diferenciadas que 
auxiliem no cuidado, este resumo possui como objetivo refletir sobre o uso da 
Pesquisa Apreciativa e a sua aplicabilidade na Enfermagem. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma reflexão teórica acerca do uso da Pesquisa Apreciativa 

(PA) e a possibilidade do seu uso na área da enfermagem.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A PA foi elaborada a partir de pressupostos, como: em toda a 
sociedade/organização/grupo, alguma coisa funciona; aquilo que focamos torna 
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nossa realidade; esta é criada no momento e existem múltiplas realidades; a 
ação de produzir perguntas sobre algum grupo influencia o grupo de alguma 
forma; as pessoas se sentem mais confortáveis e confiantes sobre o futuro 
quanto retomam experiências positivas do passado; é importante valorizar as 
diferenças; e a linguagem que é utilizada cria a realidade (COOPERIDER, 
1986; SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010). 

A fim de operacionalizar a produção de dados em pesquisa, a PA é 
desenvolvida por meio de quatro fases que constituem o “ciclo 4D”, 
denominado assim porque deriva das respectivas fases na língua inglesa: 
‘Discovery’, ‘Dream’, ‘Design’ e ‘Destiny’. Essas fases foram traduzidas para o 
português como: Descoberta, Sonho, Planejamento e Destino (DSPD). Cada 
fase compreende um objetivo central, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Ciclo 4-D da Pesquisa Apreciativa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborado com base nos autores Nilson et al. (2014). Santa 

Maria, RS. 
 
A fase Descoberta busca questionar os participantes sobre o que dá 

energia ao grupo e à instituição. É a fase que prepara para o restante do ciclo e 
que identifica que foi vivenciado como sucesso no passado. Na fase Sonho, 
busca-se explorar "o que poderia ser", em que os participantes trabalham 
juntos para o desenvolvimento de descrições sobre como poderia ser o futuro. 
Aqui se encoraja “pensar grande”, pensar no cenário futuro ideal, mesmo que 
pareça impossível de ser alcançado.  

Na fase Planejamento os participantes trabalham juntos para o planejar 
as ações futuras a partir das discussões da fase anterior. Enquanto a fase 
“sonho” se baseia tanto nos projetos de "o que poderia ser", essa fase exige 
que os participantes façam escolhas, priorizem e determinem as mudanças a 
serem realizadas frente as melhores práticas de integração ensino-serviço na 
formação dos residentes multiprofissionais em saúde. A fase do destino é 
focada na criação de redes e estruturas que facilitam o planejamento criado na 
fase anterior. Para tanto, requer a criação de um plano de ação, que defina o 
que será necessário para a realização do planejamento frente as ações 
(COOPERIDER, 1986). 

A partir disso, a PA pode possibilitar para a prática assistencial, 
gerencial ou educativa da enfermagem, debates reflexivos e críticos por parte 
dos participantes, estabelecendo um espaço de discussão para que as 
mudanças ocorram a partir de exemplos positivos que podem ser 
problematizados (ARNEMANN; GASTALDO; KRUSE, 2017; TRAJKOWSKI et 
al., 2015).  
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4. CONCLUSÕES 

 
As mudanças na área da saúde requerem formas criativas de 

problematizar as práticas comuns rígidas que acompanham o cotidiano da 
Enfermagem. Na Pesquisa Apreciativa, tem-se um potencial de construção 
coletiva que tende a promover o reconhecimento do que se faz de positivo no 
processo de trabalho. Contribuindo desta forma, para a prática profissional, 
visando a construção de espaços que facilitem o processo reflexivo a partir da 
experiência dos participantes e melhorar uma situação de interesse para o 
grupo. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARNEMANN, C.A.; GASTALDO, D.; KRUSE, M.H.L. Pesquisa Apreciativa: 
características, utilização e possibilidades para a área da saúde no Brasil. In 
press. Epub, July 20, 2017. 
 
CARTER, B. ‘One expertise among many’ – working appreciatively to make 
miracles instead of finding problems: using appreciative inquiry to reframe 
research. Journal of Research in Nursing, v.11, n.1, p.48–63, 2006. 
 
COOPERRIDER, D. Appreciative inquiry: Toward a methodology for 
understanding and enhancing organizational innovation. 1986. Doctoral 
Dissertation, Western Reserve University, Cleveland.  
 
NILSON, L.G.; CAMPOS, D.A.; DALLEGRAVE, E.J.; MORETTI-PIRES, R.O. A 
Investigação apreciativa como Tecnologia para a Pesquisa em Saúde Coletiva. 
Saúde & Transformação Social, v.5, n.3, p.01-09, 2014. 
 
REED, J.; PEARSON, P.; DOUGLAS, B.; SWINBURNE, S.; WILDING, H. 
Going home from hospital: an appreciative inquiry study. Health & Social Care 
in the Community, v.10, n.1, p.36-45, 2002. 
 
SOUZA, V.L.; MCNAMEE, S.; SANTOS, M.A. Avaliação como construção 
social: investigação apreciativa. Psicologia & Sociedade, v.22, n.3, p.598-607, 
2010. 
 
TRAJKOVSKI, S.; SCHMIED, V.; VICKERS, M.H.; JACKSON, D. Experiences 
of neonatal nurses and parents working collaboratively to enhance family 
centred care: the destiny phase of an appreciative inquiry project. Collegian, 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

639 
 

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM GRUPO DE SAÚDE 

MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
CATIANE PINHEIRO MORALES1; JOSIMARA GONÇALVES SCHUSTER 2;  

MIRIAM CRISTIANE ALVES3 
1
 Universidade Federal de Pelotas  – catianemorales@gmail.com 

2
 Universidade Federal de Pelotas –  josimara.schuster@gmail.com 

3
 Universidade Federal de Pelotas – oba.olorioba@gmail.com 

 

 
EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Psicologia foi inserida no campo da saúde em meados da década de 

80 (DIMENSTEIN, 1998). Conforme consta no CREPOP (Centro de 
Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas) sobre as práticas dos 
psicólogos(as) na Atenção Básica de Saúde (ABS), a atuação deve adaptar-se 
de acordo com a demanda local (CREPOP, 2010). No entanto, o documento 
salienta que ainda existe uma predominância do modelo clínico individual, o 
que não vai ao encontro do que o Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza. 
Além do atendimento individual aos usuários, têm outras formas de atuação 
possíveis do profissional da psicologia na atenção básica, dentre as quais 
destacamos o trabalho em grupo. 

Como destaca Rasera (2010, p. 38) o trabalho com grupo tem 
demonstrado bons resultados por proporcionar um espaço de inserção social, 
apresentando novas possibilidades de visualização dos percursos da vida, 
auxiliando as pessoas a tornarem-se autônomas e capazes de enfrentar suas 
adversidades. Face ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência de implementação de um grupo de saúde mental na atenção 
básica, constituído por mulheres em sofrimento psíquico.  

 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência sobre a implementação de um 
grupo de saúde mental constituído por mulheres em sofrimento psíquico que 
buscaram atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município 
de Pelotas/RS. Atualmente o grupo é formado por 06 mulheres, entre 47 e 61 
anos de idade, 04 autodeclaradas negras e 02 brancas. É coordenado por duas 
estagiárias do Curso de Psicologia da UFPel, e supervisionado pela psicóloga 
da UBS e pela professora orientadora da universidade. 

A proposta do grupo foi construída a partir de reuniões entre a psicóloga 
da UBS, a professora orientadora e as estagiárias, e posteriormente com as 
quatro equipes de Saúde da Família (SF) da UBS, onde foram levantadas 
necessidades de atendimento terapêutico aos casos leves, moderados e 
persistentes de saúde mental. Em reuniões de discussão de casos com a 
psicóloga, foi identificado um conjunto de usuários/as, especialmente mulheres, 
que necessitavam uma escuta atenta e qualificada a seus conflitos e 
dificuldades pessoais e existenciais.  
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Para a construção do grupo terapêutico e, atualmente, para integrar 
novos usuários/as, são realizadas entrevistas iniciais pelas estagiárias. Estas 
são realizadas em três encontros, um a cada semana, com 50 (cinquenta) 
minutos de duração. Ao final das entrevistas os/as usuários/as são 
convidados/as a compor o grupo ou são encaminhados/as para atendimento na 
Clínica Psicológica da UFPel.  

O grupo se caracteriza como aberto, os encontros são realizados 
semanalmente, com duração entre 60 e 90 minutos. A cada semana, na 
abertura do grupo, o contrato terapêutico e o sigilo são retomados, 
principalmente na presença de novos participantes.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O espaço grupal é aberto para a troca de vivências, afetos, sentimentos 
entre os/as participantes, o que tem possibilitado a construção de um 
importante dispositivo de empoderamento das mulheres. Até o momento já 
realizamos 39 encontros e, ao longo desse período, podemos dizer que o 
grupo passou por duas fases: uma marcada pela presença da doença e da 
queixa, e a outra pela potência de vida. 

A escuta desta primeira fase foi fundamental para nosso crescimento 
enquanto estagiárias e, ao mesmo tempo, crescimento do próprio grupo. 
Quando percebemos que o adoecimento passou a ser a pauta principal, 
passamos a problematizar o nosso papel naquele espaço. E mais, passamos a 
escutar e problematizar as relações de gênero que transversalizam os 
sofrimentos ali expressos.  

Essa primeira fase, marcada pela doença e pela queixa, foi provocadora 
da segunda, cuja potência de vida pôde ser estabelecida mediante a escuta 
atenta daquelas mulheres. Nosso papel enquanto estagiárias foi de mediação, 
ou seja, não tínhamos a pretensão de impor verdades àquelas mulheres, mas 
sim dialogar com as emergências, com as inte-relações, conexões, expressões 
emergentes no espaço grupal. Conforme Alves e Seminotti (2006, p.123) as 
“inter-relações são motivadas pelas singularidades e diversidades dos sujeitos”, 
pelo próprio grupo “e seus subgrupos e pelas relações produzidas, gerando 
processos de organização e desorganização, de subjetivação e sujeição, de 
ordem e caos”. Buscamos a escuta e a mediação entre todos os elementos que 
compõem aquele espaço: mulheres, estagiárias, todo grupal, contexto maior.  

  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A potência de vida do grupo tem possibilitado às participantes a 

experimentação de outros modos de existir para além da doença. A adesão a 
este espaço foi materializada à medida em que os vínculos se tornavam cada 
vez mais fortes. Atualmente, temos uma importante assiduidade ao grupo, 
inclusive algumas já sugeriram a sua realização em duas vezes na semana. 
Essa solicitação foi observada com cautela, pois temos como premissa o 
empoderamento e autonomia para que cada vez mais elas deixem de 
necessitar deste espaço.  
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Foram muitas as experimentações vividas nesse espaço grupal: encontros 
fora da UBS - no parque; vivências de técnicas de relaxamento; arteterapia; 
oficinas de tricô, artesanato e culinária; planejamento mensal de oficinas 
construído pelas participantes a partir do desejo coletivo de aprendizagens 
diversas. Enfim, experimentações e compartilhamento de saberes e fazeres 
que nesse grupo se mostraram potentes nos processos de mudança individual 
e coletiva. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Educação permanente ocorre de acordo com a demanda de trabalho 
que é realizada na instituição onde o profissional está inserido e tem por 
finalidade levar à reflexão e com isso a melhora do desempenho profissional. A 
Enfermagem baseada em evidências direciona o cuidado e integra o processo 
de educação permanente e continuada, buscando levar para o paciente o que 
há de concreto no cuidado (SILVA et al, 2015).  

O momento de pré e pós cirurgia é causador de estresse e ansiedade ao 
paciente e sua família, pelo receio do desconhecido e pelas dúvidas e 
incertezas quanto ao processo de recuperação. 

As ações voltadas para as orientações garantem o início de uma 
assistência humanizada e respeita o cliente na sua individualidade. 
(CALLEGARO et al, 2010). Desta forma o enfermeiro e o paciente constroem 
laços de confiança, pois os profissionais de enfermagem prestam cuidados 
vinte e quatro horas e estas medidas contribuem para um trabalho mais efetivo 
(COSTA et al, 2010).  

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato das experiências de uma aluna de graduação do 
curso de Enfermagem, no campo de educação em saúde que ocorreram no 
transcorrer do estágio como bolsista do Proesc (Programa Ensino Superior 
Comunitário), um programa de bolsas de estudo específico para nível superior, 
ofertado pela prefeitura municipal de Bagé/RS em parceria com a Universidade 
da Região da Campanha - URCAMP. Neste programa o aluno atua em um 
Posto de Atendimento Médico em atividades a serem propostas pelo serviço. O 
período deste estudo foi de março de 2011 a janeiro de 2013, de segunda a 
sextas-feiras, no turno da tarde.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente, percebeu-se no posto de saúde a não realização do 

exame físico, anamnese e orientações pós alta, havendo necessidade da 
implantação de um sistema de acolhimento e triagem pré-operatória, o que foi 
realizado com auxílio da equipe do local. Durante as entrevistas, pôde-se 
perceber os pacientes mais tranquilos para esclarecer dúvidas e escutaram 
com atenção as orientações quanto aos riscos, tornando o procedimento mais 
seguro e o paciente/família mais confiantes na equipe.   

Foram realizados acolhimentos e entrevistas pré-operatórias, onde foi 
possível fornecer orientações sobre temas do interesse do paciente de acordo 
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com cada procedimento e com sua história clínica. Dentre as atividades 
destacamos: entrevista com a história completa do estado de saúde do 
paciente, exame físico completo, orientações de saúde, preparo para o 
procedimento, auxilio no procedimento, curativo da ferida operatória, 
orientações pós-cirúrgicas. Os temas abordados se relacionavam à: parada 
cardiorrespiratória; alergias medicamentosas; trombose venosa profunda; 
cuidados com a ferida operatória; hipertensão; diabetes; tabagismo e 
dependência ao álcool. Através da distribuição folders explicativos e conversas 
durante o turno de trabalho foram explanados os diferentes assuntos, 
abordando cada um em dias alternados. 

Encontramos durante o trabalho grande número de hipertensos, o que 
nos mostra um elevado risco para hemorragias, fazendo com que muitas vezes 
tivéssemos que remarcar o procedimento, como também, um número 
significativo de diabéticos. Portanto, orientações sobre alimentação e cuidados 
com a ferida operatória foi de extrema relevância tanto para os pacientes, 
equipe e familiares envolvidos no cuidado. O uso de álcool também foi tema de 
conversas, visto o grande número de pacientes que fazem o uso “socialmente”, 
porém, observamos que este tema, preocupava diversos pacientes.   

A implantação de um sistema de acolhimento e triagem pré-cirúrgica foi 
bem aceito pelos funcionários, pacientes e familiares, assim como 
complementaram o serviço do local, oferecendo serviços voltados à 
integralidade do cuidado, vendo o paciente como um ser único e de maneira 
holística. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Ações de educação na saúde, embasadas em princípios científicos 
como a prática baseada em evidências tornam-se relevantes no processo de 
trabalho da equipe de enfermagem. A troca de informações, entre os pacientes 
e a equipe demonstra o interesse em melhorar o cuidado prestado e ajuda a 
monitorar possíveis riscos, sanando dúvidas e tornando o paciente/família mais 
colaborativos.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O suicídio representa as três principais causas de morte de pessoas que 

têm de 15 a 44 anos de idade. Segundo os registros da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), ele é responsável anualmente por um milhão de óbitos (o 
que corresponde a 1,4% do resultado total de mortes em todo mundo). Esses 
números não incluem as tentativas de suicídio, de 10 a 20 vezes mais 
frequentes que o suicídio em si (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011; 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2016). 

O Brasil possui um coeficiente considerado relativamente baixo por ser 
um país populoso, constitui-se entre os dez países que registram os maiores 
números absolutos de suicídio, segundo dados compilados pela OMS. A taxa 
oficial de suicídio varia em torno de 4,1 por 100 mil/habitantes, é importante 
lembrar que o coeficiente nacional de mortalidade por suicídio esconde 
importantes variações regionais (BRASIL, 2013). Em certas localidades, como 
por exemplo, o de lavradores do interior do Rio Grande do Sul, os coeficientes 
aproximam-se dos de países do Leste Europeu e da Escandinávia, na casa dos 
15 a 30 por cem mil ao ano (BOTEGA, 2014). 

Dessa forma, constituindo-se em um grave problema de saúde pública. 
E, neste contexto, é fundamental que a enfermagem esteja qualificada a 
prestar um atendimento ético, eficaz, reestabelecendo o paciente e sua família, 
à medida que, fornece apoio emocional priorizando a escuta qualificada e um 
cuidado livre de preconceitos ou julgamentos de valor, pois a pessoa que tenta 
suicídio e a sua família encontram-se em um momento de extrema 
vulnerabilidade (OLIVEIRA, 2016). 

A relação desta temática, com a profissão da enfermagem, está nas 
diversas possibilidades de atuação do enfermeiro frente à pessoa suicida, pois 
estes profissionais formalmente instruídos para cuidar, necessitam estar 
adequadamente preparados para dar assistência integral a esse paciente e 
isso implica em dar assistência a sua família, sendo ouvintes atenciosos e 
fornecendo suporte profissional e pessoal com vistas a diminuir o sofrimento, 
angústia e desespero vivenciados por essa família (BURIOLA, 2011). 
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O cuidado a família do indivíduo que tentou suicídio pode ser construído 
através de uma linha de apoio emocional, mantendo-a informada e amparada. 
Com estas práticas o enfermeiro pode ir além de suas rotinas assistenciais 
estabelecendo o cuidado humanizado aos indivíduos participantes deste 
momento aflitivo, além de ajudar a minimizar o sofrimento e angústia presentes 
com frequência nestas famílias (BURIOLA, 2011). Famílias inseridas no 
contexto da crise suicida precisam de auxílio para que possam reconstruir-se 
como um sistema de apoio e proteção. Dessa forma, se evidencia a 
importância deste estudo, que tem por objetivo identificar algumas ações de 
atuação dos enfermeiros, frente ás famílias de pacientes com conduta suicida, 
evidenciando a visão destes profissionais perante essas famílias e a 
contribuição deste olhar para a assistência de enfermagem. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa acerca da atuação dos 

enfermeiros frente às famílias de pacientes com conduta suicida. Para tal, 
utilizou-se a base de dados BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) e sites de 
busca, nos quais foram encontrados 15 artigos, 1 atlas sobre desenvolvimento 
humano e 3 manuais sobre a temática suicídio. Foram utilizados como critério 
de inclusão os descritores: tentativa de suicídio, suicídio, cuidados de 
enfermagem, saúde mental, enfermagem psiquiátrica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os conflitos familiares se destacam como importante fator de risco para 
o suicídio. Problemas como dificuldades de relacionamento e de comunicação, 
ausência de afeto e falta de apoio familiar por vezes estão na origem de 
comportamentos suicidas. A disfuncionalidade familiar é um risco ainda maior 
para crianças e adolescentes, visto que as relações familiares são importantes 
no desenvolvimento do indivíduo. 

Sendo assim, o apoio à família é essencial para a recuperação do 
paciente e é demonstrado de diversas formas pelos enfermeiros, e se 
manifesta à medida que eles se dispõem a esclarecer dúvidas, prestar apoio 
emocional, oferecer um ambiente que possibilite privacidade e conforto, e 
principalmente dando atenção a essa família que se encontra fragilizada. 
Todas estas manifestações constituem formas diversificadas de oferta de 
cuidado. 

O cuidado direcionado aos familiares, enquanto vivenciam o drama de 
ter um membro que tentou suicídio, se torna um toque de alívio, pois enquanto 
os enfermeiros procuram compreender as necessidades enfrentadas pelos que 
participam da vida do suicida, pondo-se em seu lugar, estão de forma direta 
diminuindo sua aflição e dor. 

A visão do profissional enfermeiro perante as famílias destes pacientes 
é, de que estes, encontram-se assustados com o fato, preocupados com o 
estado de saúde do paciente, e em alerta para o que possa ocorrer. Por isso, é 
fundamental a presença de carinho, de delicadeza e de dedicação durante o 
convívio com esses pacientes e seus familiares. 

 
4. CONCLUSÕES 
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O estudo apresentou algumas ações dos enfermeiros junto aos 

familiares de pessoas que tentaram suicídio, e mostrou que o cuidado de forma 
atenta à família é tão importante quanto aquele oferecido ao próprio suicida, 
uma vez que ela é parte indissociável desse ser, atuando como apoio para sua 
recuperação.  

Assim, o cuidado ao indivíduo e sua família é a verdadeira razão de se 
desenvolver novas ações que melhorem a assistência à saúde. Com base 
nessas considerações, destaca-se a importância do tema e a realização de 
novos estudos, pois são necessários para apoiarem, cada vez mais, as ações 
dos enfermeiros na abordagem às famílias de pacientes que tentaram suicídio, 
para aprimorar e gerar novas fontes de intervenções junto aos pacientes e aos 
serviços envolvidos, buscando medidas preventivas que melhorem a qualidade 
da assistência prestada ao paciente e sua família. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) trata da relação entre as 
expectativas e a efetivação dos projetos de um indivíduo. Ressalta-se que a 
QVT está ligada à saúde do trabalhador e não deve ser considerada de forma 
isolada, pois permeia as singularidades da rotina diária e as atividades laborais 
(BARBOSA, 2016). Dessa forma, a Qualidade de Vida (QV) inclui hábitos 
saudáveis, cuidado com o corpo, lazer e práticas de atividades físicas 
(MASSOLLA; CALDERARI, 2011). A partir disso, o objetivo do estudo foi 
investigar os fatores de riscos à saúde em trabalhadores de uma empresa 
exportadora de grãos, no município de Santarém-PA. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal de cunho quantitativo, 
realizado por docentes e discentes da Universidade do Estado do Pará em 
atividades de extensão, com enfoque para a educação em saúde. O local foi 
uma empresa exportadora de grãos, no município de Santarém-PA, em abril de 
2016. As variáveis coletadas foram: faixa etária, sexo, escolaridade, ocupação 
na empresa, Índice de Massa Corpórea (peso e altura), circunferência 
abdominal, prática de atividade física e consumo alimentar. O estudo obedeceu 
aos princípios éticos dispostos pelo Conselho Nacional de Saúde, resolução 
466/12. Os dados foram analisados em frequência absoluta e média no 
software Excel 2013. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Participaram do estudo 65 trabalhadores, 80% eram do sexo masculino, 
na faixa etária de 18 a 60 anos de idade, média de 31,6 anos. Referente à 
escolaridade dos participantes, 53,8% tinham ensino médio completo. Os 
colaboradores eram advindos de vários setores da empresa, sendo a maioria, 
marinheiros fluviais de convés e auxiliares administrativos, 15% e 7% cada, 
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respectivamente. Relacionado ao Índice de Massa Corporal (IMC), 66,1% 
estavam com sobrepeso ou obesidade. Deste modo, ressalta-se que a QV é 
afetada perante um IMC elevado, a exemplo dos estudos de Santos e Pereira 
(2008) e Kunkel et al. (2009). Na análise da circunferência abdominal (CA) nas 
mulheres, 46% exibiram CA entre 80 e 88 cm ou maior que 88 cm, já os 
homens, 19% tinham CA maior ou igual a 102 cm. Destaca-se a relação da CA 
aumentada com o risco cardiovascular e metabólico (CARVALHO et al., 2015). 
Quanto à prática de atividades físicas, 56,9% realizavam algum tipo, destes, 
43,2% faziam com frequência maior ou igual a 3 (três) vezes na semana e a 
caminhada foi o tipo de atividade mais praticada, com 27%. Como é salientado 
na pesquisa de Reis et al. (2017), os indivíduos inativos possuem uma 
percepção ruim da qualidade de vida em todos os seus domínios. No que diz 
respeito à forma como os participantes consideram sua alimentação, 49,2% 
afirmou ser boa; 46,2% razoável e 4,6% ruim ou péssima e, em relação ao 
fracionamento desta, 44,6% disseram ter 3 (três) refeições ao dia e 47,7% mais 
de 3 (três) refeições. Outro questionamento abordado com os trabalhadores foi 
acerca do consumo de determinadas classes de alimentos, dessa forma, para 
bolos, tortas e doces (38,4% referiram consumir com frequência e 61,5% 
raramente); arroz, macarrão e pão (93,9% frequente e 6,1% raramente); carnes 
e peixes (98,5% frequente e 1,5% raramente); frutas e verduras (89,2% 
frequente e 10,8% raramente); leite e derivados (66,1% frequente e 33,9% 
raramente) e gorduras e frituras (41,5% frequente e 58,5% raramente). 
Mudanças na alimentação, com enfoque na qualidade e quantidade, em 
conjunto com a prática de atividade física são efetivas na prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis e interferem positivamente na qualidade 
de vida, os aspectos desses dois fatores de risco modificáveis devem ser 
considerados, logo a quantidade energética deve ser adequada e fracionada 
em 5 a 6 refeições/lanches diários (BRASIL, 2006). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 Os fatores que interferem na saúde do trabalhador englobam o meio 
social do indivíduo, observado que a doença não é decorrente de um fator 
isolado. Percebe-se que o comprometimento da saúde exerce influência direta 
na QVT, o que nos remete a necessidade de uma reeducação comportamental 
e, sobretudo elaborar estratégias exequíveis a médio e longo prazo, que 
permitam implantar atividades voltadas para promoção à saúde do trabalhador 
que favoreça a QVT. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com o uso da Internet na vida social contemporânea aliado à constante 
evolução das tecnologias da informação e comunicação tem-se proporcionado 
uma conexão virtual cada vez maior dos indivíduos. Assim a necessidade de 
inovar a forma de comunicação nos ambientes de ensino com o uso da 
interação virtual e a busca de informações online tem inspirado a criatividade 
de professores à procura de complementos para suas práticas de ensino. 

Para Santiago e Santos (2014) o acesso à internet permite que os 
usuários compartilharem conhecimentos e participem na construção e difusão 
de informações que antes eram restritos apenas aos meios de comunicação, 
tais como: rádios, jornais e televisão. A utilização de ferramentas e/ou 
instrumentos tecnológicos podem viabilizar aprendizagens, entretenimento ou 
compartilhamento de informações.  

Além dos websites educativos disponíveis na Internet, outros como 
Youtube, Twitter, Facebook e Google Docs podem ser utilizados para 
atividades em sala de aula com a prerrogativa de recriar práticas educativas e 
torna-las mais atrativas para o aluno. É preciso que os professores superem a 
metodologia tradicional e busquem desenvolver estratégias pedagógicas que 
estejam relacionadas ao uso de instrumentos tecnológicos (SANTIAGO E 
SANTOS, 2014). 

A partir deste contexto esse estudo tem o objetivo apresentar a 
contribuição do uso do Google Drive como um recurso tecnológico na 
construção dos projetos de pesquisa de alunos do curso de graduação em 
enfermagem. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Esse trabalho apresenta o relato de experiência de uma vivência em 
sala de aula com abordagem inovadora para a construção do projeto de 
pesquisa para alunos de graduação em enfermagem. Foi utilizado pelo 
professor que ministra aulas no curso Bacharel em Enfermagem na disciplina 
pesquisa em enfermagem o Google Drive como ferramenta de trabalho. 

O Google Drive é um ambiente desenvolvido pela Google com a função 
principal de armazenamento de arquivos em nuvens, ou seja, utilizando 
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memória de servidores online e permitindo o acesso remoto pela Internet sem a 
necessidade de instalação de programas ou armazenamento físico de dados 
(SANTIAGO; SANTOS, 2014).  

Além da criação, edição e armazenamento de textos, apresentações de 
slides, planilhas, desenhos e formulários online, são possíveis à visualização e 
o compartilhamento total ou parcial dos arquivos (SANTIAGO E SANTOS, 
2014). Tais possibilidades criaram um espaço de leitura e escrita onde todos os 
alunos se relacionavam com a possibilidade de visualizar os projetos de 
pesquisa uns dos outros.  

Para que os alunos utilizassem a ferramenta o professor da disciplina 
criou uma pasta compartilhada com todos os alunos e nessa pasta cada aluno 
tinha um documento de texto para a elaboração do projeto de pesquisa. 
Conforme as etapas do projeto eram trabalhadas em sala de aula 
semanalmente os alunos tinham como tarefa elaborar a etapa referente 
trabalhada em aula no seu projeto. 

A experiência foi compartilhada não somente com o professor que tinha 
acesso a todos os trabalhos para realizar as orientações e correções como 
também entre os alunos uma vez que o acesso era liberado entre eles, assim 
podiam trocar experências e contribuir para a elaboração dos projetos uns dos 
outros. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Apesar de não ser de uso exclusivo para a educação, o Google Drive é 

extremamente útil para professores. Nele é possível escrever documentos, 
montar planilhas e apresentações de slides, criar formulários e organizar 
arquivos em pastas.  

A diferença entre usar esses recursos através do Drive e pelo pacote 
Office instalado no computador é que além de possuir as funcionalidades já 
existentes em programas como Word e Excel, o Drive permite: salvar arquivos 
em uma plataforma online (que dispensa o uso de pen drives, impressões e e-
mail), comentar trabalhos de forma fácil e direta e editar arquivos em conjunto, 
que possibilita a construção de textos e revisão por mais de uma pessoa 

(HEIDEMANN; OLIVEIRA 2010).  
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir desse relato de experiência podemos concluir que o Google Drive 
pode ser um grande aliado do ensino-aprendizado, pois, pela mediação deste 
recurso tecnológico o professor pode acompanhar o desenvolvimento do aluno 
e, ao mesmo tempo, ajudá-los no processo de produção textual.  

Os alunos ao longo do semestre utilizaram o Google Drive e realizaram a 
construção do projeto de pesquisa com a supervisão direta do professor da 
disciplina o que possibilitou supervisão constante e correções e tempo real 
diminuindo a distância entre o docente e os alunos. 

Esta vivência em sala de aula com alunos da graduação em enfermagem 
também revelou a importância da utilização de ferramentas tecnológicas no 
processo de ensino e aprendizagem e ampliação das possibilidades de inovar 
e utilizar a criatividade de forma planejada na educação do ensino superior. 
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Desse modo novas ferramentas tecnológicas devem ser exploradas para a 
utilização como forma de contribuir no ensino e aprendizagem. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A passagem de plantão é um processo que visa à continuidade da 
assistência prestada pela equipe de enfermagem e contribui para a 
organização do trabalho. A comunicação integra e sustenta esse processo. Os 
profissionais de saúde convivem constantemente com problemas de 
comunicação, que, consequentemente, interferem na continuidade, qualidade e 
consecução do trabalho ou na satisfação das necessidades dos profissionais, 
de forma que o trabalho transcorra de maneira produtiva e eficaz segundo 
(BROCA, 2015). O termo comunicação, em sua acepção mais fundamental, 
refere-se ao processo de compartilhar um mesmo objeto de consciência, 
pressupõe relação, troca. Já a informação pode ser considerada uma parte 
desse processo. Pode-se dizer que a informação é uma comunicação em 
potencial, assim, não temos comunicação sem informação (REBRAENSP, 
2013; VIANA, 2010). Para o desenvolvimento do trabalho em equipe, a 
comunicação é importantíssima. A comunicação é, também, uma importante e 
essencial ferramenta na obtenção de valiosas informações para a condução 
terapêutica. A comunicação permeia todas as atividades que integram a 
assistência ao paciente, constituindo um aspecto essencial para a prática de 
enfermagem, uma vez que a maioria de suas ações ocorre no contexto das 
relações interpessoais. A passagem de plantão é um exercício de comunicação 
realizada pela equipe de enfermagem com a finalidade de transmitir informação 
objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolvem a assistência 
direta e ou indireta ao paciente durante o turno de trabalho. É o momento em 
que a equipe de enfermagem se reúne para realizar o relato sobre o estado de 
saúde de cada paciente, assim como alterações ocorridas durante o turno e a 
identificação de necessidades para o planejamento e execução de medidas de 
enfermagem que possibilitem a eficácia do tratamento (COREN, 2010). A 
metodologia SBAR (Situação-Antecedentes-Avaliação-Recomendação) é um 
modo padronizado e simples de trocar informações, de forma clara e concisa. 
Nesta metodologia, quatro pontos são destacados: situação corresponde ao 
enunciado conciso do problema; background, à informação pertinente e breve 
acerca da situação/problema; avaliação, à análise e opções de 
resolução/encaminhamento e recomendação à ação necessária/recomendada. 
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A metodologia pode ser utilizada em várias situações como, por exemplo, na 
passagem de plantão ou na transferência do paciente de uma unidade para 
outra. Nosso objetivo foi descrever a experiência da construção de um 
instrumento de passagem de plantão nas unidades de internação de um 
hospital universitário, baseado no método SBAR. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O método foi composto pelas seguintes etapas: 1) Análise situacional nas 

unidades de internação; 2) Reuniões com enfermeiros assistenciais, 
enfermeiros líderes e supervisão de enfermagem, sugerindo uma adaptação do 
método SBAR como estratégia para melhorar a comunicação, visando 
segurança e qualificação da assistência; 3) Busca de evidências acerca da 
utilização da metodologia SBAR e sua implicação para a segurança do 
paciente; 4) Elaboração do instrumento adaptando as informações do termo em 
inglês SBAR para o contexto da instituição, denominado IHAR (Identificação-
História-Avaliação-Recomendações); 5) Realização de oficinas de 
sensibilização e de apresentação do método para as equipes de enfermagem. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A passagem de plantão é um processo comum para a maior parte das 

instituições de saúde. Na instituição pesquisada, durante a análise situacional e 
nas reuniões com as equipes assistenciais e gestoras, foram apontadas 
algumas características desse processo assistencial, tais como: fragilidade 
(porque depende de canais humanos para transmissão e recepção ); 
complexidade (pela ampla inserção de informações); alta variabilidade 
(diferentes especialidades, gravidade dos pacientes, número de pacientes, 
entre outros) ; direcionamento da assistência direta e indireta (pois, transmite o 
contexto multiprofissional de atuação para e com o paciente). Após esse 
primeiro momento, foi realizada a busca de evidências acerca da utilização da 
metodologia SBAR e sua implicação para a segurança do paciente visando a 
construção de uma nova proposta, logo, o IHAR, adaptação do modelo SBAR. 
A realização das oficinas de sensibilização e de apresentação do método para 
as equipes de enfermagem tiveram adesão pela maioria das equipes 
envolvidas nas unidades piloto. As equipes apontaram que as oficinas serviram 
como um fator motivador para estabelecer um processo de comunicação 
coeso, efetivo e validado. Esse instrumento demonstrou ser uma ferramenta 
potencializadora para tornar a passagem de plantão em unidades de 
internação mais rápida, precisa, organizada e segura, fortalecendo a cultura de 
segurança do paciente. Além disso, proporcionou alto impacto no 
gerenciamento de recursos humanos (diminuiu o tempo de passagem de 
plantão); garantiu a continuidade e veracidade do cuidado (menor números de 
eventos adversos relacionados a passagem de plantão); aumentou a criticidade 
em três dimensões principais para a instituição: tempo, comunicação e 
segurança. A limitação desse estudo foi ter sido aplicado em algumas unidades 
piloto, não abrangendo a totalidade das unidades assistenciais do hospital 
escola e os colaboradores em seus respectivos turnos de trabalho. A 
perspectiva é a padronização da ferramenta IHAR para todas unidades 
assistenciais. 
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4. CONCLUSÕES 

 
O IHAR, adaptação do modelo SBAR, pode ser uma ferramenta 

potencializadora para tornar a passagem de plantão em unidades de 
internação mais rápida, precisa, organizada e segura, fortalecendo a cultura de 
segurança do paciente. O IHAR foi uma ferramenta que estimulou que a equipe 
formular um modelo mental, que facilitou a comunicação adequada, que, se de 
forma padronizada, evitou a variabilidade e erros.   
 

 
 

5. REFERÊNCIAS 
 
Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Estratégias para a 
Segurança do Paciente: manual para profissionais da saúde. EdiPUCRS, 
Porto Alegre 132p., 2013. Disponível em: 
http://www.rebraensp.com.br/pdf/manual_seguranca_paciente.pdf. Acessado 
em: 04/08/2017. 
 
BROCA, P.V; FERREIRA, M.A. Processo de comunicação na equipe de 
enfermagem fundamentado no diálogo entre Berlo e King. Esc. Anna Nery, Rio 
de Janeiro, v.19, n.3, 467-474p, 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ean/v19n3/1414-8145-ean-19-03-0467.pdf. Acessado 
em: 04/08/2017. 
 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. Parecer nº 009/2010. Passagem 
de plantão. Acessado em: 04/08/2017. Disponível em: http://portal.coren-
sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2010_9.pdf.  
 
SIQUEIRA, I.L.C.P; KURCGANT, P. Passagem de plantão: falando de 
paradigmas e estratégias. Acta Paul Enferm, São Paulo, v.18, n.4, 446-451p, 
2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n4/a15v18n4.pdf. 
Acessado em: 04/08/2017. 
 
VIANA, D.L. Boas Práticas de Enfermagem. São Paulo: Yendis, 2-17p, 2010.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

658 
 

REDES DE APOIO AO USUÁRIO COM DOENÇA RENAL CRÔNICA E 

FAMÍLIA SOB A PERSPECTIVA ECOSSISTÊMICA 

MARCIA HELENA BALTASSARE NUNES1; HEDI CRECENCIA HECKLER 
SIQUEIRA2;VANESSA SOARES MENDES PEDROSO3 SIDIANE TEIXEIRA 
RODRIGUES4; AURELIA DANDA SAMPAIO5; BIBIANE MOURA DA ROSA6 

1
Ufpel1 – enf.marciabaltassare@hotmail.com 

2
FURG – hedihs@gmail.com 

3
 FURG – vanesssoaresmendes@gmail.com 

4 
Anhanguera – sidiane.enf@hotmail.com 

5
 Anhanguera – aurelia.sampaio@hotmail.com 

6
FURG – bibianemoura1@hotmail.com  

 

EIXO TEMÁTICO: (x) Eixo 2  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são doenças 

multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. 
Dentre elas, a Doença Renal Crônica (DRC) necessita de uma atenção 
multidisciplinar voltada ao incentivo do autocuidado e adaptaçãoem atitudes e 
comportamentos para a adoção deum estilo de vida saudável. O apoio familiar, 
de vizinhos, amigos, conhecidos, e o meio em que o usuário com DRC está 
inserido podemauxiliarno cuidado necessário para manutenção da terapêutica 
(COLLIERE, 1999).  

Fundamentada na teoria ecossistêmica, a experimentação da doença 
resulta em uma desordem que pode afetar vários níveis do organismo. O 
usuário com DRC interage com os demais sistemas que o cercam, 
influenciando e sendo influenciado pelas relações que se estabelecem entre os 
componentes que constituem seu espaço/ecossistema, formando redes 
(CAPRA,2001; SIQUEIRA, 2001). Essas redes poderão influenciar no 
enfrentamento da DRC, conforme a interação estabelecida entre os elementos 
que as compõem.  

Considerando o exposto, acredita-se que a compreensão frente à 
estrutura da rede social dos usuários com DRC se torna uma importante 
ferramenta, na promoção e recuperação da saúde, como também, na 
manutenção da terapêutica. Desta maneira, buscou-se com este estudo 
identificar e analisar as redes de apoio utilizadas pelo usuário com DRC e sua 
família, a partir de uma perspectiva ecossistêmica. 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem 
qualitativa, desenvolvido no contexto domiciliar de usuários com DRC em 
terapia de hemodiálise, residentes em dois municípios da região sul do Rio 
Grande do Sul. Os participantes foram 03 usuários e 03 familiares cuidadores, 
selecionados a partir de um Serviço de Terapia Renal Substitutivos, de um 
Hospital Universitário de médio porte da Região Sul do RS.  

A pesquisa recebeu a aprovação da proposta pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa na Área da saúde/FURG (CEPAS), mediante parecer Nº. 182/2015. A 
coleta dos dados foi realizada nos meses de maio e junho de 2016, por meio 
de entrevista semi-estruturada por um instrumento com questões abertas e 



 

 

659 
 

fechadas, elaborado para essa finalidade. A fim de preservar o anonimato dos 
participantes da pesquisa, os mesmos foram identificados pela letra U (usuário) 
seguida de um número arábico, observando a ordem da realização das 
entrevistas U1,U2 e U. O familiar foi identificado por meio da letra F (familiar), 
seguida da identificação do usuário com DRC: FU1, FU2 e FU3.   

Após a coleta, os dados foram transcritos e submetidos às etapas do 
método da análise temática descritas por Minayo, realizando-se a leitura 
flutuante dos dados, por meio de leituras exaustivas, selecionando as palavras 
mais significativas dos textos, em busca de sua organização. A seguir 
procedeu-se o agrupamento dos dados semelhantes e reagrupamento, 
formando subcategorias e categorias. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa demonstrou que os participantes identificaram vários locais e 
pessoas com as quais interagem e que constituem apoio em diversos domínios 
de suas vidas. As instituições frequentadas e pessoas citadas foram: 
instituições de saúde (Unidade Básica); Residência de familiares; ambientes 
religiosos (igreja, centro espírita), casa de amigos, escola e ambientes sociais 
(bares, quadras de futebol, pizzaria, locais para dançar, praia, feira e ponto de 
táxi). 

Dentre as atividades exercidas pelos usuários e familiares nas 
instituições ou com as pessoas que compõem sua rede, foram mencionadas as 
de lazer, de socialização, religiosas, comunitárias e para manutenção da 
saúde.  

 A pesquisa ainda evidenciou que os apoios fornecidos aos usuários e 
familiares são de diversificadas formas, tais como: necessidades quanto à 
manutenção e reparação da saúde do usuário, apoio emocional, apoio logístico 
nas atividades familiares, apoio na alteração de horários de trabalho e apoio 
espiritual. 

A partir das entrevistas realizadas foi possível identificar a família 
nuclear como a principal fonte de apoio do usuário e aos próprios cuidadores. 
Outro elemento importante foi o apoio espiritual, ofertado por instituições 
religiosas e pela espiritualidade, dimensão inerente ao indivíduo, pautado na 
tranquilidade emitida, no entendimento da doença em termos espirituais e na 
força para o enfrentamento relacionado às dificuldades resultantes da doença. 
Por outro lado, alguns relatos evidenciaram uma lacuna relacional entre os 
serviços de saúde e usuários/família, com uma vinculação enfraquecida capaz 
de interferir na adesão ao tratamento e autocuidado.  

Ao ponderar acerca dos pressupostos do pensamento ecossistêmico a 
manutenção da terapêutica pelo usuário com DRC está relacionada a uma 
concepção ampliada e diferenciada incluindo o espaço que o cerca e as inter-
relações que se formam entre os elementos que constituem o ambiente em que 
vive, formando redes.  

Foi possível identificar que as redes servem de apoio ao usuário com 
DRC e família, o que se constitui numa importante ferramenta de cuidado, visto 
que esses elos apoiadores poderão auxiliar na condução de práticas de 
cuidado necessárias, minimizando a sobrecarga familiar e fornecer estímulos 
ao enfrentamento da doença. Desta maneira, torna-se imprescindível que os 
profissionais de saúde se aproximem desse contexto, a fim de proporcionarum 
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cuidado integralizado e humanizado e, assim participar da rede de apoio aos 
usuários e familiares com DRC. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Pondera-se que os profissionais de saúde, especialmente, os 
enfermeiros, atores essenciais no processo de cuidar, necessitam inserir-se na 
rede de apoio ao usuário com DRC e vê-lo como um ser único, que necessita 
de apoio, compreensão, orientação e energia para superar as consequências 
do seu estado de saúde. No mesmo sentido, a apreensão por parte do 
enfermeiro, do ambiente do usuário e família, e de suas inter-relações, pode 
instrumentalizá-los para a prática do autocuidado, por meio de orientações 
individualizadas e possíveis de serem executadas.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A doença renal crônica quando ocorre na infancia ou na adolescência, é 

considerada pela família um evento complexo, que atinge todos os membros, 
sendo desencadeadora de mudanças na dinâmica familiar, carências na 
qualidade de vida, a qual acomete com maior frequência e intensidade a mãe 
por ser a cuidadora principal, necessitando, portanto, de ajustes e de apoio 
com as novas demandas (LISE et al. 2016). Dessa forma, este estudo teve 
como objetivo conhecer a interação da mãe da criança em tratamento 
conservador renal com a rede de apoio social. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado a 
luz do interacionismo simbólico uma vez que se trata de um referencial teórico 
que busca reconhecer como as pessoas interagem, e assim, compreender o 
seu comportamento frente a situações vivenciadas (CHARON, 2010). 

A coleta de dados foi realizada de abril a agosto de 2015, com 11 mães 
de crianças em tratamento conservador renal, oriundas de um serviço 
ambulatorial público de nefrologia pediátrica localizado no Sul do Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. O contato inicial com as participantes ocorreu no serviço 
de nefrologia pediátrica no dia da consulta da criança com o nefrologista.  

Como instrumento para a coleta dos dados, utilizou-se entrevista 
semiestruturada. Após as entrevistas, realizou-se a construção do genograma 
e ecomapa para identificar a rede de apoio social das mães das crianças em 
tratamento conservador renal. Para a análise de dados utilizou-se a analise 
convencional, concomitante a realização das entrevistas (HSIEH; SHANNON, 
2005).  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, parecer nº. 985.770 e 
CAAE nº 41609214.8.0000.5316.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados permitiram conhecer a interação das mães das crianças 

em tratamento conservador com a renal rede de apoio. Observou-se que esta é 
formada por rede de apoio formal e informal, sendo apresentados nas 
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categorias “Sendo amparada pela rede de apoio social formal” e “Sendo 
amparada pela rede de apoio social informal” que serão descritos após a 
apresentação dos genogramas e ecomapas. 

 

 
Figura 1: Genogramas e ecomapas das mães das crianças em tratamento conservador 

renal, 2015. 

A rede de apoio formal foi formada por profissionais e serviços de saúde, 
organização não governamental (ONG) e escola. Tais formas de apoio 
estiveram relacionadas com o recebimento de informações e orientações.  

Na rede social formal, as mães consideraram os profissionais como 
membros de sua família pela relação de confiança estabelecida. Isso significa 
que os profissionais podem apresentar características empáticas e ofertar 
cuidado humanizado que as mães percebem nas relações concebidas como de 
apoio, confiança e segurança (BALTOR et al. 2013).  
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Para tanto, sugere-se a utilização do genograma e do ecomapa como 
instrumento terapêutico favorável para a aproximação dos e profissionais e das 
famílias (NASCIMENTO et al. 2014).  A luz do interacionismo simbólico, a 
experiência vivenciada pela mãe com o profissional, mostrou o significado 
expressado com palavras de sentido fraternal, ao associar a médica com a 
figura materna. Isto é decorrente da interação social, fruto da reflexão, 
interpretação e ação dos indivíduos (CHARON, 2010; SANDSTROM; MARTIN; 
FINE, 2016). Assim, a interação estabelecida pelo profissional e a mãe 
promoveu a confiança em relação ao cuidado à criança em tratamento 
conservador renal.  

Na categoria “Sendo amparada pela rede de apoio social informal” é 
abordada a rede de apoio social informal, a qual é formada pela família 
(marido, filhos, cunhada, sogra, avós, tios e irmãos) e espiritualidade, 
relacionado à fé que proporcionou visão otimista em relação ao futuro. A família 
foi descrita como uma fonte de apoio social, emocional e financeira.  

A rede de apoio informal das mães das crianças em tratamento 
conservador renal é formada pelos membros da família nuclear e extensa. Esta 
interação é percebida como positiva, pois, existe colaboração no cuidado com 
a saúde da criança, aliviando a sobrecarga materna. Ainda, pode ser 
considerada como uma forma de complementação à rede de apoio formal. 
Contudo, vai além da regulação do Estado, pois, cada núcleo familiar, busca no 
apoio disponível forma de organização para atender as necessidades de 
cuidado.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados podem permitir a enfermagem, compreender como as 

famílias encontram equilíbrio nas relações estabelecidas com sua rede social 

de apoio e o O  interacionismo  simbólico  pode ser um desenho importante 

para compreender  estas relações. 

Salienta-se que apesar da interação ter um sentido individual, é regulado 

por construções sociais e a enfermagem, pode utilizar na sua prática, como 

instrumentos de avaliação da rede de apoio social o genograma e o ecomapa, 

com o objetivo de estabelecer vínculo e melhorar a qualidade da avaliação e 

intervenção. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um local de atendimento da 
área da Saúde Mental que visa à reabilitação psicossocial e a reinserção na 
sociedade dos pacientes que procuram atendimento no serviço. Tendo isso em 
vista, o presente trabalho abordará a temática do diagnóstico, sobre como esse 
pode influenciar na identidade dos indivíduos e, por fim, irá enfatizar uma 
intervenção que transcenda as barreiras da cura e do enfoque na doença. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi construído por meio de pesquisa bibliográfica, através de 
leituras de artigos, livros e trabalhos sobre os temas centrais. Além disso, foi 
realizado trabalho de campo - durante quatro meses- de duas estagiárias no 
serviço do CAPS Fragata – Pelotas/RS. Tal conjunto de arcabouço possibilitou 
reflexões aprofundadas acerca da temática, e tornou possível um 
encaminhamento para o resultado final. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma instituição que, 

segundo o Ministério da Saúde (2004), tem o objetivo de oferecer atendimento 
à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento 
clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 
É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substituto às 
internações em hospitais psiquiátricos. (BRASIL, 2004) 

Os atendimentos no CAPS são realizados por uma equipe 
multiprofissional, e acontecem, principalmente, através de grupos e oficinas de 
tratamento. Segundo Souza (2011), frente à crescente demanda por 
atendimento psicológico, o modelo tradicional de psicoterapia individual não 
tem sido mais suficiente, e a psicoterapia em grupo tem se destacado como 
uma alternativa para a realização de um trabalho que tenha uma abrangência 
maior. 

Para auxiliar no tratamento dos pacientes, os diagnósticos psiquiátricos 
são vistos como essenciais. Porém, esses podem exercer um efeito negativo 
aos usuários. Segundo Silva e Brandalise (2008), o homem constitui sua 
identidade a partir das relações que estabelece com os outros e com o mundo 
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e acaba por interiorizar valores que foram a ele atribuídos. Dessa forma, nota-
se que a atribuição de diagnósticos aos pacientes, apesar dos efeitos positivos 
no tratamento da doença, pode gerar alguns resultados negativos, como a 
‘’rotulação’’ e interiorização da doença. 

De acordo com Baremblitt (2002), ‘’[...] toda instituição compreende um 
movimento que a gera: o instituinte; um resultado: o instituído; e um processo: 
a institucionalização.’’ A partir disso, percebe-se que dentro do CAPS, 
encontra-se como força instituída o diagnóstico, que possui uma significativa 
importância para o serviço. Entretanto, essa identificação dos pacientes com a 
patologia pode acabar promovendo que eles se esqueçam de quem são, 
esqueçam-se das suas subjetividades, das suas identidades, e que vivam o 
nome de seus diagnósticos, pois segundo Silva e Brandalise (2010), ao ser 
visto como “doente mental” o indivíduo pode acabar se identificando com este 
rótulo e com os atributos que a ele estão atrelados.  

Por meio da experiência vivida no CAPS Fragata, foi possível perceber 
que, afirmando essa força já instituída no serviço, estão os Registros das 
Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS). Estes registros são obrigatoriamente 
preenchidos e contém o diagnóstico do paciente que é descrito de acordo com 
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). Em cada 
RAAS, que é encaminhada para um órgão fiscalizador, também contém 
informações pessoais do usuário, seguido de cada procedimento que ele 
realizou no estabelecimento. 

Um dos principais problemas encontrados na RAAS, é que ela deve ser 
preenchida desde o início do tratamento do paciente no serviço. Entretanto, os 
diagnósticos nem sempre podem ser rapidamente estabelecidos. Muitas vezes, 
é necessário um tempo de acompanhamento para que o profissional possa 
diagnosticar. Porém, a partir dessa burocracia, também instituída, o profissional 
se vê pressionado a rapidamente dar um diagnóstico, ou a apenas repetir o 
diagnóstico já estabelecido em outro serviço. 

Com isso, percebe-se que os diagnósticos, além de auxiliarem no 
tratamento, possuem uma finalidade burocrática para os profissionais do 
CAPS. Entretanto, através da experiência na instituição, foi possível perceber 
que a descrição da doença ao usuário nem sempre o beneficia. Houve alguns 
momentos em que os psicólogos precisavam estimular que os pacientes – que 
repetiam várias vezes as suas doenças em suas falas -passassem a se 
reconhecer como indivíduos e que não deixassem as patologias os definirem 
como pessoa. Segundo Adnet (s.d.), a rotulação de pacientes em razão de sua 
doença não melhorará em nada a sua condição, pelo contrário, poderá trazer 
prejuízos sérios à sua auto-estima e visão própria de sua inserção e papel no 
contexto da existência. 

É necessário salientar que para o profissional o diagnóstico possui 
importância, pois é ele que irá auxiliar no tratamento de cada paciente, porém, 
é essencial lembrar que cada ser é único, tem sua subjetividade, e não deve 
definir sua vida a partir da sua doença. Segundo Brandão e Bomfim (2015) o 
CAPS propicia a reconstrução de identidades fragmentadas quando devolve a 
fala ao paciente, dá suporte à família angustiada, estimula a participação 
social, supera o modelo médico através do trabalho em equipe e realiza 
parcerias com os diversos programas e serviços. Ademais, é necessário que o 
serviço encontre formas de sobrepujar essa ‘’rotulação’’ dos diagnósticos feitos 
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pelos pacientes – e às vezes até pelos profissionais – para que seja possível 
propiciar a reconstrução integral das suas identidades. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Foi possível identificar que apesar de esse modelo institucionalizado de 
diagnóstico ao paciente promover a rotulação de sua identidade e também a 
exclusão, visto que o indivíduo acaba sentindo-se diferente na sociedade, as 
literaturas sobre a temática ainda são escassas e não foram encontrados 
muitos trabalhos que enfoquem nesta temática. 

Diante disso, percebe-se ser fundamental o aumento de estudos sobre a 
temática e, também, que haja uma relação mais estreita do serviço de atenção 
psicossocial com os usuários através de, por exemplo, visitas dos profissionais 
aos territórios dos pacientes. Essas teriam o objetivo de auxiliar que os 
usuários restabeleçam seus vínculos, retirem o foco da doença, bem como, 
reconstruam suas identidades e se vejam como indivíduos, e não como seus 
diagnósticos. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A escola é um espaço importante para a articulação e desenvolvimento 

de ações educativas em saúde, composta por adolescentes e jovens que 
compartilham conhecimentos e habilidades adquiridas, através de uma 
integração com profissionais da saúde, professores, comunidade e familiares, 
alcançando muitas vezes a mudança de comportamento e atitudes 
(BRASIL,2006). 

Como a escola tem o papel de realizar o ensino aprendizagem e formar 
um aluno crítico reflexivo, além disso corresponsável por suas atitudes, foi que 
o setor de saúde do Instituto Federal Farroupilha – IFFar, Campus Panambi, 
Rio Grande do Sul sentiu-se motivado a dar continuidade a segunda edição do 
Projeto Saúde e Prevenção. Esse se origina do modelo do Ministério da Saúde 
com parceria com o Ministério da Educação “Saúde e Prevenções nas 
Escolas”, tem a finalidade de contribuir para a formação integral dos 
estudantes. 

As ações do projeto visam minimizar a vulnerabilidade desse público às 
doenças sexualmente transmissíveis, hepatites virais, HIV e Aids, gravidez na 
adolescência, uso indevido de drogas e também questões relacionadas à 
gêneros e à diversidade sexual no espaço escolar. A finalidade é colaborar 
para a formação integral de alunos, através da prevenção e promoção da 
saúde e da conscientização e disseminação do conhecimento adquirido através 
dos temas trabalhados com os multiplicadores. 

Nesse relato nos remetemos a aprofundar a discussão relativa as 
“Hepatites Virais”. Optamos por esse enfoque devido ao engajamento das 
profissionais de saúde com a temática e pela riqueza do momento. O objetivo é 
descrever a discussão entre multiplicadores e profissionais de saúde do 
Instituto Federal Farroupilha referente as hepatites virais. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, com base 

nos conhecimentos adquiridos no projeto Saúde e Prevenção no Instituto 
Federal Farroupilha, campus Panambi. O projeto é composto por três 
representantes de cada turma, do ensino médio, cursos integrados que 
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totalizam vinte e sete multiplicadores. Os encontros são quinzenais e ocorrem 
em forma de palestras, oficinas, filmes, discussões e dinâmicas, contam com a 
participação de diversos profissionais. Após a formação os discentes retornam 
a sala de aula para compartilhar seus conhecimentos com os colegas.  

A temática “Hepatites Virais” foi abordada no segundo encontro do 
projeto que aconteceu no mês de maio. Ao longo de duas horas, os vinte e 
cinco adolescentes presentes e as coordenadoras, se envolveram com a 
discussão da temática proposta. Iniciou-se com a apresentação do assunto em 
slides e o grupo foi compartilhando dúvidas e conhecimentos. 

 
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A escola é o local em que se concentra muitos jovens e adolescentes, 

cheios de dúvidas, incertezas e medo. Segundo Valença e Germano (2009), 
essa fase é marcada por várias mudanças físicas, psíquicas, comportamentais 
e sociais, num período que ocorre à transição entre a infância e a vida adulta. 
Nesse contexto, ambiente escolar torna-se um facilitador para o 
desenvolvimento de atividades de educação e saúde, por isso, optou-se por 
abordar sobre as “Hepatite Virais”, grande problema de saúde pública no Brasil 
e no mundo. 

As hepatites virais são infecções que podem ser causadas por diferentes 
agentes etiológicos, possuem em comum o hepatotropismo primário, que 
podem evoluir a forma aguda ou crônica, com a manifestação de sintomas ou 
não, o que dependerá do agente viral envolvido e da imunogenética do 
paciente (NUNES et al., 2017). 

Na apresentação do tema “Hepatites Virais” ao grupo de multiplicadores. 
A atividade iniciou com os alunos sentados em círculo e as facilitadoras do 
setor de saúde começaram a abordar o tema através de explanações em 
slides, no qual foi abordado sobre os índices de incidência e prevalência da 
doença e as diferenças entre as Hepatites A, B e C. Percebeu-se nesse 
momento curiosidades e dúvidas por parte dos alunos, levando-os a refletir em 
condutas pessoais e até mesmo aquelas atitudes confidenciadas por amigos.  

Outro ponto abordado foi a respeito da transmissibilidade, formas de 
prevenção, diagnóstico, tratamento e período de incubação. Pode se perceber 
que muitos adolescentes possuíam algum conhecimento prévio, mas a grande 
maioria, não sabiam sobre os riscos de contaminação. A curiosidade maior se 
deu em relação as tatuagens, piercings e uso de alicates para cutículas, pois 
os adolescentes não tinham conhecimentos dos cuidados necessários com o 
uso adequado desses materiais, sem riscos de contaminação. Foram 
esclarecidas dúvidas com relação aos modos de transmissão, conscientizando-
os que a melhor forma de cuidado é a prevenção. 

Para encerramento da atividade foi realizada a dinâmica com balões, em 
que cada integrante amarrava em seu tornozelo um balão cheio e os 
adolescentes precisavam proteger o seu, pois esse representava o vírus das 
hepatites e sempre que deixasse o outro estourar era como se estivesse sendo 
contaminado. 
 

4. CONCLUSÕES 
 



 

 

670 
 

O setor de saúde do IFFar- Campus Panambi/RS com o projeto Saúde e 
Prevenção teve a possibilidade de se aproximar dos adolescentes, compartilhar 
conhecimentos e construir com esse público jovem a discussão de ações de 
educação e prevenção referente as hepatites virais. 

Além disso, esses jovens possuem a tarefa e a responsabilidade de 
multiplicar e disseminar os conhecimentos adquiridos no grupo e na sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) reorientou a prática assistencial 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, 
sendo a família abordada de forma integral, mesclando o saber popular ao 
técnico científico (BRASIL, 2001). É considerada também um espaço integral 
de educação para a melhoria da qualidade de vida da população e acesso aos 
serviços de saúde. 

Cabe à equipe, especialmente ao enfermeiro, promover a educação em 
saúde através de ações de cuidado baseadas nos princípios da promoção da 
saúde visando a integração e desenvolvimento de saberes assim 
caracterizando-se como um processo teórico-prático, e de acordo com Freire 
(2002), contemplando também a educação para a autonomia, considerando as 
diferentes dimensões humanas, partindo das vivências e dos saberes 
acumulados tanto pela ciência quanto pelas tradições culturais locais e 
universais. 

Este trabalho objetivou identificar quais são as ações de educação em 
saúde realizadas por enfermeiros em uma unidade básica de ESF, 
identificando os cenários e as estratégias desenvolvidas e discutindo as 
potencialidades e fragilidades envolvidas neste processo levando em conta o 
impacto nos indicadores de saúde. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, do tipo descritiva, 

realizado com dois enfermeiros de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
vinculada a ESF localizada na região periurbana de um município da região sul 
do Rio Grande do Sul. 

O estudo foi submetido à Plataforma Brasil para análise do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), sendo aprovado no mês de agosto de 2015, sob o 
número de parecer 1.209.336. 

Os dados foram coletados em setembro de 2015 por meio de entrevista 
semiestruturada e observação participante por intermédio de diário de campo, 
totalizando 60h de observação. As entrevistas foram gravadas e transcritas 
posteriormente, contabilizando cerca de 80 minutos de gravação. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Observou-se que os entrevistados compreendem a educação em saúde 
como parte fundamental em suas atribuições enquanto enfermeiros, realizam 
tais atividades no seu cotidiano de trabalho e quando fornecem informações e 
orientações aos usuários entendem-se como educadores. Também, notou-se 
que o espaço físico da unidade de saúde é pequeno para comportar duas 
equipes de ESF, no entanto todos os locais são utilizados para fins educativos 
diariamente. 

As estratégias utilizadas nas ações de educação em saúde estão 
interligadas com certos atendimentos específicos que já tem incumbidos no seu 
desenvolvimento uma série de orientações pré-estabelecidas, como, por 
exemplo, nos atendimentos de puericultura, pré-natal, coleta pré-câncer e 
outros atendimentos da demanda. 

A construção do vínculo e da confiança foram estratégias observadas 
facilmente nessas interações, que facilitam as práticas educativas sob várias 
perspectivas. A PNAB reforça que essa construção permite o aprofundamento 
do processo de corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do 
tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico (BRASIL, 2012). 

No contexto de espaço de educação em saúde versus estratégias para 
seu desenvolvimento encontram-se também os grupos de educação, os quais 
caracterizam parte do serviço realizado nas ESF, em que o profissional 
enfermeiro exerce papel fundamental. Observou-se o desenvolvimento de 
quatro grupos nesta UBS, sendo eles o grupo de hipertensos e diabéticos, 
grupo de tabagismo, grupo de saúde e prevenção escolar e grupo de mulheres. 
Para a obtenção de bons resultados, interação entre os participantes e 
absorção do conteúdo abordado por parte destes, a escolha da linguagem que 
foi utilizada nos grupos, bem como nos atendimentos individuais, estava de 
acordo com o público, faixa etária e nível intelectual que apresentavam, sendo 
utilizado inclusive linguagem informal para o estabelecimento de uma relação 
horizontal, facilitando desta forma a construção coletiva do conhecimento e 
permitindo a reflexão acerca das diversas realidades vivenciadas e 
compartilhadas. Com a linguagem informal, foi possível que os envolvidos 
expressassem suas necessidades, expectativas, angústias, assim 
enriquecendo o trabalho educativo e tornando-o cada vez mais viável de ser 
executado. 

Outra estratégia observada e também mencionada pelos entrevistados 
foi a parceria estabelecida com alunos da graduação de uma universidade 
local. Notou-se que os enfermeiros eram muito gratos pela parceria 
estabelecida, visto que a presença dos alunos na unidade trazia uma 
segurança quanto a frequência da realização de ações educativas. 

Sobre as potencialidades no desenvolvimento de ações educativas, os 
entrevistados identificaram: o espaço conquistado na comunidade enquanto 
profissionais enfermeiros, o vínculo com os moradores e o perfil ativo e 
empreendedor do profissional. Percebeu-se que uma das potencialidades é a 
perseverança dos profissionais, pois nas ações educativas os resultados não 
surgem imediatamente.  

Foram elencadas diversas fragilidades neste contexto, como o confronto 
da cultura instituída na comunidade, a falta de diagnóstico sobre a necessidade 
real das famílias adscritas pela UBS, os conflitos de equipe, a grande demanda 
exigida pelos órgãos governamentais do município e o espaço físico pequeno 
para suportar as duas equipes atuantes. 
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Em um primeiro momento, os profissionais não tiveram uma percepção 
positiva de suas ações educativas nos indicadores de saúde, porém relataram 
a longo de suas falas melhora da cobertura de imunizações e no 
desenvolvimento de puericultura, além de aumento na coleta de exames 
citopatológicos e de atendimentos de pré-natal. Ressaltaram também a 
influência dos grupos na qualidade de vida dos usuários, os empoderando com 
autonomia e favorecendo o autocuidado. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A atualização dos profissionais é fundamental para que exerça um 

trabalho de qualidade e de comprometimento com a saúde da população, 
principalmente no que tange à execução de ações de educação em saúde. 

Verificou-se que os participantes detêm um conhecimento sobre a 
importância da execução de atividades de educação em saúde na ESF e 
buscam inseri-la em todos os espaços de atuação. Todavia, enfrentam 
problemáticas no processo de trabalho, como conflitos em equipe, demanda de 
trabalho, exigências dos órgãos governamentais, espaço físico limitado, o que 
dificulta na qualidade das ações e sua frequência, no caso dos grupos 
estruturados. Quando falam em potencialidades, referem o espaço conquistado 
na comunidade, o vínculo estabelecido e o perfil do enfermeiro, o que reflete 
diretamente nos resultados apresentados quanto aos indicadores de saúde. 

Espera-se que o estudo tenha contribuído para a reflexão e 
aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos nessa pesquisa, bem como toda 
a equipe atuante. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As crianças e adolescentes aprendem com cada vivência durante seu 
desenvolvimento, assim seu psicológico é condicionado pelo meio social ao 
qual estão inseridos (ROSAS; CIONEK, 2006). Desse modo, as consequências 
da violência na vida das vítimas geram danos graves à saúde, pois além dos 
traumas e sequelas físicas, como incapacidades motoras permanentes, 
causam sofrimentos emocionais e psíquicos importantes (BRASIL, 2010). 

Entende-se que a violência impacta significativamente a vida das 
crianças/adolescentes e de suas famílias, exigindo que haja uma 
reestruturação no contexto familiar. Dessa maneira, é necessário que essas 
pessoas recebam suporte de uma rede interdisciplinar que possibilite 
condições de prevenção e ajustamento psicossocial e cultural, fortalecendo as 
relações entre os membros da família e possibilitando o estreitamento de 
vínculo entre estes (SILVA; GONÇALVES, 2015). 

Dessa forma, considerando a família como parte essencial no cuidado à 
criança/adolescente vítima de violência, compreende-se a importância do 
estreitamento de vínculo entre as vítimas e suas famílias e, ainda, a vinculação 
destas dentro do serviço de saúde. 

Diante disso, esse estudo tem por objetivo conhecer a percepção dos 
profissionais acerca da importância do vínculo no processo de cuidado à 
criança/adolescente vítima de violência. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente estudo trata-se de um recorte de um trabalho de conclusão 

de curso, caracterizando-se por abordagem qualitativa de caráter descritivo e 
exploratório realizado com dez profissionais da equipe multidisciplinar que 
atuam em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de uma cidade 
localizada ao sul do estado do Rio Grande do Sul. 

A coleta de dados foi realizada entre maio e junho de 2017, por meio de 
entrevista semiestruturada, mediante assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelos participantes. A interpretação das informações foi 
baseada na análise temática de Minayo. O estudo teve aprovação do Comitê 
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de ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas sob o 
parecer nº 2.014.644/2017. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os achados desse estudo apontam que os entrevistados consideram o 

vínculo com a criança e adolescente e suas famílias como ferramenta essencial 
para o cuidado no âmbito da atenção psicossocial. Dialogando, tentando deixa-
los mais tranquilos, trazendo para dentro do serviço e assim auxiliar para que 
estes, sintam-se protegidos e confiantes que a equipe possa ajudá-los. Assim, 
os profissionais acreditam que poderão cuidar não só a criança/adolescente, 
mas a família como um todo. 

Neste sentido, considerando a importância da participação da família no 
cuidado dispensado, cabe aos profissionais atuarem promovendo o 
estreitamento de vínculo entre a família e a criança ou adolescente vitimizado 
(BRASIL, 2010). Essa preocupação em restabelecer o vínculo entre as partes é 
evidenciada neste estudo quando os profissionais relatam que às vezes a mãe 
está muito cansada pelos problemas da criança/adolescente que acaba se 
afastando, e, é neste momento que o profissional deve atuar, fazendo uma 
reaproximação entre a mãe e a criança/adolescente. Neste momento a mãe 
deve ser chamada e ouvida, explicar que a criança não faz isso por que ela 
quer, faz por que ela é frágil, tem fragilidade emocional. Neste sentido, o 
profissional deve compreender que a mãe necessita também fazer um 
tratamento, como um acompanhamento psicológico para poder falar sobre 
sofrimento dela também e assim poder entender o filho, para que assim se crie 
uma relação de vínculo verdadeiro entre mãe e filho. 

Dessa forma, o profissional deve prestar cuidado de forma afetiva de 
modo a acolher esses indivíduos frente às situações adversas, oferecendo 
apoio e permitindo que expressem seus sentimentos e angústias, estreitando 
os laços de confiança das crianças e adolescentes e suas famílias dentro do 
serviço (BRASIL, 2010). 

Portanto, considerando a família como parte essencial nesse processo, 
torna-se necessário direcionar os olhares também para ela, considerando que 
esta também sofre com as consequências da violência, pois se trata de um 
problema que acomete todo o contexto em que a criança e adolescente 
vitimizada está inserida, assim a família necessita ser olhada e cuidada 
(CIUFFO; RODRIGUES; CUNHA, 2009; WOISKI; ROCHA, 2010; SALOMÃO; 
WEGNER; CANABARRO, 2014). 

Salienta-se que no caso de violência Infantojuvenil, toda a família 
adoece, sendo assim há necessidade de um cuidado centrado no núcleo 
familiar, reaproximando a criança/adolescente dos demais membros da família, 
criando vínculo e assim aproximando do serviço para que também sintam-se 
cuidados e protegidos pelos profissionais de saúde. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Ao término desse estudo, analisando as falas dos entrevistados, 
percebe-se a preocupação dos profissionais em estabelecer vínculo com as 
crianças e adolescentes, tendo em vista que dessa forma as mesmas sentem-
se seguras e respaldadas para se abrir e assim permitir a aproximação com o 
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serviço. Além disso, os participantes preocupam-se em trazer a família para o 
cuidado, a julgar que esta possui o vínculo emocional mais forte com a criança 
e adolescente e pode contribuir para a ressocialização das mesmas que se 
sentem amparadas e cuidadas também pelos seus familiares. 

Conclui-se, enfatizando a importância dos serviços de saúde em atuar 
fortalecendo os vínculos entres as crianças/adolescentes vítimas de violência e 
suas famílias, considerando a família como parte essencial do cuidado. 
Ademais destaca-se a vinculação dentro do serviço como importante 
estratégia, a julgar que este torna-se o elo entre o ser que cuida e o ser que é 
cuidado. 
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A utilização de estratégias teórico-metodológicas para a realização de 
pesquisas com crianças e suas redes sociais e afetivas constituem-se em um 
dos principais desafíos para o pesquisador que trabalha com este público. As 
redes de crianças que frequentam um serviço de saúde mental configuram-se 
como aspectos importantes e que demonstram relevância no resgate de 
vínculos e relações afetivas. Sendo assim o mapa dos cincos campos é um 
instrumento lúdico que possibilita avaliar a rede de apoio social e afetiva das 
crianças a partir de cinco campos: família, amigos, parentes, escola e contatos 
formais (SIQUEIRA, BETTS, DELL’AGLIO, 2006). O objetivo deste trabalho é 
apresentar o mapa dos cinco campos como possibilidade de participação 
efetiva da criança nas pesquisas científicas, partindo da sua expressão sobre 
aspectos próprios de suas relações afetivas e sociais.  

A reflexão proposta por esta estratégia permite problematizar e resgatar 
o papel social da criança a partir das diferentes relações afetivas e diferentes 
espaços que frequenta demonstrados no mapa, consolidando-se como 
experiências próprias de cada criança (CORDEIRO E PENITENTE, 2014). 
 

2. METODOLOGIA 
 

Este trabalho é parte integrante de uma dissertação de mestrado, a 
coleta de dados foi realizada de abril a julho de 2016, para a pesquisa 
realizamos uma adaptação substituindo os contatos formais pelo Centro de 
Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPSi), pois as crianças participantes 
estavam vinculadas neste serviço, totalizando cinco participantes.  

Confeccionamos o mapa com um pano de feltro e desenhamos os 
círculos com tinta de tecido, os bonecos confeccionados com EVA 
representaram as crianças, familiares, amigos, profissionais, professores, 
colegas da escola e outras pessoas que as crianças consideraram importantes 
citar em seu mapa. Esses bonecos representaram as relações das crianças 
com sua rede. Cada criança participante colocou os bonecos de acordo com 
sua vontade e afinidade com o campo. Durante a realização do mapa foi 
utilizado diário de campo para as anotações, que possibilitou registrar o 
acompanhamento de forma mais sistemática, em uma sala individual oferecida 
pelo serviço para realização da atividade com cada criança.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Figura: Mapa dos Cinco Campos 

 

 
O círculo central correspondeu a cada criança participante; círculos 

adjacentes mediram a qualidade do vínculo, quanto mais próximo do círculo 
central, maior foi à percepção de proximidade do participante com a pessoa 
que foi representada. Os dois primeiros círculos corresponderam àquelas 
relações mais próximas de maior vínculo; terceiro e quarto círculos 
corresponderam às relações mais distantes de menor vínculo; e o círculo mais 
afastado, localizado na periferia do mapa, corresponderam aos vínculos 
insatisfatórios.  

Os dados obtidos na realização do mapa foram anotados em um diário 
de campo descreveram não somente o grau de satisfação e/ou insatisfação, 
conflitos e rompimentos nas relações, mas também histórias relacionadas a 
estas pessoas que apareceram em suas representações (SIQUEIRA, BETTS E 
DELL’AGLIO, 2009). Os dados do Mapa dos Cinco Campos foram analisados 
conforme os seguintes aspectos: percepção das figuras parentais na rede: 
percepção da qualidade do vínculo com as figuras parentais, não considerando 
somente a existência de vínculo consangüíneo; avós também puderam ser 
consideradas como figura materna; estrutura da rede: avaliada pelo número de 
contatos em toda a rede e pelo campo. Durante a realização do mapa, foi 
realizada a seguinte pergunta: “na sua família, quem é a pessoa que você mais 
pode contar, que se sente mais segura(o)?”; “qual foi o tipo de apoio que a 
pessoa forneceu?”.  

As crianças explicitaram maior envolvimento com familiares, 
vizinhos/amigos e parentes. No campo família foi considerado: mãe, pai, 



 

 

679 
 

irmãos, irmãs e avós maternos e paternos, conforme a experiência apontada 
pelas crianças. As famílias são marcadas pelas crianças como a principal fonte 
de apoio para a resolução de conflitos e problemas, mesmo com tantos 
condicionantes sociais, de educação, demográficos e econômicos observados 
durante a realização da pesquisa. No campo parentes foram considerados tios 
maternos/paternos e primos/primas, conforme a experiência demonstrada 
pelos participantes, apresentando no máximo seis parentes e apresentando 
vínculos satisfatórios.  

Os campos escola e CAPSi revelaram pequeno número de contatos, em 
relação a escola percebemos que a maioria indicaram no máximo cinco 
pessoas com as quais poderiam contar em situações consideradas problemas, 
figura da professora aparece como principal fonte de apoio na opinião das 
crianças participantes e todas estas citaram no máximo dois colegas como 
fonte de apoio. O campo CAPSi revelou-se como o espaço em que 
participantes realizam menos trocas afetivas e sociais em relação aos demais 
campos, o que permite problematizar este que deve ser um espaço de 
articulação e resgate dos vínculos sociais e afetivos. A partir dos mapas, foi 
possível conhecer as redes de apoio social e afetiva das crianças, permitindo 
registrar a estabilidade dos vínculos e sua efetividade (HOPPE, RAMOS, 2012; 
TSZESNIOSKI et aL., 2015). 

A capacidade das crianças para desenvolverem trocas afetivas fora da 
família, na escola e espaços que fazem parte de suas trajetórias, influencia no 
desenvolvimento das redes de apoio sociais e afetivas, na promoção da 
autonomia e resiliência. Ainda, cabe ressaltar que as crianças que se sentem 
parte de um contexto fora da família disponibilizarão de mais recursos para 
enfrentar situações-problema a partir do momento em há possibilidade de 
utilizarem a rede social e afetiva como referência para suas escolhas e 
decisões (HOPPE, RAMOS, 2012). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O mapa dos Cinco Campos possibilitou apresentar a rede social e 
afetiva das crianças que freqüentam um serviço de atenção à saúde mental, 
assim como suas potencialidades e/ou fragilidades que favorecem o 
desenvolvimento de cada criança. 

Esta estratégia teórico-metodológica possibilita aos diferentes campos e 
pessoas que compõem as redes das crianças: problematizar e retomar 
relações afetivas demonstradas por elas na realização das atividades com o 
mapa; a busca da promoção do desenvolvimento das relações afetivas e 
sociais, em complementação à ação das famílias; a necessidade de estratégias 
de articulação dos serviços para que promovam experiências promotoras das 
capacidades e habilidades das crianças. É importante ressaltar que o estudo 
apresentou limitações em relação à amostra selecionada, tendo em vista que 
sua escolha não ocorreu aleatoriamente, mas por indicação dos profissionais 
do serviço, sendo assim outras crianças poderiam se beneficiar da atividade.  
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EIXO TEMÁTICO: (X) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O método Estudo de Caso (EC) parece herdar, principalmente, 
características da investigação qualitativa por se apresenta como uma 
estratégia de pesquisadores quando estes têm pouco controle sobre os 
acontecimentos e quando o foco do estudo relaciona-se com fenômenos 
contemporâneos inseridos em um contexto real de vida, que ainda não há 
muitos estudos científicos que tratam acerca do assunto (YIN, 2011).  

O EC pode ser visto como uma possibilidade de realização de pesquisas 
mais aprofundadas, permitindo análises de situações específicas e complexas, 
preferível quando o fenômeno em estudo não pode ser separado do seu 
contexto natural e apresenta obstáculos de quantificação (YIN, 2011).  

Apesar do caráter qualitativo que parece envolver o EC, enfatiza-se a 
possibilidade de utilização de dados quantitativos para sua realização. 
Geralmente, a abordagem quantitativa ocorre em menor escala e com técnicas 
estatísticas menos sofisticadas, implicando, numa lacuna salientada pelos 
críticos, que destacam desvantagens e limitações deste método referentes à 
generalização, subjetividade de mensuração e confiabilidade dos dados (YIN, 
2011).  

O presente trabalho visa contribuir para melhorar a qualidade das 
pesquisas que pretendem utilizar como método o EC na enfermagem, a partir 
do seguinte objetivo: Identificar a utilização do método estudo de caso nas 
teses de enfermagem brasileiras. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Pesquisa documental (CELLARD, 2008), realizada entre outubro e 
novembro de 2013, com 12 teses que utilizaram o estudo de caso captadas no 
último catálogo “Informações sobre pesquisas e pesquisadores em 
Enfermagem” da Associação Brasileira de Enfermagem e do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn), publicado em 2012, tendo 
como como critério de inclusão todas as teses que apresentam o EC como 
método. Foi critério de exclusão as teses que não estavam disponíveis na 
íntegra. 

A partir da leitura prévia das teses, foi possível identificar 14 produções 
que utilizaram o estudo de caso como método. No entanto, duas teses foram 
excluídas por não estarem disponíveis na íntegra, restando assim, 12 
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documentos para análise. Após a seleção destas 12 produções, os dados 
foram coletados tendo em vista os questionamentos do estudo e com ênfase 
nos seguintes pontos: título e número de classificação, ano de defesa, área de 
concentração, universidade, autor de referência para elaboração do EC, 
instrumento de coleta de dados, análise de dados e contribuições para prática 
de enfermagem/saúde. Realizou-se a análise textual discursiva dos dados 
(MOARES, 2003). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Das 12 teses analisadas, sete foram realizadas na Universidade de São 

Paulo (USP), duas na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e uma na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Universidade Federal do 
Rio Janeiro (UFRJ) e na Universidade de Brasília (UNB).  

Em relação à área de concentração, as relacionadas à administração em 
enfermagem predominaram. Quanto ao ano de defesa, nove foram 
apresentadas no ano de 2011, duas em 2010 e uma em 2009. Em relação ao 
autor de sustentação teórico-metodológica do EC, os pesquisadores utilizaram 
mais de um autor de referência em suas teses, sendo Robert Yin o mais citado.  

As produções analisadas apresentaram mais de um procedimento de 
coleta de dados, predominando o uso de entrevistas, documentos e 
observação. Quanto ao tipo de análise do estudo de caso, destacaram-se a 
análise de discurso, de conteúdo e a hermeneutica-dialética. Em relação às 
contribuições para prática de enfermagem/saúde, as teses apresentaram 
enfoque no planejamento da assistência de enfermagem, na gestão em saúde 
pública e nas relações interpessoais entre trabalhadores da saúde.  

Em relação à universidade, a região sudeste concentra a maioria dos 
cursos de pós-graduação e, portanto, os trabalhos científicos predominantes 
são de São Paulo, assim, dentre as instituições onde foram defendidas as 
teses que abordaram o método EC a Universidade de São Paulo destacou-se.  

Quanto a sustentação teórico-metodológica destacaram-se os 
pressupostos de Yin, alguns pesquisadores apresentaram mais de um autor de 
referência, enquanto outros não fizeram tal referência. As teses que utilizaram 
o referencial de Yin apresentaram um encadeamento mais claro do EC. A 
necessidade por esse tipo de estudo surge do desejo de compreender 
fenômenos sociais complexos (YIN, 2011). Neste sentido, o EC apresenta boa 
aplicação em pesquisas na área da enfermagem devido a necessidade dos 
enfermeiros e demais profissionais da saúde compreender o ser humano em 
sua totalidade, a fim de que o seu todo possa ser envolvido pluralmente. 

O uso de vários procedimentos de coleta dos dados é uma das 
orientações de Yin. Estudos na área da enfermagem que apresentam como 
método o EC, geralmente, realizam a triangulação de evidências. 

Quanto à área de concentração, o EC tem lugar de destaque nas 
pesquisas avaliativas, pois possibilita explicar os supostos vínculos causais em 
intervenções da vida real que são muito complexos para serem estudados por 
estratégias experimentais. O EC pode ilustrar determinados tópicos dentro de 
uma avaliação, permite explorar situações nas quais a intervenção que está 
sendo avaliada não apresenta características simples e claras, além de poder 
ser uma meta-avaliação (YIN, 2011). 
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4. CONCLUSÕES 
 

Apresenta contribuições para enfermagem na medida em que esse 
trabalho possa servir de subsídio para estudantes e pesquisadores que tenham 
interesse em utilizar o método EC nas pesquisas, enfatizando a importância da 
consistência e do rigor na elaboração de projetos de pesquisa, de modo a 
sustentar todo o processo de investigação e produzir achados consistentes e 
inéditos que contribuam com o avanço do conhecimento científico na área da 
enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

5. INTRODUÇÃO 
 
O trabalho de campo vem sendo mencionado como uma forte proposta 

metodológica na visão da Antropologia, no qual por meio da escrita etnográfica 
apresenta descrições sobre os indivíduos e suas culturas. O trabalho de campo 
oferece contato direto do pesquisador com os pesquisados, fornecendo uma 
relação entre o “eu” e o “outro”, trazendo a percepção do indivíduo 
problematizado por meio dessa experiência (NAGAMI, 2014). 
 As transformações entre a percepção e experiência trazem muitos 
debates nas relações entre pesquisador e pesquisado, interligando o trabalho 
de campo e a escrita etnográfica desenvolvida, na qual as anotações 
expressivas dos acontecimentos individuais, assim como impasses sofridos 
pelo pesquisador ao lidar com a situação são descritas no diário de campo, que 
é fundamental durante a pesquisa (GIUMBELLI, 2002). 
 Como estudante e possuindo a oportunidade dessa experiência em 
campo, vivenciando a pesquisa em meio ao território a ser pesquisado, tem-se 
a oportunidade de agir perante as necessidades de saúde, conforme a 
demanda de cada família, podendo conhecer de perto suas realidades de vida. 

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é ressaltar a importância do 
trabalho de campo realizado por um projeto de extensão, perante o 
acompanhamento de mães usuárias e ex-usuárias de crack, juntamente com 
seus filhos e familiares. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foi dado início ao projeto de extensão “Promoção da saúde no território: 
acompanhamento de crianças filhas de usuárias de drogas”, após observar-se 
as necessidades da população durante a coleta de dados para a pesquisa 
“Perfil dos Usuários de Crack e Padrões de Uso”, realizada no município de 
Pelotas-RS. As atividades do projeto de extensão vêm sendo realizadas desde 
2012, contando com a parceria dos técnicos da Estratégia Redução de Danos 
e profissionais do CAPS AD da cidade. Realiza-se visitas domiciliares de 
acordo com a necessidade das famílias (quinzenais ou semanais). Inicialmente 
focava-se no cuidado das crianças filhas de mulheres usuárias de crack, porém 
com o tempo percebeu-se a necessidade do acompanhamento de toda família.  

No momento o projeto trabalha com quatro famílias, todas 
acompanhadas desde o ano de 2013. Ao total acompanhamos seis crianças 
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com idades entre dois e 17 anos, sendo três delas acompanhadas desde a 
gestação. Após cada visita registramos as observações, dados captados e 
intervenções efetuadas em diários de campo, para serem discutidos com toda 
equipe e assim elaborar estratégias que possam beneficiar todas as famílias. 

No momento a equipe do projeto se constitui por uma professora doutora 
que é coordenadora do projeto, uma doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem que também é psicopedagoga e mais dois 
voluntários da Faculdade de Enfermagem da UFPel. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na perpectiva de saúde pública, visando o acolhimento e entendimento 
da vida dessas mulheres e suas famílias é que desenvolvemos nosso projeto 
de extensão, no qual priorizamos o acompanhamento nos locais em que as 
famílias vivem, pois é em suas residências e no seu território que conseguimos 
entender de fato as suas necessidades e demandas, dando preferência por um 
contato prolongando com cada família.  

Entendemos que é de suma importância o trabalho e acompanhamento 
sistemático no território, pois como estudantes de serviços de saúde, 
defendemos a necessidade de um contato direto com a população, criando 
perpectivas inovadoras no trabalho de campo, já que através deste e suas 
potencialidades, conseguimos averiguar de perto as reais problemáticas da 
população e fornecer suporte direto às suas demandas. 

A antropologia realiza o trabalho de aprender a ouvir e ver todas as 
realidades e relações humanas existentes, levando a sério o que dizem os 
sujeitos da pesquisa (o que os antropólogos chamariam de nativos), como eles 
pensam e como convivem em sociedade, traçando um diálogo sobre a 
experiência humana. A pesquisa antropológica estabelece uma ponte entre 
pesquisado e pesquisador, através de símbolos e significados que dão 
compreensão às culturas e as relações sociais (DA MATTA, 1981). Para 
Geertz (2008) o objetivo de estudar e fazer antropologia é compreender de 
forma mais complexa o universo do discurso humano. 

Além do desejo e da vontade de compreender e vivenciar as diferentes 
culturas e conhecer outros modos de vida há também o desejo de transformar 
esse conhecimento em cientificidade (DAMATTA, 1981). Podemos observar 
assim, que a extensão é uma forte aliada da pesquisa, pois através do que 
observamos no trabalho de campo, conseguimos traçar um acompanhamento 
sistemático e através dos registros elaborar estratégias que possam contribuir 
na promoção de vida e saúde destas famílias.  

Enquanto acadêmicos esse trabalho proporciona a oportunidade de 
vivenciar experiências distintas, além de criar habilidades para compreender 
sinais que contribuem para o desenvolvimento e acompanhamento destas 
famílias. O trabalho de campo disponibiliza através do contato com estes 
sujeitos, a criação de vínculos, devido ao tempo de acompanhamento que 
muitas vezes tornam-se anos, gerando sentimentos e emoções, permitindo 
uma visão mais íntima deste processo social entre os sujeitos e o território no 
qual estão inseridos. 
 Estar em campo e com contato direto com cada membro das famílias 
acompanhadas nos traz mais conhecimento das reais necessidades apontadas 
por cada um e assim favorece um acompanhamento singular e focado nas 
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demandas específicas de cada pessoa. O vínculo com as famílias também é 
fortalecido, pois ao ir ao encontro de cada uma delas, aceitar o seu modo de 
viver e pensar, possibilita uma maior confiança entre a equipe e as famílias 
acompanhadas, o que é importante para a efetiva realização do projeto. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Compreendemos que a partir do acompanhamento pelo projeto de 
extensão, favorecemos e auxiliamos cada família de um jeito diferenciado, pois 
direcionamos o cuidado diretamente as estas e obtemos resultados 
significativos em meio ao trabalho de campo. Observamos que essa 
metodologia de trabalho aplicada pela equipe do projeto se torna uma aliada na 
atenção à saúde familiar, principalmente dentro da vulnerabilidade social em 
que os participantes se encontram, já que costumam possuir pouco vínculo 
com os serviços sociais, de saúde e educação, devido o estigma que sofrem. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, estabeleceu o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que determina ações a serem 
desenvolvidas pelas Instituições Federais de Ensino Superior, com o intuito de 
garantir a ampliação do acesso e a permanência dos estudantes; reduzir as 
taxas de evasão e contribuir para a promoção da inclusão social (BRASIL, 
2010a). A atenção à saúde dos discentes está entre as ações estabelecidas no 
PNAES, e tem como finalidade desenvolver práticas de promoção e prevenção 
à saúde, visando uma abordagem integral no processo de atendimento com 
foco na qualidade de vida.  

Assim, a adoção de metodologias ativas tende a ser estratégias para 
aperfeiçoar o trabalho dos profissionais que atuam nos serviços de saúde 
promovendo uma maior resolução de problemas (CARDOSO, 2012). 
Ferramentas de trabalho utilizadas no Apoio Matricial, na Clínica Ampliada, no 
Projeto Terapêutico Singular (PTS) e no Projeto de Saúde no Território (PST) 
podem ser utilizadas como metodologias ativas, com foco na produção de 
saúde junto ao território de abrangência baseadas nas singularidades, 
intersetorialidade, integralidade e no fortalecimento da participação social 
(BRASIL, 2010b).   

O objetivo deste estudo é descrever as vantagens e possibilidades da 
utilização de metodologias ativas no cotidiano de trabalho com o intuito de 
aperfeiçoamento profissional, transformação das práticas de atenção e gestão 
no serviço, além da produção de saúde.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência, abordagem descritiva, baseado em 

metodologias e ferramentas de trabalho abordadas em um curso de formação 
de profissionais de saúde. Esta formação ocorreu entre junho e dezembro de 
2016, parte de um Projeto Institucional de Desenvolvimento, atingiu 38 
profissionais de saúde dos 11 campi e Reitoria do Instituto Federal Farroupilha 
campus Panambi.  
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 
Humanos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(parecer número 1.557.238 e CAAE 54647816.7.0000.5345) e pelo Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A utilização de metodologias ativas como instrumentos e ferramentas de 

trabalho possibilita estimular processos de mudança nas práticas de saúde 
para a resolução de problemas clínicos e sociais, através de diagnósticos 
participativos, aprimoramento da capacidade para o trabalho em equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, a partir da reflexão sobre sua prática 
assistencial, na perspectiva da abordagem integral das situações de saúde 
(UFSC/UNASUS, 2012). Com base nesse conceito, as ferramentas de trabalho 
abordadas no Apoio Matricial, na Clínica Ampliada, no PTS e no PST foram 
utilizadas como metodologias ativas disparadoras do processo educativo para 
a produção de saúde (UFSC/UNASUS, 2012; BRASIL, 2010). 

O Apoio Matricial apresenta as dimensões de suporte assistencial e de 
técnico-pedagógico. Sua prioridade é a construção de objetivos comuns e 
dentre suas funções, destaca-se proporcionar a produção de interação positiva 
entre os profissionais em busca de finalidades comuns (BRASIL, 2010). 

A Clínica Ampliada significa ajustar os recortes teóricos de cada 
profissão às necessidades dos pacientes, pode ser caracterizada pelos 
seguintes movimentos: Compreensão Ampliada do Processo Saúde–Doença; 
Construção Compartilhada dos Diagnósticos e Terapêuticas; Ampliação do 
“Objeto de Trabalho”; a Transformação dos “Meios” ou Instrumentos de 
Trabalho e o Suporte para os Profissionais de Saúde (BRASIL, 2010). 

O PTS apresenta um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. 
Geralmente, dedicado a situações mais complexas, também visto como uma 
variação da discussão de “caso clínico”. Desenvolve-se em quatro momentos: 
Diagnóstico; Definição de Metas; Divisão de Responsabilidades e (Re) 
Avaliação da Situação (BRASIL, 2010). 

O PST é uma estratégia das equipes para desenvolver ações efetivas na 
produção da saúde em um território específico, com foco na articulação dos 
serviços de saúde e a rede local. Inicia-se pela identificação de uma área e/ou 
população vulnerável ou em risco, e segue com a elaboração e consolidação 
de um entendimento mais aprofundado da situação/necessidade em saúde 
(BRASIL, 2010). 

Portanto, essas ferramentas de trabalho além de facilitar a produção de 
saúde, ainda auxiliam no processo organizacional do trabalho, na resolução de 
problemas e também do desenvolvimento de habilidades de planejamento e 
gerência local em saúde. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Com base na experiência de aprendizagem proporcionada no decorrer 

do curso de formação e pelas elaborações de estratégias que essas novas 
tecnologias têm proporcionado aos profissionais de saúde, podemos inferir com 
base no que é trabalhado para o seu o desenvolvimento que a utilização das 
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ferramentas de trabalho utilizadas no Apoio Matricial, na Clínica Ampliada, no 
PTS e no PST são práticas inovadoras em serviços de saúde e tendem a 
desenvolver a melhora na assistência prestada e a transformar a realidade e a 
gestão do serviço. Por se tratarem de práticas inovadoras, são necessários 
mais estudos para confirmarmos o seu potencial efeito dentro de um serviço de 
saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (X) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 O envelhecimento populacional na área rural é pouco estudado no 
Brasil, sobretudo  abordando o tema autonomia. Autonomia, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde é a habilidade de controlar, lidar e tomar 
decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas 
próprias regras e preferências (WHO, 2005).  

 Ainda contextualizando, Paulo Freire (2015, p.105) "ninguém é sujeito da 
autonomia de ninguém". O ser humano vai amadurecendo todo dia, para o 
autor, a pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão, de responsabilidade e de liberdade.  Nessa 
conjuntura, envelhecer torna-se um desafio para o século XXI, principalmente 
de forma saudável, com manutenção da independência e da autonomia 
(GRUVINEL, 2009). 

 Diante do exposto buscou-se compreender como os idosos rurais 
promovem sua autonomia para um envelhecimento ativo.  

 
2. METODOLOGIA 

 
 Pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida pelo Itinerário de 
Pesquisa de Paulo Freire. Este método oportuniza o diálogo entre o 
pesquisador e os sujeitos da pesquisa,  consentindo que as reflexões dos 
participantes os levem a novas propostas de ação sobre o cotidiano de 
promoção da autonomia para o envelhecimento saudável e ativo.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A investigação ocorreu em três momentos dialéticos de acordo com 
Freire (2015) e Heidemann, Wosny, Boehs (2014) distribuídos em nove 
encontros, sendo desses sete Círculos de Cultura atendendo aos passos do 
método: Investigação dos Temas Geradores; Codificação e Descodificação; 
Desvelamento Crítico.   

Círculo de Cultura é um termo criado por Freire, composto por um 
ambiente dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimento (HEIDEMANN, 
WOSNY, BOEHS, 2014). Neste caso, os idosos se reuniram com a 
pesquisadora para dialogar e refletir sobre a autonomia para um 
envelhecimento saudável e ativo, levando em consideração a própria realidade, 
seguindo o Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, adotando os passos 
sugeridos por Heidemann, Wosny, Boehs (2014). 

 
Figura 1. Passos do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire  
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Fonte: Heidemann, Wosny, Boehs (2014). 

 No primeiro encontro aconteceu a aproximação e a entrada no campo de 
pesquisa com apresentação do projeto e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido por 17 idosos, com idade de 60 a 81 anos. 
O estudo foi realizado com idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família 
e residentes na zona rural de um município localizado no extremo sul do Brasil.  

 Os participantes da investigação foram idosos, que realizavam a Dança 
Sênior, com encontros quinzenais e participação média de 15 idosos por 
encontro. A duração de cada encontro era de duas horas, em acordo com os 
idosos foi negociado uma hora, de cada encontro, para o desenvolvimento da 
pesquisa. A atividade com a Dança Sênior deu-se a partir da constatação da 
equipe de saúde, em especial pelos Agentes Comunitários de Saúde, pela 
necessidade de promover movimentos de cuidado com a saúde mental, física e 
social do idoso. 
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          A Dança Sênior surgiu em 1970, na Alemanha, quando um pequeno 
grupo de pedagogos, sob a liderança de Ilse Tutt, trocou experiências sobre 
atividades com idosos. Foi introduzida no Brasil por Christel Weber em 1978 e 
implantada a partir de 1982, no Ancianato Bethesda, Joinville, SC. A Dança 
Sênior está adaptada e com sensibilidade para a linguagem corporal, 
emocional, espiritual, individual e coletiva dos idosos (INSTITUTO BETHESDA, 
2017). 

No segundo encontro foi realizado o primeiro Círculo de Cultura em que 
foram investigados 22 temas geradores, a partir de questões guias 
relacionadas a saúde, autonomia, facilidades e dificuldades para um 
envelhecimento ativo. Esses temas estavam relacionados a realidade cotidiana 
dos idosos, em que destacaram 14 facilidades e oito dificuldades, os quais 
foram discutidos  e refletidos, ficando  codificados  e descodificados  em quatro. 
Esses temas foram descodificados pelos participantes nos seis seguintes 
Círculos de Cultura, na etapa do Desvelamento Crítico, e os temas foram: 1- 
dores articulares, como uma dificuldade; 2- a alimentação saudável para 
cuidados com a saúde; 3- participação no grupo de Dança a Sênior; 4-  bom 
trabalho com a equipe de saúde local. 
           Ouvir os idosos residentes na área rural e fazer o desvelamento crítico a 
partir dos temas por eles gerados sobre autonomia no processo de envelhecer 
ativo, mesmo que alguns tenham  relatado limitações  físicas, como dor ao 
caminhar, déficit auditivo, entre outros; a autonomia vem sendo construída e 
exercitada na vivencia  relatada  dos idosos,  quando eles referem  ter 
liberdade de escolhas de agir no seu cotidiano.  Mesmo para as pessoas 
idosas que estão com a saúde mais debilitada, necessitam  ter  sua autonomia  
estimulada  por  meio de atuações, como a escuta ativa, considerando a 
singularidade do envelhecimento de cada pessoa  garantindo-lhe o direito de 
exercer seu autogoverno (CUNHA et al., 2012). E os idosos concluíram que o 
convívio em grupo oportuniza novas práticas, estímulos mentais saudáveis em 
seu cotidiano. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

 Os resultados desta pesquisa permitiram concluir que a pesquisadora e 
os participantes, por meio do diálogo e da reflexão criaram um espaço de 
aprendizado e empoderamento para a prática  da autonomia do idoso residente 
em área rural, na busca de um envelhecimento ativo. 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CUNHA, JXP; OLIVEIRA, JB; NERY, VAS; SENA, ELS; BOERY, RNSO; 
YARID, SD. Autonomia do idoso e suas implicações éticas na assistência de 
enfermagem . Saúde em Debate,  Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, p. 657-664, 
out./dez. 2012. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa.  51 ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 
 



 

 

694 
 

GRUVINEL, TAC. Promoção da saúde e qualidade de vida nos idosos na 
Saúde da Família. Trabalho de Conclusão de Especialização em Atenção 
Básica em Saúde da Família [TCE] Uberaba (MG): Universidade Federal de 
Minas Gerais; Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da 
Família; 2009. 
HEIDEMANN, ITSB; WOSNY, AM; BOEHS, AE.  Promoção da Saúde na 
Atenção Básica: estudo baseado no método de Paulo Freire. Ciência & Saúde 
Coletiva, v.19, n.8, p.3553-3559, 2014. 
 

INSTITUIÇÃO BETHESDA. Dança Sênior. Joinville, SC. Acessado em 05 
mar. 2017. Online. Disponível em: http://www.portalbethesda.org.br/danca-
senior.  
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Envelhecimento ativo: uma política de 
saúde. World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. – Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalbethesda.org.br/danca-senior
http://www.portalbethesda.org.br/danca-senior


 

 

695 
 

A EXPERIÊNCIA DO FÓRUM MACROMETROPOLITANO DE 

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM SAÚDE MENTAL 

 
LARISSA DALL’AGNOL DA SILVA1; FABIANE MACHADO PAVANI2; KATIA 

SALATE BARFKNECHT3; VALERIA CRISTINA CHRISTELLO COIMBRA4 

 

1
Universidade Federal de Pelotas– larissadallagnolto@gmail.com 

2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – fabianepavani04@gmail.com 
3
Terapeuta Ocupacional da GeraAção/POA: Oficina de Saúde e Trabalho – 

katiab@sms.prefpoa.com.br 
4
Universidade Federal de Pelotas – valeria.coimbra@gmail.com  

 

EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A relação entre saúde mental e trabalho foi sendo apresentada de 

diferentes maneiras conforme as circunstâncias histórico-sociológicas. Os 
avanços e debates movimentados pela reforma psiquiátrica acabaram por 
permitir a construção de um lugar social efetivo para as pessoas em sofrimento 
psíquico, mediante a inserção dessas no mercado de trabalho (PACHECO, 
2014).  

As iniciativas de atividade/trabalho promovem novas experiências aos 
sujeitos em sofrimento psíquico, uma vez que estes retomam a ocupação do 
cotidiano em atividades coletivas, solidárias e inventivas.  As atividades de 
geração de trabalho e renda, as associações e cooperativas de trabalho na 
lógica da economia solidária, instigam um processo de inclusão social, 
trabalhando com as capacidades criativa e produtiva dos sujeitos (SILVA, 
2008).   

Neste contexto, o Fórum Macrometropolitano de Geração de Trabalho e 
Renda em Saúde Mental, mostra-se um potente dispositivo que une e defende 
o trabalho em saúde mental, colabora no processo de inclusão dos sujeitos em 
atividades/trabalho, devido a construção de novas possibilidades de criação, de 
progresso nos espaços sociais, e principalmente, na promoção de 
saúde/prazer nas práticas já existentes (PACHECO, 2014; BRASIL, 2005).   

Diante disso, este estudo teve como objetivo conhecer a experiência de 
um Fórum Macrometropolitano de Geração de Trabalho e Renda em Saúde 
Mental, nas práticas inclusivas de atividade e trabalho no contexto da reforma 
psiquiátrica.  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo de abordagem qualitativa, realizado em 2011 durante dois 
encontros itinerantes de um Fórum Macrometropolitano de Geração de 
Trabalho e Renda em Saúde Mental, no estado do Rio Grande do Sul. 
Participaram do estudo sete integrantes do Fórum, sendo desenvolvida a 
técnica de grupo focal, com a utilização de roda de conversa, contando com 
complemento, atividades em terapia ocupacional, observação de campo, 
documentos e registros sobre a construção/organização do Fórum.  
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A condução dos grupos focais foi realizada mediante um roteiro prévio 
com questões disparadoras para uma reflexão coletiva. Os grupos focais foram 
gravados com auxílio de dispositivo audiovisual, as observações foram 
registradas em diário de campo. Os dados foram analisados segundo a análise 
de conteúdo de Bardin (2009), sendo os eixos relacionados a organização e 
atividades realizadas pelo Fórum.  Todos os participantes assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido, o estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética e pesquisa da FACED/ UFRGS.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Fórum é constituido por doze municípios, surgiu em 2008 pela 

necessidade da construção de espaços de troca de experiências e de 
discussão sobre o trabalho em saúde mental. Possui reuniões mensais, com 
atividade itinerante, o que promove o conhecimento da realidade local, e o 
fortalecimento de articulações nestes locais. O Fórum funciona como uma 
fusão de conhecimento horizontal, no qual todos os colaboradores possam 
repensar, ressignificar o trabalho de forma a potencializar autonomia e 
autogestão, compartilhar trocas de experiência e deixar marcas de capacidade 
na sociedade de consumo. Mortimer e Scott (2016) afirmam que se aprende 
dialogando, investigando e buscando possíveis respostas, o que pode ser 
observado no estudo, com a importância dada aos fóruns, por serem espaços 
de diálogo, conhecimento e construção coletiva. 

As inciativas realizadas pelo Fórum foram caracterizadas como 
fundamentais para a reforma psiquiátrica. Há um constante envolvimento dos 
trabalhadores com a luta antimanicomial, movimentos sociais de inclusão pelo 
trabalho, estando em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental. 
Um grande movimento social na ótica da inclusão, exige inventividade, ousadia 
e criatividade, de modo a fazer surgir um lugar social novo. Esta possibilidade, 
reinventa modos de pensar e fazer no trabalho (BRASIL, 2005). 

Cabe salientar que as pessoas com sofrimento psíquico envolvidas no 
processo de inclusão pelo trabalho, não se localizavam apenas nos Centros de 
Atenção Psicossocial, mas, essencialmente em cooperativas, associações, 
cursos de capacitação, espaços de comercialização, entre outras redes de 
economia solidária. Isto foi possível pela implicação do Fórum em oportunizar 
esses espaços, mediante a articulação em prol de melhorias e incentivo na 
discussão sobre essa temática. 

Ressaltou-se a participação ativa de profissionais no Fórum empodera 
os municípios que os integram, pelas trocas e a tecetura de uma rede solidária, 
para assim apoiar outras iniciativas de geração de trabalho e renda, 
emergentes das discussões realizadas mensalmente nos encontros. Desta 
forma, o Fórum também consiste na articulação da rede para o fortalecimento 
das oficinas de geração de tabalho e renda, como espaços efetivos de saúde e 
trabalho; articula-se emredes intersetorias que ampliam suas práticas para 
além do campo da saúde mental (PACHECO, 2014).  

 
4. CONCLUSÕES 

 
O estudo demonstrou a importância do Fórum Macrometropolitano de 

Geração de Trabalho e Renda em Saúde Mental; nas discussões realizadas 
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nos encontros; na atividade de itinerância; na luta pela garantia de 
financiamento por meio de editais públicos; no estimulo à inovação e criação no 
processo de trabalho para qualificar os empreendimentos solidários, e 
principalmente na promoção de transformações nas práticas voltadas para a 
geração de trabalho e renda em saúde mental.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (x) Eixo 2 (  ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Conforme publicações do Ministério da Saúde (MS), a taxa de 
transmissão vertical do HIV gira em torno de 30% quando não há nenhuma 
intervenção por parte de profissionais da saúde, porém, esta taxa pode ter 
redução significativa (para até 1%) quando há implementação de medidas de 
prevenção. Além disso, nas gestações planejadas, a execução de condutas 
adequadas e realizadas nos momentos certos, o risco desta transmissão pode 
ser reduzido, inclusive, para menos de 1% (BRASIL, 2010a). 

Para a compreensão do contexto, Brito et al (2006) citam que cerca de 
84% dos casos de AIDS pediátrica, ou seja, quando o contágio se dá até os 13 
anos de idade, correspondem à TV. Os mesmo autores estimam ainda que 
0,4% do total de gestantes correspondem a pacientes soropositivas.  

Araújo e Nogueira (2007) apresentam importante empecilho no processo 
de atingir as mudanças propostas em sua integralidade, pontuando o processo 
de institucionalização limitado e atrelado a vontade pessoal de uma parcela 
pequena de profissionais, sem valorizar a estrutura necessária e o 
comprometimento das pessoas.  

Ainda que o MS apresente condutas e procedimentos a serem 
realizados pelos profissionais em suas normatizações, Araújo e Nogueira 
(2007) ressaltam a fragilidade das mesmas em relação à institucionalização. 
Nas oportunidades perdidas para realizar a intervenção preventiva, seja no pré-
natal, parto e para o recém-nascido, percebemos a debilidade da organização 
bem como a pouco importância despendida ao controle da transmissão vertical 
do HIV pelos próprios profissionais, evidenciando o distanciamento entre as 
normas/medidas recomendadas e a realidade encontrada.  
  

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se do recorte de um estudo desenvolvido através de pesquisa de 
campo, por meio de análise de cadastros, notificações e prontuários dos 
serviços de referência pertencentes à 7ª Coordenadoria Regional de Saúde do 
RS a qual é composta pelos municípios de Bagé, Aceguá, Candiota, Hulha 
Negra, Dom Pedrito e Lavras do Sul. Os sujeitos, foram gestantes, parturientes 
e puérperas soropositivas para o HIV, sendo estas, sujeitos passivos, uma vez 
que os dados trabalhados foram àqueles constantes nos documentos 
consultados. O período de busca documental que permeou o estudo foi de 01 
de janeiro de 2010 a 01 de janeiro de 2013, conforme as etapas constantes em 
cronograma pré-definido com início de coleta dos dados após aprovação do 
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projeto em Comitê de Ética e Pesquisa da UFRGS. Foram utilizados bancos de 
dados do SINAN e SICLOM, conforme protocolo de rastreamento do público-
alvo. Logo após, foi realizada pesquisa documental para análise das práticas 
de saúde que tem por finalidade evitar a transmissão vertical do HIV. Os dados 
objetivos relativos aos cadastros e fichas de notificação foram digitados no 
Excel e logo após organizados e apresentados em tabelas e/ou gráficos para 
interpretação. Já os dados dos prontuários foram transcritos conforme 
categorização. A interpretação dos dados utilizou a estratégia da Análise de 
Conteúdo de Bardin. O presente estudo foi submetido a apreciação da 
Plataforma Brasil (CEP), precedida de avaliação de mérito realizada pela 
Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFRGS (COMPESQ). 
Foram emitidos Termos de Autorização das Instituições Colaboradoras e 
Termo de Compromisso de utilização dos dados, conferindo fidedignidade e 
transparência aos aspectos éticos envolvidos no processo. Dentre os riscos 
presentes tratando-se dos participantes do estudo, se pôde prever os riscos 
inerentes ás pesquisas que utilizam dados secundários como fonte de 
informação. Foi realizada pré-analise, exploração do material assim como 
exploração do resultado conforme prevê Bardin (2011).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Fonte: FERREIRA, Milena Moreira; MACHADO, Carmen Lucia Bezerra (2014). 

Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/106873  
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Indo ao encontro dos dados publicados pelo Ministério da Saúde no ano 
de 2013, a tendência de notificações de gestantes soropositivas para o HIV na 
7ª CRS/RS é aumentar cada vez mais, principalmente após a incorporação do 
Protocolo de testagem rápida para HIV no pré-natal e parto, por meio de 
Programas específicos como o Projeto Nascer e a Rede Cegonha. 

 A partir da publicação da nova portaria ministerial que atualiza a lista 
completa de agravos de notificação compulsória, a notificação de casos de 
“infecção pelo HIV” se tornará obrigatória a nível nacional, de forma universal, 
além das categorias já sob notificação compulsória, como aids (adulto e 
criança), HIV em Gestante e Criança exposta ao HIV. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Partindo do pressuposto que “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, tão 
pautado por Paulo Freire, e diante dos dados analisados, acreditamos que o 
cotidiano dos profissionais deve ser revisto e as realidades devem ser levadas 
em consideração, para que a informação seja qualificada e para que as rotinas 
sejam amenizadas no intuito de se tornar prazeroza e não penosa.  

Sendo assim, informação qualificada e testagem rápida em livre demanda 
nas unidades aliados à logística de insumos por meio digital irá influenciar de 
forma positiva as rotinas dos serviços e otimizar as ações realizadas pelas 
equipes, auxiliando assim na redução da Transmissão Vertical do HIV na nossa 
região de saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Doença Renal Crônica (DRC) é definida pela presença de 

anormalidades na estrutura ou na função do rim por mais de três meses, 
possuindo como principal resultado, a perda da função renal. Assim, as 
pessoas diagnosticadas com DRC necessitam serem submetidas a 
tratamentos para substituição da função renal para o controle da doença, o que 
implica em como terão acesso aos serviços de saúde. 

Como consequência, a DRC tem-se tornado um problema de saúde 
pública mundial, considerada significativa aos sistemas de saúde (KDIGO, 
2013), devido às elevadas taxas de prevalência e de incidência, além dos altos 
custos para a saúde pública (GONÇALVES et al., 2015).  

Mundialmente, as informações sobre o número de pessoas em Terapia 
Renal Substitutiva (TRS) são escassas, pois faltam dados precisos, entretanto, 
sabe-se que na maioria dos países a quantidade tem aumentado. Aponta-se 
que no Brasil, em 2010, eram 92.091 usuários de terapia renal substitutiva 
sendo que em 2014 número total estimado de foi de 112.004 usuários. Assim 
sendo, houve um aumento médio de 5% nos últimos 4 anos de pessoas em 
terapia renal substitutiva(TRS) (SESSO et al., 2016). Nesse cenário ainda, 
destaca-se que, o aumento de pessoas em TRS atingiu em 2017 um total de 
148.315 pessoas. Da mesma forma, os custos associados à DRC também 
apresentaram um aumento ao longo dos anos. Para atender essa demanda, no 
Brasil, são 638 Serviços de Terapia Renal Substitutiva (STRS), dos quais 53% 
concentrados na região Sudeste (ABREU et al., 2013). Nessa perspectiva, 
apresenta-se um desafio para os serviços de terapia renal substitutiva (STRS) 
os quais desconhecem o perfil desses usuários sendo importante a realização 
desse estudo de perfil sociodemográfico. O objetivo deste estudo é apresentar 
dados referentes a atenção à Saúde nos Serviços de Terapia Renal 
Substitutiva da Metade Sul do Rio Grande do Sul. 

 
2. METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa e 
qualitativa. Essa caracterização faz parte do projeto “Atenção à Saúde nos 
serviços de terapia renal substitutiva da Metade Sul do Rio Grande do Sul”, do 
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação/Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTI/CNPq) nº 14/2014. Os 
participantes foram usuários, familiares e os profissionais da saúde. Os dados 
foram coletados no período de fevereiro de 2015 a abril de 2017. Este estudo 
recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o nº 1.386385.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Projeto financiado pelo CNPQ Edital universal 2014 “Atenção à saúde nos 

Serviços de Terapia Renal Substitutiva (STRS) da Metade Sul do Rio Grande 
do Sul”  implementado nos municípios de Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio 
Grande,  Uruguaiana e Alegrete, localizados na Metade Sul do Rio Grande do 
Sul. 

Foram coletados 342 questionários quantitativos e esses dados 
quantitativos digitados no banco de dados em dupla digitação e no momento 
estão em análise e discussão junto aos Serviços de Terapia Renal Substitutiva. 
Iniciou-se a coleta de dados qualitativos, em alguns municípios, com 
profissionais, pessoas usuárias dos serviços e os seus familiares totalizando 47 
entrevistas, sendo, 21 com pessoas com DRC, 16 com familiares e 10 com 
profissionais dos serviços até alcançar a saturação teórica.  

Desta experiência foram gerados um capítulo de livro sobre a temática de 
hemodiálise, dois capítulos de livro sobre a temática famílias e as experiências 
na graduação e pós-graduação; um livro organizado sobre enfermagem em 
nefrologia que está no prelo, duas dissertações e uma tese defendida e cinco 
teses em andamento relacionadas com o tema e os dados que compõe o 
estudo. Além disso, propiciou a apresentação de vinte e dois resumos 
expandidos em eventos nacionais e internacionais sendo, dois resumos 
premiados em eventos. Ainda, um trabalho de conclusão curso relacionando os 
dados quantitativos do estudo, dois projetos de tese iniciados em 2017 com 
dados oriundos desse Projeto de Pesquisa e a elaboração de um livro com 
resultados de pesquisa e tecnologias para Serviços de Terapia Renal 
Substitutiva. Adicionalmente, a participação de docentes da área da 
epidemiologia, possibilitou avanços nesses estudos e assim qualificando a 
análise quantitativa.  

A implementação do projeto envolveu os STRS e profissionais de saúde o 
que promoveu uma maior visibilidade da problemática das doenças crônicas na 
Metade Sul do Rio Grande do Sul. E assim, viabilizou a elaboração de outro 
Projeto de Pesquisa visando a continuidade aos temas oriundos do primeiro 
projeto. Nesta perspectiva, iniciou-se o diálogo com os serviços de atenção à 
saúde e com comunidade envolvida para retorno dos dados e fortalecimento da 
atenção nestes contextos.  

 
4. CONCLUSÕES 

Com os resultados preliminares de produtos obtidos nesta pesquisa há 
possibilidade de continuidade aos achados e novas linhas de investigação que 
tem sido profícuos para a atenção à saúde nas condições crônicas. Assim, os 
processos relacionados à educação e trabalho interprofissional em saúde 
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voltados para a reorientação da formação e do modelo de atenção à saúde na 
perspectiva da integralidade, valorização dos usuários e suas necessidades 
como elemento central para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único 
de Saúde na produção e usabilidade do conhecimento na Metade Sul do Rio 
Grande do Sul, Brasil. 
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A MILITÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE EM UM GRUPO 

AUTONÔMO 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A militância, ao longo de décadas, tem sido o fomento para grandes 

conquistas sociais, o sujeito se sente parte do processo de transformação, “o 

mundo é espetáculo, mas sobretudo convocação” (FREIRE, 2014, pg. 19). A 

convocação abordada por Freire considera as lutas como parte de ideais 

coletivos e não individuais. “[...] o homem não é uma ilha. É comunicação. 

Logo, há uma estreita relação entre comunhão e busca” (FREIRE, 1979, p. 28). 

Neste sentido, diante dos desejos de um coletivo em transformar a realidade, 

os objetivos comuns tornam-se ideais. Neste caso, foi o movimento para 

fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial de Pelotas. 

O coletivo Grupo Autônomo de Articulação em Saúde (GÁAS) é um 

movimento de resistência oriundo da Associação dos Usuários de Serviços de 

Saúde Mental de Pelotas -  AUSSMPE, formado e difundido por militantes 

engajados com a reforma psiquiátrica antimanicomial a fim de fomentar as 

discussões em relação ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial - 18 de maio e, 

ao mesmo tempo, discutir a RAPS no município. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência deste 

movimento auto e cogerido de resistência, que se articulou em um grupo 

autônomo e que em processos de produção de subjetividade se coloca em 

movimento. 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

mailto:aussmpe@homtail.com
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Trata-se de um relato de experiência. Bondia (2002) refere-se à 

experiência como algo profundo e que toca. A produção de subjetividade é 

inerente, acontece para nós e, principalmente, em nós, dado processo em 

curso. Soma-se a isso, ainda, a transformação e afirmativa em dada 

experiência e que, constitui-se na luta. (DELEUZE, 1992; GUATTARI, 1993; 

ROLNIK, 2007). O presente trabalho, considera o vivido pelo GÁAS no 

processo de subjetivação em prol de fortalecimento da RAPS (DELEUZE, 

1992).  

 

A experiência refere-se à militância na produção de subjetividade e vice-

versa, a partir de um grupo autônomo, durante o primeiro semestre de 2017, no 

município de Pelotas/RS. Efeito do empoderamento germinado pela AUSSMPE 

e no encontro com outros (as) mentaleiros (as) implicados (as) com a Reforma 

Psiquiátrica com afirmação antimanicomial, que transparece na objetivação “o 

que parecia ser apenas visão é, efetivamente, “provocação”; o espetáculo, em 

verdade, é compromisso” (FREIRE, 2014, pg. 23). 

 

O GÁAS se constitui, então, como grupo autônomo implicado em 
produzir tensionamentos na rede de serviços, na formação em saúde e sociais, 
na relação com as intensidades de sofrimento psíquico a partir da produção de 
subjetividade a favor da vida na luta. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este movimento surgiu devido ao assassinato de Claudio Adão de Lima 

Souza, que estava, na ocasião do óbito, em situação de crise. Foi um ato de 

negligência e desumanidade, logo um estopim para que forças de militância se 

levantassem. O acontecimento relaciona-se com o discurso hegemônico que 

ainda opera sobre a loucura (FOUCAULT, 1978) e, também, com o contexto 

sócio-político-econômico que se vive, da vida como mercadoria (BAUMAN, 

2008).  O assassinato motivou o encontro de pessoas da AUSSMPE com 

outras militâncias envolvidas em processos de formação, como educadores 

sociais, no processo de que quem ensina aprende e vice-versa (FREIRE, 

2013). Desta forma, o GÁAS se constituiu como um coletivo autônomo de 

transformação, provisório, liderado principalmente por usuários (as) e demais 

militantes, articulando com a RAPS (trabalhadores, usuários e comunidade). 

Surgiu como possibilidade de resistência, como oxigênio no meio desse 

acontecimento e do caos em que vive o país, como subversão ao vivido nestes 

tempos de golpe no povo brasileiro, em que houve contenção dos movimentos, 

tentando desqualificá-los pelas mídias hegemônicas e, também, com o uso de 

muita bomba de gás lacrimogêneo, que, inclusive, pode levar pessoas ao óbito. 

Esse coletivo decide que ante a conjuntura local e nacional, seria importante a 

marcação do 18 de maio (Dia Nacional da Luta Antimanicomial) não somente 

com um dia, mas com uma semana dedicada à causa de forma articulada com 

forças de resistência, serviços, instituições formadoras e forças políticas de 

esquerda. 
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Esquentou esse processo de construção da Semana, a declaração da 

gestão pública do município de investimento no hospício, no hospital 

psiquiátrico chamado Hospital Espírita de Pelotas, e não no reconhecimento da 

rede de atenção psicossocial que vem sendo construída desde antes da 

deflagração da Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica (WILLRICH, KANTORSKI, 

2008, BRASIL, 2001), sancionada em 2001.  

 

Para tanto, o GÁAS se inseriu em alguns espaços gestores, como 

Comissão Municipal de Saúde Mental, Grupo Condutor Municipal de Saúde 

Mental, articulado também às universidades, Grupo de Pesquisa em Saúde 

Mental Coletiva do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPel, 

CAPS Escola UCPel, assim como buscou companheiros representantes da 

sociedade e do poder legislativo do município, setores da rede intersetorial e 

demais movimentos sociais de modo a sensibilizar e convocar estes (as) atores 

(as) para o agir político em defesa da vida. 

 

Nesse processo, cada ator (a) que concomitantemente provoca 

movimentos na rede de saúde, educação e sociais, age sobre si mesmo de 

modo autogestionário. Desta forma, empodera-se dos encontros para as lutas 

diante dos retrocessos e em defesa dos direitos sociais na atenção 

psicossocial, pelo cuidado em liberdade, e por uma sociedade sem 

manicômios. 

 

 

4. CONCLUÕES 

 

Este relato evidencia a afirmação das lutas na militância. A produção de 

subjetividade coletiva a favor da vida consiste no empoderamento das pessoas 

na sociedade em um continuum de lutas emancipatórias. A perspectiva da auto 

e cogestão facilitam processos democráticos, imprescindíveis, principalmente 

quando é preciso enfrentar o que violenta os direitos humanos e sociais. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Mental Tchê é um evento marcador da saúde mental no Rio Grande 

do Sul, realizado desde 2005 em São Lourenço do Sul/RS. O município 

compõe a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde e conta com 43.111 habitantes 

(IGBE, 2010). Precursora no processo da Reforma Psiquiátrica no estado, a 

cidade criou, em 1988, o Centro de Reabilitação Nossa Casa, um serviço para 

atendimento a pessoas em sofrimento psíquico, hoje CAPS | Nossa Casa, 

sendo o segundo serviço desta modalidade no Brasil.  

 

O papel ativo de São Lourenço do Sul na luta pela defesa do cuidado em 

liberdade propiciou a realização do MentalTchê cujo principal objetivo é de 

reunir usuários (as), familiares, trabalhadores (as), residentes, estudantes, 

professores e comunidade para trocar, compartilhar, discutir e repensar 

práticas de saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

 

A realização do encontro foi inciativa da Prefeitura Municipal através da 

Secretaria Municipal de Saúde e, ao longo dos anos, sua legitimação ocorreu 

com o aumento significativo de participantes, chegando a receber mais de 4000 

pessoas. De 2011 a 2015, pela necessidade de seguir na afirmação deste 

modo de atenção em saúde mental e por ser prioridade da gestão, contou com 

o apoio do Governo do Estado do RS e do CRP/RS – Conselho Regional de 

Psicologia.  

 

mailto:fabianepavani04@gmail.com
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O Mental Tchê reúne pessoas de vários segmentos dos mais variados 

pontos do estado do RS e de outros países, como Argentina, Uruguai e Itália. 

Destaca-se pela pluralidade de vozes e mantém vivo o movimento mentaleiro, 

revelando-se um espaço de protagonismo, condição fundamental para que a 

pessoa em sofrimento psíquico possa ser agente de sua reabilitação, 

autonomia e cidadania.  

 

Entretanto, no ano de 2017, marcado pelo sequestro dos direitos sociais 

e retrocessos na saúde mental, e por investimentos no modelo manicomial, que 

afronta o processo da Reforma Psiquiátrica no país, houve negativa da gestão 

pública municipal em realizar o evento. Sendo assim, decidiu-se organizar o 

MentalTchê de modo autogestionário. Este trabalho relata a experiência 

coletiva de construção do MentalTchê da Resistência no município de São 

Lourenço do Sul, em maio de 2017. 

 

 2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre a construção coletiva, 

autogestionada, do Mental Tchê da Resistência. O Fórum Gaúcho de Saúde 

Mental – FGSM, em conjunto com outros movimentos sociais, entendeu que na 

atual conjuntura social e de retrocessos na Saúde Mental era urgente a sua 

realização, dado as suas características que reafirmam a luta Antimanicomial, 

os preceitos da Reforma Psiquiátrica, os direitos sociais, o protagonismo, 

autonomia e a dignidade.  

Este relato considera os riscos de estagnação e retrocessos na saúde 

mental, considerando a situação que se vive de Estado de exceção e a 

velocidade dos avanços neoliberais moedores de vida e as forças de 

resistência, revolucionárias (GUATTARI, 2004). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O FGSM existe desde a década de 90 e tem como principal bandeira a 

luta por uma sociedade sem manicômios, aglutinando a força de gestores (as), 

trabalhadores (as), usuários, familiares e comunidade na busca de construir um 

viver singular e coletivo no qual a atenção em saúde mental seja executada em 

uma rede de serviços espalhados no território das cidades. Deste modo, junto 

com outros (as) militantes, se coloca em movimento na construção do 

Mental Tchê da Resistência.  

O panorama nacional de perda de direitos, retrocessos em relação aos 

avanços conquistados pela Reforma Psiquiátrica Brasileira nos últimos 30 anos 

e o desrespeito à Constituição nos indicavam que era preciso reunir os 

militantes em defesa das conquistas no campo da saúde mental através da 

legislação e de políticas públicas vigentes para seguirmos cuidando em 

liberdade.  

Neste sentido, o FGSM fomentou a articulação entre as suas forças. O 

MentalTchê contou com apoio do Conselho Regional de Psicologia (CRP), 
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sindicatos, frente parlamentar antimanicomial, grupos de pesquisa de 

universidades públicas e privadas, além da participação ativa de muitos 

militantes.  

Para a construção do MentalTchê da Resistência foram realizados 

encontros na cidade de Porto Alegre/RS e descentralizados noutros 

municípios, comunicando-se via redes virtuais. Aglutinaram-se forças que não 

se furtam a luta por uma sociedade sem manicômios, que culminaram e não 

cessam com a realização do evento, em 27 de maio de 2017. Participaram 

1300 pessoas de 27 municípios gaúchos, com a proposta de ouvir vozes, 

contar causos e rastilhar cidadania, os participantes reuniram-se em grupos, 

debateram e fizeram propostas para as questões da cultura, educação popular, 

gênero, raça e etnias, formação de trabalhadores, cuidado com os cuidadores, 

violência institucional e social,  população em situação de rua,  pessoas com 

problemas pelo uso de álcool e outras drogas, rede psicossocial e da defesa da 

democracia e do Estado de Direito. 

 

O movimento é um potente dispositivo para a resistência ao retorno do 

modelo excludente e manicomial. Afirma a defesa do SUS e da saúde mental, 

colabora no processo de articulação para a construção criativa de espaços que 

fomentem discussões sobre as políticas públicas e a conjuntura atual brasileira. 

Este relato reitera o papel da universidade no campo de conhecimento 

científico, como interlocutor entre as políticas públicas e a sociedade. Essa 

conjunção demonstra o potencial revolucionário criativo, sinérgico autogerido 

da força da resistência micropolítica nas relações de poder emergente na 

sociedade atual, como máquinas de guerra a favor da vida.  

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A perspectiva autogestionária é importante arma na luta a favor da vida, 

pois consiste no exercício da democracia. A realização do MentalTchê a partir 

da construção coletiva configura-se como um espaço de reforço de militância 

dos que chamamos, carinhosamente, “mentaleiros(as)”, dos que lutam pelo 

cumprimento do que foi conquistado com o movimento antimanicomial, que 

prescinde de hospitais psiquiátricos e afirma o cuidado em liberdade, em redes 

territoriais de serviços substitutivos reconstruindo, assim, cidades inclusivas. 
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de Alegrete, Coletivo Gaúcho de Residentes, Movimento Nacional de 

População de Rua, Frente Parlamentar Antimanicomial e todos que não 

estiveram de corpo, mas de alma, PRESENTE!  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 

 

712 
 

CABRAL, K; BELLOC, M.M. O acompanhamento terapêutico como dispositivo 

da reforma psiquiátrica: duas experiências em saúde mental coletiva. In: 

PALOMBINI, A.L. e colaboradores. Acompanhamento terapêutico na rede 

pública: a clínica em movimento. Porto Alegre: Ed.da Universidade/Ufrgs, 

2004. p.113-136. 

 

FAGUNDES, S. Águas da Pedagogia da Implicação: intercessões da 

educação para políticas públicas de saúde. Dissertação (Mestrado em 

Educação Grupo Temático de Educação em Saúde.- Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação, Ufrgs, 2006 

 

FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. 1. ed., São Paulo: 

Perspectiva, 1972.  

 

FREIRE, P. 1921 - 1997. Pedagogia dos sonhos possíveis: Ana Maria 

Araújo Freire (organizadora). São Paulo: UNESP, 2001. 

GUATTARI, F. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São 

Paulo: Brasiliense, 1981.  

 

GUATTARI, F. Psicanálise e transversalidade. São Paulo: Ideias e Letras, 

2004. 

 

MERHY, E. E. O ato de governar as tensões constitutivas do agir em saúde 

como desafio permanente de algumas estratégias gerenciais. Ciênc. saúde 

coletiva, 1999, v.4, n.2, p.305-314. 

 

RESENDE, H. Cidadania e Loucura: Políticas de saúde mental no Brasil. 7. 

ed. São Paulo: Editora Vozes, 2001. 

 

ROTELLI, F. Ensaios subjetividade, saúde mental, sociedade. 3º ed. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2000  p. 301-306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

713 
 

O MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA NA PRODUÇÃO DA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM PELOTAS 

PRISCILA BORGES SILVEIRA1; LARISSA DALL’AGNOL DA SILVA2; 
FERNANDA PINTO MIRANDA3; UILSON ADMAR DOS SANTOS4; IVON 

FERNANDES LOPES5  
LIAMARA DENISE UBESSI6 

 

1
Universidade Federal de Pelotas – prisborges.prof@gmail.com  

2
Universidade Federal de Pelotas – larissadallagnolto@gmail.com 
3
Universidade Federal de Pelotas – fpintomiranda@hotmail.com 

4
Universidade da Vida Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas 

AUSSMPE – uilsonp.santos@hotmail.com
  

5
Universidade da Vida Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas 

AUSSMPE – ivonlopesnaval@hotmail.com
 

6
Universidade Federal de Pelotas e IMED – liaubessi@gmail.com.br

 

 

EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, temos sentido abalos ao processo da Reforma 
Psiquiátrica, com os avanços do neoliberalismo e com as políticas de governo 
no Brasil, o que tem reativado e reinventado, nessa conjuntura, forças de 
resistência no país. Conforme Santos (2002), inevitavelmente o global interfere 
no local e vice-versa. Dado a isso, no município de Pelotas/RS não foi diferente 
sob a perspectiva da força de luta local de usuários (as) da Saúde Mental na 
tensão com esse modelo de saúde hegemônico ainda presente na cidade e 
dessa ação do Estado, que coloca em risco a vida, a dignidade das pessoas e 
o modelo de atenção em saúde mental, ao suprimir 50 % de recursos na saúde 
e educação (BRASIL, 2016). 

 
Além disso, legitima o investimento em instituições manicomiais, leiam-

se hospícios, que têm se autodeclarados como hospitais psiquiátricos e 
comunidades terapêuticas, diminuindo investimentos na rede de atenção 
psicossocial, o que por sua vez tende a culminar no sucateamento e na 
terceirização dos mesmos e até da vida.  

Agrega-se a isso o entendimento de que a produção de conhecimento 
que ocorre na Luta Antimanicomial não deva estar descolada do movimento de 
produção de rede [no sentido amplo, serviços, outras] e do compromisso social 
da universidade neste processo, sendo este um dos motivos que nos leva a 
habitar este espaço, com este trabalho. Ao considerar estes aspectos, relata-se 
o movimento de resistência na produção da Rede de Atenção Psicossocial em 
Pelotas.  

 
3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência que considera o vivido pelas 

pessoas que a produzem e que são produzidas pela mesma, em processos de 

subjetivação (DELEUZE, 1992), como o é a narrativa desta experiência de 

resistência na produção da RAPS. Bondia (2002) nos fala da experiência como 
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aquilo que nos toca, o que efetivamente acontece pra nós, também e 

principalmente em nós, dado a produção de subjetividade.  

Desta maneira, formou-se um grupo autônomo em defesa do Sistema 

Único de Saúde - SUS e da Reforma Psiquiátrica, que articulou uma semana 

de atividades alusiva ao 18 de maio (Dia Nacional da Luta Antimanicomial), de 

luta e reflexão sobre o cenário da Luta Antimanicomial, da Saúde Mental no 

país e local e, principalmente, da resistência na produção Rede de Atenção 

Psicossocial - RAPS para seu fortalecimento e enfrentamento deste cenário 

que vem afrontando os direitos humanos e sociais.  

Foram realizadas várias atividades, desde a Conferência Livre de Saúde 
Mental, Audiência Pública Municipal com o teatro da saúde mental, reunião de 
trabalhadores, diálogo com movimento LGBTT, movimento na rua e políticas 
de equidade.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A conferência Livre contou com explanação da história da reforma 

psiquiátrica, a participação dos movimentos sociais nesta construção, 
apresentação da RAPS de Pelotas, seguida de várias manifestações e 
denúncias de violação dos direitos humanos, tanto no manicômio como na 
rede, importantes para fomentar a discussão, assinalando também para as 
potências da atenção psicossocial, que precisa ser fomentada e receber 
investimentos para sua sustentação. A RAPS também foi foco de análise, 
tendo em vista que muitas situações que lhe cabem remetem ao hospício. 
Nesta conferência foi construída a Carta, na qual consta o que se deseja 
enquanto RAPS. 

 
A Audiência Pública foi um acontecimento importante para que o poder 

legislativo pudesse compreender a importância desta luta e a necessidade da 
produção de uma RAPS a fim de prescindir do manicômio. Também foi 
apontada a necessidade de delimitação de prazo para o fechamento de suas 
portas e transformação noutra coisa. Além disso, foram apontados como 
fundamental a ampliação de leitos em Hospital Geral, a revisão dos fluxos e 
qualificação da capacidade instalada da RAPS, com investimentos na 
capacitação para atendimentos em Saúde Mental atenção básica de saúde, o 
respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o 
exercício da cidadania. Foi endossado e como encaminhamento, os preceitos 
constantes na Carta. 

 
O encontro de trabalhadores já foi um efeito destes disparos. 

Perceberam que esse é o espaço que têm de diálogo, de reunião para que 
também possam ser agentes construtores da rede, além de criarem um 
ambiente de formação, ao colocarem em análise as próprias práticas. O 
movimento da rua levou o debate sobre os manicômios para a sociedade. 
Afinal, quem são os loucos? Com vistas a problematizar esse lugar do 
manicômio no município e, ao mesmo tempo, produzir outra relação com a 
loucura. 

 
A Roda de conversa Políticas de Equidade e Saúde Mental abre 

possibilidades de compreensão de políticas de equidade quebrando 
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paradigmas, demarcando a importância de afirmar a diferença para se ter 
visibilidade e avançar em políticas afirmativas e de equidade no tecido social, 
que tende a produção de exclusão, herança de uma sociedade patriarcal, 
machista, racista e transfóbica, que patologiza a diferença. 

 
Mais de 500 pessoas, registradas em listas de presença, participaram da 

Semana. Esses números não incluem o movimento de rua, que não foi 
contabilizado. Desta maneira, se tensionou com as formas conservadoras na 
própria rede com vistas a afirmar o modelo psicossocial, pois o direito à vida é 
um bem indiscutível. O manicômio só reitera o que nos assinala Bauman 
(2008), a vida como objeto, mercadoria na contramão da Reforma. 

 
É neste sentido que o movimento de resistência disparado por este 

grupo autônomo, cogerido, pode ser considerado como produtor da Rede de 
Atenção Psicossocial em Pelotas, pois nenhum de nós permaneceu o mesmo, 
tampouco ficou no mesmo lugar. Exigiu-nos deslocamentos, seja no movimento 
de resistência, nos fluxos dos serviços de saúde, nas escolas formadoras, na 
sociedade. Então, pode-se dizer que há potência na resistência mentaleira e 
que esta só ocorre, quando a alma não é pequena. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Este relato mostra a potência da luta na produção de redes, pelo seu 
disparo, ativação e fortalecimento. No caso, a luta mentaleira na produção da 
Rede de Atenção Psicossocial em Pelotas. Potência, pois mexeu com 
territórios singulares individuais e coletivos de vários atores envolvidos ou não 
nesse processo de construção, como movimentos sociais, serviços de saúde, 
escolas formadoras, familiares,  gestão pública municipal, comunidades, 
reafirmando a luta por uma sociedade sem manicômios e manicomialidades. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 ( X ) Eixo 2 (  ) Eixo 3 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que o papel ativo de São Lourenço do Sul na luta pelo cuidado 

em Liberdade e também responsável pelo encontro de usuários, familiares, 

trabalhadores, residentes, estudantes, comunidade, universidades e 

simpatizantes de todo o Estado, do Brasil, América Latina e do ‘mundo’ para 

repensar práticas em Saúde Mental, visando profundas reflexões acerca da 

Reforma Psiquiátrica e suas transformações ao longo das últimas duas 

décadas. 

Em 2005, foi criado o Mental Tchê na cidade de São Lourenço do Sul, 

por iniciativa da Prefeitura Municipal. Desde esta época a Secretaria Municipal 

de Saúde realizou o Mental Tchê e de 2011 a 2015, passou a contar com o 

apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Conselho Regional de 

Psicologia - CRP/RS. A cada ano, ampliava-se a participação no Mental Tchê, 

passando a acolher mais de 4.000 pessoas. E isso não foi sem impactos no 

município, tanto pela rede de atenção em saúde e saúde mental que se 

constituía e ao mesmo tempo de problematização da mesma.  

Do mesmo modo, essa rede que se produz e que não pode ser 

considerada como modelo, pois está em movimento e em permanente 

construção, mostra o quão a produção de uma rede de atenção psicossocial e 

do Sistema Único de Saúde são viáveis na produção de cuidado, da vida. Ao 

considerar a conjuntura política, econômica e social, a posição neoliberal de 

governo, que afrontam esse e outros direitos sociais, se construiu uma agenda 
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de lutas de lutas coletivas, autogestionadas, a partir do Mental Tchê da 

Resistência, realizado no município de São Lourenço do Sul em junho de 2017, 

sobre o que se objetiva relatar neste trabalho. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência que mostra a rede de atenção em 

saúde mental tecida em São Lourenço do Sul até o ano de 2016, no diálogo 

com a construção de uma agenda de lutas coletivas, autogestionarias, a partir 

do Mental Tchê da Resistência realizado neste município, inspirados pelo 

Fórum Gaúcho de Saúde Mental - FGSM em conjunto com outros movimentos 

sociais. Desta forma, como a atual conjuntura social vem demarcando 

retrocessos na Saúde Mental, se construiu uma agenda de lutas pautadas nos 

preceitos da Reforma Psiquiátrica, nos direitos sociais, no protagonismo, na 

autonomia e na dignidade. 

Deste modo, o presente relato considera os riscos de estagnação e 

retrocessos eminentes na saúde mental, tendo em vista a situação que se vive 

de Estado de exceção e a velocidade dos avanços neoliberais moedores de 

vida e as forças de resistência, revolucionárias (GUATTARI, 2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A rede de saúde do município de São Lourenço do Sul conta com dois 

Hospitais Gerais, um rural e um urbano que possui 30 leitos de Atenção 

Integral em Saúde Mental, um Centro de Atenção Psicossocial I, denominado 

de CAPS Nossa Casa, um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas 

24 horas, nominado como CAPS AD Pérola da Lagoa e um Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil, o Saci, ambos com atendimento regional, uma oficina de 

Geração de Renda, a Lokomotiva, e treze Unidades Básicas de Saúde - UBS, 

sendo que dez operam no modelo de Estratégia de Saúde da Família e uma 

Unidade de Saúde Central com Atendimento Básico e Especializado, uma 

equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Além disso, duas equipes de Redução de Danos, sete oficinas 

terapêuticas na atenção básica e dois acompanhantes terapêuticos, estes três 

últimos financiados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2014. 

Esta Rede de Atenção Psicossocial também é campo de formação da 

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Escola de Saúde Pública do 

Rio Grande do Sul – ESP/RS, desde 2010, e campo de formação de uma 

Residência Médica Municipal em Psiquiatria, realizada nos serviços desta 

Rede, desde 2014. 

 Neste sentido, o Mental Tchê é espaço de protagonismo no encontro de 

maior participação de usuários do Estado. Há uma busca diária em transmutar 

os processos de trabalho pela reabilitação para pessoas em sofrimento 

psíquico, objetivando autonomia e cidadania. No que tange à espaço de 

militância, este importante encontro demarca historicamente o espaço de lutas, 

o oxigênio para os “Mentaleiros” e “Mentaleiras”, pois não se pode retroceder 
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no que se construiu não somente em São Lourenço do Sul conforme relatado, 

mas de norte a sul, leste a oeste deste país. 

Em 2017 o Mental Tchê da Resistência, legitima a força coletiva e 

empodera-se em agenda de luta para demarcar a defesa do SUS, da Reforma 

Psiaquiátrica Antimanicomial e garantia dos direitos sociais constitucionais. 

Diante da organização coletiva do Mental Tchê, realizado de maneira 

autogestionária pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental e CRP/RS junto aos 

movimentos sociais e especificamente a Associação Construção de Porto 

Alegre, Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas - 

AUSSMPE, a Casa AMA e Associação de Saúde Mental de Ijuí - ASSAMI, Nau 

da Liberdade, Maluco & Beleza e Grupo de Suporte e Ajuda Mútua de Alegrete, 

Coletivo Gaúcho de Residentes, Movimento Nacional de População de Rua, 

Frente Parlamentar Antimanicomial. 

A Agenda de Lutas, discutida profundamente no Mental Tchê da 

Resistência demarca em São Lourenço do Sul, em 27 de junho de 2017, a 

resistência mentaleira em defesa da democracia, autogestão de coletivos que 

apontam desafios para o poder público em defesa da construção de projeto de 

interesse da população.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O processo de construção de uma agenda de lutas a partir do Mental 

Tchê como um evento de resistência que extravasou os limites do município de 

São Lourenço do Sul, demonstra que há forças revolucionárias pulsantes com 

capacidade de enfrentamento e produção de saídas ante ao vivido, pelo 

agenciamento de pessoas sob a perspectiva auto, cogestionárias e inventivas, 

como o foi o de reconhecer que há redes de saúde mental pelo país, a 

ampliação do Mental Tchê como um evento da força mentaleira e que a 

realização do mesmo em tempos de desmontes das políticas públicas de 

saúde mostra um ato atento das forças de militância.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB), foi instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 
de julho de 2011, com intuito de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 
atenção básica com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 
sobre as condições de saúde dos usuários das unidades. O PMAQ-AB prioriza 
a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos 
trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da 
satisfação dos usuários (BRASIL, 2012). 

A Atenção Básica (AB) tem como propósito a atenção integral à saúde. 
Portanto, deve ser o contato preferencial dos usuários. A unidade de saúde 
precisa receber e escutar os usuários, sendo necessário acolher a todos. 
Sendo assim, para uma atenção básica acolhedora, foi criado em 2008, sob 
Portaria GM nº 154 os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que se 
inserem no escopo de ações da AB em Saúde no Brasil, estabelecendo o 
credenciamento de equipes multiprofissionais, que assumem a função de 
apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2008), que 
buscam cooperar com a integralidade do cuidado. Com base nisso, busca-se 
identificar como os profissionais do NASF compreendem o PMAQ-AB. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O presente estudo desenvolvido em sete cidades da 28º Região de 
Saúde – RS, possui caráter qualitativo, sendo um recorte da pesquisa 
“Aplicação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB): olhar avaliativo dos profissionais de saúde”. Esta 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISC, sob protocolo 
número 1.171.974/15, de acordo com a Resolução número 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, e realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (GEPS/UNISC). 

 Os sujeitos do estudo obedeceram os critérios de inclusão: ser 
profissional integrante de NASF dos sete municípios investigados e ter 
participado de alguma fase do programa. Os dados foram coletados através de 
entrevista semi-estruturada, nos locais de trabalho dos profissionais, no 
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período de abril de 2016 a abril de 2017. Após a transcrição das entrevistas, 
procedeu-se a análise de dados seguindo o método de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram entrevistados 16 profissionais, sendo quatro educadores físicos, 
quatro nutricionistas, três psicólogos, dois assistentes sociais, um farmacêutico, 
um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo. A maioria era do sexo feminino, com 
idades que variaram de 23 a 40 anos de estado civil: solteiro. Todos possuíam 
ensino superior completo. Destes, nove eram concursados e sete contratados. 
A maioria dos sujeitos possuíam carga horária semanal de 20 horas, dois de 30 
horas e três de 40 horas. Relativo ao tempo de atividade profissional, este 
variou entre menos de 1 ano, até 12 anos.  

Esses profissionais compreendem que são necessárias adequações da 
unidade de saúde a partir do momento em que adere-se ao PMAQ-AB. Sob 
sua ótica, são essas adequações que permitem que a unidade consiga 
oferecer maior qualidade à AB. Mas, para que essas ocorram, é indispensável 
a comunicação entre a equipe. Em geral, essa acontece por meio de reuniões 
para que todos compreendam o objetivo do programa e suas implicações 
positivas. É de extrema importância a compreensão dos profissionais acerca do 
PMAQ-AB pois esses passam a adotar as propostas do Programa, trazendo 
melhorias à unidade (FEITOSA et al., 2016).  

A maioria dos profissionais investigados considera o PMAQ-AB como 
uma forma de qualificar assistência à saúde e relatam mudanças diversas em 
suas unidades, favorecendo com o funcionamento geral. O PMAQ-AB 
proporciona instrumentos de mudanças, induz e estimula não só as reformas 
físicas como também a avaliação e o monitoramento de desempenho 
permanente da Atenção Básica (FEITOSA et al., 2016). 

Outros expressam entender o PMAQ-AB, como forma de normatização 
e avaliação dos resultados da unidade, afirmando que o processo de avaliação 
externa realizado, provoca insegurança entre a equipe preocupada em atingir 
as metas de adequação exigidas pelo Programa para assim conseguirem 
aumentar seu repasse financeiro. O PMAQ-AB traz consigo o incentivo 
financeiro que pode vir a ser dobrado caso a equipe alcance excelentes 
resultados de desempenho (FEITOSA et al., 2016). 

Muitos foram os profissionais que demonstravam pouco conhecimento 
relativo ao Programa. Sabendo da existência do PMAQ-AB no momento de 
participar do estudo. Evidenciou-se, assim, a fragilidade do processo de 
comunicação entre as equipes, tornando-se um obstáculo para que a 
funcionalidade e execução do Programa sejam alcançadas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A compreensão dos profissionais investigados acerca do PMAQ-AB 

possui nuances entre si, todavia, identificam que o Programa serve como 
instrumento para mudanças que interferem em diferentes dimensões das 
unidades aderentes, buscando atingir as propostas do PMAQ-AB. Porém, não são 
todos os profissionais que possuem conhecimento sobre esse, ainda, nem todos 
as unidades aderidas cumprem as adequações. 
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Notou-se que os profissionais possuem uma percepção positiva em 
relação ao Programa, pois o mesmo revelou-se como uma ferramenta 
importante para o NASF, principalmente, para a padronização dos serviços, 
bem como, instiga as equipes atuarem mais, de forma integrada á rede de 
serviços da saúde, a partir das demandas reconhecidas no trabalho em 
conjunto.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A participação social no Sistema Único de Saúde (SUS), 
regulamentadapela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 8.142 de 1990, 
garante à população o direito de intervir de forma democrática na gestão do 
SUS, possibilitando o exercício da cidadania no campo da saúde (ROLIM; 
CRUZ; SAMPAIO, 2013). Além disso, destaca-se que a participação social não 
se resume apenas às instâncias colegiadas, como Conselhos e Conferências 
de Saúde, haja vista que, segundo Valla (1998), a mesma refere-se às diversas 
ações realizadas por distintos atores sociais com o intuito de influenciar no 
planejamento, na implementação e no controle das políticas públicas. Todavia, 
através da literatura, observa-se uma restrita participação da população não 
integrante de Conselhos de Saúde no planejamentoe monitoramento das ações 
do SUS, estando issomuito atrelado ao conhecimento insuficiente da 
comunidade acerca dos mecanismos disponíveis para essa prática(BUSANA; 
HEIDEMANN; WENDHAUSEN, 2015; FERNANDES; SPAGNUOLO; 
NASCIMENTO, 2017). Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi verificar, na 
percepção de lideranças comunitárias, as fragilidades e entraves da 
participação social no SUS. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de um recorte da pesquisa “Práticas democráticas 

participativas na implementação e monitoramento das políticas públicas de 
saúde em municípios do sul do Brasil”, vinculado ao Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Saúde (GEPS) da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 
Caracteriza-se como um estudo descritivo de cunho qualitativo, realizado em 
nove municípios da 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul. A pesquisa 
teve como sujeitos nove lideranças comunitárias integrantes de diversos 
grupos da comunidade, sendo um morador de cada município pesquisado. 
Para coleta de dados, foi realizada uma entrevista semi-estruturada e a análise 
dos mesmos ocorreu através da Análise de Conteúdo de Bardin (2010). As 
lideranças comunitárias entrevistadas foram identificadas como L1, L2, L3 e 
assim sucessivamente até o último sujeito. O estudo segue os preceitos éticos 
sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISC sob o parecer 
1.171.773 de 2015. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os sujeitos eram, em sua maioria, do sexo feminino, com mais de 61 anos 
de idade e apresentavam ensino médio completo. Dos nove entrevistados, sete 
referiram participar de outros movimentos sociais além do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS), como grupos de 3ª idade, espaços voluntários e grupos 
religiosos. As falas apontaram para dois pontos centrais: desinteresse e falta 
de participação da população nas ações de saúde de seus respectivos 
municípos.    

A maioria dos sujeitos entrevistados relata que a comunidade tem 
conhecimento sobre a existência dos CMS e sobre as ações de saúde que 
acontecem nos municípios. No entanto, segundo eles, existe “um grande receio 
da população em participar e precaver a saúde” (L8) e, ainda, salientam que “o 
povo é, muitas vezes, acomodado” (L3) e não participa dessas atividades, além 
dos encontros e reuniões das comunidades, por desinteresse. Segundo os 
entrevistados, as pessoas “só querem reclamar, usar e reclamar, mas quando 
é pra sentar e conversar, não vem” (L9). Esses dados demostram que a 
participação social é vista ainda como algo burocrático e formal, que acontece, 
principalmente, por meio do CMS na gestão e no planejamento das políticas de 
saúde, não pensada como um conjunto de gestão e movimentos populares em 
saúde.  

Para Prado, Sarmento e Costa (2015), a participação social não se 
restringe apenas à parte de gestão das políticas publicas de saúde, mas, 
também,à existência da participação efetiva da comunidade por meio de 
movimentos sociais, reuniões da comunidade ou pelos serviços de saúde 
através da comunicação entre usuários, comunidade, e profissionais de saúde.  

Segundo Rolim, Cruz e Sampaio (2013), a participação social é de 
extrema importância para a melhoria da saúde pública e, ainda que a 
participação popular no SUS esteja prevista e assegurada em lei, ela é um 
processo que está em permanente construção, dependente da mobilização da 
comunidadee, portanto, sujeita a avanços e recuos.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Através dos dados obtidos, acredita-se que o presente estudo contribui 

para o conhecimentodos obstáculos identificados por representantes da 
comunidade para a prática da participação social no SUS nos municípios 
pesquisados. Destaca-se que se faz necessário o envolvimento e engajamento 
de todos os atores da sociedade para o fortalecimento da participação social e, 
consequentemente, para a consolidação do sistema de saúde brasileiro. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
O cuidado humanizado e adequado às necessidades físicas e 

psicológicas do paciente hospitalizado é de fundamental importância para que 
ele possa construir recursos para lidar com este momento desafiador que é o 
adoecimento e a internação. Tendo isso em vista o  presente trabalho visa 
investigar as formas como o cuidado do paciente vem sendo exercido pelas  
equipes de saúde no âmbito hospitalar, bem como, apresentar uma discussão 
acerca de tal cuidado.  
 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio 
de levantamento de trabalhos, artigos e livros que abordassem o assunto de 
interesse. Posteriormente, mediante reuniões, foram feitas leituras reflexivas, 
discussões e fichamentos, de forma que possibilitasse o aprofundamento das 
reflexões sobre o tema abordado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A humanização da assistência tem obtido cada vez mais força dentro 

dos hospitais, sendo essa uma abordagem profissional que visa a promoção da 

saúde a partir de um cuidado menos mecanizado e focado apenas na doença 

(COSTA; FILHO; SOARES; 2003). Dessa forma, é preciso que o cuidado 

humanizado seja realizado de forma que ultrapasse o modelo de assistência 

que privilegia a doença, pois, segundo CAMPOS (2016), o paciente não deseja 

somente ser cuidado por meio de remédios, exames ou cirurgias, mas, deseja 

também, ser olhado, tocado e escutado. 

Para que o cuidado possa ser humanizado é fundamental que os 

profissionais da saúde possam voltar-se para o sujeito doente. Muitas vezes 

não é mais possível curar, mas ainda há muito que ser feito para cuidar, sendo 

esse, também, um papel importantíssimo da equipe. O profissional pode estar 

disponível para o doente através da sua presença, atenção, cuidado, ajuda e 

informação, proporcionando uma forma de apoio emocional e podendo 

favorecer trocas significativas entre ele e o paciente (LUZ, et. Al., 2015). Mas 

para que isso seja possível é preciso que o cuidado seja realizado tendo em 

vista a singularidade de cada paciente, a  ideia de “cuidar como gostaria de ser 

cuidado” precisa ser abandonada abrindo espaço para o cuidar alicerçado em  

“como o paciente gostaria de se cuidado.”   
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A forma de cuidado que prioriza a doença e, consequentemente, a cura, 

acaba, segundo Quintana, et. Al. (2006), considerando a morte como fracasso 

da instituição e, também, dos profissionais que ali atuam. Nesse contexto, a 

relação dos cuidadores com os pacientes que estão, por exemplo, em fase 

terminal, enfrenta um desafio de manejo. A dificuldade de estabelecer um 

diálogo com o paciente sem perspectivas de cura se inicia na própria 

comunicação do diagnóstico, quando é comum a ocultação de informação, 

geralmente sustentada pelo argumento de que essa notícia poderia levá-lo à 

depressão, gerando um agravamento da doença (QUINTANA, et. Al., 2006). 

Dessa forma, percebe-se a importância de que o cuidado transpasse o âmbito 

da cura e da doença, para que seja possível fornecer ao paciente um cuidado 

onde as necessidades integrais do indivíduo sejam consideradas. 

Torna-se também necessário perceber que a relação do cuidador com o 

paciente está diretamente ligada ao próprio cuidado que é dedicado ao 

profissional, visto que, a equipe hospitalar lida diariamente com situações de 

difícil manejo. Dessa forma, se esse profissional não possui um espaço ou um 

apoio para lidar com suas próprias emoções e sentimentos, segundo Faria e 

Maia (2007), o sofrimento emocional poderá interferir não só em sua saúde, 

mas também na qualidade dos serviços prestados.  

Nesse caso, a partir de uma perspectiva psicanalítica, podemos pensar 

que a dificuldade de encaminhamento das próprias emoções tenha efeitos na 

forma de cuidado que os profissionais dirigem aos pacientes. Com isso, nota-

se a importância da criação de espaços de acolhimento dos aspectos 

emocionais ligados a prática profissional. Segundo Luz, et. Al. (2015), a criação 

de espaços de discussão, de troca de experiências, até mesmo rounds, pode 

ser uma maneira de reduzir o estresse e situações de sofrimento. 

A qualificação profissional das equipes de saúde também é um ponto 

essencial que permeia as formas de cuidar, pois, de acordo com LUZ, et. Al. 

(2015), quando se trata do ato de cuidar, o profissional da enfermagem, assim 

como outros profissionais, baseia-se em suas crenças e valores. Dessa forma, 

a qualificação auxiliaria o profissional a desenvolver habilidades no manejo 

com o paciente e seus familiares, a partir de um modo propositivo de 

enfrentamento que conduz o profissional a aprender a lidar com o sofrimento, a 

atenção às necessidades biológicas, mas também emocionais do paciente, 

aprimorando  a escuta e a sensibilidade (LUZ, et. Al., 2015). 

Portanto, considera-se essencial que o profissional veja o paciente de 

forma integral, ultrapassando o paradigma da doença como foco e da cura 

como principal forma de cuidado, pois, segundo Costa, et. Al. (2003) o cuidado 

à saúde transcende o simples ato de assistir centrado no fazer, nas técnicas ou 

nos procedimentos; significa, também, reconhecer os pacientes como seres 

humanos singulares, vivenciando um difícil momento de suas vidas. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Foi possível concluir que o tratamento do paciente ainda se dá de forma 
preponderante centrado na doença, sem considerar a integralidade do ser 
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humano. Dessa forma a cura passa a ser o foco e nesse contexto o cuidado 
pode acabar sendo negligenciado.  
 No entanto, o paciente precisa de muito mais do que os procedimentos e 
intervenções que visam a cura, necessita de profissionais que o percebam 
como um sujeito único, fornecendo o tipo de cuidado que ele deseja e 
proporcionando um espaço seguro para que ele possa vivenciar, elaborar e 
criar suas próprias estratégias para lidar com o adoecimento e a hospitalização.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 Partindo do pressuposto que para oferecermos um cuidado humanizado 
aos pacientes internados em hospitais, precisamos primeiramente considerar a 
humanidade dos profissionais que atuam como cuidadores, este trabalho visa 
investigar os tipos de cuidados dirigidos a tais profissionais e apresentar uma 
discussão acerca de aspectos relacionados a sua experiência emocional e 
subjetiva; visto que a consideração de  tais aspectos pode ser pensada como 
uma dimensão fundamental do cuidado que deve permear o cotidiano de uma 
instituição hospitalar.  
 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio 
de levantamento de trabalhos, artigos e livros que abordassem o assunto de 
interesse. Posteriormente, mediante reuniões, foram feitas leituras reflexivas, 
discussões, e fichamentos, de forma que facilitasse a reflexão e discussão 
acerca do tema abordado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Existem poucos trabalhos sobre os aspectos emocionais implicados no 

trabalho dos profissionais de saúde da área hospitalar, embora, segundo Faria 

e Maia (2007), estudos apontem esses profissionais como propensos ao 

estresse e tensão no trabalho. Esses estudos se referem, principalmente, aos 

profissionais de enfermagem, vista como a quarta profissão mais estressante 

no setor público (FARIA; MAIA; 2007). 

 O pequeno número de pesquisas relacionadas à saúde mental dos 

profissionais pode estar ligado tanto à postura tecnicista e racional dos 

profissionais, que não demonstram suas fragilidades e sofrimentos emocionais, 

quanto a um imaginário social que tem estes profissionais como naturalmente 

cuidadores, dotados de dom para isto (TACHIBANA, et. al., 2014). Essa parece 

ser uma ideia equivocada, uma vez que o cuidado exige formação técnica 

específica, que inclui a compreensão, capacitação e preparo para exercer o 

papel de quem cuida.  

Pesquisas que investigam o cotidiano dos profissionais que atuam no 

âmbito hospitalar indicam que eles se encontram muito vulneráveis pelo fato de 
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estarem sempre sob tensão, uma vez que lidam diretamente com pessoas 

doentes, em sofrimento e vulnerabilidade física, psíquica e social. Além disso, 

muitas vezes, os pacientes apresentam sintomas difíceis de manejar, 

necessitam de intervenções invasivas e, junto com seus familiares, exigem dos 

profissionais muito além do que está ao seu alcance (CAMPOS, 2016).  

 Quando os profissionais se deparam com seus limites, acabam sentindo 

a raiva e o desespero de seus pacientes e familiares se voltarem para eles, 

além de suas próprias angústias e frustrações. O que, na maioria das vezes, 

não encontra espaço de acolhimento e elaboração entre os colegas de equipe. 

Segundo Santos (2003), tudo isso, em conjunto com as condições adversas de 

trabalho, aumentam a vulnerabilidade da equipe ao estresse emocional e 

ocupacional. 

 Outro fato importante que deve ser abordado é sobre a ideia de que não 

falar sobre as fraquezas, medos e angústias dentro das equipes é uma forma 

de impedir que esses sentimentos se tornem um problema. Essa é uma lógica 

que deve ser superada, pois, de acordo com Campos (2016), espaços de troca, 

de cuidados mútuos, apoio e acolhimento são fundamentais no âmbito 

hospitalar, uma vez que as angústias e frustações só serão superadas se 

tiverem espaço para serem compartilhadas, organizadas e elaboradas pelos 

profissionais. Figueiredo (2007) também destaca que é fundamental que as 

equipes aceitem os medos e problemas dos seus integrantes, sem fazer 

imposições, compreendendo sua linguagem, suas percepções, seus anseios e 

os acolhendo. Para isto, a onipotência, mecanismo de defesa que dificulta aos 

profissionais de saúde, sobretudo aos médicos, reconhecer suas próprias 

fragilidades, deve ser sobrepujada. 

De acordo com Campos (2016), os profissionais, assim como os 

pacientes, necessitam de apoio e suporte, de alguém que os acolha, os escute, 

em outras palavras, ofereça um espaço de cuidado. Este alguém pode ser a 

própria equipe, na qual um pode apoiar o outro, compartilhando seus 

sofrimentos para que possam ser construídas estratégias de cuidado dirigidas 

aos profissionais. 

Campos (2016) destaca que dependendo das circunstâncias podemos 

ser cuidadores ou cuidados, o importante é que haja sempre um segundo 

espaço de sustentação, que dê apoio e suporte necessários para fazer uma 

coisa ou outra. 

Dessa forma, é essencial que as instituicoes proporcionem aos seus 

colaboradores um espaço de acolhimento, de escuta, de troca, de 

compartilhamento de experiências emocionais, de apoio, em outras palavras, 

um espaço de cuidado para os que cuidam (LUZ, et. Al., 2016). É necessário 

que se abra um espaço de escuta do sofrimento psíquico dentro do hospital e 

não apenas para o sofrimento dos pacientes, mas também para o dos 

profissionais. 

 Segundo Kupermann (2009), para cuidar, é necessário saber ser 

cuidado, pois o cuidado oferecido está intimamente relacionado ao cuidado 

recebido, portanto, só quem é cuidado é capaz de cuidar. Tendo isso em vista, 

seguimos nos questionando: É possível oferecer um cuidado humanizado nos 
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hospitais sem um espaço de acolhimento das experiências emocionais dos 

profissionais? 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 Foi possível concluir que bibliografias referentes aos cuidados com os 
profissionais de saúde que atuam na área hospitalar ainda são escassas, 
embora o cuidado com estes profissionais seja fundamental para redução de 
estresse emocional e ocupacional e para um tratamento mais humanizado ao 
paciente. 
 Portanto, acredita-se que é fundamental a criação de um espaço dentro 
das equipes hospitalares para que as questões emocionais dos profissionais 
sejam acolhidas, compartilhadas e elaboradas, permitindo que suas 
experiências possam servir de alicerce para a criação de possibilidades de 
cuidado de si, dos colegas e dos pacientes. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como principal finalidade a 
reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS), e assume a premissa de 
levar saúde para perto das famílias e ser porta de entrada nos serviços 
(BRASIL, 2011). Atua com equipes multidisciplinares, e tem como princípios de 
reorganização: a adscrição da clientela, o vínculo entre população e equipes, a 
territorialização, o diagnóstico situacional do território, mediante cadastramento 
das famílias e indivíduos, e o planejamento baseado na realidade local, que 
permite a organização de ações de saúde coerentes com as necessidades da 
população (SOUSA; HAMANN, 2009). 

Dentre os profissionais da equipe multiprofissional na APS, o enfermeiro 
destaca-se por sua atuação nas ações de promoção da saúde, sendo 
importante que estas ações sejam geridas de maneira a conhecer a população, 
bem como, as situações de necessidades e vulnerabilidades do território. 
Assim, a visita domiciliária (VD) constitui ferramenta estratégica à atuação do 
enfermeiro em APS, trazendo benefícios à assistência da família, e conferindo 
visibilidade à realidade do território mediante identificação dos riscos à saúde e 
potencialidades locais (GOMES; FRACOLLI; MACHADO, 2015), o que 
favorece a gestão da prática clínica nestas visitas.  

Para que a VD atenda plenamente suas funções, ela deve ser 
previamente planejada e realizada de forma sistematizada, sendo necessário o 
levantamento e avaliação das condições clínicas e socioeconômicas do 
indivíduo e seus familiares,  (KAWAMOTO; SANTOS; MATTOS, 1995), 
priorizando as VDs às residências com maior vulnerabilidade, e elaborando um 
plano de cuidado específico para cada caso (COELHO; SAVASSI, 2004).  

Partindo do pressuposto de que a priorização do atendimento, alinhado 
às demandas do território, permite melhor gestão da prática clínica nas VDs,  
desenvolveu-se um estudo com o objetivo retratar as vivências de acadêmicos 
de enfermagem na realização de intervenções em comunidade em situação de 
vulnerabilidade social, a partir dos princípios de reorganização da APS. 

 
2. METODOLOGIA 
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Trata-se de um relato da experiência das atividades realizadas no 
âmbito de desenvolvimento do projeto matricial: Gestão da prática clínica na 
atenção primária à saúde: sistematização e proposições para a qualificação da 
assistência de enfermagem no município de Taquara-RS, aprovado em comitê 
de ética em pesquisa (CAAE:71701517.6.0000.8135).  

Em termos operacionais, as intervenções na comunidade nortearam-se 
pelos princípios de reorganização da APS, sendo realizada adscrição da 
clientela, estabelecimento de vínculo entre população e equipe, ações de 
territorialização, diagnóstico situacional do território, e cadastramento das 
famílias e indivíduos, mediante aplicação da ferramenta de estratificação de 
risco “Escala de Risco Familiar de Coelho e Savassi” (ERF-CS). As ações 
foram realizadas semanalmente, no período de março a julho de 2017, 
envolvendo professores, acadêmicos e voluntários de uma ONG (Organização 
Não Governamental) inserida na comunidade.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A comunidade está localizada em bairro periférico do município de 

Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil, e apresenta arranjos que denotam situação 
de vulnerabilidade social, e abandono das entidades sociais. Nela atua uma 
ONG que realiza trabalhos comunitários há aproximadamente dez anos, onde, 
oferecendo aulas de violão, artesanato, grupos de apoio ao tabagismo, 
incentivo à educação e cuidados com higiene pessoal, além de eventos sociais 
para a comunidade visando a promoção da saúde.  

Como não havia atuação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 
local, uma vez que esta área estava sem cobertura da ESF, realizou-se 
inicialmente o cadastramento e atualização do cadastro dos moradores. A 
comunidade sofre com o descaso dos órgãos governamentais e esquecimento 
urbano, há aproximadamente vinte anos, passando por várias gestões políticas 
que nunca buscaram soluções para os problemas encontrados nessa 
microárea. 

A análise situacional diagnosticou cenários de vulnerabilidade 
biopsicossocial, passíveis de intervenção. Muitos moradores não trabalham, 
alguns encontram-se restritas ao domicílio, por algum tipo de deficiência ou 
distúrbio psíquico. Várias pessoas idosas, e grande número de crianças 
desnutridas,sem condições adequadas de higiene. 

É elevado o índice de usuários de drogas, tabagismo e álcool, e grande 
o número de relatos de violência sexuais e doméstica. Condições de 
saneamento precárias, com esgoto a céu aberto e fossas sépticas, água de 
poço artesiano ou tratada. As casas são construídas pelos próprios moradores, 
sem planta arquitetônica ou estrutura segura, muitas construídas uma ao lado 
da outra, sem espaço entre elas e sem ventilação. Os cômodos nem sempre 
são separados por paredes. O número de moradores é geralmente mais 
elevado que o número de cômodos. As ruas são estreitas, com grande 
quantidade de lixo espalhado em meio ao esgoto a céu aberto. 

Observa-se que mesmo sabendo de seus direitos, os próprios  
moradores, vivem em situação de comodidade com a realidade e muitas vezes 
aceitam a situação em que vivem, deixando de buscar recursos nos órgãos 
públicos.  
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      A vulnerabilidade dessa população foi identificada a partir da Escala de 
Risco Familiar, usanda as informações da Ficha A como sentinelas para 
avaliação das situações a que as famílias possam estar expostas no dia-a-dia, 
e a partir daí realizou-se a pontuação de risco familiar, conforme a escala 
(COELHO E SAVASSI, 2004). A aplicação da Escala de Coelho e Savassi 
favoreceu a organização da atenção domiciliar para as famílias de maior risco 
de vulnerabilidade pelas equipes de ESF deste bairro. Também, foram 
desenvolvidas ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças e orientações às famílias para 
acesso aos serviços de saúde. 

        
4. CONCLUSÕES 

 
As situações de vulnerabilidade apresentadas, sugerem a atuação 

profissional enfermeiro guiado por competências que expressam a necessidade 
de adotar visão sistêmica frente às demandas de assistência à saúde na 
comunidade, e espírito empreendedora nas ações que desenvolve. Esse relato 
confere visibilidade à situação atual da região para que novas intervenções 
sejam pensadas, em articulação com esferas públicas e atores sociais, em prol 
de melhorias na qualidade de vida e saúde destas famílias. 

A reorganização do território, com visitas em suas macro e microáreas,  
realizadas nos cadastramentos ou visitas domiciliárias de acompanhamento, 
favorecem conhecer a dimensão e as demandas da comunidade e dos 
usuários, assim potencializam as ações de planejamento baseado na realidade 
local. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Organização Não Governamental (ONGs) são conhecidas com terceiro 

setor consideradas organizações privadas de interesse público, cuja as 
empresas que as financiam exigem resultados de seus investimentos. As 
ONGs obtêm recursos através de financiamento dos governos, empresas 
privadas, venda de produtos e da população em geral (através de doações). 
Grande parte da mão de obra é formada por voluntários da comunidade. Seu 
principal papel e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social através do acolhimento e do 
desenvolvimento comunitário visando a transformação integral, tornando jovens 
responsáveis para o futuro. 
  A história da ONG Vida Breve começou a partir de uma fatalidade no dia 
17 de agosto de 2007 por volta das 23h na rodovia RS-115 na localidade de 
Taquara. Devido ao ocorrido veio a falecer uma menina com apenas 16 anos, 
Jenifer filha de Airton Ademir Schirmer que foi o responsável pela criação da 
ONG. A ONG foi criada como objetivo ajudar na inclusão social de jovens em 
situação de vulnerabilidade por meio das oficinas que ocorrem no local, 
‘’Trabalhar a inclusão e a prevenção a violência; Resgatar a autoestima; Tirar a 
criança, o adolescente e o jovem da rua; Incentivar o comprometimento, a 
solidariedade e o trabalho em equipe; Trabalhar em parcerias; Fortalecer 
valores; Preparar o indivíduo profissionalmente para o mercado de trabalho; 
Formar Monitores de Hip Hop; Diminuir o índice de evasão escolar; Possibilitar 
a formação de pessoas e por consequência (SCHIRMER, Airton Ademir), 
comunidades melhores. 

Em 2015 a ONG recebeu a visita do Caldeirão do Huck, onde foi 
realizado reforma para melhorias dos trabalhos realizados na ONG. No ano de 
2016 as Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) busca um vínculo com a 
ONG, onde cria uma parceria para uma troca de conhecimento, alunos do 
curso de enfermagem visitam o lugar para trabalhar com a prevenção e a 
promoção da saúde. Título II Dos Direitos Fundamentais Capítulo I Do Direito à 
Vida e à Saúde Art. 7º 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. (Lei nº: 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)). 

A ONG trabalha ‘’com aproximadamente 500 alunos, em ensaios e 
oficinas divididos por turmas e lugares, em nossas Apresentações Públicas, 
levamos um máximo de 60 alunos, devido às limitações de espaço 
(SCHIRMER, Airton Ademir). Contém inserção ‘’14 Escolas, Uma Educação 
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Infantil, uma Faculdade, e 12 Comunidades, incluindo 04 Distritos nos 
Municípios de Taquara; e demais Municípios Inclusos que são: Igrejinha, 
Parobé, Gravataí, Rolante e Novo Hamburgo (SCHIRMER, Airton Ademir)’’. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência vivenciada em curso de 
enfermagem da Faccat. Onde foi realizada rodas de conversas abordando os 
seguintes assuntos: higiene (bucal, das mãos, corporal e dos alimentos), 
importância da escola, bullying, alimentação, atividade física, anorexia, bulimia, 
obesidade, sono, violência física e verbal, prevenção de acidentes domésticos, 
drogas lícitas e ilícitas, ISTs; juntamente com consultas de enfermagem para 
análise do conhecimento já presente nos jovens.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Devido às interações com os integrantes  da ONG  observou se que 
muitos dos usuários não têm acesso adequado a informações de saúde, e 
devido ao baixo nível de escolaridade dos pais acabam se submetendo ao um 
futuro igualitário dos mesmos; um desses exemplos podemos observar em 
outras comunidades: ‘’Muitos adolescentes não utilizam ou fazem uso 
inadequado do preservativo, principal ferramenta de prevenção às 
ISTs/HIV/AIDS e a gravidez não planejada, o que contribui para o aumento do 
número de casos dessas infecções (SANTOS, Mariélisson Urbano dos; et al, 
2015)’’. 

Na realização de consultas de enfermagem foi criado um vínculo com 
cada paciente onde conseguiu se conhecer realmente cada indivíduo, nessas 
consultas foi trabalhado com a parte psicológica, neurológica e física. Devido 
às condições socioeconômicas das famílias dessa comunidade os indivíduos 
adolescentes relataram ter responsabilidades que não caberiam as suas faixas 
etárias como ficar em casa sozinhos em períodos contrários da escola, cuidar 
de irmão com idade abaixo da sua própria, fazer sua própria alimentação, 
busca de atendimento a unidade de saúde (UBS) sem acompanhamento de 
responsável ou seus pais. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A necessidade de conhecimento adequado sempre terá sua importância 

e deve ter continuidade, após esses meses na ONG conseguimos transmitir 
conhecimento para esses jovens e vemos que isso precisa de uma 
continuidade, pois conforme vão crescendo suas dúvidas irão aumentar e com 
um acompanhamento contínuo podemos incentivar e mostrar novas 
oportunidades. 

O enfermeiro pode utilizar várias ações educativas, para facilitar a 
conversa com os adolescentes nas rodas de conversas ou individualmente 
podendo assim esclarecer dúvidas. Após a criação do vínculo entre o grupo 
facilita ainda mais a interação e o desenvolvimento das atividades onde após 
cada roda de conversa deve-se realizar feedback com uma reflexão e um ato 
de juramento a melhorar seus abito suas ações sempre dando uma 
continuidade a esses trabalhos. 
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EIXO TEMÁTICO: ( ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Até recentemente, o uso de drogas era considerado uma problemática 

somente no mundo masculinas sendo as mulheres pouco representadas no 
meio das políticas públicas. Desse modo, o estado planeja e cria diversas 
políticas de saúde pública baseadas nas necessidades masculinas, com 
poucas considerações para quaisquer diferenças entre os gêneros, sejam elas 
físicas, psíquicas ou sociais (OLIVEIRA; NASCIMENTO; PAIVA, 2007). 

Ao decorrer dos avanços dos estudos sobre drogas, foi visto a 
necessidade de um recorte com foco no uso/abuso de drogas entre mulheres e 
as diversas formas de subjetivação que atravessam a vida dessas pessoas 
(FERTIG, et al.,2016). 

Em vista disso, esse estudo tem como premissa dar voz a essas 
mulheres através de suas narrativas, a fim de mostrar as possibilidades de 
construir um cuidado em saúde mental em um Centro de Atenção Psicossocial 
especializado em sujeitos que usam álcool e outras drogas (CAPSad), baseado 
em suas experiências, desejos, crenças e contextos. 

Objetivou-se gerar reflexões acerca do lugar social que estas mulheres 
ocupam; aspectos relacionados à criminalização e estigmatização da mulher 
usuária de drogas; o papel dos CAPSad no cuidado integral; relações destas 
mulheres com família, cônjuges e território; além de riscos relacionados à 
violência de gênero.  
 
 

2. METODOLOGIA 
 
O presente trabalho trata de um relato de experiência realizado por  

profissionais residentes de Programas de Residência Integrada 
Multiprofissionais em Saúde Mental responsáveis pela coordenação de um 
grupo terapêutico intitulado “Divas”, destinado a mulheres usuárias de drogas 
acompanhadas em um CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
outras Drogas) na região metropolitana de Porto Alegre.  

O referido serviço conta com uma equipe multiprofissional (1 enfermeira, 
2 psicólogos, 2 técnicas de enfermagem, 1 terapeuta ocupacional, 2 
assistentes sociais e 1 educadora social), residentes de saúde mental da 
UFRGS e UNISINOS e estagiários de psicologia da UNISINOS. Neste local são 
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desenvolvidas atividades de acolhimento, grupo, oficinas, atendimentos 
individualizados e ambiência. O horário de funcionamento é das 8:00 às 17:30, 
sem fechar ao meio dia. 

Para fundamentação do presente relato, nos baseamos nos relatos das 
participantes do grupo terapêutico Divas, criado e coordenado por nós, de 
Agosto de 2016 a Julho de 2017. 

Para a realização deste grupo terapêutico foi feita uma análise de 
demanda através do pedido dos trabalhadores do serviço, em que se 
evidenciou a ausência de espaços de escuta coletivos para dialogar acerca das 
subjetividades do universo das mulheres. 

O grupo Divas acontecia semanalmente, contando com a participação 
de aproximadamente 10 mulheres por encontro. Nesse espaço são abordados 
assuntos de interesse individual e coletivo, escolhidos de forma democrática 
pelas integrantes, com a fluidez das narrativas pessoais a debates sobre 
questões sociais. .  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Durante os encontros, foi possível observar alta rotatividade das 

participantes nos encontros. Uma das possibilidades elencadas são as 
questões ligadas ao gênero, principalmente no estereótipo criado a cerca do 
ser mãe/mulher ideal para a sociedade, causando intensos sentimentos de 
culpa e frustração por não corresponder aos padrões impostos socialmente. 

Ao caminhar da constituição do grupo, foi possível perceber forte 
interação entre as participantes, formando entre si redes de afetos e de auxílio 
extramuros do serviço.  

 Dentre as questões frequentemente levantadas, está à relação dessas 
mulheres com a violência de gênero, a qual em sua maioria acontece desde a 
infância por diversos agentes, dificultando o processo de 
protagonismo/emancipação dessas mulheres sobre a própria vida, gerando 
dependência emocional com companheiros violentos, sendo vítimas de 
relacionamentos extremamente abusivos.  

Questões judiciais relacionadas à guarda dos filhos também são 
bastante mencionadas, muito atreladas ao uso de drogas. Em alguns casos de 
forma problemática provocando uma real negligência no cuidado com os 
filhos(as), porém em muitos casos, a justiça reduz a mulher  somente o uso de 
drogas e defere a retirada de tutela, sem avaliar todo contexto.  

A relação com o tráfico aparece de várias formas, algumas demonstram 
uma relação de pertencimento e protagonismo na venda e no consumo de 
drogas, outras um papel coadjuvante ao lado do companheiro. Porém é 
possível observar que a maioria das participantes tem somente uma relação de 
uso problemático/abusivo de drogas, sem a participação em atividades 
criminosas. Das participantes que não estão envolvidas no tráfico diretamente, 
sua totalidade faz uso somente de álcool e cigarro (drogas lícitas). Em suas 
narrativas, é visto menos relatos de violência e uma melhor relação com o 
território quando comparadas com as que estão em uso de cocaína e crack 
(substâncias ilícitas), as quais estão mais diretamente ligadas ao tráfico e 
facções, seja para venda, ou para uso pessoal e consequentemente com a 
violência. 
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Em relação aos trabalhadores, foi possível lançarmos um olhar para as 
dificuldades destes em enxergar os diversos processos de subjetivação que 
permeiam a vida destas mulheres para além da droga, criando diversas 
barreiras sociais, marcadas por atravessamentos morais, dificultando a 
(re)construções das participantes, enquanto sujeitos.  
 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

 Apontamos grandes desafios para a rede de atenção 
psicossocial/intersetorial em relação à oferta de um cuidado integral para 
mulheres usuárias de drogas, onde estão presentes aspectos sociais e morais 
que atravessam o cuidado em saúde, além das violências do tráfico e do 
estado para com esta população. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A discussão sobre o aborto na América Latina incide como questão de 
saúde pública, e tem como objetivo avançar no debate diante dos altos índices 
de mortalidade materna e complicações graves provocadas por falta de 
assistência a mulheres que o praticaram. Diante disso, é essencial citarmos o 
Uruguai como elemento chave nesse contexto de avançar em políticas de 
proteção a mulher. 

Na região de fronteira Brasil/Uruguai, pode-se afirmar que vivem duas 
legislações concomitantemente, por conta da população flutuante que utiliza o 
espaço de fronteira, permitindo que a mulher com dupla cidadania realize o 
aborto seguro no Uruguai, diferentemente da mulher brasileira sem dupla 
cidadania, residente na mesma região.  

O objetivo da pesquisa é conhecer a percepção dos gestores em relação 
à lei de descriminalização do aborto no Uruguai. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo qualitativo, que pesquisou seis gestores 
municipais de cidades do Brasil e do Uruguai. Utilizou-se entrevista semi-
estruturada e a análise dos dados realizou-se pela proposta operativa de 
Minayo. Este estudo teve aprovação Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade 
de Medicina, sob o número 1.971.033 no mês de março de 2017. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao constituir um tema complexo, implicado por diferentes questões que 

agem no âmago das constituições sociais é importante perceber como os 
gestores se posicionam e descrevem o tema, como na fala a seguir: 

 
“Eu tenho entendimento como pessoa, me 
despindo da questão mais intima e religiosa, em 
termos de gêneros, tudo tem que ser igual. É uma 
questão importante que todas as mulheres tem que 
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aceder a esse direito. Ela não pode ser 
criminalizada por isso” 
 

Diante do exposto, o direito das mulheres sobre seu próprio corpo e sua 
autonomia fica em segundo plano quando argumentos morais, religiosos e 
científicos permeiam a discussão do aborto. Carvalho e Paes (2014), ratificam 
que o aborto clandestino não acontece como uma prática isolada, e 
desconhecida, conforme sugerem os índices de abortos e as estimativas de 
mortalidade materna por essa causa, no país. No entanto, é uma prática 
criminalizada no Brasil e as pessoas que a praticam acabam sendo 
estigmatizadas. 

 A criminalização deste modo, causa dificuldades de cadastros e 
cuidados efetivos nos serviços de saúde. Os gestores percebem que o sigilo 
aponta a insegurança que as mulheres acabam sofrendo pela prática 
clandestina de abortamento.   

Diferentemente do que ocorre no Uruguai, após a aprovação da lei que 
descriminaliza o aborto, que se considera um avanço para políticas de saúde 
da mulher. Na fala a seguir observar-se o modelo Uruguaio de 
descriminalização do aborto: 

“hacerlo, sino que no quiero más que se mueran más 
mujeres y se morían, esta ley en el país va acompañada 
de un fuerte componente de planificación familiar porque 
si nosotros hacemos una ley que permita el aborto y no 
hacemos nada para que las mujeres no se embaracen sin 
querer entonces estaríamos haciendo mal las cosas. El 
aborto no es un método anticonceptivo, los métodos 
anticonceptivos son antes”. 

 
O Uruguai utiliza estratégias eficazes para reduzir o número de abortos 

voluntários, baseando-se na educação do tripé clássico, serviços de 
planejamento familiar, educação para a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos para o exercício responsável da sexualidade. Um planejamento 
familiar e contracepção acessível e de qualidade para reduzir a gravidez 
indesejada, serviços de abortamento seguros para reduzir o risco de 
complicações e melhorar pós-aborto, além da contracepção para evitar novas 
gravidezes indesejadas (BRIOZZO, 2013). 

Com a aprovação da lei, o Uruguai conseguiu diminuir o número de 
mortes maternas a quase zero e estes dados impactam positivamente nos 
serviços de saúde, na análise de dados da saúde da mulher a nível nacional e 
custos para a gestão em saúde. Após três anos de aplicação da interrupção 
voluntária da gestação, aproximadamente 25.000 mulheres grávidas têm 
legalmente abortado, sendo o procedimento oferecido por instituições públicas 
do Sistema Nacional de Integrado de Saúde (SNIS).  

A questão jurídica e legal da legislação de enfermagem que fazem 
referência ao aborto vão além do cenário de deveres do profissional para a 
bioética, no sentido dos valores e da moral no contexto social, porque se 
norteiam, muitas vezes, no trabalho, atitudes de preconceitos, discriminações, 
tabus e estigmas (DIAS, et al., 2013). 

Por conta do exposto e principalmente pelo fato do aborto estar inserido 
em esferas polêmicas, é necessária a formação ética e jurídica do acadêmico 
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de enfermagem, na (des)construção da educação para a saúde, em valores 
sociais e da vida.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
A partir dos resultados deste estudo, verificou-se que a busca do direito 

à saúde reprodutiva da mulher e o acesso as ações de saúde existem há 
séculos. O problema do aborto é questão de saúde pública não somente por 
complicações físicas, psíquicas, mas também de mortalidade elevada. 

É preciso voltar às atenções não só para as mulheres em regiões de 
fronteira, mas sim, para as mulheres de todo o Brasil, com uma agenda política 
de amparo, que visem melhorar a qualidade de vida e acesso aos direitos 
sexuais e reprodutivos. Os gestores brasileiros fronteiriços são peças 
fundamentais na busca na descriminalização do aborto no Brasil, uma vez que 
o país vizinho oferece o mesmo direito às mulheres que possuem dupla 
cidadania.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do presente estudo foi compreender as relações entre Estado, 

sociedade civil e mercado na produção do tabaco em localidade rural de 

Rincão dos Maia no município de Canguçu, RS. Por meio da imersão no 

cotidiano dos agricultores plantadores de tabaco e da aproximação de atores 

importantes para compreender esse contexto, representantes dos três 

seguimentos sociais, representados por agentes públicos, representantes da 

sociedade civil organizadas e por integrantes da indústria do tabaco em 

interação num micro espaço, uma localidade rural produtora de tabaco. 

Cotidiano este entendido na perspectiva apresentada por Heller (2009) como 

lócus de vivências concretas, de compromisso pessoal e moral dos atores 

envolvidos, fazendo parte desse cotidiano o trabalho, a vida privada, o lazer, o 

descanso e as atividades sociais. Para Santos (2010) o cotidiano faz parte do 

mundo vivido e nele as pessoas ocupam-se com os objetos, a técnica, o tempo 

e, especialmente, as ações. Portanto, as escolhas realizadas pelas pessoas 

decorrem dessas vivências e destes compromissos marcados por processos 

transitórios vividos diariamente e pelas transformações complexas das relações 

sociais.  

Partiu-se do pressuposto de que o entendimento das relações sociais e 

de trabalho no meio rural incluindo a propriedade da terra, o estabelecimento 

de vínculo empregatício, o contrato de trabalho com a indústria do tabaco, a 

comercialização do produto, e também das condições de trabalho (processo de 

trabalho, ambiente e organização do trabalho), complementado pela visão de 

representantes do Estado, da sociedade civil organizada e da indústria, podem 

tornar possível desvelar o processo produtivo e compreender melhor a lógica 

do mercado e as diferentes formas de poder que circulam nesse contexto. 

Acredita-se que por meio dessas diversas visões de mundo, são enfatizadas 

articulações, formas de resistência e de subordinação ao capital, bem como a 

partir do conhecimento das maneiras de viver e reproduzir bens materiais e 

simbólicos (MINAYO, 2004; WEBER, 2009). A visão de mundo é apresentada 

por Geertz (2008) como uma perspectiva pela qual as pessoas elaboram os 

fatos na realidade, seu conceito da natureza, de si mesmo, da sociedade. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi desenvolvido um estudo qualitativo do tipo etnográfico (BEAUD; 

WEBER, 2007). A pesquisa foi realizada em localidade rural produtora de 
tabaco, no interior do Rio Grande do Sul, no período de dezembro de 2010 a 
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agosto de 2011. A amostra estudada foi intencional, e os entrevistados foram 
indicados por informantes chave da comunidade. Os sujeitos de pesquisa 
foram agricultores que cultivavam fumo; aqueles não o cultivavam; 
representantes do Estado, entre saúde, educação e agricultura; da sociedade 
civil organizada e da indústria do tabaco; perfazendo um total de 63 entrevistas.  

A produção de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas 
e observação participante com cinco famílias que ilustravam as diferentes 
situações, como, diferentes arranjos familiares, raças/etnias e credos e famílias 
que tinham, entre seus membros, crianças em idade escolar e menores de 18 
anos. 

O tratamento e a análise do material produzido foram feitos por meio de 
categorização temática (MINAYO, 2007). O projeto de pesquisa foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz (protocolo nº 219/10). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Para os agricultores do tabaco tal cultivo é permeado de ambiguidades, 
pelo fato de que as expectativas alimentadas pela indústria de cultivo lucrativo 
nem sempre se concretizaram. Os hábitos de confraternização e reuniões 
sociais na comunidade precisaram ser adiados no período de concentração do 
trabalho. O adoecimento relacionado ao trabalho como os problemas 
decorrentes da exposição aos agrotóxicos, as alterações respiratórias e lesões 
musculoesqueléticas foram destacados.  

Havia uma invisibilidade de ações por parte do Estado-setor saúde. Não 
foi encontrado nenhum profissional responsável pela saúde do trabalhador no 
município pesquisado. Os diversos atendimentos na rede municipal não foram 
relacionados à principal atividade produtiva do município, o cultivo de tabaco. O 
CEREST regional não realizava ações de vigilância, não fiscalizava ou 
acompanhava tais agravos. As estratégias por parte dos agricultores de 
recuperação e manutenção da saúde podem mesmo expor a outros 
adoecimentos como fumar para colher o tabaco ou observar a posição do vento 
para a aplicação dos agrotóxicos.  

No setor da agricultura, percebeu-se um distanciamento entre o 
conhecimento gerado pelo setor, as oportunidades de crédito e as iniciativas de 
diversificação agrícola. As educadoras da localidade sentem o desinteresse 
dos alunos e justificam pelo baixo nível de escolaridade dos pais. Entre 
representantes da sociedade civil organizada observaram-se diferentes 
posicionamentos, como, o entendimento da vantagem econômica do cultivo e, 
a convicção de que os aspectos econômicos seriam maiores se houvesse 
investimento em policultivos ecológicos. Os representantes da indústria do 
tabaco reafirmam, o discurso de ganhos e culpabilizam os agricultores pelos 
insucessos e adoecimentos.    

 
 

4. CONCLUSÕES 
  

Numa relação de poder tão desigual, é mister que o Estado, de maneira 
intersetorial, e a sociedade civil organizada atuem ao lado dos trabalhadores 
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rurais, implementando ações pautadas na participação, no respeito ao saber 
construído nessas diferentes trajetórias de vida e na possibilidade de 
redirecionamento da produção agrícola, permitindo a vida e desenvolvimento 
local, voltada para preservação da saúde do trabalhador e do ambiente.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei Nº 
8.069 de 13 de julho de 1990 é dever de todos estabelecimentos de saúde 
garantir a presença da família ou de um cuidador responsável em tempo 
integral junto à criança durante sua recuperação. Uma vez que os familiares 
são integrados nos cuidados auxiliam no tratamento e tornam a assistência 
mais eficaz (PONTE et al., 2015; ALVES et al., 2015). Logo, diante do primeiro 
impacto da hospitalização, o enfermeiro e sua equipe devem prover 
acolhimento, auxilio e segurança para que a criança e sua família consigam se 
adaptar da melhor forma possível. (HOSSEINIAN, 2015; OLIVEIRA et al., 
2013). Esse período pode apresentar-se como traumático e gerar sentimentos, 
como o medo e a insegurança se não atendidos no seu primeiro contato no 
ambiente hospitalar (GOMES et al., 2015). Além disso, durante a internação, 
muitas mães, que normalmente é a principal figura cuidadora da criança, 
sentem-se esgotadas física e emocionalmente, utilizando o mecanismo de 
negação ou revolta, sendo, assim, comuns os conflitos destas com a equipe de 
enfermagem, tornando-as vulneráveis (SALVADOR, 2013). Sendo assim, é 
necessário o apoio afetivo e intervenções adequadas da equipe de 
enfermagem para que esse momento não seja assustador e os problemas 
sejam resolvidos de forma pacífica (SCHMIDT, 2012). Nesse sentido, o objetivo 
do presente estudo foi conhecer as vivências do familiar cuidador em relação à 
internação hospitalar da criança.  
 

2. METODOLOGIA 
 

 Realizou-se uma pesquisa descritiva, exploratória e qualitativo. Para 
Minayo (2010) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Ela permite que o autor se 
envolva diretamente na situação e possibilita observar os agentes no seu 
cotidiano, convivendo e interagindo socialmente com estes. Descritiva porque 
permite a descrição do fenômeno investigado possibilitando que este se torne 
conhecido e exploratória porque permite ao investigador aumentar sua 
experiência em torno de determinado problema (TRIVIÑOS, 2009). O local de 
realização da pesquisa foi na Unidade Pediátrica de um hospital no sul do 
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Brasil. Participaram 21 familiares acompanhantes de crianças internadas que 
atenderam ao critério de inclusão: ter dezoito anos ou mais e acompanhar a 
criança periodicamente, cuidando da mesma durante toda a sua internação, 
prestando-lhe cuidados contínuos na Unidade. Como critério de exclusão foi 
utilizado ser cuidador eventual da criança no hospital, substituindo o familiar 
acompanhante principal durante curtos períodos de tempo ao longo da 
internação. O número de participantes foi delimitado pelo momento em que os 
dados começaram a se repetir, não surgindo novas informações.  A coleta de 
dados deu-se por entrevistas semiestruturadas realizadas em 2016. A 
entrevista é uma atividade em que ocorre uma aproximação sucessiva da 
realidade que nunca se esgota, fazendo-se uma combinação particular entre 
teoria e prática. (MINAYO, 2010).  A análise de dados deu-se pela técnica de 
Análise Temática. Foram respeitados os princípios éticos conforme a resolução 
466/12. (BRASIL, 2012). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A internação de uma criança, principalmente de modo permanente, 

causa uma série de alterações na estrutura e na rotina da família. Segundo um 
dos participantes as questões financeiras relacionadas à internação da criança 
foram citadas como interferências negativas na vida da família que, muitas 
vezes, precisou abrir mão de seus planos devido à internação do filho há mais 
de dois anos sem nunca ter ido para casa. Também referiram sentirem-se 
presos e esgotados com a internação. Cuidam a criança no hospital, mas 
precisam continuar trabalhando para amparar financeiramente a família. 
Segundo Dias et al (2014) em determinadas situações o responsável pela 
criança é o principal provedor de renda no lar e com a necessidade de 
internação precisa muitas vezes abandonar seu emprego ou realizar uma 
jornada dupla entre a criança e o trabalho para manter o sustento da família.  
Além disso, a rotina da unidade sobrecarrega e estressa o familiar quando o 
mesmo não possui uma rede de apoio social. O familiar cuidador passa a 
dedicar-se exclusivamente ao cuidado da criança, deixando suas necessidades 
e atividades de lado, abdicando de qualquer tempo livre para os cuidados 
diários da criança no hospital (GUERINI et al, 2012). O confinamento do 
familiar cuidador no hospital também afeta a sua convivência com os demais 
familiares o que interfere de forma negativa no contexto e na rotina familiar. 
(GOMES; OLIVEIRA,2012)   

 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se por meio deste estudo a importância da equipe de 

enfermagem em conhecer as vivências do cuidador familiar diante da 
internação hospitalar da criança, visto que estes são o suporte principal da 
mesma durante esse momento. Durante a internação, a família faz parte de 
todo o processo de recuperação da criança e também necessita de cuidados 
para se adaptar e passar por este momento de forma mais tranquila possível. 
Portanto, acredita-se que o conhecimento gerado neste estudo poderá 
subsidiar aos profissionais que atuam em Unidades de Pediatria o 
desenvolvimento de estratégias efetivas de cuidado à criança e seu familiar 
cuidador, amenizando seu sofrimento durante o período de hospitalização. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho é uma decorrência de uma dissertação do Mestrado 

em Política Social da universidade Católica de Pelotas – UCPel. Trata-se de 
uma tentativa de compreender o cotidiano das pessoas portadoras do vírus HIV 
e transtorno mental associado. Os entrevistados para essa pesquisa foram as 
pessoas cadastrados no Hospital Dia da UFPel. A estrutura deste trabalho 
envolve uma abordagem qualitativa proposta por autores como MEIHY (1996, 
p.98) e MEIHY e HOLANDA (2007, p.133-135), onde há ênfase na história oral. 
Através das entrevistas, foi possível compreender as falas das pessoas que 
são portadores de HIV e transtorno mental, as suas experiências e seu 
cotidiano, e igualmente, entender como a sociedade, a família e os amigos 
encaram o portador e o transtorno mental. 

 
2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o projeto foi trabalhar em cima das 
perspectivas dos autores já mencionados, dentro das suas obras, também foi 
utilizado como aparato do trabalho, as informações colhidas na própria 
pesquisa que de forma qualitativa, focando no método de história oral, que se 
mostrou ser o melhor meio para compreender como os sujeitos da pesquisa 
sentiam e percebiam, suas doenças e como conviviam com estas. Visto de 
quem vive e sente uma dada situação é quem tem mais condições de conhecer 
a realidade.  
 Considerando essas questões, foi utilizada nesta pesquisa a proposta de 
análise de dados proposta por MEIHY (1996, p.98): “após a entrevista quando 
absorvido o ritmo da entrevista e a intenção procede-se, a transcrição, que num 
primeiro momento, é literal, ou seja deve ser fiel ao acontecido”. 

 Conforme ainda MEIHY (1996) destaca que após essa etapa, deverá 
ocorrer a textualização em que elabora-se um texto no qual as perguntas são 
retiradas. Desse modo, o texto “passa, pois, a ser dominante do narrado”. O 
entrevistado (narrador), “passa a ser figura única por assumir o exclusivismo da 
1ª pessoa” (p.58). 

 Na elaboração da textualização das entrevistas escolhe-se o tom vital, 
que significa escolher “a frase que serve de epígrafe para a leitura da 
entrevista”. Essa frase será o norte que orientará, a recepção do trabalho”. 
Assim sendo, tal frase vai “organizar o critério de percepção do leitor” (MEIHY, 
1996, p.59). 
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 MEIHY e HOLANDA (2007, p.156), em relação à textualização, ainda 
afirmam que nessa fase “a narrativa deve ser limpa, enxuta e coerente”, com a 
retirada das perguntas do entrevistador, a fim de propiciar uma leitura fácil e 
compreensível. 

  Após as etapas expostas acima, chega-se à fase mais importante para a 
história oral, que é a do texto elaborado através da transcrição. Essa etapa irá 
resultar na “formação de um corpo documental” (MEIHY, HOLANDA, 2007, 
p.155). 

 A transcrição nos aproxima do sentido e da intenção original que o 
colaborador quer comunicar. Tudo vira ato de entendimento do sentido 
pretendido pelo emissor, que pode ser expresso tanto oralmente quando por 
escrito. Em outra dimensão, o projeto como um todo também reproduz essa 
intenção.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através das entrevistas, foi possível compreender as falas de pessoas 

que vivenciam a experiência no cotidiano e, facilitar dessa forma, o 
desvelamento do problema de pesquisa. Por outro lado, durante a pesquisa, 
percebeu-se que, através das narrativas, e vivências, pode-se conhecer como 
a sociedade, a família e os amigos encaram o portador do vírus HIV e o 
transtorno mental e, também, quais estratégias de vida essas pessoas lançam 
mão para viver. 

Buscou-se conhecer a compreensão das pessoas portadoras de HIV 
com transtorno mental associado acerca de suas enfermidades e de suas 
vidas; a forma como se relacionam com suas famílias, além de suas atividades 
sociais e profissionais para, assim, identificar e analisar as adversidades 
sociais que enfrentam no cotidiano. A presente dissertação abordou a 
dimensão social da AIDS e da loucura destacando a existência do preconceito 
e do estigma na sociedade contemporânea. Os resultados da pesquisa 
demonstram que o sentimento de medo da morte, a rejeição de outras pessoas 
e a percepção do preconceito marcam o cotidiano dos sujeitos pesquisados.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
 O cotidiano das pessoas portadoras do vírus HIV com transtorno 

mental associado é composto por diferentes formas de medo, como medo do 
preconceito e da discriminação que ainda perpassa a AIDS. Assim sendo, o 
meio social é considerado hostil a estabelecer relações, deste modo as 
pessoas necessitam criar estratégias de sobrevivência e autoproteção.  

Desse modo, após o diagnóstico, a vida dessas pessoas passa a contar 
com elementos que limitam a liberdade de viver e a segurança em estabelecer 
relações interpessoais. Tais relações basicamente estão atreladas à família e a 
amigos muito próximos, já que novas relações – não só afetivas, como também 
as de sentido mais amplo – são temidas e, portanto, evitadas.  

Por conseguinte, as pessoas portadoras do vírus HIV com transtorno 
mental associado têm diversas percepções sobre as concepções que o meio 
social faz de suas patologias – que estão embasadas em experiências 
pessoais, através das vivências do preconceito, estigma e rechaço no meio 
social e na própria família. Em última instância, essas percepções refletem-se 
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no comportamento e na vida dos indivíduos, pois suas vidas são marcadas por 
isolamento, sentimento de culpa, vergonha e baixa autoestima que, por fim, 
tornam o adoecimento mais sofrido e limitante do que as próprias patologias. 
Resultando na chamada morte social, que é imputada a essas pessoas 
restringindo-as das oportunidades de viver socialmente de forma digna. 

 Verifica-se que não é impossível a reversão dos efeitos sociais das 
duas patologias aqui estudadas, contudo acredita-se que pode ser uma tarefa 
difícil, uma vez que envolve mudança da visão de mundo e das pessoas, o que 
resulta em mudança de comportamento. E essa mudança passa por uma 
transformação através da qual o ser humano ocuparia o lugar mais importante, 
independentemente de ser portador de características ou de comportamentos 
que divergem da maioria. Dessa forma, a valorização e respeito centrados no 
ser humano implicariam na aceitação das diferenças e diversidades. O 
caminho a ser trilhado para se alcançar este momento é longo incerto, porém a 
tomada de consciência dos males sociais, a que muitas pessoas estão 
expostas, talvez se torne um primeiro passo desta caminhada. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A gravidez e o parto são eventos biopsicossociais que compõem o 
processo de transição do status de mulher para o de mãe e são permeados por 
valores culturais, sociais, emocionais e afetivos (DOMINGUES; SANTOS; 
LEAL, 2004). Para Monteiro e Tavares (2004) o momento do parto não é 
caracterizado apenas por um fenômeno fisiológico, mas também por influências 
psicológicas, pois na hora do parto a gestante sofre um misto de sentimentos 
como, medos, incertezas e ansiedades, o que é determinante para tornar o 
processo de parturição uma experiência positiva ou traumática.  

Se por um lado a institucionalização do parto significou um grande 
avanço no que se refere à saúde da mulher, reduzindo as taxas de 
morbimortalidade materna e perinatal, por outro deixou as mulheres submissas 
e vulneráveis ao modelo biomédico, expondo as parturientes a procedimentos 
intervencionistas, invasivos e, muitas vezes, desnecessários, que diminuem 
sua autonomia e participação no processo (SCHMALFUSS et al., 2010).  

O Ministério da Saúde (MS) garante como um dos direitos da gestante o 
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, ou 
seja, toda a gestante tem o direito a um acompanhante de sua própria escolha, 
e de preferência este a acompanhe, participe ou tenha participado da 
assistência pré- natal, a fim de que tenha conhecimento quanto a melhor 
maneira de ajudar a mulher no momento do parto (BRASIL, 2005). As 
gestantes que tem o direito do acompanhante garantido ficam mais tranquilas e 
seguras durante o processo de parturição. Outra evidência é a de que a 
presença do acompanhante auxilia para a redução do tempo do trabalho de 
parto e diminui o número de intervenções cirúrgicas (BRASIL, 2006a). A partir 
destas reflexões, este estudo tem por objetivo conhecer a vivência das 
puérperas quanto a presença do acompanhante no seu processo de parturição. 
 

2. METODOLOGIA 
 

O presente estudo caracteriza-se como qualitativo e descritivo e foi 
realizado em uma Unidade Obstétrica de um hospital de ensino da cidade de 
Pelotas-RS. As participantes foram 8 puérperas com 24 horas de pós-parto ou 
mais. O número de participantes ocorreu após a saturação teórica 
(FONTANELLA; RICAS; TURATO. 2008). Os princípios éticos que nortearam 
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esta pesquisa são correspondentes a Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012), 
aprovado pelo Comite de ética e pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel, 
sob o parecer 1.498.692 e CAAE 54998216.0.0000.5317 e as participantes do 
estudo foi assegurado o conhecimento do estudo, anonimato, direito à 
desistência durante o processo de investigação e o acesso aos resultados. A 
coleta dos dados foi realizada através de entrevista individual semiestruturada 
através de gravação autorizada pelas participantes, previamente agendada e 
realizada na instituição, em sala privativa.   

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Os dados obtidos foram analisados de acordo com a Proposta Operativa 
de Minayo (2013) e de acordo com os resultados encontrados, emergiram duas 
categorias temáticas: Fragilidades e potencialidades relativas à presença do 
acompanhante e A humanização do parto para atenção qualificada à mulher. 
 Com relação à primeira temática os resultados apontaram que a 
gestante quando acompanhada por pessoas com quem possui um vínculo, se 
sente à vontade, tem maior suporte, compartilha tensões, medos e incertezas. 
Outro aspecto a ser destacado nesta temática, são as fragilidades, como a 
participação limitada do acompanhante.  
 Nos depoimentos das participantes identifica-se que a falta de vínculo 
com os profissionais interfere na comunicação e segurança do momento do 
parto. A falta de informação ainda é a razão principal das mulheres perderem 
sua autonomia e deixarem seus direitos de lado. As mulheres ainda estão 
chegando nas maternidades sem entender todo o processo pelo qual estão 
passando. É importante que os profissionais enquanto detentores do 
conhecimento façam bom uso do mesmo. Para isso é necessário investimento 
na educação permanente e no respeito aos sentimentos da parturiente, e, 
entendendo que o processo de parturição é um momento de fragilidade e que 
ter alguém de confiança junto de si, é capaz de transformar a experiência em 
algo positivo e mais seguro. 
 Sobre a segunda temática, é notável que a aplicabilidade ou não dos 
direitos da gestante dependem da informação e/ou a falta dela. A luta pela 
humanização do parto nos hospitais ainda é grande. Percebe-se que apesar de 
existir diferentes programas e políticas que preconizam a melhoria na 
qualidade da assistência a mulher, desde a concepção até parto e puerpério, 
ainda existem aspectos a serem melhorados, como por exemplo, a aderência 
dos profissionais as práticas humanizadas e a aplicação dos direitos das 
gestantes. 
 São diversos fatores que influenciam no momento do parto, fatores que 
ocorrem desde a realização de um acompanhamento de pré-natal falho até a 
falta de investimentos na atualização dos profissionais e sensibilização. A 
infraestrutura também interfere, pois as mudanças nas unidades obstétricas 
nem sempre acompanham as leis. Ainda há muito a se fazer e mudar, mas é 
de suma importância que este evento seja respeitado e entendido como único 
na vida da mulher e família. 
 

4. CONCLUSÕES 
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 O presente estudo possibilitou identificar as potencialidades e/ou 
fragilidades verbalizadas pelas puérperas quanto à presença do acompanhante 
durante seu trabalho de parto, parto e puerpério. Evidenciou-se nos relatos das 
mulheres a falta de conhecimento sobre a Lei do acompanhante. Também foi 
possível identificar que a palavra humanização é pouco abordada durante a 
gestação e em consultas de pré-natal, visto que a maioria das entrevistadas 
nunca ouviu falar ou tinha ideia totalmente errônea no que diz respeito à 
atenção humanizada durante o processo de gestação, parto e puerpério.  
Os depoimentos das mulheres possibilitaram pressupor que apesar dos 
avanços ocorridos nos últimos anos, ainda enfrentamos uma disputa entre o 
modelo tecnocrático e a humanização do atendimento. Todas as mulheres 
participantes deste estudo manifestaram ser positiva a presença de alguém de 
sua confiança no pré-parto e parto e somente o fator nervosismo contou como 
ponto negativo. A luta pela humanização do parto nos hospitais ainda é grande. 
Percebe-se que apesar de existir diferentes programas e políticas que 
preconizam a melhoria na qualidade da assistência a mulher, desde a 
concepção até parto e puerpério, ainda existem aspectos a serem melhorados, 
como por exemplo, a aderência dos profissionais as práticas humanizadas e o 
respeito aos direitos das gestantes. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A implantação de Equipes Itinerantes de Saúde Mental são inovações 
dentro das redes de saúde. A III Conferência Nacional de Saúde Mental de 
2001, com o lema “cuidar sim, excluir não”, trouxe a reorientação do modelo 
assistencial em saúde mental, abordando a necessidade de equipes itinerantes 
no âmbito da atenção básica como um método para o cuidado de indivíduos e 
famílias.  

As atividades itinerantes são utilizadas para realizar o deslocamento nos 
territórios de moradia de pessoas e grupos vulneráveis com necessidades de 
saúde que não se adaptam aos equipamentos tradicionais de atenção. Estes 
grupos são as pessoas em situação de rua, as comunidades indígenas de 
costumes nômades, usuários de drogas que não se adaptam a protocolos 
clínicos que exigem a abstinência e os usuários refratários ao 
acompanhamento nos serviços de saúde mental (LEMKE; SILVA, 2011). 

A criação de equipes itinerantes que possuem como cenário e ambiente 
de trabalho a rua e o modo itinerante para promover encontros entre sujeitos 
têm importante papel na atenção de pessoas em uso/abuso de drogas, pois 
possuem como principais ferramentas tecnológicas de cuidado o encontro com 
a produção de diálogo, vínculo, escuta e o reconhecimento das reais 
necessidades em saúde.  

O presente estudo tem como objetivo analisar as tecnologias presentes 
no processo de trabalho da Equipe Itinerante da Rede de Saúde Mental do 
município de Viamão/RS. A referida Equipe Itinerante é responsável por 
receber as solicitações de tratamento em saúde mental oriundas do Ministério 
Público através de guias de atendimento ou de processos judiciais. A criação 
dessa equipe visou garantir o acesso do usuário aos serviços de saúde mental 
sem a judicialização da saúde.  
 

2. METODOLOGIA 
 

No presente estudo foi utilizado o referencial teórico do processo de 
trabalho em saúde articulado ao debate sobre o modo psicossocial. O estudo é 
de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. O estudo de caso é uma 
“categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
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aprofundadamente” e tem como foco de estudo um cenário no qual está sendo 
implantada uma nova tecnologia (TRIVIÑOS, 1987 p. 135).  

A coleta de dados ocorreu nos meses de julho a setembro de 2015, 
através da observação participante, análise documental e a entrevista 
semiestruturada. Os participantes do estudo foram três profissionais da Equipe 
Itinerante de Saúde Mental. A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul através do parecer: 
1.144.089. Para realizar a análise dos dados foi utilizada a análise de 
conteúdo, modalidade temática.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados apontaram para a clareza da equipe itinerante de seu 

objeto de trabalho, o usuário. O papel da equipe é relativizado como sendo de 
apoiador das equipes de referência dos Centros de Atenção Psicossocial, além 
disso, se consideram responsáveis por emitir respostas ao Ministério Público e 
pela inserção dos usuários nos serviços de saúde. A clareza em relação ao 
objeto de trabalho é importante, pois no cotidiano dos serviços o usuário pode 
ficar desassistido em meio a tantos processos burocráticos.  

As tecnologias de trabalho utilizadas pela equipe são: as visitas 
domiciliares, as reuniões de equipe e outras tecnologias específicas adaptadas 
ao cenário local, como as Guias de Encaminhamentos, utilizadas como forma 
de evitar a abertura dos processos judiciais na saúde. Salientamos que as 
tecnologias utilizadas pela equipe itinerante são de grande importância pelo 
potencial de geração de encontros entre os próprios trabalhadores e os 
usuários. As ações de desburocratização das atividades, os avanços em 
articulações e intervenções em conjunto com os serviços de referência e a 
necessidade de melhores diálogos com o setor judiciário foram observadas.  

Em relação às potencialidades, foram destacadas a criação da própria 
equipe para atuar com o setor judiciário, evidenciando a importância da 
articulação intersetorial, a autonomia para a organização do trabalho e o 
espaço para o trabalho em conjunto com componentes estratégicos em saúde 
mental, como o CAPS AD e a atenção básica. Já em relação aos desafios, foi 
identificada a dificuldade de encontrar o usuário no seu território, a mediação 
de conflitos familiares e as questões relacionadas à violência, ao tráfico e o 
preconceito.  

Neste sentido, alguns estudos já vêm discutindo a questão da violência 
(PINHO et al, 2012), do tráfico e o rechaço social do usuário, colocando-o à 
margem da sociedade (SOUZA; ALENCAR; RIBEIRO, 2015). Deste modo, 
percebemos grandes desafios para atuar com as famílias e as pessoas que 
usam drogas, visto que, os aspectos envolvidos nesse consumo estão 
intimamente relacionados com as questões culturais de uma sociedade que 
emite preconceitos e com a violência gerada não pela droga, mas pelas 
desigualdades na sociedade brasileira. Portanto, o trabalho neste âmbito exige 
uma ética política dos profissionais de saúde, alinhada ao modo psicossocial 
de cuidado que permita o fortalecimento dos arranjos e práticas intersetoriais 
capazes de lidar com a complexidade dessas questões. 
 

4. CONCLUSÕES 
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A criação da Equipe Itinerante de Saúde Mental é uma inovação no 
município estudado, visto a necessidade de olhares singulares para as pessoas 
envolvidas em processos de judiciais de saúde. Assim, ao observar o processo 
de trabalho desta equipe evidenciamos práticas condizentes com o modelo 
psicossocial de cuidado, bem como alguns desafios inerentes ao modo 
inovador de atuar no campo. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O pré-natal é preocupação constante do Ministério da Saúde, que tem 
investido em políticas e programas públicos e na uniformização do cuidado, 
enfatizando a melhoria da qualidade, segurança e humanização da assistência 
as gestantes (BRASIL 2012).  

A gestação de alto risco é aquela em que a vida ou a saúde da mãe e/ou 
do feto têm maiores chances de comprometimento do que média da população. 
Trata-se de uma experiência estressante, visto que o curso normal da gravidez 
pode ser interrompido, repercutindo em todo o contexto familiar (BRASIL, 2012; 
ZAMPERI, 2011).  

O cuidado direto e sistematizado de enfermagem às gestantes 
oportuniza um ambiente de confiança, e suporte emocional necessário para 
que estas manifestem suas dúvidas e apreensões. A ação educativa dos 
membros da equipe de enfermagem tende a diminuir a incidência de danos 
redutíveis e a desenvolver uma atitude responsável quanto à proteção de sua 
saúde da mãe e bebê (MARQUES; PRADO, 2004). 

O presente estudo objetiva apresentar à visão de gestantes de alto risco 
no tocante a assistência de enfermagem prestada em um Hospital de Ensino 
em Pelotas/RS. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Tratou-se de um estudo qualitativo e descritivo. A pesquisa qualitativa 
refere-se a questões singulares, das relações, das representações, das 
crenças e das percepções (MINAYO, 2010). No estudo descritivo, o 
pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos sem 
manipulá-los (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2007). 

O cenário da pesquisa foi a Maternidade do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas, e participaram nove gestantes de alto risco 
internadas em novembro de 2016. A coleta de dados ocorreu através de 
entrevistas individuais e semiestruturadas, e foram gravadas.  

A análise e interpretação dos dados foram fundamentadas na Proposta 
Operativa de Minayo (2010).  
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Este estudo respeitou a Resolução 466/12, e o Código de Ética de 
Enfermagem. Foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina/UFPel  - 
registro 60555316.5.0000.5317. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As participantes do estudo pertenciam a faixa etária entre 18 e 45 anos, 

tinham nível de escolaridade entre ensino fundamental incompleto e superior 
incompleto. Quanto à ocupação, quatro eram donas de casa, uma vendedora, 
uma corretora de imóveis, uma agricultora, uma empregada doméstica e uma 
estava desempregada. A renda familiar variou entre um a cinco salários 
mínimos. 

Na primeira categoria abordou-se a assistência de enfermagem na visão 
das gestantes, e evidenciou que os profissionais criam um ambiente de 
confiança, possibilitando a expressão e verbalização das apreensões e 
dúvidas.  

A essência do enfermeiro é o cuidar, processo que envolve contato 
próximo, denotando assistir ao ser humano nas suas necessidades, 
envolvendo atos, comportamentos e atitudes. Para que esse cuidado seja 
efetivo, o enfermeiro necessita ser empático e ofertar cuidados à gestante de 
forma que contemplem suas expectativas (COSTA;  GARCIA; TOLEDO, 2016). 

Vislumbrou-se a importância da atuação dos enfermeiros para ativa 
implantação de ações de cuidado e educação em saúde, sendo marcante o 
papel desses profissionais para o reconhecimento na equipe de saúde. 

Para qualificar a assistência, as gestantes devem ser envolvidas num 
ambiente confiável, objetivando sua credibilidade e o atendimento conforme 
suas vivências, não apenas sob a ótica das doenças que as acometem. 

Na segunda categoria, elencaram-se sentimentos vivenciados pelas 
participantes durante a hospitalização. O processo de gestar relaciona-se à 
experiência delas com as condições de saúde e cada uma tem formas 
diferentes de conviver e lidar com a situação.  

O sentimento de medo pela sobrevivência do bebê foi a maior 
preocupação evidenciada. É comum elas expressarem temor pela vida de seus 
filhos, uma vez que têm consciência de que as intercorrências gestacionais 
poderiam gerar agravos ao bebê (ZAMPERI, 2001). 

Contudo, observou-se que as participantes expressaram suas 
esperanças e, aguardavam ansiosas para terem seus bebês em seus braços. 
Esta esperança as fazia enfrentar o presente cheio de dúvidas, medos e 
ansiedades e as levava a acreditar em um futuro promissor. Ansiavam por 
voltar ao seu lar, conviver com suas famílias, retomar sua rotina e assumir seu 
espaço.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este estudo permitiu conhecer a visão de gestantes de alto risco sobre a 

assistência de enfermagem recebida. Elucidou-se que o cuidado de 
enfermagem neste hospital está sendo muito bom. As gestantes estabeleceram 
vínculos, confiança e segurança durante o tempo de internação, e apontaram a 
importância dos profissionais da enfermagem. 



 

 

765 
 

Com relação aos sentimentos expressos pelas gestantes reforça-se que 
os profissionais da enfermagem invistam no diálogo, para obterem melhores 
resultados nas suas ações, tornando a assistência de qualidade e humanizada. 

Espera-se que este estudo desperte reflexões nesses profissionais, 
mostrando a relevância de uma assistência que valoriza os sentimentos 
singulares, as demandas originadas pelas gestantes e suas famílias, 
construindo vinculo com as mulheres, de forma que se sintam seguras para 
vivenciar este período crítico em sua vida. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa-intervenção integra uma ação do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas É’LÉÉKO, realizada em parceria com a Clínica 
Psicológica do curso de Psicologia da UFPel. Ela foi construída levando-se em 
consideração a proposta do É’ÉLÉÉKO no que tange a edificação de uma 
Clínica Política Decolonial a partir de estudos e intervenções sobre sofrimento 
psíquico e subjetividades subalternas. Este estudo nasce de uma experiência 
exitosa de estágio curricular em psicologia, denominado “Diz Aí! Conversando 
sobre Gênero, Sexualidade e Raça”, realizado com estudantes da universidade 
que buscaram atendimento psicológico junto a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE). 

Partindo do conceito de interseccionalidade (LUGONES, 2007), têm-se 
como objetivos: construir um espaço de escuta, diálogo e empoderamento para 
pessoas em sofrimento psíquico produzido por violências de gênero, 
sexualidade e raça; problematizar as violências que se entrelaçam no cotidiano 
das relações interpessoais, tornando-se imperceptíveis por estarem 
transformadas em hábitos legitimados na sociedade. 
   

2. METODOLOGIA 
 

O referencial teórico-metodológico utilizado para subsidiar a elaboração 
da pesquisa-intervenção e a problematização sobre a interface sofrimento 
psíquico, violências e colonialidade no contemporâneo, parte dos estudos 
decolonais, cujas principais categorias de análise são: colonialismo (FANON, 
2005), colonialidade do poder (QUIJANO, 2000), colonialidade do ser 
(MALDONADO-TORRES, 2007), colonialidade de gênero (LUGONES, 2008). 
Como estratégia metodológica será utilizado o co-labor (LEYVA; SPEED, 2008) 
de modo que o estudo seja construído na prática e em conjunto com as 
pessoas que constituem o grupo.  

A pesquisa-intervenção está sendo realizado em doze etapas: 1)estudo 
e discussão sobre o marco teórico-conceitual; 2) apresentação do projeto à 
Clínica Psicológica da UFPel; 3) estudo e discussão dos casos clínicos 
atendidos durante o estágio curricular em psicologia; 4) levantamento e 
discussão dos principais conflitos e violências presentes nos casos clínicos 
atendidos durante o estágio curricular; 5)  revisão bibliográfica sobre os temas 
emergentes na etapa anterior; 6) familiarização com o ambiente da clínica e 
construção de estratégias organizativas em conjunto com a coordenação; 7) 
divulgação do projeto junto aos demais profissionais e estagiários da clínica; 8) 
acolhimento de pessoas encaminhadas para o grupo terapêutico; 9) realização 
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de entrevistas iniciais com a finalidade de identificar as motivações, 
disponibilidade emocional para o trabalho em grupo, disponibilidade de horário 
e construção de vínculos; 10) convite para participação da pesquisa-
intervenção e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 11) 
início do grupo terapêutico que se caracterizará como aberto, constituído por 
até doze pessoas, com até duas horas de duração; 12) realização de uma 
produção coletiva que provoque a desnaturalização das violências de gênero, 
sexualidade e raça. 
   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apresentados referem-se à etapa quatro que trata do 
levantamento e discussão dos principais conflitos e violências presentes nos 
casos clínicos atendidos durante o estágio curricular, para subsidiar e qualificar 
a pesquisa-intervenção. Foram realizadas entrevistas iniciais com oito pessoas 
com idade entre 18 e 30 anos. Destas, duas autodeclarados do sexo masculino 
e seis do sexo feminino; quatro autodeclarados(as) negros(as) e quatro 
brancos(as).  

Todas as pessoas referiram terem procurado esse espaço terapêutico 
pela possibilidade de serem escutados(as) sobre questões que os(as) 
invisibilizam no cotidiano de suas relações interpessoais e sociais. Aqueles(as) 
cujo sofrimento psíquico estava transversalizado pela homofobia ou transfobia 
faziam referencia a conflitos e discriminações vivenciadas a partir do grupo 
familiar que questionam a orientação sexual do filho(a).  Quanto à 
discriminação racial, todos(as) os(as) participantes relataram muita dificuldade 
de se inserirem na comunidade acadêmica, ocupando os espaços que lhes são 
de direito do mesmo modo que os(as) não negros. O racismo é sentido por eles 
diariamente, dentro e fora da universidade, em diversos contextos sociais, 
inclusive em psicoterapia. Cabe salientar que essas violências não se separam 
e as opressões acontecem na interseccionalidade, onde pessoas negras e 
homossexuais, por exemplo, relataram que não conseguem nomear se a 
discriminação vivenciada está relacionada com sua orientação sexual ou com 
sua cor de pele. Por esse motivo enfatizamos a importância de uma escuta 
terapêutica a partir da interseccionalidade de gênero, sexualidade e raça.  

Diante dos relatos particulares escutados, fica-nos evidente a 
colonialidade do poder, do ser e do gênero na produção de subjetividades 
subalternas que mantém viva nas relações sociais a hierarquização da 
diversidade humana e a produção da não existência.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
As violências relatadas pelos participantes, até o momento, denunciam 

as assimetrias e iniquidades de gênero, sexualidade e étnico-raciais que são 
constitutivas de uma história edificada pela hierárquica relação de poder, de 
saber e de ser produzidas pela dominação colonial, reforçadora do padrão 
eurocêntrico/cristão/masculino/heterossexual. Uma problemática que irá fazer 
emergir no campo grupal a necessidade de se construir estratégias e 
movimentos de resistir, (re)existir e (re)viver a partir de um outro lugar de fala e 
de escuta. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
Os fluxos sociais, e os movimentos migratórios populacionais na 

atualidade, instituem a construção de novas regiões de características 
transfronteiriças, também considerados processos entendidos como 
diferenciações territoriais associados a relações interestatais, à travessia de 
fronteiras e a micro regionalismos envolvendo atores e poderes de dois ou 
mais Estados. 

Para o planejamento, monitoramento, execução e avaliação da gestão 
de saúde destes municípios de dinâmica transfronteiriça faz- se necessários 
uma gama de conhecimentos como legislações nacionais e internacionais, e 
acordos binacionais, financiamento no Sistema único de Saúde, legislação de 
proteção social  que constitui  poder para que gestores possam se debruçar 
sobre esta realidade que difere da relação intermunicipal federativa nacional, e 
envolve neste contexto o local e o internacional na arena de deliberação da 
assistência à saúde a esta população flutuante. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo qualitativo, que pesquisou seis gestores 
municipais de cidades do Brasil e do Uruguai. Utilizou-se entrevista semi-
estruturada e a análise dos dados de conteúdo proposta por Bardin. Este 
estudo teve aprovação Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade de 
enfermagem, sob o número: 1.757.934. Para garantir o anonimato dos 
participantes os nomes foram trocados pela sigla de gestor municipal (GM) 
seguido de um número. 

O referencial teórico utilizado para análise foi do planejamento 
estratégico de onde resgata- se dois conceitos centrais: Poder e Ator Social 
conforme descrito por Mário Testa. O poder político destaca a capacidade de 
desenvolver uma mobilização, por meio de uma visão da realidade. O ator 
social é uma pessoa, organização ou grupo que participa de algum jogo social, 
que possui um projeto político, controla algum recurso relevante, tem, acumula 
ou desacomoda forças, portanto, tem a capacidade de produzir fatos capazes 
de viabilizar seu projeto. 

Na reflexão sobre a tomada de decisão como estratégias de ação em 
saúde, adota-se como base o Postulado de Coerência, ao qual apresenta que 
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a viabilidade de qualquer proposta irá depender das relações que podem se 
estabelecer em um determinado projeto de saúde e deve haver coerência de 
três elementos fundamentais: Os propósitos do Governo, os métodos de 
Planejamento e a organização. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A falta de reconhecimento dos sistemas nacionais de saúde da 
interdependência e da necessidade de produção de saúde neste espaço 
binacional é um desafio posto a gestão municipal que a décadas trabalha com 
esta realidade de fluxos intensos de usuários brasileiros e uruguaios entre os 
dois países como pode-se observar nas falas a seguir:  

“Acho que nós que somos governantes no Brasil, nós temos que ter 
muito bem dimensionada as características peculiares do município que nos 
dirigimos para que muitas vezes nos possamos discutir a nível central, em 
Brasília, essas nossas realidades, que muitas vezes são muito distintas da 
média nacional” (GM1). 

“Então existe uma dificuldade muito grande para que isso que a gente 
vive na pratica possa de fato normatizado, essa é a grande dificuldade. Então 
precisaria ter uma ação, ou uma gerencia vamos dizer, dos municípios para 
que a gente pudesse normatizar isso, o que acontece na maioria das vezes é 
informal e muito da vontade do gestor” (GM4). 

“Esta questão da saúde principalmente, vem sendo tratada a um tempo, 
através, justamente, da agenda positiva Uruguai e Brasil, que vem sendo 
trabalhada a muito tempo com os locais, que vivenciam as suas necessidades, 
do dia a dia, através das esferas representativa, como a secretaria de saúde, a 
direção departamental de saúde. Mas não são as instituições que atuam por 
uma formalidade, são as pessoas que fazem isso possível”(GM5). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Neste sentido, a assistência que parte dos atores sociais gestores 
municipais citam ofertar a estrangeiros é caracterizada pelo poder político 
condicionado a forma de noção, ou determinada visão de realidade, gerado 
com experiência concreta do cotidiano. Para tanto, percebe-se uma visão de 
mundo destes gestores, que define a organização dos serviços condicionada a 
história, a cultura, aos propósitos do governo local supra do priorizado pelos 
demais níveis de gestão da saúde, portanto este poder do ator social advém a 
ser discricionário. 

A afinidade política dos governos do Brasil e Uruguai na última década 
defendeu de algum modo a definição do direito universal à saúde e reconheceu 
o valor intrínseco e a igualdade de cada ser humano para assegurar o seu 
acesso aos serviços de saúde, sem discriminação o que incide nos tratados 
firmados para legalizar os fluxos de cidadãos fronteiriços. Em termos práticos, 
ela é guiada por necessidades de saúde e faz parte da construção da 
cidadania social. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

BDSM se configura em uma sigla que representa várias práticas e 
expressões eróticas: Bondage e Disciplina (B/D), Dominação e submissão (D/s) 
e Sadismo e Masoquismo (S/M) (ARRAES, 2014). Entretanto, o termo também 
é visto como um conceito guarda-chuva, haja vista que a comunidade que se 
constituiu em torno do tema também inclui pessoas que possuem uma 
identidade ou orientação sexual alternativa e/ou com práticas afetivas e 
técnicas sexuais diversificadas. Sendo assim, pode-se incluir nesta 
nomenclatura uma multiplicidade de modos de vivenciar a sexualidade e a 
afetividade numa perspectiva não-normativas, ou seja, que rompem com a 
norma social estabelecida de sexualidade (TNG PORTUGAL, 2013). 

Dalgalarrondo (2008) ao discutir a sexualidade refere que ela 
compreende três dimensões: a dimensão biológica; a dimensão psicológica; e 
a dimensão sociocultural. No BDSM, também existe este entrelaçamento entre 
estas dimensões. Ao compreendermos o BDSM como um fenômeno cultural no 
contexto da sexualidade, torna-se imprescindível a produção de pesquisas 
sobre o tema e sua interface com a saúde. 

O presente estudo objetiva analisar de que modo o tema das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST’s) é apresentado em produções sobre o 
BDSM; e compreender como um grupo de praticantes e pessoas interessadas 
no BDSM aborda a sua interface com o HIV/AIDS. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo qualitativo, que analisou cinco produções (quatro 
livros e um artigo) que possuem como temática central o BDSM ou que de 
alguma forma se relacionam com o assunto: The New Bottoming Book, de 
Janet W. Hardy e Dossie Easton (2001); Screw The Roses, Send Me The 
Thorns, de Phillip Miller e Molly Devon (1995); Erotic Bondage Handbook, de 
Jay Wiseman (2000); 120 Dias de Sodoma de Marquês de Sade (1785); e o 
artigo “Praticamos SM, repudiamos agressão: classificações, redes e 
organização comunitária em torno do BDSM no contexto brasileiro” de Regina 
Facchini e Sarah Rossetti Machado (2013). 

Posteriormente, dialogamos via rede online de comunicação com 
integrantes de um grupo de WhatsApp intitulado “BDSM, O Início” sobre a 
interface BDSM e DST’s. Participaram desse diálogo 04 pessoas que se 
identificaram como mulheres, na faixa etária de 19 a 29 anos. As questões 
abordadas no diálogo foram referentes à necessidade ou não de sexo 
convencional na prática BDSM; proteção às DST's, em caso positivo de que 
modo; conhecimento sobre PEP (Profilaxia Pós-Exposição) na prevenção ao 
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HIV/AIDS; preocupação com as DST's no meio BDSM; e vulnerabilidade por 
fazer parte desta população. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos livros analisados, um caracteriza-se como um conto erótico (120 
Dias de Sodoma), enquanto que os outros três compreendem textos 
introdutórios e didáticos sobre o BDSM, seu contexto ou práticas específicas. 
Na primeira obra, muitas vezes caracterizada de caráter polêmico, não 
identificamos em sua narrativa grandes preocupações e cuidados quanto às 
DST’s, do mesmo modo, não há preocupação com a higiene ou com o uso de 
algum tipo de contraceptivo de barreira, voltado também para a prevenção às 
DST’s. Nas outras três obras, já é possível observar níveis diferentes de 
instrução à prevenção de DST’s. O HIV/AIDS é citado na perspectiva de 
orientar os leitores quanto a sua prevenção nos livros Screw The Roses, Send 
Me The Thorns (1995) e The New Bottoming Book (2001). No Erotic Bondage 
Handbook (2000) Wiseman recomenda aos leitores e a população em geral à 
vacinação contra as Hepatites A e B. 

O artigo brasileiro analisado faz um panorama do meio BDSM no Brasil. 
Neste, as autoras citam o HIV/AIDS no contexto de seu surgimento como 
“peste gay”, em meados dos anos 90. 
Já as narrativas das participantes do grupo sugerem a ausência de consenso 
quanto à necessidade de sexo convencional – com penetração ou troca de 
secreções nas práticas que realizam; o uso de métodos preventivos às DST’s 
varia entre o uso habitual e a não utilização; quanto a PEP, metade das 
participantes afirma desconhecer; em relação à preocupação sobre o assunto 
no meio, as opiniões variam entre existente e não existente; quanto ao fator 
vulnerabilidade às DST’s, uma participante afirmou não se sentir vulnerável 
enquanto que as outras três acreditam estar submetidas a determinado grau de 
vulnerabilidade, porém, nem sempre de forma específica às DST’s. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A discussão sobre o BDSM no contexto acadêmico ainda é incipiente, 
especialmente no Brasil. No que tange as produções existentes e a abordagem 
sobre prevenção em saúde, identificamos uma escassez de informações, 
porém, quando presente, parte de uma concepção de saúde baseada na 
ausência de doença. As produções que apresentam um conteúdo mais 
complexo não estão disponíveis em português, dificultando o acesso ao público 
brasileiro. As narrativas produzidas via WhatsApp sugerem alguma 
preocupação com a prevenção à DST’s, porém, não há consenso quanto à 
vulnerabilidade. 

O BDSM, enquanto prática cultural relacionada à expressão da 
sexualidade faz-se um tema de estudo amplo e diversificado, com 
potencialidade para fomentar debates complexos e futuras investigações. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A assistência obstétrica humanizada visa à promoção do respeito aos 

direitos da mulher e da criança, com condutas baseadas em evidências 
científicas que garantem o acesso da parturiente a recursos farmacológicos e 
não-farmacológicos para alívio de dor no processo de parturição (GALLO et al., 
2011). 

Os métodos não farmacológicos para alívio da dor utilizados durante o 
trabalho de parto são tecnologias de cuidado que envolvem conhecimentos 
estruturados para o desenvolvimento da prática da enfermagem obstétrica 
(GAYESKI; BRÜGGEMANN, 2010). 

Este estudo objetiva apresentar as medidas não farmacológicas 
utilizadas para o alívio da dor no processo de parturição em um hospital de 
ensino no município de Pelotas/RS. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva.  
O cenário da pesquisa foi a Unidade Materno-Infantil de um hospital de 

ensino do município de Pelotas/RS. Participaram dez puérperas pós-parto 
vaginal, que pariram no período de maio a junho de 2017. A coleta de dados 
ocorreu por meio de entrevistas individuais e semiestruturadas, e foram 
gravadas.  

A análise e interpretação dos dados foram fundamentadas na Proposta 
Operativa de Minayo (2010).  

Este estudo respeitou a Resolução 466/12, e o Código de Ética de 
Enfermagem. Foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina/UFPel  - 
CAAE 68367917.0.0000.5317. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As participantes do estudo pertenciam a faixa etária entre 18 e 36 anos, 

tinham nível de escolaridade entre ensino fundamental incompleto e médio 
completo. A renda familiar variou entre um a três salários mínimos. 
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Os temas resultantes da análise e discussão dos dados foram: 
Vivenciando o parto vaginal; Conhecimento das puérperas a respeito dos 
métodos que aliviam a dor no processo de parturição; Eficácia dos métodos 
para alívio da dor na ótica das participantes. 

Na primeira categoria observou-se que a vivência do processo de 
parturição tem se tornado mais humano e menos traumático, fazendo com que 
os profissionais repensem o agir, e a parturiente se sinta acolhida e vivencie 
este processo com menos traumas. Grande diferencial nas salas de parto são 
as enfermeiras obstétricas, que trazem em sua formação um modelo 
humanizado do parto, e possibilitam que os nascimentos sejam momentos 
ímpares na vida das mulheres.  

Com relação à dor, foi unanime entre as participantes o sentimento de 
que a dor do parto é considerada uma das piores dores existentes. Neste 
momento, a enfermagem assume papel importante para a mulher durante o 
trabalho e parto, remodelando esse momento com ações que ajudam as 
mulheres a entenderem e participarem de forma mais ativa o seu processo de 
parir.  

A segunda categoria retrata o conhecimento das puérperas a respeito 
dos métodos que aliviam a dor no processo de parturição. A maioria das 
entrevistadas já tinha ciência de pelo menos um dos métodos mais usados que 
reduziram a dor durante o trabalho de parto. Medidas para aumentar o conforto 
e reduzir a apreensão durante todas as fases do trabalho de parto devem ter 
seu início durante a gestação, por meio da educação e aconselhamento 
durante o pré-natal, para que as mulheres sejam capazes de fazer escolhas 
(HENRIQUE et al., 2016). 

Já na terceira categoria foi abordada a eficácia dos métodos para alívio 
da dor na ótica das participantes. Manifestaram que se sentiram muito mais 
satisfeitas e confortáveis com o uso dos métodos disponíveis: massagem na 
região lombo-sacra, banho de chuveiro. É essencial a utilização de cuidados 
não farmacológicos no alívio da dor, por serem seguros e acarretarem menos 
intervenções (SOUZA et al., 2015). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O uso dos métodos não farmacológicos proporciona alívio imediato da 

dor durante o trabalho de parto e parto, dando maior conforto e satisfação às 
paturientes. Esses métodos auxiliam a mulher a relaxar, aliviam a dor, trazendo 
consigo um sentimento de acolhimento tanto da equipe quanto da família 
tornando o processo singular e mais sereno. 

Ao proceder a análise dos dados evidenciou-se que as puérperas apesar 
de terem recebido orientações nas consultas de pré-natal em relação ao parto, 
ainda apresentavam deficiência no entendimento de questões relativas aos 
tipos de métodos e como seria melhor proceder no momento do parto. 

Acredita-se ser relevante a realização de estudos sobre a importância de 
uma equipe multiprofissional e dos enfermeiros obstetras na assistência pré-
natal e processo de parturição, para que a realidade da prática cotidiana possa 
ser melhorada no sentido de proporcionar qualidade no cuidado oferecido. 

Assim, almeja-se que a realização deste estudo contribua para que os 
profissionais de saúde possam refletir, repensar e planejar suas ações, levando 
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em consideração as necessidades das mulheres assistidas contemplando a 
singularidade e particularidade de cada uma delas. 
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EIXO TEMÁTICO: () Eixo 1 () Eixo 2 (x) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A cultura de cuidados à saúde das pessoas leigas é construída mediante o 
pertencimento delas em determinada cultura, os significados e padrões de 
cuidado perpassam gerações (MICHEL, et al., 2015). A cultura indica “um 
padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, 
um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por 
meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 
conhecimento e suas atividades em relação à vida” (GEERTZ, 1989, p.66). A 
compreensão dos hábitos dos idosos a respeito do seu cuidado com a saúde e 
doença fornece subsídios para a construção do conhecimento, na área de 
atuação dos profissionais de saúde e particularmente da enfermagem 
(RISSARDO, et al., 2014). O conhecimento das especificidades do cuidado 
cultural permite implementar ações direcionada às reais necessidades dos 
idosos e maiores chances de atingir a eficácia no cuidado à saúde.  No Brasil é 
possível encontrar idosos de diversas etnias (FALLER, et al., 2014), no ano de 
1981 os primeiros ucranianos vieram ao Brasil (GUÉRIOS, 2012), e hoje, a 
população deste grupo étnico atinge cerca de 400 mil pessoas das quais 90% 
residem no estado do Paraná. Constata-se um expressivo déficit de estudos 
sobre a cultura de cuidados à saúde e doença de idosos de origem ou 
descendentes de ucranianos, o que instigou a necessidade da realização de 
pesquisas direcionadas a está temática. Este estudo é projeto de tese de 
doutorado, que tem como objetivo interpretar o significado que os idosos 
descendentes de ucranianos atribuem às práticas de cuidado à saúde e 
doença.     
 

2. METODOLOGIA 
 
Estudo qualitativo etnográfico, alicerçado no referencial metodológico de 
Spradley e McCurdy (1972, 1979) e Spradley (1980). O cenário do estudo é a 
comunidade Marcelino, onde residem descendentes de ucranianos, localizada 
na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Paraná. A 
coleta das informações iniciou em agosto de 2017 e finalizará em agosto de 
2019. Os informantes chave do estudo são os idosos cadastrados na Unidade 
Básica de Saúde (UBS), e os informantes gerais são os familiares dos idosos e 
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profissionais de saúde que atuam na UBS. Critérios de inclusão dos idosos: 
possuir idade ≥ 60 anos; b) estar cadastrado na UBS, e os critérios de 
exclusão: estar cognitivamente incapaz de realizar a entrevista e de manter um 
diálogo, para tanto será aplicado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). O 
trabalho de campo etnográfico compreende quatro etapas. Na primeira adquire-
se ferramentas conceituais, ou seja, entende-se o conceito de cultura e 
aprende-se sobre os métodos de trabalho de campo. A segunda etapa 
corresponde à entrada no campo, composta pela seleção da cena cultural e do 
contato com os informantes. Na terceira efetua-se o trabalho de campo com a 
coleta e os registros das informações e observações e na quarta analisam-se 
as informações/observações e procede-se a descrição cultural. Para a coleta 
das informações empregam-se as técnicas de observação participante (grau de 
envolvimento alto e participação ativa) e entrevista etnográfica. As análises das 
informações/observações ocorrerão concomitante à coleta, mediante a análise 
de domínios, taxonômica, componencial e temática. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº: 2.169.448. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nesta etapa observa-se e coletam-se informações na Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Este cenário conta com uma equipe de saúde composta por um 
médico, uma enfermeira, uma  auxiliar de enfermagem, dois dentistas, uma 
auxiliar de higiene dental, uma psicóloga e uma nutricionista. A enfermeira, 
auxiliar de enfermagem e de higiene dental, e o médico, disponibilizam o 
acesso às informações e colaboram para a aproximação com os informantes 
do estudo (idosos e familiares). A observação participante (OP) e coleta das 
informações são realizadas em tempo integral na UBS, com o intuito de 
estabelecer relação harmoniosa com os usuários idosos e facilitar o 
entrosamento. As observações iniciais são descritivas e estão sendo 
registradas  em diário de campo. Com o avanço do trabalho de campo as 
observações se estreitam e passam a ser focadas, e seletivas, porém as 
observações descritivas continuarão a ser realizadas até o final do trabalho de 
campo. 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Espera-se que o presente estudo etnográfico mostre aspectos do cuidado 
cultural à saúde e doença dos descendentes de ucranianos da comunidade 
Marcelino. Estes aspectos fornecem subsídios para o cuidado gerontológico 
mais apropriado, uma vez que é sustentado na cultural deles, de pertencimento 
do grupo étnico.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

É importante aprofundar os estudos sobre a relação e vivência das 
mulheres usuárias de drogas no seu contexto social, principalmente dando 
atenção para todas as faces desse fenômeno, visando todos os aspectos, tanto 
psicológico, cultural, fisiológicos e sociais. Deve-se pensar além dos estudos 
publicados até o momento, que tem como enfoque muito mais os prejuízos que 
a substância pode causar a mulher e ao feto e pouco enxergam a dimensão 
subjetiva que circunda a relação entre mulheres e o uso abusivo de drogas 
(ABRUZZI, 2011). 

Partindo desta perspectiva de que há poucos estudos que defendem que 
não apenas o uso da substância pode ser o único responsável por interferir na 
relação mãe e filho, mas também os fatores externos como a pobreza, o 
contexto cultural, a estrutura familiar e a comunidade em que a família está 
inserida, podem ser tão importantes nessa relação quanto o consumo, 
necessita-se uma melhor compreensão do tema e de como ocorre a vivência 
da mulher usuária de drogas com os seus filhos e qual a sua visão sobre esse 
processo. 

Pensando na experiência da maternidade, também é fácil se deparar 
com muitas diferenças sociais e culturais. Cada mulher tem a sua própria 
experiência em relação a esse momento. A partir disto é possível compreender 
que assim como a cultura, a maternidade também é única e não deve ser 
generalizada. O ser mãe é uma construção pessoal e cultural da mulher e que 
pode ter diferentes significados, também sendo vivenciado em diferentes 
épocas da vida, sendo o processo de maternidade uma experiência que vai 
muito além do que apenas gerar um filho, mas sim criar, educar e estar 
presente (LOBO, 2010). 

Seguindo na linha de pensamento desta investigação, teve-se como 
objetivo conhecer a visão que a mulher usuária de crack tem sobre a 
experiência da maternidade e como ela vivencia isso junto com os seus filhos e 
caracterizar o contexto de vida da família e qual a influência nesta vivência. 
 

2. METODOLOGIA 
 

 O presente trabalho é fruto da dissertação de mestrado intitulada “A 
visão da mulher usuária de cocaína/crack sobre a experiência da maternidade: 
vivência entre mãe e filho”, realizada juntamente ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. 
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Pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de um referencial antropológico 
e através da observação participante, da construção de diário de campo e de 
entrevistas semiestruturadas com cinco famílias onde houvesse mulheres que 
fizeram uso de crack na gestação. Embora a pesquisadora já tivesse vínculo 
com as famílias há três anos em razão do acompanhamento por meio de um 
projeto de extensão, os dados para a pesquisa foram coletados durante os 
meses de maio e agosto de 2014 nas residências, no território e no contexto 
social das participantes e foram analisados a partir da Teoria Interpretativa de 
Clifford Geertz. 

Para Geertz (2008) ao fazer etnografia necessita-se de uma descrição 
densa do que é observado. O trabalho de campo deve ser exaustivo e quase 
obsessivo, de forma participante, de maneira a não apenas pensar sobre o 
objeto de estudo, mas agir e pensar com ele, compreender seus signos e 
significados, se fazer presente. 

Todos os princípios éticos considerados para a elaboração da pesquisa 
foram ao encontro da Resolução nº 466/2012 do conselho Nacional de Saúde, 
do Ministério da Saúde, sobre Pesquisa com Seres Humanos e o projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem, 
pelo parecer 643.166. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Encontrou-se durante as interpretações dos depoimentos e dos diários 

de campo que alguns fatores poderiam influenciar na relação entre mãe e filho 
e na experiência da maternidade para essas mulheres. Observou-se ao longo 
do trabalho que o uso de drogas não foi o único fator que poderia exercer 
influência na experiência da maternidade e na relação destas mulheres com os 
seus filhos, pois o histórico familiar, a presença do companheiro, o 
planejamento desta gestação, o contexto social e cultural e as redes de apoio 
contribuíram, fosse de forma negativa ou positiva, também nesse processo. 

 A vivência entre mãe e filho, observada durante a coleta de dados, foi 
norteada por momentos de carinho e afeto em todas as famílias, para todas as 
mães a relação com os seus filhos foi permeada de vínculos, não sendo 
diferente do que qualquer experiência entre mães e filhos. A figura do 
companheiro, assim como a figura da própria mãe da mulher, são peças 
importantes ao tentarmos compreender a maternidade e como ela ocorre, pois 
a presença ou ausência do pai da criança e o apoio ou não da avó materna 
apareceram como fator norteador do processo. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Ao longo deste trabalho foi possível concluir que a gestação, a 
experiência da maternidade, a relação familiar e entre mães usuárias e os seus 
filhos, é de certa forma, vivenciada assim como em qualquer outra mulher que 
não faça uso de drogas, pois anseios, medo, insegurança e angústias são 
sentimentos vividos pela população em geral e não específicos de mulheres na 
condição de uso. A diferença é que para essas mulheres, além desses 
sentimentos ambivalentes e comuns a natureza feminina, elas ainda muitas 
vezes precisam enfrentar o preconceito e o estigma da sociedade, que a 
julgam incapazes de cuidar de seus filhos, as deixando ainda mais vulnerável 
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do que a própria condição de usuária de drogas já impõe em suas vidas. O fato 
é que devemos olhar menos para a substância e mais para a pessoa, pois a 
droga no contexto de vida destas participantes é apenas um ponto entre tantos 
que permeiam as suas relações, não devendo ela se sobressair sobre as 
vivências de vida dos usuários. 

Precisamos é de mais compreensão, perceber que a vida dessas 
mulheres vai além da substância, elas tem uma vida e um contexto social, 
familiar e cultural que ultrapassa o fato de serem usuárias de drogas, todas tem 
a sua história para contar, seus anseios como mãe, uma trajetória de vida e 
merecem ter o seu espaço dentro da sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: () Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O nascimento de uma criança gera na família uma série de mudanças, e 
traz consigo uma demanda na construção de projetos em relação ao futuro. No 
momento em que a criança é diagnosticada com paralisia cerebral, há uma 
mudança nestes projetos e a família precisa se adaptar para compreender o 
que significa paralisia cerebral e quais mudanças ocorre em sua vida, a partir 
deste momento. 

Essa criança desafia a família a recorrer a adaptações extrafamiliares, 
para além das modificações intrafamiliar, visto que a uma busca incessante 
para suprir as demandas de cuidado à criança (ANDRADE; VIEIRA; DUPAS, 
2011; OLIVEIRA; POLETTO, 2015). 

Cada família irá lidar de uma maneira muito singular, em alguns casos a 
família sofre rupturas pela condição da criança, outros se aproximam, a fim de 
serem efetivos no cuidado (LIMA; D’AMARAL, 2011). Por isso, os profissionais 
da saúde necessitam ter sensibilidade para construir um projeto terapêutico 
que atenda às necessidades da criança e da família. Dessa maneira a família 
terá apoio e será empoderada para atender as demandas da criança (DANTAS 
et al., 2010). 
 Neste sentido, o objetivo deste estudo foi desvelar o cuidado da família à 
criança com paralisia cerebral. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e 
exploratório, pois a pesquisa qualitativa tem um olhar mais subjetivo, dessa 
forma consegue transmitir valores, atitudes, crenças e sentimentos que buscam 
descrever fenômenos que não podem ser sintetizados em números (MINAYO, 
2013).  

O estudo foi realizado na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de um município situado ao sul do estado do Rio Grande do 
Sul/Brasil.  

Os participantes da pesquisa foram nove mães e um pai, de crianças 
com necessidades especiais decorrentes da paralisia cerebral que frequentam 
a instituição do estudo. A coleta de informações aconteceu em abril e maio de 
2017, por meio de entrevista semiestruturada, realizada pela pesquisadora, 
após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
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da Universidade Federal de Pelotas sob o Parecer nº 1.992.988, em 
30/03/2017. 

As entrevistas foram realizadas no local do estudo, de forma individual, 
em ambiente parcialmente reservado e foi utilizado um roteiro de entrevista 
semiestruturada. Durante as entrevistas foi utilizado o gravador do celular, com 
a finalidade de gravar os depoimentos, que foram transcritos ao termino das 
entrevistas. 

As informações que foram adquiridas durante essa pesquisa foram 
analisadas com base no método de análise temática de Minayo (2013).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A paralisia cerebral provoca alterações significativas no ciclo de vida da 

família, uma vez que o filho necessita de cuidados com a higiene, alimentação 
e estimulação, o que demanda que os cuidadores estejam sempre disponíveis 
(MIURA; PETEAN, 2012).  

Neste estudo pode-se observar que as famílias percebem que o cuidado 
vem agregado ao amor e à necessidade de estimulação constante das 
crianças. Neste sentido, autores afirmam que o estímulo ao sistema nervoso 
central é realizado com o objetivo de proporcionar maior autonomia à criança, 
visto que quanto mais precocemente realizar a estimulação neurológica, melhor 
será sua resposta, e, por consequência, a criança com paralisia cerebral irá se 
desenvolver e atingir o máximo de suas potencialidades (ROTTA, 2002; 
PIEROBON; GALETTI, 2008; MILBRATH et al., 2012). 

Outro ponto mencionado pelos participantes em relação ao cuidar de 
uma criança com paralisia cerebral foi à centralização da atenção de suas 
vidas na criança, fazendo com que abdiquem de outros papéis desenvolvidos 
para dedicarem-se quase que exclusivamente ao cuidado da mesma. 
Acontecem muitas mudanças em suas vidas e o cuidado dispensado chega a 
ser às 24 horas do dia. 

Essa mudança radical na vida dos pais faz com que modifiquem 
totalmente sua rotina e seus deveres. A dedicação exclusiva ao filho leva 
muitas vezes o cuidador principal, geralmente a mãe, a abrir mão de sua 
própria vida, assim passam a viver por seu filho abdicando da vida profissional 
e social em prol da criança. Após esse período, compreendem-se como 
vulneráveis e aceitam os cuidados especiais que a paralisia cerebral traz 
consigo. Dessa forma, os pais suprem as demandas de cuidados especiais, a 
fim de proporcionar o melhor desenvolvimento à criança (MILBRATH, 2013; 
MILBRATH, et al., 2016). 

Foi possível perceber nas falas que com o passar do tempo o cuidado 
tornou-se natural para os participantes, pois afirmaram que foram 
acostumando-se e se adaptando a situação. O tempo fez com que 
vivenciassem experiências únicas que talvez não pudessem ser 
prognosticadas por nenhum dos profissionais da área da saúde, sendo viável 
somente com o convívio diário.  

Então, à medida que o tempo passa, a família encontra forças para se 
ajustar à nova situação que irá ser vivenciada. O efeito inicial vai sendo 
superado e em seguida vão descobrindo a melhor maneira para lidar com a 
paralisia cerebral (ANDRADE; VIEIRA; DUPAS, 2011). O cotidiano faz com que 
essas famílias desenvolvam formas singulares de cuidado, uma vez que, 
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apoiados nas suas vivencias e experiências, vão adquirindo conhecimento 
sobre a condição da criança (BALTOR; DUPAS, 2013). 

Pode-se observar que o cuidado dispensado pela família, em especial 
pela mãe ao filho com paralisia cerebral, vai desde a conscientização da 
necessidade de uma estimulação precoce, fazendo com que a vida dos 
cuidadores modifique totalmente e se dediquem exclusivamente ao filho com 
necessidades especiais, e, que muitas descobertas fazem por si, sem auxílio 
dos profissionais, na convivência do dia a dia com o filho. 

4. CONCLUSÕES 
 

Ao buscar conhecer o processo de cuidado da família com o filho com 
necessidades especiais decorrentes da paralisia cerebral, foi possível 
vislumbrar a vivência dessas famílias que buscam estratégias de cuidado para 
com o filho, estimulando-o a fim de que possa adquirir autonomia. A família em 
especial a mãe abdica da própria vida em detrimento ao cuidado do filho com 
necessidades especiais, dedicando um cuidado conforme suas necessidades, 
e a partir das descobertas do dia a dia junto ao ser do cuidado. Neste sentido 
ressalta-se a importância da(o) profissional enfermeira (o) estar auxiliando esta 
família no sentido de empoderá-la para o cuidado do filho, servindo como rede 
de apoio. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra se articulam, 
flexibilizando posições, para que consigam construir um espaço de 
pertencimento, em que vivenciam as suas questões subjetivas, relacionadas à 
condição feminina, paralelamente às questões políticas e sociais de inserção 
em um movimento com forte conotação de luta política, tendo a terra e a busca 
de subsistência nela como foco imediato. Além disso, as mulheres assentadas 
sofrem com as dificuldades em relação ao acesso às informações e ações de 
saúde. Essas estão relacionadas às desigualdades das relações de gênero, às 
grandes distâncias entre a residência ou o trabalho e os serviços de saúde e 
ainda à precariedade dos serviços de saúde (BRASIL, 2015).  

A percepção de como acontecem as ações em saúde à mulher que 
vivencia o cenário do assentamento e sobre a incidência das questões de 
gênero sobre elas contribui para a superação do modelo tradicional de 
educação em saúde. Dessa maneira, este trabalho está centrado na questão 
da saúde da mulher assentada, sem esquecer que a educação em saúde deve 
destinar-se ao ser humano em sentido amplo (abarcando questões de gênero, 
cultura, espaço e tempo, inserção social, as distintas gerações, etc.), posto 
que, como postula Scott (1995, p. 75), estudos sobre mulheres são também 
estudos sobre os homens, pois um implica necessariamente o outro. 

 Frente ao contexto apresentado, objetivou-se compreender as 
percepções de mulheres assentadas em relação à educação em saúde, com 
ênfase na saúde da mulher assentada, procurando apreender questões de 
gênero. 
   

2. METODOLOGIA 
 

 Pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, realizada em um 
Assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra no Sul do Brasil. A 
coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, com nove 
mulheres, entre 35 e 60 anos residentes do assentamento. Quanto ao número 
de participantes, a repetição dos dados iniciou na sétima entrevista, no entanto 
por segurança optou-se por realizar mais duas entrevistas. A pesquisa obteve 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número do protocolo nº. 
0110/2009. As entrevistas foram gravadas com gravador MP3 com autorização 
das participantes, e posteriormente foram transcritas. Para garantir o 
anonimato, os depoimentos foram identificados pela letra E, seguida por 
indicadores numéricos que sinalizam a sequência das entrevistas. 

https://plus.google.com/u/0/107409019611246011654?prsrc=4
mailto:sandrabebling@gmail.com
mailto:elzaf@unijui.edu.br
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Quanto aos critérios para escolha das mulheres que iriam participar da 
pesquisa, partiu da constatação do interesse delas, isto é, a livre adesão, 
disponibilidade e motivação, frente ao tema proposto, reveladas durante 
conversas preliminares com a pesquisadora, que ocorreram na companhia da 
Agente Comunitária de Saúde. Portanto, os sujeitos em estudo são as 
mulheres que demonstraram interesse em compartilhar suas vivências no 
assentamento mediante as entrevistas. 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se a análise temática. Para Minayo 
(2014), trabalhar com esse método consiste em descobrir os núcleos de 
sentido que compõem uma comunicação, cuja presença signifique alguma 
coisa para o objeto analítico em estudo. Sendo assim, a análise temática 
desdobra-se em três etapas, sendo a primeira Pré-análise, na qual o 
pesquisador escolhe os documentos a serem pesquisados. Esta etapa por 
consequência pode ser dividida também em algumas tarefas, a saber: Leitura 
flutuante, na qual o pesquisador toma contato direto e intenso com o material; 
constituição do corpus na qual o universo estudado em sua totalidade deve 
responder a normas de validade como: Exaustividade, Representatividade, 
Homogeneidade e Pertinência (MINAYO, 2014). 

Assim, Minayo (2014), sugere alguns princípios os quais faz-se 
necessário na utilização de abordagens qualitativas, bem como, na análise 
temática, tais como: conhecer os termos estruturantes da pesquisa qualitativa; 
Definir o objeto condizente com abordagens qualitativas, pois a indagação 
inicial vai nortear o pesquisador durante todo o percurso; ter estreita relação 
com o marco teórico; Dirigir-se informalmente ao cenário que será realizada a 
coleta de dados para aproximação; Ir a campo munido de teoria e hipótese, 
mas aberto para questioná- las e ordenar/ organizar e impregnar-se do 
material.   
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da análise temática dos dados, emergiram três categorias. 
Destaca-se que neste momento optou-se por apresentar e discutir a categoria 
– Compreensões de mulheres assentadas acerca da educação em saúde. 
Os resultados a seguir apontam a necessidade de entrelaçamento de alguns 
elementos, durante ações educativas, como as questões de gênero e da vida 
cotidiana do assentamento, ou seja, as mulheres assentadas expressam o 
desejo de articular a prática vivida cotidianamente com a atividade educativa. 
Os depoimentos das mulheres evidenciam a vontade do grupo de mulheres 
assentadas de “debater” assuntos referentes à saúde, interligando-os com as 
vivências e dificuldades cotidianas do assentamento.  

Quanto a isso, Daron (2009) ressalta a necessidade de se pensar a 
saúde a partir da dinâmica complexa da vida do sujeito. São práticas centradas 
na vida e no cuidado com o ser existencial e sujeitos que se apresentam e 
privilegiam o acolhimento, as relações de afeto, o respeito às diferenças e de 
responsabilidade e pertencimento, construtoras de um novo jeito de fazer 
saúde e, também, de cuidar da vida e do ambiente. 
 Ademais, as falas das mulheres assentadas constataram a necessidade 
de articular as questões de gênero, sendo que esse achado concorda com o 
estudo de Louro (2010), de que os estudos de gênero nos oferecem amplas 
possibilidades de enriquecimento da reflexão teórica em saúde, podendo se 
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somar a outros esforços intelectuais e políticos para a compreensão da saúde 
e de seus determinantes de forma ampliada, transcendendo o foco em 
doenças. 
  

 
4. CONCLUSÕES 

 

As mulheres assentadas clamam por ações que as valorizem e que ao 
mesmo tempo possam respeitar os saberes prévios da mulher trabalhadora do 
campo. É fundamental contemplar as singularidades, as questões de gênero e 
particularidades do mundo rural e do assentamento, adotando-as como eixos 
orientadores para as práticas tanto educativas. É pertinente, que enfermeiros e 
demais profissionais dedicados ao cuidado do ser humano, o percebam como 
uma unidade bio-psico-social, cuja história é tecida no seio da cultura de seu 
tempo e de seu espaço de inserção.  
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EIXO TEMÁTICO: () Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Para Foucault (2003, p.267), “o objeto de análise é sempre determinado 
pelo tempo e pelo espaço”. Por isso, situa-se a emergência do objeto deste 
estudo como um efeito das transformações no sistema assistencial psiquiátrico 
a partir da aprovação da Lei 10.216/2001 que instituiu a Reforma Psiquiátrica 
no Brasil e proporcionou a constituição do modelo de práticas em saúde mental 
denominado Atenção Psicossocial.  

A partir do entendimento de que outras verdades e saberes acerca da 
manifestação da loucura estão sendo fabricadas, e que vão ao encontro de um 
novo paradigma e nova ética, este trabalho visa demonstrar como o discurso 
psicossocial está sendo abordado a partir de pesquisas que utilizam os 
conceitos e perspectivas teóricas de Michel Foucault. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização deste estudo buscou-se mapear, inicialmente, as 

dissertações e teses no site da CAPES, que utilizavam o referencial teórico 
e/ou metodológico de Foucault em pesquisas que versavam sobre o tema 
‘saúde mental’. Outro critério de delimitação refere-se à data de publicação dos 
estudos: foram selecionados aqueles publicados após o ano de 2001, ano da 
aprovação da Lei 10.216 que instituiu a Reforma Psiquiátrica. 

Para tanto, inicialmente foram utilizados os descritores “Saúde Mental” e 
“Foucault” e apareceram 101 estudos (23 teses e 77 dissertações e um 
profissionalizante). A partir de uma leitura interessada foram escolhidos oito 
estudos (duas teses e seis dissertações) que abordam o tema da saúde 
mental, explorando posturas analíticas, caminhos investigativos, “ferramentas” 
e os diferentes conceitos adotados do pensamento de Michel Foucault. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Alguns estudos discutem questões de procedimentos de pesquisa e 

modos de pesquisar em Saúde Mental a partir das contribuições de Michel 
Foucault. 

mailto:janainaqwill@yahoo.com.br
mailto:kantorski@uol.com.br
mailto:psicopaulla@yahoo.com.br
mailto:mirelapick@hotmail.com
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Prandoni (2005) analisou a loucura e a complexidade na clínica do 
quotidiano, defendendo a tese de que a abordagem antimanicomial e sua 
compreensão do sofredor psíquico como sujeito complexo e subjetivo em si 
próprio constitui uma das possibilidades para a condução à humanização da 
loucura.  A análise desenvolvida centrou-se nos seguintes enunciados: As 
atividades humanas que tornam possíveis suas próprias disciplinas; Clínica do 
Quotidiano: um projeto; e A Reforma Psiquiátrica possível e situada. 

Severo (2003) insere, em sua dissertação, a discussão sobre a maneira 
com que a “loucura” e “família” são produzidas arqueológica e 
genealogicamente no discurso antimanicomial. Para essa autora, esse discurso 
é constituído por quatro práticas discursivas: a psicanálise, a teoria da 
hereditariedade, a neurociência e a terapia sistêmica. 

Angeli (2006) problematizou as práticas e saberes do Movimento 
Antimanicomial no Brasil, buscando as rupturas, acontecimentos e enunciados 
que ganham visibilidade em uma análise arqueológica e genealógica. Os 
enunciados trabalhados foram: gestão popular, humanização, humildade, 
reinserção, desinstitucionalização, a arte é o grande canal de expressão do 
homem, fazer da clínica um ato político, Atenção Psíquica Intensiva, lugar 
humano, periculosidade latente, loucos de todo gênero, inimputabilidade, 
autonomia e autogestão, e intersetorialidade. 

Marucci (2003) realizou uma análise de discurso, teorizada por Foucault 
e Pêcheux, sobre as construções discursivas dos sentidos da loucura na mídia 
impressa, após a aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil, a partir 
do estabelecimento oficial do enunciado ‘extingam os manicômios’.  
Problematizou os mecanismos discursivos e de poder que propiciaram a 
instituição dessa lei, o deslocamento dos efeitos de sentidos sobre o louco e as 
ressignificações produzidas no imaginário social. 

Batista (2010) discutiu a construção e implantação de um projeto de 
gestão da Rede de Atenção Psicossocial em Aracaju, enfocando os efeitos 
produzidos a partir da execução de uma política pública implicada com práticas 
de desinstitucionalização. Evidenciou que a governamentalidade dessa gestão 
ocorre a partir de práticas normativas a serviço do controle dos corpos, e 
também de práticas de resistência presentes tanto na esfera da gestão quanto 
da assistência. 

Toledo (2003) problematizou a loucura na ordem do discurso de 
familiares de pacientes de um Hospital-Dia, identificando que estes 
absorveram, em seus discursos, os enunciados sobre as doenças mentais, 
caracterizados pela presença marcante dos enunciadores médicos e 
especialistas e pela desqualificação do saber dos familiares. 

Silva (2012) investigou historicamente o processo de realização da IV 
Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial (CNSM-I), buscando 
problematizar os discursos e práticas que constituem o campo da saúde mental 
brasileira, e os embates e conflitos de interesses que se perpetuam nos 
serviços substitutivos. 

Nicaretta (2010) buscou descrever o campo do ‘Mercado das 
Psicoterapias’ e mostrar as condições de sua emergência.  Utilizou o método 
histórico da arqueologia dos saberes, de Michel Foucault, para descrever os 
discursos sobre práticas psicoterápicas encontrados em dois períodos distintos: 
a era dos impérios (1875-1920) e a era dourada (1945-1970). O autor finaliza a 
tese demonstrando o modo com que o ‘mercado das psicoterapias’ se 
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constituiu na era dourada, influenciado por questões políticas, sociais e 
culturais no contexto pós-Segunda Grande Guerra. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A leitura destes estudos demonstrou o quanto a reforma psiquiátrica está 

imersa numa rede de poder e atravessada por comportamentos, desejos e 
discursos, que perpassam as diversas dimensões de vida do indivíduo:  
individual, familiar, social, profissional (produção) e cultural. Defende-se que o 
discurso psicossocial está sendo produzido no interior de uma batalha, assim 
está disputando saberes e produzindo modos de desejar e valorar que 
constituem outras experiências e outras formas de ser sujeito usuário e 
trabalhador em saúde mental.  Isto porque esse discurso está determinado pela 
emergência e descontinuidade da história que o situa em uma rede discursiva 
que movimenta os poderes e fabrica saberes e verdades. 
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1       (  ) Eixo 2            ( X ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Memória é um conjunto de dados objetivos e subjetivos que sustentam 
as representações na esfera social, não são apenas informações que 
constituem uma parte, são uma construção viva, pulsante e que estão em 
constante mudança (GONDAR; DODEBEI,2005). Nas considerações de Josso 
(1999) denominações como autobiografia, biografia, relato oral, depoimento 
oral, história de vida, história oral de vida, história oral temática, relato oral de 
vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da expressão 
polissêmica da história oral que servem para a utilização de um método 
científico que visa, não apenas colaborar com a ciência da educação trazendo 
novas dimensões e conhecimentos como, também, colocar o sujeito na posição 
de protagonista de sua formação e do processo de investigação sobre ela. 
Para Bueno (2002) as narrativas autobiográficas são amplamente empregadas 
em pesquisas em ciências sociais, pois contribuem para o entendimento da 
forma como os seres humanos experenciam o mundo. Em outras palavras, 
narrativas (auto)biográficas são úteis para avaliar a repercussão das 
experiências de vida e da formação nas práticas profissionais (SANTOS; 
GARMS, 2014). Nesse contexto, o conhecimento sobre as memórias na 
história da enfermagem torna-se imprescindíveis no processo de reflexão sobre 
a subjetividade do trabalho e na construção da sua identidade profissional 
(SANTOS ET AL, 2011).  

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho aborda uma revisão integrativa de literatura em 

busca de produções científicas no Banco de teses e dissertações do portal da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que 
utilizam autobiografias, história de vida e memórias como metodologia de 
investigação científica em teses na área do conhecimento da enfermagem. 
Para tanto foi utilizado os seguintes as seguintes palavras no campo de busca: 
“autobiografia”, “memórias” e “histórias de vida”. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram encontradas no total 3380 publicações, destas doze (12) teses 
com o descritor “ memórias”, uma (1) com “autobiografia” e, três mil trezentos e 
sessenta e seta (3367) com “histórias de vida”. Percebe-se que ainda, é 
escasso a utilização de trabalhos que utilizam autobiografias, histórias de vida 
e memória como metodologia investigativa. Entretanto, ressalta-se que por 
meio da utilização desse tipo de método torna-se possível interligar elementos 
com relação entre a construção da identidade dos trabalhadores com a sua 
profissionalização na enfermagem e suas histórias de vida. 

 
4. CONCLUSÕES 

Assim sendo, percebe-se a necessidade de maior compreensão da 
relação hegemônica que há entre história da enfermagem, memórias e 
narrativas de experiência pessoal na (re) construção da identidade profissional 
na enfermagem brasileira.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 (X) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Muito se estuda sobre a peregrinação anteparto das mulheres atendidas 
pelo setor público de saúde, mas pouco se pesquisa sobre a ocorrência de 
uma peregrinação também de mulheres gestantes atendidas no subsetor 
suplementar de saúde. Esta peregrinação possui uma configuração diferente 
da vivenciada no setor público, estando cada vez mais relacionada as vivências 
no pré-natal e não no período anteparto (Veleda, 2015).  

Este estudo visa identificar a peregrinação vivida por mulheres gestantes 
na busca por atenção à gestação, parto e nascimento, analisando os desafios e 
os entraves na assistência pré-natal na Saúde Suplementar de Porto Alegre, 
RS. Partiu-se das seguintes questões norteadoras: existe uma peregrinação de 
mulheres gestantes atendidas nos serviços de saúde suplementar? Se sim, 
como ocorre esta peregrinação? Ao reconhecer caminhos e dificuldades 
vividas pelas mulheres na busca pelo atendimento à gestação e ao parto, 
possa-se contribuir com a construção e a consolidação de práticas e políticas 
públicas que garantam uma assistência humanizada e em defesa dos direitos 
das mulheres, recém-nascidos e famílias.  

2. METODOLOGIA 
 

Estudo etnográfico, realizado no município de Porto Alegre durante os 
anos de 2014 a 2015. Participaram do estudo oito mulheres, com idades entre 
22 e 41 anos, gestantes que realizaram seu pré-natal no subsetor de saúde 
suplementar. O cenário de estudo foi o contexto de vida das mulheres. A coleta 
de dados ocorreu por meio do método etnográfico (Geertz, 2008). Foram 
utilizadas como instrumentos de pesquisa a observação participante, a 
entrevista e o uso do diário de campo.  

Os dados foram gerados durante os encontros em diversos contextos: 
visitas domiciliares, consultas médicas, realização de exames, passeios em 
shoppings, chás de fraldas, mensagens telefônicas e redes sociais. Nos 
encontros presenciais utilizou-se o gravador de voz para registro das falas. 
Além disso, utilizou-se os registros dos diários de campo. A análise se deu a 
partir do referencial teórico da Teoria Interpretativa da Cultura de Clifford 
Geertz (2008). Respeitou-se a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 
(Brasil, 2012), sendo enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa e obtendo 
aprovação em abril de 2014 por meio do parecer CEP nº522742. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

mailto:alineav@ufcspa.edu.br
mailto:tatiana.gerhardt@ufrgs.br


 

 

798 
 

 Identificou-se a existência de uma peregrinação das mulheres na saúde 
suplementar porto-alegrense, a qual configurou-se não no período anteparto, 
mas durante a gestação no momento em que a mulher procura profissionais de 
atendimento pré-natal nos planos de saúde.  

As mulheres acompanhadas recorreram a no mínimo dois profissionais 
diferentes até encontrarem os obstetras ou, se isso não era possível, até elas 
se conformarem com os profissionais que seus planos de saúde ofereciam. 
Muitas vezes não havia escolha possível, vários profissionais haviam ou 
desistido da obstetrícia ou faziam “obstetrícia do seu modo”, seguindo as “suas 
rotinas”, as quais estavam mais relacionadas a conveniências pessoais do que 
a características gestacionais ou ao desejo das mulheres.  

A principal dificuldade encontrada nestas peregrinações foi encontrar, no 
plano de saúde conveniado, um obstetra que se dedicasse a obstetrícia. Por 
mais que a frase soe estranha ou contraditória, essa foi a realidade 
evidenciada, sendo difícil encontrar profissionais médicos, especialistas em 
ginecologia e obstetrícia e que não exercessem apenas ginecologia. A partir de 
então a peregrinação continuava, as mulheres iam de consultório em 
consultório testando os profissionais, ouvindo o que eles tinham a dizer e 
tirando suas conclusões. Aquelas que possuíam mais de um profissional 
obstetra cadastrado em seu plano marcavam consultas com os médicos 
indicados pelas suas redes sociais e aí as diferenças se acentuavam entre 
quem “faz obstetrícia ou quem faz cirurgia”.  

Apesar das mulheres desejarem participar do seu parto e de 
verbalizarem suas necessidades, escolhas e preferências, elas não 
encontraram ambientes e condições favoráveis para que seus desejos fossem 
viabilizados. Para algumas mulheres a peregrinação finalizou quando 
encontraram o que desejavam no final do caminho, para outras não houve 
possibilidade nem de peregrinar atrás de suas escolhas, pois os planos de 
saúde não lhes ofereciam nem esta oportunidade.  
 

4. CONCLUSÕES 
 

Concluímos na existência de uma intensa e ainda invisível peregrinação 
de mulheres gestantes nos serviços conveniados de saúde de Porto Alegre em 
busca de cuidados durante a gestação, o parto e o nascimento. Entendemos 
que peregrinar para encontrar um obstetra que ‘seja obstetra’ é cruel, é diminuir 
as possibilidades das mulheres de escolherem os seus caminhos.  

Peregrinar em busca de profissionais comprometidos com o nascimento 
nada mais é do que encontrar alguém que respeite as suas escolhas e não 
delimitem os seus caminhos. É tentar fugir dos procedimentos desnecessários, 
das intervenções de rotina que assustam, dos cortes do períneo 
indiscriminados, das cesarianas sem indicação clínica e da separação do 
recém-nascido no pós-parto imediato. É deslocar-se, movimentando-se por 
itinerários que fogem da captura e medicalização dos corpos, em busca do 
parto que desejam, reafirmando a possibilidade de parir a partir da construção 
da autonomia feminina (Medeiros, 2014).  

 “Encontrar um obstetra que faça obstetrícia” causa um estranhamento 
enorme, levando a reflexões sobre a escolha feita por estes profissionais e 
sobre a ética médica envolvida nestes casos. Assim, este trabalha inova na 
medida em que traz ao cenário da saúde suplementar uma realidade até então 
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relacionada apenas com os serviços públicos de saúde, desmistificando a 
qualidade da assistência prestada por esses serviços e midiatizada. Em 
tempos de luta pelos setores públicos, é necessário cada vez mais mostrar que 
não apenas o SUS possui problemas, mas que também os serviços privados e 
suplementares carecem de humanização e, principalmente, regulação 
adequadas.  

Ressaltamos que, como enfermeiras, ter a experiência científica de 
pesquisa com abordagem das Ciências Sociais como a Etnografia, utilizando-
se de um referencia teórico da Antropologia, nos possibilitou um novo olhar 
sobre as possibilidades da pesquisa em Enfermagem e Saúde, demonstrando 
a importância de se incluir abordagens diferenciadas das comumente 
propostas na academia para a geração de novos conhecimentos. Com esta 
vivência abriu-se um novo e intenso campo de conhecimento, com abordagens 
metodológicas possíveis de serem empregadas nas pesquisas em 
Enfermagem e saúde e principalmente geradoras de aprendizado com intensa 
relevância para as políticas de saúde e para a sociedade.  
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EIXO TEMÁTICO: (  ) Eixo 1 (  ) Eixo 2 ( x ) Eixo 3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os acidentes tidos como de urgência e emergência, além de consistirem 
em uma das principais causas de óbito, são também responsáveis por lesões 
em variados graus, incapacidades permanentes e temporárias, sequelas, dor e 
sofrimento para as vítimas e seus familiares em todo o mundo (OLIVEIRA; 
MELLO JORGE, 2008). Para atender vítimas decorrentes de qualquer tipo de 
acidente, surgiu o atendimento pré-hospitalar, sendo a assistência realizada 
fora do ambiente hospitalar,  socorrendo  vítimas nos primeiros minutos do 
agravo à sua saúde. Este trabalho objetivou conhecer a percepção da equipe 
de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência acerca do 
atendimento prestado à comunidade. Focando no atendimento pré-hospitalar 
em urgência e emergência. Justifica-se pelo fato da equipe de enfermagem ao 
compreender sua atuação no atendimento prestado à comunidade, poderá 
refletir sobre a assistência prestada, questionou-se: Qual a percepção da 
equipe de enfermagem acerca do atendimento do SAMU prestado à 
comunidade? 

 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva. Seguiu os 
princípios éticos  foi aprovada  sob CAAE: 66854717.7.0000.5317.Realizada 
em um SAMU, de uma cidade do Rio Grande do Sul. Incluídos na pesquisa 
profissionais enfermeiros e técnicos no mínimo um ano no serviço, excluídos 
da pesquisa profissionais enfermeiros e técnicos afastados do serviço 
totalizando cinco enfermeiros e quatro técnicos em enfermagem. Utilizou-se 
entrevistas semiestruturadas  realizadas de forma individual em data e hora 
pré- estabelecidas, de abril a maio de 2017, em sala reservada no SAMU, 
gravadas e  transcritas pela  pesquisadora. Da análise dos dados emergiu o 
tema: percepção da equipe de enfermagem acerca do atendimento prestado 
pelo SAMU à comunidade. 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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  O SAMU tem como objetivo a prestação de assistência pré-hospitalar a 
pacientes vítimas de agravos de natureza clínica ou traumática, no momento e 
no local de ocorrência do agravo à saúde. Além de realizar o transporte destas 
vítimas de forma segura e eficaz até os serviços de saúde que possam acolher 
cada paciente individualmente de forma resolutiva à sua necessidade. Sendo, 
então considerado um importante elo entre os diferentes níveis de atenção do 
SUS (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2016). 
 Este serviço funciona através de ligação telefônica para o número 192, e 
está ligado diretamente, 24 horas por dia, a uma Central de Regulação, onde 
um profissional médico regulador acolhe e ordena todos os pedidos  de  ajuda  
médica,  julgando sua  gravidade,  priorizando  o  conjunto  de  necessidades  
que  ocorrem  à  central e gerenciando o conjunto de recursos disponíveis, de 
forma a oferecer a melhor resposta possível a cada demanda, sempre na 
perspectiva de garantia de acesso (BRASIL, 2006b). 
 Quando questionados acerca da percepção do atendimento da equipe 
de enfermagem prestado à comunidade pelo SAMU, percebeu-se que avaliam 
o serviço como sendo de extrema importância para a população, uma vez que 
este é o primeiro a chegar e prestar socorro à vítima ainda no local de 
ocorrência, otimizando o atendimento, evitando sequelas e realizando um 
transporte adequado para outro serviço de saúde, este atendimento possibilita 
às vítimas uma chance de sobrevida maior. 
 Ribeiro (2001) define o APH como um conjunto de ações executadas 
antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar, o que pode influir de 
maneira positiva nas taxas de morbidade e mortalidade. Sendo que a 
assistência qualificada na cena, o transporte e a chegada precoce ao hospital 
são fundamentais para que o paciente chegue ao mesmo com vida.  
  Os enfermeiros acreditam ainda que com a implantação do SAMU 
a população se beneficiou, principalmente no que diz a respeito a agilidade da 
chegada no local do chamado.  
 Para que aconteça um atendimento adequado e preciso àqueles que 
necessitam, é de suma importância que esta assistência seja realizada com 
resposta rápida e adequada (FERNANDES, 2004).   
  Nota-se que a equipe deve zelar sempre por uma assistência 
humanizada. Saber se colocar no lugar do outro e de seus familiares, ou seja, 
ter empatia. Tratar o outro como gostaria de ser tratado.  
 A equipe tem por dever a proteção da vítima, apresentar competência 
humana e técnica, ter sensibilidade para tomar decisões de forma ética, a fim 
de manter a integridade da pessoa, buscando quais as melhores soluções que 
se têm, diante das reais circunstâncias que a vítima se encontra (GOLDIM, 
2017). 
 Os técnicos em enfermagem  atribuem a sua atuação no serviço ao 
trabalho em equipe, que este é a peça fundamental na prestação de um bom 
atendimento a população. Estes profissionais no SAMU tuam juntamente com o 
condutor da ambulância, e às vezes com um enfermeiro.  
 O trabalho em equipe é uma ferramenta importante nesse tipo de 
atendimento, visto que  a relação de reciprocidade e interação entre os 
mesmos, beneficia as vítimas, pois o resultado de um bom atendimento é 
focado nos seus saberes e suas técnicas, mas respeitando sempre as 
especificidades, competências e responsabilidades de cada um (PEREIRA; 
LIMA, 2009). 
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  Observou-se que enfermeiros e técnicos compreendem-se de forma 
diferente, sendo que os enfermeiros se percebem dentro de um sistema que 
tem uma forma própria de agir e é voltado para a estruturação do serviço como 
um tudo,  como forma de dar resposta rápida e eficiente a comunidade 
solicitante. Já no olhar do técnico de enfermagem, compreende-se a 
preocupação com a técnica a ser executada, ficando claro o trabalho em 
equipe, para que esta técnica possa ser efetiva. Acredita-se que a diferença 
nos olhares de ambos profissionais se deva ao fato de cada um ter papéis 
diferentes bem definidos. 
  

 
4. CONCLUSÕES 

 
         Conclui-se que a equipe de enfermagem considera seu serviço de 
extrema importância para a comunidade realizando com trabalho em equipe 
humanizado, qualificando assim a assistência  através  do amor e  dedicação 
pela profissão. 
              Este estudo acrescentou maior bagagem teórica em relação ao 
atendimento pré-hospitalar bem como o entendimento da prática exercida pelos 
profissionais.  

Sugere-se a realização de um estudo observacional a fim de reforçar 
os achados nesta pesquisa através da análise das falas dos participantes.  

Por fim, almeja-se que todos que tiverem acesso a este trabalho 
possam reconhecer respeitar e compreender a importância deste serviço e do 
trabalho destes profissionais.  
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