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APRESENTAÇÃO

A 16ª Semana de Enfermagem da UDESC integrou a 81ª Se-
mana Brasileira de Enfermagem (SBEn), promovida pela Associa-
ção Brasileira de Enfermagem (ABEn) à nível nacional. Em virtude 
do contexto da pandemia de COVID-19 e das orientações de dis-
tanciamento social e medidas preventivas comunitárias preconiza-
das pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério 
da Saúde, a Comissão Organizadora do evento no Departamento 
de Enfermagem da UDESC se reinventou e promoveu a celebração 
da Semana em sua primeira versão online. 

A edição da SBEn desse ano destacou a visibilidade da En-
fermagem no plano global com as comemorações do bicentenário 
de Florence Nightingale e com a indicação da OMS do ano de 2020 
como o Ano Internacional da Enfermagem e da Enfermeira Obsté-
trica, o que culminou no lançamento mundial da Campanha Nur-
sing Now. Esta promoveu programações em diversas cidades do Bra-
sil, especialmente visando o apoio aos profissionais de enfermagem 
atuantes no enfrentamento à COVID-19. 

Em Chapecó, para a realização do evento online utilizaram-se 
diferentes mídias virtuais: página do evento no site da UDESC Oes-
te (https://www.udesc.br/ceo/semanaenf), Facebook e Instagram, 
oferecendo diariamente no período de 12 a 20 de maio de 2020, ma-
teriais, textos e vídeos para fazer os participantes pensarem, refleti-
rem, e se conectarem com o tema do evento promovido pela ABEn: 
“Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”. 

A programação proporcionou troca de conhecimentos e ex-
periências advindas dos saberes e fazeres da Enfermagem. O for-
mato da Semana no formato digital, que proporcionou momentos 
online, também oportunizou a divulgação via web da Universidade 
e Canal do YouTube postagem de materiais e vídeos, com temáticas 
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relacionadas ao tema definido pela ABEn Nacional. Ainda, ocor-
reram duas conferências (Webinar) com convidadas, as quais estão 
acessíveis ao público pelo canal da UDESC Oeste no YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCxI7jYa-HXvOnWt205BY08A/
playlists). Entre os assuntos da Semana da Enfermagem, foram abor-
dados: a situação e os desafios enfrentadados pelos profissionais da 
Enfermagem no contexto da pandemia; e o protagonismo e o reco-
nhecimento da profissão pela sociedade.

Foram aprovados no evento 178 trabalhos científicos, nas mo-
dalidades de resumo simples e expandido advindos de diversas regiões 
do país, devido à possibilidade de participação no evento online. O 
evento contou com o apoio das instituições parceiras: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Chapecó; Hospital Regional do Oeste e ABEn-SC 
Núcleo Chapecó. Participaram profissionais de Enfermagem, docen-
tes, residentes e estudantes de graduação e pós-graduação.

Agradeço a participação de todos na 16ª Semana de Enfer-
magem da UDESC que propiciou reflexões enriquecedoras para a 
profissão e possibilitou a divulgação de trabalhos e materiais pro-
duzidos por graduandos, mestrandos e docentes de Enfermagem da 
UDESC Oeste e de outras instituições.

Pelo fortalecimento e valorização da Enfermagem, seguimos!

Profa. Dra. Clarissa Bohrer da Silva
Coordenadora Geral do Evento
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INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

•Programação disponível em: 
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/2987/
PROGRAMA__O__atualizada_em_11_05__15892139681364_2987.pdf

•Materiais disponibilizados na página do evento, por data, 
conforme segue: para visualizá-los, acesse: 
https://www.udesc.br/ceo/semanaenf/materiais

12/05/2020

•Banner “ABEn — De Florence aos dias atuais”
•Folder “A Enfermagem e suas interfaces 
com a construção social brasileira”
•Vídeo Nursing Now UDESC I
•Vídeo Semana de Enfermagem 2020 COFEN
•Vídeo “Saúde, Democracia, Cidadania — Profª Sueli Barrios”

13/05/2020

•Folder “Áreas de atuação do(a) Enfermeiro(a)”
•Folder “Programa de extensão: Processo 
de enfermagem na rede de atenção”
•Vídeo Nursing Now UDESC II
•Vídeo “Trajetória Profissional — Profª 
Bernadette Kreutz Erdtmann”
•Vídeo “Egresso UDESC — Enfº André Mafissoni” 
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14/05/2020

•Cartilha para a população COVID-19 — PET-Saúde
•Folder “Higienização das mãos com álcool”
•Folder “Higienização das mãos com sabão”
•Folder “Máscar de pano”
• Infográfico I COVID-19
• Infográfico II COVID-19
• Infográfico III COVID-19
•Vídeo “Trajetória Profissional — Profª Maria Luiza B. Brum”
•Vídeo “Valorização da Enfermagem: Somos 
Protagonistas — Enfª Camila Bernardi”
•Vídeo “Informações para pacientes com doença 
renal crônica (DRC) sobre a COVIC-19”
•Vídeo “Cuidados sobre a COVID-19”

15/05/2020

•Folder “Programa de Extensão Saúde e Equilíbrio”
•Vídeo “Liderança na Enfermagem — Profª Fabiane Pertille”
•Vídeo “Programa de extensão: Promoção da saúde 
de indivíduos privados de liberdade”
•Vídeo “Grupo de Pesquisa LABIGEPS”

16/05/2020

•Folder I “Programa de Extensão: Ambiente, 
desenvolvimento e saúde humana”
•Folder II “Programa de Extensão: Ambiente, 
desenvolvimento e saúde humana”
•Vídeo “Políticas de Educação Permanente em Saúde — CIES”
•Vídeo “Programa de Extensão: Ações para a promoção e 
prevenção de infecções, intoxicações e desastres naturais”

17/05/2020

•Folder II “Programa de Extensão Saúde e Equilíbrio
•Vídeo “Educação Permanente em Saúde — Profª Carine Vendruscolo”
•Vídeo “Experiências de Portugal — Acadêmica de Enf. Suéli”

18/05/2020

•Folder Adolescente COVID-19 “Programa de Extensão: 
Promovendo a saúde mental na Atenção Primária em Saúde” 
•Folder Criança COVID-19 “Programa de Extensão: Promovendo 
a saúde mental na Atenção Primária em Saúde”
•Vídeo “COVID-19: Fala Kaigang”
•Vídeo “Orientações à gestantes e puérperas sobre a COVID-19”
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19/05/2020

•Folder I “Política Nacional de Atenção Básica”
•Folder II “Política Nacional de Atenção Básica”
•Vídeo “Prevenção Quaternária — Lançamento de Livro”
•Vídeo “Campanha Nursing Now — UDESC III”
•Vídeo “Campanha Nursing Now — UDESC IV”
•Vídeo “O que é Enfermagem? — Prof. Joel Mancia”
•Vídeo “O que é Enfermagem? — Milena 
Lopes (Prefeita de Vargem-SC)” 

20/05/2020

•Página Especial da campanha Contra a 
Violência nos Serviços de Saúde
•Banner “Programa de extensão Promovendo a saúde mental na APS”
•Vídeo “Campanha Nursing Now — UDESC V”
•Vídeo “Grupo de Estudos sobre Saúde e Trabalho 
— Profª Letícia de Lima Trindade”
•Vídeo “Programa de Extensão: Saúde e Equilíbrio”
•Vídeo “O que é Enfermagem? Enfª Daiane e Enfª Dilce”
•Vídeo “O que é Enfermagem? — Enfª Jussara”
•Vídeo “O que é Enfermagem? — Deputada Federal Carmen Zanotto”

•Webinar disponíveis na página do evento. 
Para visualizar as Webinar, acesse: https://www.
udesc.br/ceo/semanaenf/webinar

• 1ª Webinar:  
“Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”
Convidade: Ângela Alvarez  
(UFSC — Presidente da ABEn SC)

• 2ª Webinar:  
“Atução da Enfermagem no enfrentamento à COVID-19”
Convidada: Helga Regina Bresciani  
(Presidente COREN SC) 
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SÍNTESE DA 
REALIZAÇÃO DAS 

DUAS WEBINAR 
NA 16a SEMANA DE 

ENFERMAGEM UDESC

Profa. Dra. Clarissa 
Bohrer da Silva 

Profa. Dra. Denise Antunes 
de Azambuja Zocche 

Profa. Dra. Olvani 
Martins da Silva 

Profa. Dra. Letícia 
de Lima Trindade

No dia 12 de maio de 2020, ocorreu a 
abertura oficial da 16ª Semana de Enferma-
gem da UDESC, realizada em versão online, 
pelo Canal do Youtube da UDESC Oeste. A 
cerimônia contou com a presença da Chefe 
do Departamento de Enfermagem da UDESC 
Oeste, Profa. Dra. Olvani Martins da Silva, 
a Diretora Diretora Geral Pro Tempore da 
UDESC Oeste, Profa. Dra. Silvana dos Santos 
Zanotelli, e o Magnífico Reitor da UDESC, 
Prof. Dr. Dilmar Baretta. 

Nesse mesmo dia ocorreu a apresen-
tação da 1ª Webinar com o tema “Qualidade 
em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS” 
que contou com a convidada Presidente da 
ABEn-SC, Profa. Dra. Angela Maria Alva-
rez (UFSC), com a mediação da Profa. Dra. 
Olvani Martins da Silva (UDESC Oeste). 
A explanação da palestrante abordou uma 
retrospectiva histórica acerca da Enferma-
gem e da Semana Brasileira de Enferma-
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gem. Destacou que o papel do enfermeiro 
se pauta na primazia do cuidar e do cui-
dado do indivíduo em sua complexidade e 
integralidade. A palestrante trouxe dados 
acerca da força de trabalho em Enferma-
gem no mundo e no Brasil e as orientações 
estratégicas para o avanço e fortalecimen-
to da categoria nos sistemas e serviços de 
saúde. Ressaltou a colaboração interprofis-
sional nas equipes de saúde e a necessidade 
de repensar acerca da conformação da En-
fermagem brasileira, de modo a contemplar 
uma formação direcionada às competências 
profissionais como cidadão e responsável 
pela saúde das pessoas. Essa Webinar está 
disponível para visualização no Canal da 
UDESC Oeste no YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=v5kwd38Xfc0.

A 2ª Webinar com o tema “Atuação da 
Enfermagem no enfrentamento à Covid-19” 
contou com a participação da presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina (COREN-SC), Helga Regina Bres-
ciani, e foi mediada pela Profa. Dra. Letícia 
de Lima Trindade (UDESC Oeste). A expla-
nação da palestrante abordou a situação atual 
da atuação da Enfermagem no contexto da 
epidemia da COVID-19, relembrando as atri-
buições da profissão, os desafios no cotidiano 
de cuidado, o protagonismo e o reconheci-
mento da Enfermagem pela sociedade, espe-
cialmente nesse ano, considerado o ano da 
Enfermagem. Ainda a palestrante apresentou 
desafios impostos pela pandemia, discorreu 
sobre as principais demandas do COREN-SC 
frente ao apoio aos profissionais de enferma-
gem e fiscalização dos serviços no contexto 
vivenciado, confrontando o papel da forma-
ção em enfermagem para melhor preparar os 
enfermeiros no enfrentamento dessas situa-
ções e mudanças eminentes na área da saúde. 
Essa Webinar continua disponível no Canal 
da UDESC Oeste no YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=cwruR_kX5CU.Série A
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SÍNTESE DOS MATERIAIS 
INFORMATIVOS 

E AUDIOVISUAIS 
DIVULGADOS NA 

16a SEMANA DE 
ENFERMAGEM UDESC

Profa. Dra. Clarissa 
Bohrer da Silva 

Profa. Dra. Denise Antunes 
de Azambuja Zocche 

A 16ª Semana de Enfermagem UDESC 
ocorreu por diversos meios virtuais, utilizan-
do a página do evento no site da UDESC Oes-
te (https://www.udesc.br/ceo/semanaenf), 
Facebook e Instagram, de modo a oferecer 
diariamente, no período de 12 a 20 de maio 
de 2020, materiais informativos, educativos e 
vídeos para fazer os participantes pensarem, 
refletirem, e se conectarem com o tema do 
evento promovido pela ABEn: “Qualidade 
em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”.

Nesse sentido, tivemos a produção de 
materiais audiovisuais com ilustres convida-
dos comentando acerca da Enfermagem nos 
diferentes campos de atuação: Enfa Daiane 
Cristina Teixeira e Enfa Dilce Zenaro (ges-
toras municipais), Enf Joel Rolim Mancia 
(Docente UNISINOS e Diretor da Academia 
Brasileira de História da Enfermagem), Enfa 
Milena Lopes (Prefeita de Vargem-SC), Enfa 
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Jussara Valentin (Coordenadora da Residên-
cia e da Educação Permanente do Hospital 
Regional do Oeste), Enfa. Sueli Terezinha 
Goi Barrios (Conselheira Nacional de Saúde) 
e Enfa Carmen Zanotto (Deputada Federal). 
Também tivemos Enfermeiros relatando a 
sua trajetória profissional e os desafios para a 
Enfermagem Brasileira: Enf. André Mafisso-
ni (egresso UDESC), Enfa. Maria Luiza Bevi-
laqua Brum (docente UDESC), Enfa. Berna-
dette Kreutz Erdtmann (ex-docente UDESC), 
Enfa. Camila Bernardi (Mestranda UDESC). 

Outros vídeos contemplaram a divul-
gação dos trabalhos desenvolvidos pelos 
docentes e acadêmicos do Departamento de 
Enfermagem da UDESC Oeste, como sobre 
os Grupos de Pesquisa “Grupo de Estudos 
sobre Saúde e Trabalho” (GESTRA) (Líder 
do grupo Profa Dra. Letícia de Lima Trin-
dade) e “Laboratório de Inovação e Tecno-
logias para a Gestão do Cuidado e Educação 
Permanente em Saúde” (LABIGEPS) (Líder 
do grupo Profa. Dra. Carine Vendruscolo). 
Também houve produção de materiais edu-
cativos e informativos sobre os programas 
e projetos de extensão do Departamento: 
“Ações para promoção e prevenção de infec-
ções, intoxicações e desastres naturais” do 
Prof. Dr. Arnildo Korb, “Projeto de extensão 
promoção da saúde de indivíduos privados 
de liberdade” da Profa. Dra. Denise Antunes 
de Azambuja Zocche, “Informações para pa-
cientes com doença renal crônica (drc) sobre 

a COVID-19” da Profa. Dra. Olvani Silva, 
“Programa de Extensão Saúde e Equilibrio” 
da Profa. Dra. Kiciosan Galli, “Programa de 
extensão Promovendo a saúde mental na 
APS” da Profa. Dra. Marta Kolhs, “Programa 
de Extensão: Ambiente, desenvolvimento e 
saúde humana” da Profa. Dra. Leila Zanat-
ta, e o “Programa de extensão: Processo de 
enfermagem na rede de atenção” da Profa. 
Dra. Edlamar Adamy. Sobre as ações relacio-
nadas a integração ensino e serviço, ocorreu 
a divulgação de materiais e vídeos com rela-
tos sobre as atividades de Educação Perma-
nente em Saúde realizadas no estado de SC, 
com suas representantes regionais e estadual 
(Profas Carine, Fabiane Ferraz e Juliana San-
dri). Destaca-se a apresentação de temas re-
levantes para a tuação dos enfermeiros como 
a Prevenção Quaternária (Profs Carine e 
Charles Tesser), e a Liderança do Enfermei-
ro (Profa Fabiane Pertille), e as alterações da 
Política Nacional de Atenção Básica.

Outro relato importante proporciona-
do foi o relato do intercâmbio acadêmica de 
Enfermagem Suéli Sulzbach, que se encontra 
em Portugal, realizando atividades de prática 
supervisionada nos serviços de saúde hospi-
talar. Destaca-se que houve muitas produções 
sobre as medidas preventivas à COVID-19 
(população em geral, indígenas, gestantes e 
puérperas), refletindo o empenho da enfer-
magem catarinense em contribuir no comba-
te a pandemia que atinge a população.
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CAMPANHA NURSING 
NOW NA 16a SEMANA DE 

ENFERMAGEM UDESC

Profa. Dra. Clarissa 
Bohrer da Silva 

Profa. Dra. Letícia 
de Lima Trindade

Profa Me. Tania 
Maria Ascari

Profa Me. Fabiane Pertille

A Enfermagem constitui mais da me-
tade da força de trabalho em saúde, e sendo, 
os enfermeiros, muitas vezes, os principais 
responsáveis pela coordenação de equipes 
de saúde, em diferentes níveis de atenção à 
saúde. Entretanto, há diversos desafios para o 
avanço da profissão como a formação perma-
nente, oportunidades adequadas de trabalho, 
dimensionamento adequado de profissionais, 
valorização e incentivos. A Campanha  Nur-
sing Now surgiu com intuito de enfrentar estas 
dificuldades e de promover o empoderamen-
to da profissão em nível global, sendo aderida 
por diversos países, entre eles o Brasil. O ano 
2020 ganhou evidência na Campanha devi-
do à celebração do bicentenário de Florence 
Nightingale e foi reforçado diante do cenário 
adverso da pandemia da COVID-19 que des-
tacou os profissionais de saúde e, a Enferma-
gem, como “heróis” da linha enfrentamento. 

Durante a 16ª Semana de Enfermagem 
da UDESC ocorreram algumas ações alusivas 
à Campanha Nursing Now, de fortalecimento 
e reconhecimento da Enfermagem. Essa cam-
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panha faz parte do programa de extensão do 
Departamento de Enfermagem da UDESC 
intitulado “Fortalece APS: qualificação para 
o trabalho em saúde e valorização da enfer-
magem” e, essa ação, está sob coordenação da 
Profa. Dra. Letícia de Lima Trindade. 

No âmbito local é preciso trabalhar 
para fortalecer a articulação entre as institui-
ções de ensino e os serviços de saúde, investir 
na força de trabalho e na valorização do pro-
fissional, melhorar a formação e, principal-
mente, trabalhar, em conjunto, para avançar 
a profissão. Nesse sentido, por meio de um 
trabalho coletivo, participativo e motivador 
promove-se o envolvimento dos profissionais 

e sociedade para o progresso da Enfermagem. 
No evento online, foram divulgados 

quatro materiais audiovisuais produzidos pe-
las mestrandas Maiara Schoeninger, Kaciane 
Bauermann, Aline Souza e Letícia Rostirolla 
na disciplina de “Gestão e avaliação dos pro-
cessos de trabalho em saúde e enfermagem” 
do Mestrado Profissional em Enfermagem 
na Atenção Primária à Saúde da UDESC 
Oeste. Também houve a produção de um 
material audiovisual com auxílio dos acadê-
micos de Enfermagem da UDESC como uma 
forma de reforçar a valorização da profissão, 
mesmo diante de contextos adversos como a 
epidemia da COVID-19. 
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CAMPANHA PARA 
A PREVENÇÃO 
DA VIOLÊNCIA 

NOS SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE LANÇADA 
NA 16a SEMANA DE 

ENFERMAGEM UDESC

Profa. Dra. Letícia 
de Lima Trindade

Profa. Dra. Rosana 
Amora Ascari

Mestranda PPGEnf UDESC 
Kaciane Bauermann Boff

Mestranda PPGEnf UDESC 
Maiara Daís Schoeninger

No Brasil a Atenção Primária à Saúde 

(APS) é uma estratégia de reordenamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), na qual atuam 
equipes multiprofissionais que estão expos-
tas aos diferentes tipos de violência. Frente 
a magnitude da violência no trabalho e pela 
importância da Cultura de Paz como recurso 
para prevenir o fenômeno e fomentar as boas 
relações no trabalho, questionou-se: como é 
possível enfrentar o problema da violência no 
trabalho das equipes da APS? 

Nesse intuito foi desenvolvida uma cam-
panha publicitária com foco na prevenção da 
violência no trabalho, bem como para pro-
moção da cultura de paz a partir da análise 
do fenômeno no contexto da APS no Brasil. 
Essa campanha integra os produtos da pes-
quisa “Violência no processo de trabalho da 
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enfermagem na APS”, a qual busca incentivar 
o desenvolvimento de um modelo de relações 
pacífica, fomente a comunicação, e promova a 
Cultura de Paz entre trabalhadores. O perío-
do estabelecido para Campanha foi dezembro 
de 2019 a dezembro de 2020 e seguiu três pas-
sos de desenvolvimento (KOTLER, SHALO-
WITZ, STEVENS, 2010): a criação e avaliação 
da mensagem; desenvolvimento criativo e exe-
cução; e revisão da responsabilidade Social. 

A idealização da mensagem foi marca-
damente estruturada pelos achados da pes-
quisa, escolheram-se os elementos centrais 
em torno dos conceitos da violência, perfil 
dos perpetradores, associação entre a ocor-
rência dos diferentes tipos e as característi-
cas sociolaborais dos profissionais, formas 
de prevenção, enfrentamento e meios que 
provoquem a reflexão e sensibilização dos 
profissionais, gestores, clientes e comunida-
de. Em síntese as mídias selecionadas foram: 
logomarca; webpalestras; podcast; banner; 
flyer; boletim informativo; vídeos para tele-
visores em salas de espera, vídeos para re-
des sociais direcionados para profissionais, 

usuários e gestores. As comunicações e mí-
dias foram planejadas de forma que atingis-
sem, por meios físicos e eletrônicos. Acre-
dita-se que a Campanha se configurou em 
uma tecnologia social, uma vez que fomen-
tou o maior debate e conscientização acerca 
da violência no trabalho, com diálogo sobre 
as implicações na saúde dos trabalhadores, 
bem como sobre a importância da cultura 
de paz na APS, com sensibilização direcio-
nada aos profissionais e sociedade civil. Os 
múltiplos recursos de mídia contribuíram 
para interagir com o público alvo e dar voz 
aos participantes, especialmente sobre as for-
mas de enfrentamento. Tal estudo teve como 
entidade financiadora a Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina (FAPESC) e contou com as parce-
rias do COREN-SC, Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) e com o Telessaúde/SC.

A Campanha Contra a Violência nos 
Serviços de Saúde conta com cinco vídeos, 
dois folders e cinco podcasts e está acessí-
vel no link: https://www.udesc.br/ceo/con-
traviolencianasaude.
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LISTA DE TRABALHOS APROVADOS 
RESUMO SIMPLES

No Título do trabalho Autores

1. A CARGA DO TABAGISMO NO BRASIL, 
NO PERÍODO DE 1990 A 2017

Elton Junio Sady Prates, Maria Luiza 
Sady Prates, Jhonatan Tyson Barros 
Azevedo, Fernanda Lara Pereira De 
Souza, Josely Pinto de Moura

2. A PRÁTICA DA BIBLIOTERAPIA COM INTERNOS 
DE UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA Iasmin Carolina Marchi, Marta Kolhs

3.
A PRÁTICA DE ENFERMAGEM FRENTE 
OS TESTES RAPIDOS NO PRÉ-NATAL: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Raquel Cristina Sulzbach, Lucimare Ferraz

4.
AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA LEVAR 
INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE A 
PANDEMIA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karina Schopf, Carine Vendruscolo

5.

ANÁLISE DA PRECEPTORIA NA RESIDÊNCIA 
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
DA CRIANÇA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM

Vanessa Cristina Regis da Silva, 
Luana Cristina De Souza

6.

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS POR 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA 
ATENÇAO PRIMÁRIA EM SAUDE EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carlise Krein, Arnildo Korb

7. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À 
FAMÍLIA NO CENÁRIO DOMICILIAR 

Maria Kleyssiane De Melo Alexandre, 
Márcio Alves de Almeida, Cicera Viviane 
Pereira, Luanna Gomes da Silva, Felice 
Teles Lira dos Santos Moreira 

8.
ATUAÇAO INTERPROFISSIONAL DO PET-
SAUDE NA PREVENÇAO DO CANCER 
DE MAMA E DO COLO DO ÚTERO

Susane Karine Kerckoff, Jiennifer 
Souza de Oliveira, Vitória Maria 
Marques, Raquel Mignoni, Daniela 
Savi Geremia, Vivanceli Brunello

9.
AUTOCONHECIMENTO E 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Fabiane Debastiani, Lucas Iguarino, Simone 
Santos Pereira Barbosa, Rayana Freire, 
Jonathan Vixamar, Daniela Savi Geremia
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10.
BIBLIOMETRIA DAS PRODUÇÕES 
ACERCA DO ESTRESSE EM ESTUDANTES 
DAS AREAS DA SAUDE

Eliziane Fátima Vieira, Lucimare 
Ferraz, Rosana Amora Ascari

11. BRINQUEDO TERAPEUTICO E 
ALIMENTAÇAO SAUDÁVEL

Gabriela Sanagiotto, Amanda Stoltz 
Pedroso, Bruna Pedroso Oliveira, Lucas 
Lasta Angonese, Tifany Colomé Leal

12.
COBERTURA VACINAL EM MENORES 
DE UM ANO NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS: UMA ANÁLISE ESPACIAL

Matheus Adriano Divino Pereira, Eliete 
Albano De Azevedo Guimarães, Ricardo 
Alexandre Arcêncio, Luiz Henrique Arroyo, 
Ana Paula Ferreira, Maria Campos Pires

13. CONSULTA DE ENFERMAGEM EM 
PUERICULTURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Juliana Vansetto, Camila Soligo 
Bernardi, Carla Argenta

14. CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL: 
OFICINA DE BELEZA Demile Regina Carraro, Marta Kolhs

15. DISCUSSÃO DE CASOS À LUZ DA 
INTERPROFISSIONALIDADE NO PET-SAÚDE

Mayara Luiza da Silva Lopes, Larissa 
Jaíne Pinheiro, Flávia Medeiros Dutra 
Reis, Graciela Soares Fonseca

16.
ELEMENTOS QUE DIFICULTARAM E 
ESTRATÉGIAS QUE FACILITARAM O 
PROCESSO DE MUDANÇA DE GÊNERO

Yuli Paula Guarezi, Lucimare Ferraz

17. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA E PRÁTICA

Laura Franco Sponchiado, Patrícia Evelyn 
da Costa Jardim, Andresa Ampese, Iohana 
Paier, Evelin De Souza Linden, Marinês Aires

18. EXPERIÊNCIA DE UM COLETIVO DE MULHERES 
NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Bernarda Cesira Cassaro, Emanoeli 
Rostirola Borin, Leticia Stake Santos, Maria 
Eduarda da Silva, Tânia Maria Ascari

19.
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO 
DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME 
METABÓLICA EM ADULTOS OBESOS 

Wilkslam Alves De Araújo, Karoline Teixeira 
Passos De Andrade, Izabelle Silva De Araujo, 
Cícero Santos Souza, Ferdinando Oliveira 
Carvalho, Gabriela Lemos De Azevedo Maia

20.
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 
EM UNIVERSITÁRIOS DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Naiane Santos De Almeida, Iago 
Prina Rocha, Rafaela Menezes Santos, 
Vaniele Pereira Sampaio, Cícero Santos 
Souza, Wilkslam Alves De Araújo
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21. FATORES QUE INTERFEREM NO 
PROCESSO CICATRICIAL

Maria Kleyssiane de Melo Alexandre, 
Márcio Alves de Almeida, Danielle 
Pereira da Silva, Anthony Moreira Gomes, 
Felice Teles Lira dos Santos Moreira

22.
GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA COMO 
ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DA 
SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Nicodem, Camila 
Amthauer, Gabriela Bertochi

23.
HOSPITALIZAÇÕES POR DIARREIAS E 
GASTROENTERITES EM UM MUNICÍPIO 
NO OESTE CATARINENSE

Milena Lorenzini, Diora Faita, 
Carlise Krein, Arnildo Korb

24.
IMPLICAÇÕES DO VER-SUS NA CONSTRUÇÃO 
DE UM OLHAR HUMANIZADO E AMPLIADO DA 
ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Emanoeli Rostirola Borin, Letícia 
Stake Santos, Francielli Girardi

25.
IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM NAS ORIENTAÇÕES 
SOBRE O JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO

Graziele Salcher, Carine Cecconello, 
Alexandre Schmidt, Luana Roberta Schneider, 
Diego Boniatti Rigotti, Lucimare Ferraz

26. IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO EM 
SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA Maurem Nogueira Kelling, Marta Kolhs

27. INFORMATIZA UFFS: O QUE EU PRECISO 
SABER SOBRE SUS E A COVID-19

Daniela Savi Geremia, Yaná Tamara 
Tomasi, Jiênnifer Souza de Oliveira, 
Rafaela Márcia Gadonski, Maria Eneida 
de Almeida, Fabiane Debastiani

28. METODOLOGIA ATIVA: ESTRATÉGIA DE 
ENSINO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO

Luana Cristina De Souza Freitas, Sybelle 
de Souza Castro, Vanessa Cristina Regis 
da Silva, Genezio Cândido do Nascimento 
Neto, Ana Paula Alves Araujo, Ana 
Cláudia Moura Caetano Araujo

29.
MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS 
PARA ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO 
DE PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabrieli Regina Perin Johann, Lucas da 
Silva Matias, Vanessa Aparecida Gasparin

30.
MUDANÇA NA ROTINA DA 
ENFERMAGEM EM MEIO A PANDEMIA: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Camila Soligo Bernardi, Carla Argenta

31. O CONHECIMENTO DAS MULHERES ACERCA 
DOS OBJETIVOS DO EXAME CITOPATOLÓGICO

Eduarda Vanessa Arossi, Gabriele 
Cristine Metzger, Bruna Chiossi Presoto, 
Rosangela Suffiatti, Vanessa Aparecida 
Gasparin, Silvana dos Santos Zanotelli
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32.
O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
POR ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO: 
UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Robson Lovison, Tania Ascari, Marta Kolhs

33. O PAPEL DO ENFERMEIRO NO 
CONTROLE DO TABAGISMO

Maristela Izcak Baldissera, Camila 
Soligo Bernardi, Carla Argenta

34.
O PROCESSO EXISTENTE ENTRE 
SENTIR A NECESSIDADE E EFETIVAR 
A MUDANÇA DE GÊNERO

Yuli Paula Guarezi, Lucimare Ferraz

35.

OBESIDADE: A INTERVENÇÃO DOS 
ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
NA COMUNIDADE POR MEIO DA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Indianara Korb Rosa, Marieli Cristina 
Pereira, Camila Amthauer

36.
ORIENTAÇÕES E CUIDADOS PARA 
PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO: 
RELAÇÃO ENFERMEIRO E PACIENTE

Letícia Thais Lemes da Silva, 
Carine Vendruscolo

37. PET/SAÚDE CONTRIBUINDO NA 
PREVENÇÃO À COVID-19

Luana Kethlyn Bellini, Franklin de Almeida 
Cipolato, Viridiane Klabunde Carabagialle, 
Manoela Winter Vier, Oneide Souza 
Figueiredo, Graciela Soares Fonsêca

38.
PROGRAMA OBSERVATÓRIO CATARINENSE 
DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM SAÚDE OC-PICS

Morgana Cristina Nardi, Elvis Roberto 
Giacomim, Kiciosan da Silva Bernardi Galli, 
Mariana Cristina Milhoreto Piccinini, Nathalia 
Miotto Girardi, Renata Mendonça Rodrigues

39. QUALIDADE DE VIDA ENTRE PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM DE HOSPITAIS DE ENSINO

Marli Aparecida Reis Coimbra, Mário Alfredo 
Silveira Miranzi, Ana Paula Alves Araújo, 
Lúcia Aparecida Ferreira, Vanderlei José 
Haas, Leila Aparecida Kauchakje Pedrosa

40.

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AS 
PRÁTICAS DE CUIDADO PRESTADAS 
POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
NO PROGRAMA HIPERDIA EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Mariana Rosa Ribeiro Cardoso, 
Natália Cristina Alves, Grace De Sousa 
Lopes, Marta Regina Farinelli

41.
RELEVÂNCIA NA APLICABILIDADE DE 
NOVAS METODOLOGIAS NO ENSINO 
PRÁTICO DE ENFERMAGEM

Luana Carolina Haag, Carine Vendruscolo

42.
RODA DE CONVERSA COM GESTANTES: 
RELATO SOBRE A IMPORTA^NCIA DO 
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Mércia Alves de Almeida, 
Márcio Alves de Almeida
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43.
SISTEMA UNICO DE SAUDE E OS DESAFIOS 
DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 
SAUDE NA PANDEMIA DA COVID-19

Yanã Tamara Tomasi, Daniela Savi Geremia, 
Letícia Zanotelli, Nathália Bagnar, Caroline 
Menzel Gato, Ariel Larissa Scolari Teixeira

44.
SOU MULHER, TENHO UMA 
POLITICA DE SAÚDE, MESMO ASSIM 
AINDA SOU VULNERÁVEL!

Caroline Ribeiro Dos Santos, Myllena 
Ferreira Peixoto, Anderson Batista dos 
Santos, Vander Monteiro da Conceição, 
Aline Massaroli, Jeferson Santos Araújo

45.
USO DE MÍDIAS COMO ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GESTANTES 
E PUÉRPERAS SOBRE O COVID-19

Eduarda Vanessa Arossi, Karieli Fernanda 
Bartniski, Vanessa Aparecida Gasparin, Denise 
Antunes de Azambuja, Zocche, Silvana dos 
Santos Zanotelli, Andreia Cristina Dall’agnol

46. VACINAR OU NÃO VACINAR: A IMPORTÂNCIA 
DA IMUNIZAÇÃO NA ATUALIDADE

Fernanda Engroff, Milena Djesica Bevilaqua, 
Rafaela Fátima de Godoi, Natalia Geny 
Degasperin, Camila Amthauer

47. VALIDAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA 
CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS

Gabriela Gonçalves Amaral, Valéria Conceição 
de Oliveira, Eliete Albano de Azevedo 
Guimarães, Ilka Afonso Reis, Selma Maria 
da Fonseca Viegas, Ione Carvalho Pinto

48. VISITA DOMICILIAR PUERPERAL: RELATO DE 
EXPERIENCIA COM POPULAÇÃO IMIGRANTE

Amanda Stoltz Pedroso, Bruna Pedroso 
Oliveira, Claudia Aline Kusbick, Gabriela 
Sanagiotto, Lucas Lasta Angonese, 
Vanessa Aparecida Gasparin
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LISTA DE TRABALHOS APROVADOS 
RESUMOS EXPANDIDOS

No Título Trabalho Autores

1.

A APLICABILIDADE DAS TAXONOMIAS NANDA-I, 
NOC E NIC NA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DE UM SOFTWARE 
MODULAR EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Matheus Felipe Morandi Anger, 
Denise Antunes de Azambuja 
Zocche, Kéuri Zamban Branchi

2.

A ATUAÇÃO DO PET/SAÚDE-
INTERPROFISSIONALIDADE E AS 
VISITAS DOMICILIARES PARA 
RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO

Franklin de Almeida Cipolato, 
Bernarda Cesira Cassaro, Mauricio 
Lanzini, Graciela Fonseca, Manoela 
Winter Vier, Oneide Figueiredo

3.
A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 
ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA (UTI): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Andressa Reginatto Percisi, Jaqueline 
Ana Foschera, Odila Migliorini Rosa

4.
A AVALIAÇÃO NEUROINTENSIVA EM 
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO: UM OLHAR ACADÊMICO

Heloisa Schatz Kwiatkowiski, Odila 
Migliorini Rosa, Eleine Maestri

5. A CARGA DA OBESIDADE NO BRASIL, 
NO PERÍODO DE 1990 A 2017

Elton Junio Sady Prates, Maria Luiza 
Sady Prates, Jhonatan Tyson Barros 
Azevedo, Fernanda Lara Pereira de 
Souza, Josely Pinto De Moura

6.
A CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM 
PARA BAIXAR GASTOS PÚBLICOS COM 
HOSPITALIZAÇÕES POR DIARREIAS

Carlise Krein, Diora Faita, Milena 
Lorenzini, Arnildo Korb

7.
A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM 
NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS 
RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO

Tainá Raiane da Silva, Jenifer 
Geovana Larsen, Ilo Villa Dias
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8. A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO AUDITOR E 
SEUS IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Ana Carolina Teixeira de Oliveira, Jane 
Tavares Gomes, Odila Migliorini Rosa

9.
A INTERPROFISSIONALIDADE NA 
PRÁTICA: AÇÃO EXTENSIONISTA 
ALUSIVA AO DEZEMBRO VERMELHO

Willian Lorentz, Débora C. B. 
Zanol, Luciana Bertaso de Azevedo, 
Cláudio Claudino Da Silva Filho

10. A PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS EM 
ENFERMAGEM SOBRE A MORTE E O MORRER

Tainara de Oliveira Fornari, Mateus 
Guilherme Boeno, Lais Crusaro 
Pagnussatt, Odila Migliorini Rosa

11. A VOLTA DO SARAMPO: UMA REVISÃO 
NARRATIVA DA LITERATURA

Laura Milena Motter, Ianara Ketlin 
Philippsen, Renata Mendonça Rodrigues

12.
AÇÕES DE PREVENÇÃO QUATERNÁRIA 
EM UMA ESF DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO 
(SC): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karina Schopf, Carine Vendruscolo

13.
AÇÕES EDUCATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO 
DA DOENÇA RENAL CRÔNICA AOS MUNICÍPIOS 
DA MACRO REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ

Bruna Chiossi Presoto, Morgana Cristina 
Nardi, Gabriele Cristine Metzger, 
Emanueli Sara Kowalski, Francieli 
Girardi, Olvani Martins da Silva

14.

AÇÕES NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER NO 
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE CHAPECÓ — SC: UMA ANÁLISE À LUZ 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

Matheus Felipe Morandi Anger, Denise 
Antunes De Azambuja Zocche, Silvana 
dos Santos Zanotelli, Carine Vendrusculo, 
Andreia Cristina Dall Agnol

15.
ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS: 
UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Mariluci Neiss, Alexia Tailine 
Etges, Leila Zanatta

16.
ADOECIMENTO DOS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM DURANTE O 
ENFRENTAMENTO DA COVID — 19

Aline Lemes de Souza, Carine Vendruscolo
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17.
ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE REAÇÕES 
TRANSFUSIONAIS EM UM SERVIÇO 
HOSPITALAR NO OESTE CATARINENSE

Samara Lunardi, Renata Gobetti 
Borges, Rosana Amora Ascari, Diane 
Terribile, Clarissa Bohrer da Silva, 
Denise Antunes de Azambuja Zocche

18.

APOIANDO OS SUPERMERCADOS NO COMBATE 
À COVID-19: UMA INICIATIVA DO PROJETO DE 
EXTENSÃO “A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO 
TERRITÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
(CSF) JARDIM AMÉRICA: A UFFS, CAMPUS CHAPECÓ, 
CONTRIBUINDO PARA O ENFRENTAMENTO”

Tamíres Hillesheim Mittelmann, 
Eduarda Luiza Maciel da Silva, Jonathan 
Vixamar, Graciela Soares Fonsêca, 
Gisielle Christine Schmidt Menegolla

19.
AS AÇÕES EXTENSIONISTAS FRENTE À 
PANDEMIA DA COVID 19 E O PROCESSO 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Anderson Funai, Tatiana Gaffuri da Silva, 
Eduarda Valcarenghi, Julia Canci, Eduarda 
Luiza Maciel da Silva, Georgia Klaus

20. ASSÉDIO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM: UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA

Victoria Vieira Hertz, Elisa 
Cipriani, Rosana Amora Ascari

21.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 
PACIENTE ONCOLÓGICO EM UM MUNICÍPIO 
DO EXTREMO OESTE CATARINENSE

Tainá Luiza Bervig, Michel Júnior 
Miorelli, Mirelle Kerkhoff, Aline Joroseski, 
Amanyara Shutz, Joel Morschbacher

22.
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERCEPÇÕES DE 
ENFERMEIROS ACERCA DA SISTEMATIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Fabiana Regina Mauli Garibotti 
Floriani, Lauriete Jung, Patricia 
Bordin, Rosana Amora Ascari

23. ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Márcio Alves de Almeida, Maria 
Kleyssiane de Melo Alexandre

24.
ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jakeline Trevizol Borsoi, Edlamar 
Kátia Adamy, Carla Argenta, 
William Campos Meschial

25.

ATUAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM 
NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SAE — 
CTA NA CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. RAIMUNDO 
FRANCO DE SÁ NO MUNICÍPIO DE MANAUS

Cristina Lima dos Santos, Gabriela 
Neves Lopes, Paloma Cabral de Oliveira, 
Orácio Carvalho Ribeiro Júnior
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26.
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-
NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Kéuri Zamban Branchi, Matheus Felipe 
Morandi Anger, Clarissa Bohrer da Silva

27. AUDITORIA DE ENFERMAGEM E A PROMOÇÃO 
DA GESTÃO DE QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA

Jane Tavares Gomes, Ângela Barichello

28.
AURICULOTERAPIA COMO FERRAMENTA 
NA DIMINUIÇÃO DA ANSIEDADE 
E ESTRESSE ACADÊMICO

Arlete Reichert, Kiciosan da Silva Bernardi 
Galli, Renata Mendonça Rodrigues, 
Fernanda Fabiana Ledra, Veridiana Zordan

29.

AUXILIANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE 
DO CORONAVÍRUS UMA AÇÃO DO PROJETO DE 
EXTENSÃO “A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO 
TERRITÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
(CSF) JARDIM AMÉRICA A UFFS, CAMPUS CHAPECÓ, 
CONTRIBUINDO PARA O ENFRENTAMENTO”

Juliana Baldissera Dors, Guilherme 
Vinicio de Sousa Silva, Victória 
Galletti dos Santos Arraes, Graciela 
Soares Fonsêca, Sandi Felicete

30. AVALIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS EM MINAS GERAIS

Gabriela Gonçalves Amaral, Valéria 
Conceição de Oliveira, Eliete 
Albano de Azevedo Guimarães, Ione 
Carvalho Pinto, Brener Santos Silva, 
Laís Oliveira de Moraes Tavares

31.
AVALIANDO O PERFIL DO TRABALHADOR 
RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES DE PREVENÇÃO

Vanesa Nalin Vanassi, Lucimare 
Ferraz, Lenite de Cassia Moura Stefani, 
Monica Ludwig Weber, Adriane Karal, 
Tavana Liege Nagel Lorenzon

32. BICENTENÁRIO DE FLORENCE COVID-19: A 
ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE

Daniela Savi Geremia, Carine Vendruscolo, 
Ianka Cristina Celuppi, Edlamar Kátia 
Adamy, Jiênnifer Souza de Oliveira

33. CAMINHONEIRO, NAO LEVE O CORONA NA 
CARONA: UM RELATO DE EXPERIENCIA

Ana Beatriz Mattozo Amorim, Ana Paula 
Dal Bello, Leticia Machado, Ingrid Manoela 
Borges, Victória Vieira Hertz, Marta Kolhs

34.
CARACTERIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM QUE ADMINISTRAM 
HEMOCOMPONENTES NUM SERVIÇO HOSPITALAR

Renata Gobetti Borges, Samara 
Lunardi, Rosana Amora Ascari
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35.
COBERTURA DO NASF NO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO: ELEMENTOS TEÓRICOS 
PARA UMA REFLEXÃO

Taize Sbardelotto, Lucimare Ferraz, Letícia 
de Lima Trindade, Mark Andrey Mazaro, 
Odila Migliorini, Angélica Zanettini

36. COMUNIDADE TERAPÊUTICA: PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO DE SEUS INTERNOS Iasmin Carolina Marchi, Marta Kolhs

37. CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: ESPAÇO PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO E INTERPROFISSIONALIDADE

Maiqueli Eduarda Dama Mingoti, 
Analise Celso, Camila B. dos Santos, 
Cláudio Claudino Da Silva Filho

38.
CONSUMO DE AGROTÓXICOS E A 
OCORRÊNCIA DE MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS EM SANTA CATARINA

Kéuri Zamban Branchi, Silvana dos 
Santos Zanotelli, Leila Zanatta

39. CONTRIBUIÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA À 
ENFERMAGEM NO ALOJAMENTO CONJUNTO

Jhonatan Tyson Barros Azevedo, Fernanda 
Rodrigues Moreira, Elton Junio Sady Prates, 
Daizy Abreu Soares, Pamela Franciele 
Oliveira Alves, Luis Fernando Bogéa Pereira

40.
CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA ACADÊMICA 
PARA A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Gabrieli Sauer, Caroline Menzel Gato, 
Thaisa Natali Lopes, Aline Massaroli

41.

CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO 
EM CURATIVOS DIABÉTICOS DENTRO 
DO SUS NA PERSPECTIVA DE UMA 
ACADÊMICA DE ENFERMAGEM

Paloma Cabral de Oliveira, Cristina 
Lima dos Santos, Gabriela Neves Lopes, 
Orácio Carvalho Ribeiro Junior

12. COVID-19 E O CUIDADO ÀS PESSOAS 
VIVENDO COM HIV/AIDS

Fernanda Karla Metelski, Betina 
Hörner Schlindwein Meirelles

13. CUIDADO ÀS PESSOAS COM DIABETES 
MELLITUS UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tainara de Oliveira Fornari, 
Jiennifer Oliveira, Letícia Zanotelli, 
Taina M. Marquesine, Greicy C. 
Kosvoski, Maiara Bordignon
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44.
CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA PREVENÇÃO 
DE INFECÇÃO URINÁRIA: UM OLHAR 
SOBRE A ANATOMIA FEMININA.

Natiele Stangherlin Dias, Amanda Lais 
Mallmann, Tuane Vitória Rodrigues Martins, 
Gerusa Panho, Rosana Amora Ascari

45.
DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO ÊNFASE NO 
BEM ESTAR DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Andreza de Medeiros Nunes, Franciele 
Particheli, Sarah Milene Silva Gramkow 
da Cunha, Nicóle Biazus de Oliveira, 
Kiciosan Galli, Jéssica Rohden

46. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DOR AGUDA NA 
ONCOLOGIA: LIGAÇÕES NANDA-I, NIC E NOC

Laura Cocco, Edlamar Kátia Adamy, 
Carla Argenta, Willian Campo Meschial

47.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 
MOBILIDADE FÍSICA PREJUDICADA EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO EM UM HOSPITAL PÚBLICO

Andreza Cason, Carolyne Diehl Stuani, Joice 
Omena Comerlato e Olvani Martins da Silva

48.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE 
RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA: 
LIGAÇÕES NANDA-I, NIC E NOC

Gabriela Sanagiotto, Jakeline Trevizol 
Borsoi, Edlamar Kátia Adamy, Carla 
Argenta, William Campos Meschial

49. DIÁLOGOS COM ADOLESCENTES SOBRE A 
SAÚDE SEXUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Elisandra Cleonice Pritsch, Lediane 
Cardoso Costa, Aline Nunes, 
Maria Luiza Bevilaqua Brum

50.
DIFICULDADES NO PROCESSO DE CUIDADO 
POR FAMILIARES DE PORTADORES 
DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Karine Regina Reinehr, 
Clarissa Bohrer da Silva

51.

DIREITOS HUMANOS PARA UMA FORMAÇÃO 
EM SAÚDE QUE ENFRENTE PRECONCEITOS: 
A EXPERIÊNCIA DE UM DEBATE SOBRE AS 
MULHERES E A COMUNIDADE LGBTQIA+

Eduarda Vaz Oliveira, João Vitor 
Antunes Lins dos Santos, Cláudio 
Claudino da Silva Filho

52.
DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS COMO 
ESTRATÉGIA PARA FORTALECER O PROCESSO 
DE ENSINO- APRENDIZAGEM NA ENFERMAGEM

Ianara Ketlin Philippsen, Laura 
Milena Motter, Rosana Amora Ascari, 
Ilo Odilon Villa Dias, Leila Zanatta, 
Renata Mendonça Rodrigues
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53. DUPLA CHECAGEM E SEGURANÇA DE 
MEDICAMENTOS ALTAMENTE PERIGOSOS

Janine Fatima Boeno, Ilena 
Apcinscke, Izabela Gonçalvez Souza, 
Roseli Figueira Marceli, Cleunice 
Hanauer, Maithe Cristina Jung

54. EDUCAÇÃO E RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS 
NA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Heloisa Schatz Kwiatkowiski, Karlla Rackell 
Fialho Cunha, Marcelo Augusto Moreira 
Jubini, Jean Mychael Martins da Silva 
Pettry, Angela Makeli Kososki Dalagnol, 
Débora Tavares de Resende e Silva

55.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: ÁLCOOL, 
TABACO E OUTRAS DROGAS E AS INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Amanda Gollo Bertollo, Emílio dos Santos 
Aguiar, Jocelaine de Oliveira, Mariéli 
Aparecida de Melo Ceolin, Adriane Karal

56.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS SOBRE 
O ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS: UMA 
EXPERIÊNCIA EXITOSA DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE

Diego Pozzer, Gilnei Fitler Soares, 
Tanielly Gonçalves Veppo, Thais Marafon, 
Cláudio Claudino Da Silva Filho,

57.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PRINCIPAIS 
ACIDENTES E INTERCORRÊNCIAS COM 
ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR

Caroline Sbeghen de Moraes, Mateus 
Guilherme Boeno, Carla Kovalski, 
Juliana Ritter, Adriane Karal

58.
EDUCAÇÃO INFANTIL E CO-RESPONSABILIDADE 
DA PESSOA USUÁRIA DO SUS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA PET/SAÚDE-INTERPROFISSIONALIDES

Bernarda Cesira Cassaro, Mauricio Lanzini, 
Graciela Soares Fonseca, Oneide Figueiredo

59.

EDUCAÇÃO PERMANENTE E A INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO POR MEIO DE UMA 
METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karine Pereira Ribeiro, Taize 
Sbardelotto, Bárbara de Oliveira, Letícia 
De Lima Trindade, Ricardo Rezer

60.
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR 
O CUIDADO DE ENFERMAGEM

Demile Regina Carraro, Magda Leticia 
Pedroso Pereira, Fabiane Pertille

61.
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E DESAFIOS 
NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SUS: 
RELATO DE PRÁTICA EM DOCÊNCIA

Angélica Zanettini, Camila Mabel 
Sganzerl, Fabiane Cuchi, Fátima Ferretti, 
Carla Rosane Paz Arruda Teo
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62.

ELEMENTOS QUE INTEGRAM O CENTRO 
CIRÃŠRGICO DE UM HOSPITAL: RELATO 
DE EXPERIÃŠNCIA SOBRE O PROCESSO 
DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS

Jiennifer Souza de Oliveira, Greicy Cristine 
Kosvoski, Tainara de Oliveira Fornari, 
Letícia Zanotelli, Denise Moser Aguiar

63.
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 
E AS NECESSIDADES DO CUIDADOR 
INFORMAL DE IDOSOS

Camila Soligo Bernardi, Carla Argenta, 
Elisangela Argenta Zanatta

64.
ESTRATEGIAS DE MANEJO DE PACIENTES EM 
SOFRIMENTO MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
A SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOMETRICA

Jamine Bernieri, Leila Zanatta

65. ESTRESSE: UM OLHAR SOBRE AS VIVÊNCIAS 
NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Rosana Amora Ascari, Ianara Ketlin 
Philippsen, Tania Maria Ascari

66. EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS 
AO ERRO DE COMUNICAÇÃO

Roberta de Araújo Silva, Eliza Cristina 
Clara Alves, Andréia Guerra Siman

67.
EXPERIENCIANDO UMA ATIVIDADE TÉORICO-
PRÁTICA DE DOIS CENTROS CIRÚRGICOS: UM DE 
MÉDIA E OUTRO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE

Gabriele Cristine Metzger, Eduarda 
Vanessa Arossi, Bruna Chiossi 
Presoto, Danielle Bezerra Cabral

68.
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA 
EXPERIÊNCIA MULTIPROFISSIONAL QUE 
DA CERTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lucas Lasta Angonese, Alcimara Benedett

69.
FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES QUE 
PERMEIAM A PRÁTICA DE PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM NA HEMOTRANSFUSÃO

Renata Gobetti Borges, Samara 
Lunardi, Rosana Amora Ascari

70.
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: ESTRATÉGIAS 
DE EDUCAÇÃO PARA ENVOLVIMENTO 
DE PACIENTES E FAMÍLIAS

Luiz Eduardo Weimer, Diovane 
Ghignatti da Costa
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71.
IMERSÃO PET (SAÚDE/INTERPROFISSIONAL): 
ATIVIDADE SOMBRA E FLUXO INTERNO NO 
CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA — CHICO MENDES

Angela Makeli Kososki Dalagnol, 
Flávia Mocelin Camargo, Karlla Rackell 
Fialho, Marcelo Augusto Moreira 
Jubini, Michela Letícia da Silva Pertile, 
Débora Tavares de Resende E Silva

72.
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO QUATERNÁRIA 
COMO ESTRATÉGIA PARA REPRIMIR A 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: REVISÃO NARRATIVA

Bruna Pedroso Oliveira, Lucas Lasta 
Angonese, Carine Vendruscolo, 
Clarissa Bohrer Da Silva

73.

INFLUÊNCIAS DA PANDEMIA NO 
EMOCIONAL DE ACADÊMICOS DE 
ENFERMAGEM PERANTE A INTERRUPÇÃO 
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CURSO

Dalyla Pasquetti, Andressa Reginatto 
Percisi, Kassiano Carlos Sinsk, Simone 
Dos Santos Pereira Barbosa, Eleine 
Maestri, Daniela Savi Geremia

74.
INFOGRAFICOS COMO TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL PARA PREVENÇAO DA VIOLENCIA 
E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE PAZ

Aline Venturin Fagundes Martinazzo, 
Elisangela Argenta Zanatta

75. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REPERCUSSÕES 
NA VIDA DO PORTADOR

Márcio Alves de Almeida, Maria 
Kleyssiane De Melo Alexandre

76.

INTERPROFISSIONALIDADE E 
INTERINSTITUCIONALIDADE: (RE)
CONHECENDO UNIVERSIDADES E CURSOS 
QUE COMPÕEM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PELO TRABALHO PARA A SAÚDE

Ana Paula Schultz, Jackson Gerson 
Silva, Lilian Baseggio, Cláudio 
Claudino da Silva Filho,

77.
LIDERANÇA EM ENFERMAGEM: ATUAÇÃO 
DO ENFERMEIRO EM CENTRO CIRÚRGICO 
EM MEIO A UMA PANDEMIA

Maíra Cássia Borges De 
Oliveira, Suelem Klein

78.
MASTERCLASS COMO ESPAÇO DE 
APRENDIZADO PARA A LIDERANÇA NA 
ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Fabiane Pertille, Poliana Lopes Alves, 
Jakeline Trevizol Borsoi, Gabrieli 
Regina Perin Johann, Gabriela 
Sanagiotto, Amanda Stoltz Pedroso

79.
O BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA A 
CRIANÇA QUE VIVENCIA O PROCESSO DE 
HOSPITALIZAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA

Susane Dal Chiavon, Eliziane Santos, 
Patricia Aparecida Trentin, Juliana 
Romanoski Alves de Moura, Samuel 
Spiegelberg Zuge, Crhis Netto de Brum
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80.
O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NO 
TRABALHO DA ATENÇAO PRIMÁRIA A 
SAUDE NA LITERATURA CIENTIFICA

Kaciane Boff Bauermann, Letícia de Lima 
Trindade, Rosana Amora Ascari, Grasiele 
Fatima Busnello, Maiara Daís Schoeninger

81.
O FAZER DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE: QUALIFICANDO ENFERMEIROS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Gabrieli Bieger, Sara Millene Silva 
Gramkow Da Cunha, Stedile Rigo Feiten, 
Francielli Girardi, Olvani Martins da Silva

82.
O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO 
NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eduarda Bernadete Tochetto, Ana 
Beatriz Mattozo Amorin, Leticia 
Santos Stake, Sarah Ellen Rodrigues, 
Kiciosan da Silva Bernardi Galli

83. O PENSAMENTO LEAN APLICADO AO TERCEIRO 
DESAFIO GLOBAL: MEDICAÇÃO SEM DANO

Diovane Ghignatti da Costa, Luiz Eduardo 
Weimer, Abigail Nascimento, Betina Savi 
Goetze, Ramon Carlos Pedroso De Morais

84.
O USO DA ATIVIDADE LUDICA NA EDUCAÇÃO 
PARA SAUDE SEXUAL DE ADOLESCENTES: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eduarda Bernadete Tochetto, Ana 
Beatriz Mattozo Amorin, Ana Paula 
Schultz, Sarah Dany Zeidan Yassine, Sarah 
Ellen Rodrigues, Maria Luiza Brum

85.
ORIENTAÇÕES DESENVOLVIDAS POR ENFERMEIROS 
RESIDENTES À PACIENTES EM TRATAMENTO 
ANTINEOPLASICO NUM SERVIÇOS AMBULATORIAL

Ketelin Figueira da Silva, Carolina Machado 
Eisenhut, Josué Samoel da Silva, Jacira 
Batista de Oliveira, Rosana Amora Ascari

86.
OS DESAFIOS PRESENTES NA ASSISTÊNCIA EM 
SAÚDE À CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA

Taize Sbardelotto, Lucimare 
Ferraz, Daniel Andolfatto

87.

PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR EM 
ENFERMAGEM NUMA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA FRENTE AO ISOLAMENTO SOCIAL 
DECORRENTE DA PANDEMIA PELA COVID-19

Jenifer Geovana Larsen, Tainá Raiane 
da Silva, Rosana Amora Ascari

88. PARTO DOMICILIAR PLANEJADO: PERCEPÇÕES 
DE UMA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM

Ana Gabrieli Sauer, Juliana Sandrin, 
Joice Moreira Schmalfuss
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89. PERFIL DE UTILIZAÇAO DE HEMOTERAPICOS 
EM SERVIÇO HOSPITALAR DE CHAPECO/SC

Samara Lunardi, Renata Gobetti 
Borges, Rosana Amora Ascari, Diane 
Terribile, Clarissa Bohrer Silva, Denise 
Antunes de Azambuja Zocche

90. PET-SAÚDE E A CURRICULARIZAÇÃO 
DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Maiqueli Eduarda Dama Mingoti, Thais 
Marafon,  Gilnei Fitler Soares, 
Cláudio Claudino da Silva Filho

91.
PHOTOVOICE: UMA ESTRATÉGIA PARA 
PROBLEMATIZAR AS VIOLÊNCIAS NO 
COTIDIANO UNIVERSITÁRIO

João Vitor Antunes Lins dos Santos, 
Eduarda Vaz Oliveira, Cláudio 
Claudino da Silva Filho

92.

POLÍTICAS PÚBLICAS: A INSERÇÃO DO 
ACADÊMICO DE ENFERMAGEM FRENTE AOS 
PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE NA 
CLÍNICA DA FAMÍLIA DR. RAIMUNDO FRANCO 
DE SÁ, MUNICÍPIO DE MANAUS-AM.

Gabriela Neves Lopes, Cristina Lima 
dos Santos, Paloma Cabral de Oliveira, 
Orácio Carvalho Ribeiro Júnior

93.
PREVALÊNCIA DE ÓBITOS POR TIPOS 
DE CÂNCER EM UM MUNICIPIO DO 
EXTREMO OESTE CATARINENSE

Tainá Luiza Bervig, Mirelle Kerkhoff, 
Michel Júnior Miorelli, Aline Joroseski, 
Amanyara Shutz, Joel Morschbacher

94. PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO 
NO INTRAOPERATÓRIO

Bruna Nadaletti de Araújo, Paula Dallagnol, 
Bruna de Vargas Von Grafen, Daniela 
Ritter da Silva, Luciane Köfender

95.
PROCESSO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
E AS DIFICULDADES VIVENCIADAS POR 
RESIDENTES NO AMBIENTE HOSPITALAR

Carolyne Diehl Stuani, Joice 
Omena Comerlato, Andreza 
Cason, Rosana Amora Ascari

96.
PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE MATERIAIS 
EDUCATIVOS SOBRE O CORONAVÍRUS 
E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE

Rafaela Thais Schalanski, Ana 
Gabrieli Sauer, Thiago Inácio Teixeira 
do Carmo, Izadora Czarnobai, Júlia 
Beatrice de Araújo, Maíra Rossetto

97.
PROJETO DE EXTENSÃO PARA DIVULGAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19: 
PERSPECTIVA DOS ACADÊMICOS

Rafaela Thais Schalanski, Ana 
Gabrieli Sauer, Thiago Inácio Teixeira 
do Carmo, Izadora Czarnobai, Júlia 
Beatrice de Araújo, Maíra Rossetto
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98. PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER A PARTIR 
DE ATIVIDADE EM SALA DE ESPERA

Eduarda Vaz Oliveira, Bettina 
de Mello Azevedo, Lais Crusaro 
Pagnussatt, Soeli Mates, Thaisa 
Natali Lopes, Maiara Bordignon

99. PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS PRIVADOS 
DE LIBERDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Franklin de Almeida Cipolato, 
Juliana Hirt, Denise Antunes de 
Azambuja Zocche, Juliana Campos

100.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E MONITORAMENTO 
DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS COM 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Angélica Zanettini, Anderson Funai, 
Eduarda Valcarenghi, Julia Canci, Eduarda 
Luiza Maciel da Silva, Georgia Baldo Klaus

101. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA PRESENTES NA 
EXPERIÊNCIA DO PACIENTE INTERNADO

Diovane Ghignatti Da Costa,

Betina Savi Goetze, Luiz Eduardo Weimer, 
Abigail Nascimento, Francis Ghignatti da 
Costa, Ramon Carlos Pedroso de Morais

102.
PSICOLOGIA E A INTERPROFISSIONALIDADE 
NA ÁREA DE SAÚDE: VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS 
E REFLEXÕES NO PET-SAÚDE

Débora Caroline Borges Zanol, 
Camila Borges dos Santos, Cláudio 
Claudino da Silva Filho

103.
QUE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE 
DOR A ENFERMAGEM PODE UTILIZAR 
NA ASSISTÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA?

Rosana Amora Ascari, Ana Paula Bee

104.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MEIO 
A PANDEMIA POR COVID-19

Aline Riffel Mello, Mila Caron, 
Danielle Bezerra Cabral

105.
RECURSO AUDIOVISUAL COMO UMA 
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO BRINQUEDO 
TERAPÊUTICO NO CONTEXTO DA COVID-19

Eliziane Santos, Susane Dal Chiavon, 
Eduarda Antonia Sartoretto, Juliana 
Romanoski Alves de Moura, Bruna 
Panis Albani, Crhis Netto de Brum

106.
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 
NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE ACERCA 
DO TRABALHO EM REDE

Nathieli Aparecida da Silva, Rosana 
Amora Ascari, Letícia de Lima 
Trindade, Clarissa Bohrer da Silva
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107.
REFLEXÕES ACERCA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
VIVENCIADAS NO CAMPO DA PRÁTICA EM 
RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE

Robson Lovison, Vera Lucia F. 
Fortes, Barbara Rech Dalfollo

108. RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE 
PARASITOLOGIA DO CURSO DE ENFERMAGEM

Letícia Stake Santos, Gabriel Gonçalves 
Dos Santos, Renata Mendonça Rodrigues

109. RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE 
PATOLOGIA DO CURSO DE ENFERMAGEM

Arlete Reichert, Elisama Pricila 
Matzembacher, Renata Mendonça Rodrigues

110.
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A 
INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS 
EM UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

Thaisa Natali Lopes, Joslaine Bicicgo 
Berlanda, Alexsandra Alves da 
Silva, Gabriela Gaio, Crhis Netto de 
Brum, Samuel Spiegelberg Zuge

111.
RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS E 
PERFUROCORTANTES PRESENTES EM LIXO 
COMUM: QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?

Ana Paula Dall Bello, Demile 
Regina Carraro, Leila Zanatta

112.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PACIENTES 
HIPERTENSOS DE UM CENTRO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHAPECÓ

Gabriela Gaio, Drian Felipe Kruger, 
Caroline Ribeiro, Ana Julia Rozo, Angélica 
Tais de Oliveira, Adriane Karal

113. REVISÃO INTEGRATIVA E SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM

Joseane Simon, Denise Patrícia 
Bernasconi, Tifany Colomé Leal

114.
REVISÃO NARRATIVA SOBRE O USO DO 
BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA CRIANÇAS 
QUE VIVENCIAM UMA DOENÇA ONCOLÓGICA

Eliziane dos Santos, Susase Dal 
Chiavon, Bruna Albani, Eduarda 
Antonia Sartoretto, Samuel Spiegelberg 
Zuge, Crhis Netto de Brum

115. SÍFILIS EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE 
CHAPECÓ: CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA (2017-2019)

Denise Patrícia Bernasconi, Joseane 
Simon, Tifany Colomé Leal
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116.
SÍTIO DE ACESSO RADIAL VS FEMORAL: 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA 
PERSPECTIVA DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

Mateus Guilherme Boeno, Tainara de 
Oliveira Fornari, Angélica Zanettini

117.

TEATRO DO OPRIMIDO COMO LIBERTADOR DE 
VOZES: REFLEXÕES SOBRE UMA ESTRATÉGIA 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA DEBATER AS 
VIOLÊNCIAS NAS RELAÇÕES UNIVERSITÁRIAS

João Vitor Antunes Lins dos Santos, 
Eduarda Vaz Oliveira, Cláudio 
Claudino da Silva Filho

118. TÉCNICA DE INCIDENTE CRÍTICO APLICADA EM 
PESQUISAS SOBRE EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

Francis Ghignatti da Costa, Abigail Barbieri 
do Nascimento, Betina Savi Goetze, Luiz 
Eduardo Weimer, Ramon Carlos Pedroso 
de Morais, Diovane Ghignatti da Costa

119. TECNOLOGIA NO ENSINO DA 
MONITORIA DE HISTOLOGIA”

Bruna Chiossi Presoto, Katrine Boddenberg, 
Joseane Simon, Renata Mendonça Rodrigues

120. TECNOLOGIA SOCIAL: PROMOÇÃO DA SAÚDE 
A MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

Juliana Hirt Batista, Juliana Coelho 
de Campos, Franklin de Almeida 
Cipolato, Denise Antunes de Azambuja 
Zocche, Edlamar Kátia Adamy

121.
TECNOSSOCIALIDADE NO QUOTIDIANO 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E FAMILIARES 
NO CONTEXTO DAS IMUNIZAÇÕES

Ariel Larissa Scolari Teixeira, Jennifer 
Clement, Tassiana Potrich, Selma 
M. F Viegas, Daniela P. V. Tafner

122.
TIPO DE COBERTURA DE CATETERES 
VENOSOS PERIFÉRICOS EM ADULTOS: 
TIPO E COMPLICAÇÕES LOCAIS

Jaciara Tiago Antunes Alvarenga, Cristiane 
Sampaio Sousa, Silmara Elaine Malaguti 
Toffano, Viviane da Silva Alves Figueira

123. TUTORIA E MONITORIA NO ENSINO À DISTÂNCIA: 
COLABORAÇÃO NO COMBATE À COVID-19

Ramon Carlos Pedroso de Morais, Diovane 
Ghignatti da Costa, Camila Duarte de Castro

124.
USO DE PROTOCOLOS PARA SEGURANÇA 
DO PACIENTE EM UMA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maurem Nogueira Kelling, Fabiane Pertille
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125.
USO DO GENOGRAMA E ECOMAPA COMO 
FERRAMENTA ANALÍTICA NO CUIDADO A 
PESSOA IDOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Simone Gonçalves de 
Azevedo, Jucimar Frigo

126.

VALORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS 
E COMPLEMENTARES EM SAÚDE ATRAVÉS 
DA REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR 
EM UM COLETIVO DE MULHERES

Letícia Stake Santos, Bernarda Cesira 
Cassaro, Maria Eduarda da Silva, Emanoeli 
Rostirola Borin, Kiciosan da Silva Bernardi 
Galli, Renata Mendonça Rodrigues

127.
VIDEO COMO UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
PARA O CUIDADO DOMICILIAR A CRIANÇA EM USO 
DE TRAQUEOSTOMIA: UMA REFLEXÃO TEORICA

Diana Augusta Tres, Elisangela 
Argenta Zanatta

128. VÍDEO EDUCATIVO SOBRE A LAVAGEM DE MÃOS 
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 EM PEDIATRIA

Vitoria Pereira Sabino, Tayná Bernardino 
Coutinho, Caroline Sbeghen de Moraes, 
Camila Olinda Giesel, Mayara Walter 
de Oliveira, Crhis Netto de Brum

129. VIOLÊNCIA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM 
QUE ATUA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Grasiele Fatima Busnello, Letícia 
de Lima Trindade, Kaciane Boff 
Bauermann, Maiara Schoening

130.
VIVÊNCIA DE UM ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 
FRENTE AO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO 
DE HEMORRAGIA, NO PERÍODO PÓS-PARTO

Jhonatan Tyson Barros Azevedo, Fernanda 
Rodrigues Moreira, Elton Junio Sady Prates, 
Adrielle Rodrigues, Pamela Franciele 
Oliveira Alves, Luis Fernando Bogéa Pereira
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MENÇÃO HONROSA AOS TRABALHOS 
CIENTÍFICOS DA 16ª SENF UDESC

RESUMOS SIMPLES

TÍTULO AUTORES EIXO TEMÁTICO

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO 
CONTROLE DO TABAGISMO

Maristela Izcak Baldissera, Camila 
Soligo Bernardi, Carla Argenta

Produzindo 
Conhecimento: 
Assistência de 
Enfermagem

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AS 
PRÁTICAS DE CUIDADO PRESTADAS 
POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
NO PROGRAMA HIPERDIA EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Mariana Rosa Ribeiro Cardoso, 
Natália Cristina Alves, Grace De 

Sousa Lopes, Marta Regina Farinelli

Produzindo 
Conhecimento: 
Assistência de 
Enfermagem

QUALIDADE DE VIDA ENTRE 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DE HOSPITAIS DE ENSINO

Marli Aparecida Reis Coimbra, 
Mário Alfredo Silveira Miranzi, Ana 
Paula Alves Araújo, Lúcia Aparecida 
Ferreira, Vanderlei José Haas, Leila 

Aparecida Kauchakje Pedrosa

Produzindo 
Conhecimento: 
Assistência de 
Enfermagem

USO DE MÍDIAS COMO ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GESTANTES 

E PUÉRPERAS SOBRE O COVID-19

Eduarda Vanessa Arossi, Karieli 
Fernanda Bartniski, Vanessa Aparecida 

Gasparin, Denise Antunes De Azambuja, 
Zocche, Silvana Dos Santos Zanotelli, 

Andreia Cristina Dall’agnol

Produzindo 
Conhecimento: Ensino

VALIDAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO 
DA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS

Gabriela Gonçalves Amaral, Valéria 
Conceição De Oliveira, Eliete Albano 
De Azevedo Guimarães, Ilka Afonso 

Reis, Selma Maria Da Fonseca 
Viegas, Ione Carvalho Pinto

Produzindo 
Conhecimento: Pesquisa

IMPLICAÇÕES DO VER-SUS NA 
CONSTRUÇÃO DE UM OLHAR 
HUMANIZADO E AMPLIADO 

DA ENFERMAGEM: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

Emanoeli Rostirola Borin, Letícia 
Stake Santos, Francielli Girardi

Produzindo 
Conhecimento: Extensão
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RESUMOS EXPANDIDOS

TÍTULO AUTORES EIXO TEMÁTICO

ADOECIMENTO DOS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM DURANTE O 

ENFRENTAMENTO DA COVID — 19 
Aline Lemes De Souza, Carine Vendruscolo

Produzindo 
Conhecimento: 
Assistência de 
Enfermagem 

EDUCAÇÃO INFANTIL E CO-
RESPONSABILIDADE DA PESSOA USUÁRIA 

DO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
PET/SAÚDE-INTERPROFISSIONALIDES

Bernarda Cesira Cassaro, Mauricio Lanzini, 
Graciela Soares Fonseca, Oneide Figueiredo

Produzindo 
Conhecimento: Ensino

BICENTENÁRIO DE FLORENCE COVID-19: 
A ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE

Daniela Savi Geremia, Carine Vendruscolo, 
Ianka Cristina Celuppi, Edlamar Kátia 

Adamy, Jiênnifer Souza De Oliveira

Produzindo 
Conhecimento: Pesquisa

INTERPROFISSIONALIDADE E 
INTERINSTITUCIONALIDADE: (RE)

CONHECENDO UNIVERSIDADES 
E CURSOS QUE COMPÕEM O 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 
TRABALHO PARA A SAÚDE

Ana Paula Schultz, Jackson Gerson 
Silva, Lilian Baseggio, Cláudio 

Claudino Da Silva Filho, 

Produzindo 
Conhecimento: Extensão

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS 
SOBRE O ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS: 

UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE

Diego Pozzer, Gilnei Fitler Soares, 
Tanielly Gonçalves Veppo, Thais Marafon, 

Cláudio Claudino Da Silva Filho,

Produzindo 
Conhecimento: Extensão
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Eixo tEmático i

PRODUZINDO CONHECIMENTO: 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
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LIDERANÇA EM 
ENFERMAGEM: ATUAÇÃO 

DO ENFERMEIRO EM 
CENTRO CIRÚRGICO EM 

MEIO A UMA PANDEMIA

OLIVEIRA, Maíra 
Cássia Borges de1;

KLEIN, Suelem 2

E-mail para correspondência: 
mairaacassia@gmail.com

1  Enfermeira, pós-graduanda em ginecologia e obste-
trícia pela Faculdade CENSUPEG, enfermeira Assis-
tencial Centro Cirúrgico Hospital Unimed Chapecó;
2 Enfermeira, pós-graduada em Centro Cirúrgico pelo 
Hospital Moinhos de Vento, enfermeira Supervisora 
Centro Cirúrgico Hospital Unimed Chapecó.

Introdução

O ano de 2020 foi declarado como o ano 
internacional dos profissionais de enferma-
gem e obstetrícia pela Organização Pan-A-
mericana de Saúde (OPAS) e pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), tendo em vista 
o relevante papel que enfermeiros(as) desem-
penham em todas as áreas de assistência à 
saúde, direta e indiretamente. Este marco co-
memorativo tem o objetivo de reconhecer o 
trabalho feito por enfermeiras (os) e parteiras 
em todo o mundo, assim como de defender 
mais investimentos para esses profissionais 
e melhorar suas condições de trabalho, edu-
cação e desenvolvimento profissional. Dessa 
forma, com a pandemia mundial de um novo 
coronavirus, o SARS-CoV-2, que iniciou em 
dezembro de 2019 na China, evidenciou-se 
ainda mais a importância do trabalho da en-
fermagem no contexto do cuidado e do tra-
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balho na linha de frente com a coordenação, 
liderança e planejamento em enfermagem. 

Objetivo

Relatar a experiência na organização e 
desenvolvimento de estratégias de cuidado 
e atendimento em tempos de pandemia de 
SARS-CoV-2 em um setor crítico de um hos-
pital da região Oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de natureza descritiva, desenvolvido no 
primeiro semestre de 2020, em um centro 
cirúrgico de um hospital situado no muni-
cípio de Chapecó/SC.

Resultados e discussão

Devido a pandemia do vírus SARS-
CoV-2, cujos primeiros casos no Brasil fo-
ram diagnosticados no mês de março, hou-
ve a necessidade de reestruturação de vários 
serviços em saúde, principalmente no que 
tange ao atendimento a pacientes cirúrgicos. 
Múltiplos fatores influenciam na recuperação 
pós-operatória dos pacientes, o que inclui 
comorbidades prévias, idade, estado nutri-
cional, jejum, entre outros. Devido ao stress 
ocasionado ao organismo que passa por um 
procedimento cirúrgico e o novo vírus que 
atinge principalmente as vias respiratórias e 
está circulante no país, no estado de Santa 
Catarina e no município de Chapecó foram 
realizadas várias adaptações para realizar os 
atendimentos de forma segura e eficaz. No 
serviço de saúde em questão alguns proce-
dimentos e condutas foram adotadas para 
todos os pacientes do hospital, tal como: ao 
adentrar no serviço de saúde todos recebem 
máscara cirúrgica para proteção individual; 
pacientes com sintomas respiratórios ou que 
apresentaram sintomas respiratórios nos úl-
timos 07 dias que vêm ao hospital para rea-
lizar procedimentos eletivos são orientados a 
remarcar o procedimento para data posterior, 
evitando colocar em risco os profissionais 
que ali atuam; os familiares não permane-
cem na sala de estar para aguardar notícias 
dos procedimentos, evitando aglomerações 

em pequenos espaços, sendo realizado con-
tato com cada familiar para informar sobre o 
estado de saúde do paciente. Tratando-se es-
pecificamente do centro cirúrgico, com base 
nas diretrizes da Associação Brasileira de En-
fermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esteriliza-
ção (SOBECC)1 foram adotadas medidas es-
pecificas, tendo em vista que a todo momento 
entra-se em contato com secreções do pa-
ciente, principalmente as de via respiratória, 
que constituem a principal forma de trans-
missão do SARS-CoV-2.O risco torna-se ain-
da maior nos casos em que o tipo de anestesia 
é geral inalatória/venosa. Com base nas reco-
mendações foi designado uma sala cirúrgi-
ca para atender somente casos respiratórios, 
suspeitos e confirmados de SARS-CoV-2, 
onde aplicou-se isolamento de contato, por 
gotículas e aerossóis; os profissionais que ali 
atuarem devem utilizar todos os EPI’s neces-
sários, tais quais: duas toucas descartáveis, 
óculos de proteção, máscara N95, face shield, 
avental impermeável, dois pares de luvas e 
propés de plástico. Tendo em vista que neste 
hospital não há salas com pressão negativa, o 
ar condicionado da sala permanece desligado 
para evitar a propagação do vírus pela rede 
de ar hospitalar, filtros adicionais são colo-
cados nas traqueias do ventilador mecânico 
do carro de anestesia e todos os profissionais 
ali atuantes não saem da sala até o procedi-
mento ser finalizado1,2. Após a retirada dos 
EPI’s é orientado aos colaboradores a higiene 
corporal completa, assim como descarte de 
todos os EPI’s utilizados na sala cirúrgica.3 A 
realização das adaptações do mapa cirúrgico, 
pacientes a serem atendidos, reestruturação 
do centro cirúrgico, bem como os fluxos a se-
rem seguidos e capacitação dos profissionais 
foi realizada por uma equipe de enfermeiros, 
treinados e capacitados, com base nas porta-
rias do Ministério da Saúde e nas atualizações 
disponíveis nos sites oficiais. Todos os pro-
fissionais técnicos de enfermagem atuantes 
no centro cirúrgico do hospital em questão 
receberam treinamento para paramentação 
adequada, preparo da sala cirúrgica, limpeza 
e desinfecção adequada dos materiais utili-
zados e desmontagem e limpeza da sala de 
procedimento. Ainda, houve reestruturação 
na escala de trabalho, sendo realocado os 
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colaboradores para os setores de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e Pronto Atendimen-
to, além do fechamento de 04 salas cirúrgicas 
para disponibilizar as estações de anestesia 
para suporte ventilatório na UTI e monta-
gem de uma nova UTI no espaço da Sala de 
Recuperação Pós-anestésica. Salienta-se que 
o número de procedimentos eletivos foi re-
duzido ao mínimo e apenas permaneceram 
no mapa cirúrgico cirurgias que não podem 
aguardar muito tempo para serem realizadas, 
bem como procedimentos que demandarão 
leito de UTI por tempo indeterminado.

Conclusão

As atividades desenvolvidas pelos pro-
fissionais de enfermagem causam impacto na 
vida de todos os pacientes atendidos, portan-
to todas as adaptações realizadas foram com 
o intuito de promover segurança e atendi-
mento de qualidade a todos os pacientes que 
necessitarem de procedimentos cirúrgicos, 
bem como para com todos os profissionais 
atuantes no setor. Destacamos que a enfer-
magem sempre buscou adaptar-se ao con-
texto histórico no qual está inserida e neste 
momento não foi diferente, a enfermagem 
se provou como ciência e peça fundamental 
para o andamento e gestão do centro cirúr-
gico. Reitera-se a importância de pesquisas 
nesta área, servindo de apoio para as toma-
das de decisão por enfermeiros dos mais di-
ferentes cenários do Brasil e do mundo. 

Descritores: Centros Cirúrgicos; Pan-
demias; Liderança; Enfermagem. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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ESF DO MUNICÍPIO DE 
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DE EXPERIÊNCIA

SCHOPF, Karina3;

VENDRUSCOLO, Carine4

E-mail para correspondência: 
karinaschopf70@gmail.com

3 Enfermeira, estudante do Mestrado Profissional em 
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (MPEAPS) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
4 Doutora em Enfermagem, Docente do Curso de En-
fermagem e Mestrado Profissional em Enfermagem na 
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do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A Prevenção Quaternária (P4) se tor-
na necessária pela identificação de indi-
víduos em risco de tratamento excessivo e 
tem por objetivo protegê-los do excesso de 
intervenções1. A procura por intervenções 
preventivas e curativas em demasia é fruto 
de uma cultura biomedicista, que amplia o 
patamar diagnóstico das doenças, estreitan-
do cada vez mais a relação saúde-doença2. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é con-
siderada o berço da P4 por ser a porta de 
entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
a Estratégia Saúde da Família (ESF), alicer-
ce de toda a rede. Neste cenário, equipes e/
ou profissionais que realizam o atendimento 
clínico aos usuários lidam com um aumen-
to excessivo da demanda espontânea, por 
vezes, potencializado o uso de medicação e 
intervenções desnecessárias, gerando mais 
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problemas, que podem culminar na necessi-
dade de busca por outros atendimentos, em 
nível hospitalar e unidades especializadas.2

. 

Objetivo

Relatar a experiência do desenvolvi-
mento de um instrumento de acompanha-
mento oportuno para evitar a exposição 
desnecessária das mulheres à exames de ma-
mografia e citopatológico de colo do útero, 
considerando a orientação do Ministério da 
Saúde (MS) e instrumentalizar os agentes 
comunitários de saúde (ACS) para orientar 
as mulheres e acompanhar a frequência de 
realização dos exames. 

Metodologia

Inicialmente, foi realizada a busca no 
site do MS das normas e protocolos preconi-
zados pelo MS sobre rastreamento de câncer 
de colo de útero e mama. Os ACS coletaram 
informações das usuárias durante as visitas 
domiciliares, utilizando uma planilha com os 
seguintes dados: nome, data de nascimento, 
ano de realização do último exame de cito-
patológico e da última mamografia. O levan-
tamento foi feito por Microárea abrangen-
do somente o território da ESF-1. Durante 
reuniões desta equipe, médica e enfermeira 
orientaram os ACS sobre as medidas prescri-
tas pelo MS, os quais a equipe seguiria como 
parâmetro para realizar o acompanhamento 
na área de abrangência da equipe. A capaci-
tação dos agentes se deu por apresentação de 
slides com o conteúdo e posterior discussão. 
A partir dos dados coletados pelos ACS foi 
possível desenvolver planilhas que geraram 
dados para controle e acompanhamento 
oportuno, baseados em parâmetros do MS. 
Estas planilhas foram impressas e entregue 
para todos os ACS, com os dados de sua área 
de abrangência e os dados nelas contidos se-
rão atualizados anualmente e posteriormen-
te, analisadas pela enfermeira como uma fer-
ramenta permanente do trabalho da equipe. 

Resultados e Discussão

Considerando as orientações do MS, 
através do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), o exame de rotina em mulheres sem 
sinais e sintomas de câncer de mama deve ser 
realizado na faixa etária de 50 a 69 anos, a 
cada dois anos. Fora dessa faixa etária e des-
sa periodicidade, os riscos aumentam e existe 
maior incerteza sobre benefícios. A mamo-
grafia permite identificar melhor as lesões 
mamárias em mulheres após a menopausa; 
antes disso, as mamas são mais densas e a sen-
sibilidade da mamografia é reduzida, gerando 
maior número de resultados falso-negativos, 
o que gera exposição desnecessária à radiação 
e a necessidade de realização de mais exames; 
os possíveis danos, que claramente, superam 
os possíveis benefícios de cânceres de compor-
tamento indolente, talvez, não ameaçariam a 
vida da mulher e acabam sendo tratados (so-
brediagnóstico e sobretratamento), gerando 
danos.3 Quanto ao exame de coleta de câncer 
de colo uterino, o início da coleta deve ser aos 
25 anos de idade para as mulheres que já tive-
ram ou têm atividade sexual; o rastreamento 
antes dos 25 anos deve ser evitado. Deve ser 
considerada a faixa etária de 25 a 64 anos a 
cada três anos. Os exames periódicos devem 
seguir até os 64 anos de idade e interrompidos 
quando essas mulheres tiverem pelo menos, 
dois exames negativos consecutivos nos últi-
mos cinco anos. Para mulheres com mais de 
64 anos de idade e que nunca se submeteram 
ao exame citopatológico, deve-se realizar dois 
exames com intervalo de um a três anos.4 O 
instrumento desenvolvido intitulado “acom-
panhamento oportuno” permite visualizar a 
faixa etária das mulheres que procuram a pre-
venção, qual frequência e se estão recebendo e 
seguindo as orientações da equipe. Foi levan-
tado que 92,7% das mulheres pertencentes a 
esta equipe estão com exame citopatológico 
em dia e apenas 18,20% em atraso. 48,29% 
das mulheres em idade compatível com a fai-
xa etária recomendada realizam a mamogra-
fia de acordo com a orientação do MS e que 
13,47% das mulheres do território já realiza-
ram pelo menos uma mamografia sem ter a 
idade mínima recomenda de 50 anos. Os ACS 
consideraram de grande valia a ferramenta, 
pois facilitou a identificação das mulheres 
nas referidas faixas etárias com a informação 
da data de realização dos exames, não tendo 
esses indicadores em nenhum dos relatórios 
fornecidos ou que possam ser alimentados no 
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prontuário eletrônico do sistema de informa-
ções da Atenção Primária à Saúde (e-SUS) ou 
software eletrônico (RANG) também utiliza-
do pelo município. Segundo elas, a capacita-
ção sobre o tema, baseada nas prerrogativas 
do MS, fornecem subsídios para que os usuá-
rios, assim como elas, compreendam melhor 
essa abordagem sobre o tema e, acima de tudo, 
trata-se de uma ação que deveria ser realizada 
de forma permanente e concomitante à outras 
temáticas. A Educação Permanente em Saúde 
(EPS) representa um importante desafio para 
o trabalho no SUS, como um projeto para 
mudanças institucionais e subsidio para ações 
em determinado lugar ou território. Trata-se 
de uma proposta pedagógica destinada a in-
tervir e provocar reflexões sobre o processo 
de trabalho, direcionada a melhorar as condi-
ções e a qualidade dos serviços, muitas vezes, 
influenciado por uma organização política e 
cultural. Para tanto, considera a proximidade 
dos profissionais com a comunidade e suas 
particularidades e o conhecimento é cons-
truído mediante a troca de experiências entre 
profissionais da equipe.5 

Conclusão

Esta ferramenta possibilitou identificar 
no território, as mulheres que realizam ou 
não os exames de mamografia e citopatoló-
gico e visualizar as que realizam anualmente, 
ou fora da faixa etária recomendada, as quais 
se expõem desnecessariamente aos ricos. 
Além disso, permitiu discutir e refletir sobre 
as consequências de intervenções desneces-
sárias, decorrentes de outros exames e con-
sultas especializadas. Ressaltamos que não 
temos o interesse de buscar as mulheres em 
atraso de exames de mamografia, haja vista 
as controvérsias decorrentes de realizar ou 
não esta intervenção, considerando que di-
versos autores e países já não recomendam. 
Este por sua vez também, não é um indicador 
a ser alcançado pelo Programa Previne Brasil 
do MS e ainda, o município não possuí oferta 
suficiente de exames de mamografia para tal. 
Destaca-se que o município está em acordo 
com os indicadores de preventivos do câncer 
de colo de útero preconizados pelo Progra-
ma, que recomenda a realização a cada três 
anos nas mulheres na faixa etária estabeleci-

da. Alertamos para o alto índice de mulheres 
fora da faixa etária que realizaram a mamo-
grafia e, nesse sentido, os ACS desenvolveram 
um importante trabalho de acompanhamen-
to. Contudo, é possível melhorar estes e ou-
tros indicadores com a implantação de ações 
de educação permanente e de educação em 
saúde. O desenvolvimento de atividades para 
a qualificação da atenção e dos indicadores 
são fruto do Mestrado Profissional em En-
fermagem na Atenção Primária à Saúde, que 
tem por objetivo mudar a realidade do local 
de trabalho das mestrandas, instigando a pes-
quisa e a valorização do trabalho da enferma-
gem como ciência precursora de mudanças.

Descritores: Prevenção Quaternária; 
Rastreamento; Iatrogenia.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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noir Vargas Ferreira (ALVF);
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7 Enfermeira. Residente em Oncologia. Associação Le-
noir Vargas Ferreira (ALVF);
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Uniprofissional em Enfermagem em Urgência e Emer-
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9 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Docente do Departamento de Enferma-
gem da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC); Professora Colaboradora da Residência 
Multiprofissional em Oncologia e Uniprofissional em 
Enfermagem em Urgência e Emergência da Associa-
ção Lenoir Vargas Ferreira (ALVF).

Introdução

Há situações em que ocorre multiplica-
ções celulares desordenadas, num crescimento 
rápido e incontrolável, que culmina com a for-
mação de tumor benigno ou maligno, generi-
camente chamado câncer. Tais alterações — as 
neoplasias, caracterizam mais de 100 doenças 
diferenciadas que têm em comum a falha na 
formação celular.1 Independente da vontade 
do indivíduo, o câncer é precursor de impor-
tantes mudanças do modo de viver, sobretudo 
pelas alterações físicas e psicológicas que per-
meiam o tratamento, por vezes com sinais e 
sintomas desconfortáveis como a dor, perda de 
apetite e emagrecimento, cansaço, entre outros 
que levam a perda da autoestima. Nesse senti-
do, a palavra câncer gera medo e muitas vezes 
é até evitada ser pronunciada pelo paciente e/
ou familiares por ser considerada uma amea-
ça à vida. Existem diferentes formas de trata-
mento oncológico, nos quais frequentemente 
envolvem procedimentos cirúrgicos, radiote-
rapia e quimioterapia, por vezes associados, o 
que aumenta a possibilidade de efeitos colate-
rais adversos. Nesse sentido, os efeitos adver-
sos da quimioterapia podem ser classificados 
em agudos ou crônicos: quando agudos, os 
sintomas podem iniciar minutos após a admi-
nistração do quimioterápico antineoplásico e 
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durar alguns dias, enquanto os efeitos adver-
sos tardios podem ocorrer semanas ou me-
ses após a administração dos antineoplásicos. 
Ainda, a maioria dos medicamentos utilizados 
nos tratamentos oncológicos leva à depressão 
da medula óssea em graus variados, depen-
dendo do agente farmacológico, doses e fato-
res intrínsecos.2 Frente a essas colocações, um 
hospital público, referência no tratamento on-
cológico em Santa Catarina, recentemente ini-
ciou atividades de residência multiprofissional 
em oncologia, contemplando as áreas de en-
fermagem, nutrição, farmácia e psicologia, por 
meio da qual vêm desenvolvendo diversas ati-
vidades para auxiliar os pacientes oncológicos 
e seus familiares à enfrentar o tratamento com 
o menor prejuízo físico-emocional possível. O 
referido hospital possui um ambulatório que 
possibilita tratamento ambulatorial de qui-
mioterapia e hormonioterapia, modalidades 
que têm objetivo de eliminar ou impedir pro-
liferações celulares cancerosas que persistem 
em circular pelo organismo. 

Objetivo

Relatar a experiência de enfermeiros 
residentes em oncologia acerca da consulta 
de enfermagem para orientações oncológicas 
em um ambulatório de quimioterapia, o qual 
visa sensibilizar o paciente/família sobre as 
melhores práticas de saúde durante o trata-
mento antineoplásico. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato de experiência de enfermeiros re-
sidentes inseridos no Programa de Residên-
cia Multiprofissional em Oncologia de um 
hospital catarinense no oeste do estado. O 
cenário em questão é o ambulatório de qui-
mioterapia. Durante as atividades assistên-
cias, mediadas por orientações de tutores e 
docentes, percebeu-se que no início do tra-
tamento oncológico com quimioterapia é de 
extrema importância e requer que o paciente 
seja orientado sobre o impacto do tratamento 
e a importância de cuidados gerais de saúde. 
Assim, este relato aborda a experiência dos 
residentes durante os meses de março à maio 
de 2019 no serviço de quimioterapia sobre 

o desenvolvimento de consulta de enferma-
gem, identificação de alterações/reações ad-
versas ao tratamento, aprofundamento teó-
rico com busca de evidências na literatura 
e reorganização de material instrucional do 
tipo cartilha para orientar os pacientes novos 
em início de tratamento. 

Resultados e Discussão

Durante as atividades práticas no am-
bulatório de quimioterapia, os residentes 
acompanharam as consultas de enfermagem 
realizadas à pacientes no início do tratamento 
quimioterápico, com o intuito de orientar so-
bre o tratamento, possíveis efeitos adversos e 
cuidados necessários. Inicialmente as consul-
tas foram realizadas pelos enfermeiros assis-
tenciais e coordenador do serviço de oncolo-
gia, acompanhados de residentes, mas logo os 
residentes começaram a conduzir as consultas, 
com orientações no primeiro atendimento 
ambulatorial e administração do tratamento 
antineoplásico. No segundo atendimento am-
bulatorial o paciente é reavaliado, geralmente 
antes da segunda sessão de quimioterapia, mo-
mento em que os profissionais e residentes rea-
lizam escuta qualificada, atenta à compreensão 
por parte do paciente, identificam os efeitos 
colaterais que emergiram após a primeira 
sessão do tratamento, entre outras demandas 
trazidas pelo paciente e realizam orientações. 
Todas as informações são registradas no pron-
tuário do paciente e, paralelo a esse registro, 
os residentes anotam os efeitos colaterais vi-
venciados pelos pacientes em registro de cam-
po, gerando um banco de dados comum aos 
residentes. A busca pelos efeitos adversos co-
muns e respectivos cuidados decorrentes do 
tratamento antineoplásico e hormonioterapia 
foi realizada concomitantemente na literatura 
científica, colaborando para o aprimoramento 
das instruções pertinentes para reorganização 
de material instrucional do tipo cartilha, a 
qual visa ampliar a compreensão dos pacientes 
que receberam as orientações direcionadas ao 
seu tratamento durante as consultas de enfer-
magem. A quimioterapia é uma modalidade 
de tratamento sistêmico do câncer e consiste 
no emprego de substâncias químicas que, iso-
ladas ou em combinação, atuam nas células, 
interferindo no seu processo de crescimento 
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e divisão. As principais toxicidades conse-
quentes são: mielossupressão, náuseas e vômi-
tos, fadiga, alopecia, alterações na motilidade 
gastrointestinal, perda do apetite e mucosite, 
sinais e sintomas esperados diante do trata-
mento empregado.3 Pesquisas mostram que 
o tratamento quimioterápico antineoplásico 
gera impactos e modificações nos hábitos e na 
qualidade de vida do paciente, sendo o enfer-
meiro o profissional que, pelas atribuições que 
lhe competem, capaz de reconhecer e intervir 
frente as necessidades dos pacientes, por meio 
da consulta de enfermagem.4 O manejo do 
paciente oncológico requer foco nas reais ne-
cessidades através da escuta qualificada, uma 
vez que o cuidado dispensado e os encaminha-
mentos auxiliam no enfrentamento do proces-
so de saúde-doença e fortalecimento de víncu-
lo com os pacientes/familiares, inclusive entre 
os serviços que compõem a rede de atenção à 
saúde (RAS). Esta experiência foi proporcio-
nada pelo Programa de Residência Multipro-
fissional em Saúde, que é uma modalidade de 
pós-graduação lato sensu, composta por carga 
horária prática e teórica e desenvolvida no 
próprio serviço de saúde, respaldada pela 
Lei n° 11.129 de 2005, que delibera os pro-
gramas de residência no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).5 O programa de Resi-
dência Multiprofissional em Oncologia pro-
porciona experiência prática do serviço de 
saúde, qualificando o profissional enfermei-
ro com ênfase no setor de oncologia, assim 
como permite qualificar o serviço de saúde 
proponente, subsidiado pelo embasamento 
teórico. A residência é uma via de mão du-
pla, pois além da formação de profissionais 
qualificados ao mercado de trabalho, cola-
bora para a melhoria do serviço. 

Conclusão

A experiência vivenciada pelos enfermei-
ros residentes no desenvolvimento da consulta 
de enfermagem e consequentemente nas orien-
tações ao paciente oncológico e família antes do 
início e durante o tratamento contribuiu signi-
ficativamente para o amadurecimento profis-
sional, voltado à assistência individualizada e 
de qualidade para atender as necessidades sin-
gulares de cuidado que o paciente oncológico 
demanda durante o tratamento antineoplásico. 

Descritores: Enfermagem Oncológica; 
Prática profissional; Quimioterapia; Cuida-
dos de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem

Financiamento: Ministério da Educação
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Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) de-
sempenha um papel fundamental na organi-
zação e coordenação do cuidado. É através da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), que as ações 
de prevenção são desenvolvidas e mediante as 
necessidades da população, priorizam também, 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, de forma integral e continuada2. Na APS, 
a equipe tem papel fundamental no controle à 
surtos e epidemias, através do manejo clínico, 
buscando identificar precocemente casos gra-
ves, que devem ser referenciados para serviços 
especializados4. Nos últimos meses o mundo 
tem enfrentando mudanças na organização da 
APS, após a propagação do novo Coronavírus, 
causador da Coronavirus Disease 2019 (CO-
VID-19), que surgiu em dezembro de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan. Desde então, a 
doença se espalhou rapidamente por cinco con-
tinentes, levando a morte milhares de pessoas, 
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inclusive no Brasil. Grande parte dos cuidados 
imediatos da COVID-19, é de responsabilidade 
das ESF, formadas por enfermeiros, médicos, 
técnicos/auxiliares de enfermagem, cirurgiões 
dentistas, técnicos de saúde bucal, agentes co-
munitários de saúde, de endemias e de vigilân-
cia em saúde. Esses profissionais além de pres-
tarem os cuidados primários5, também estão 
expostos a riscos de desenvolver as infecções da 
comunidade, já que cuidam dos doentes no pe-
ríodo mais infeccioso da patologia4. No Brasil 
até do dia 11 de maio de 2020, teve mais de 168 
mil casos confirmados da COVID-19 e 11 mil 
óbitos. Em meio a estes, estão os profissionais 
da saúde, com quase três mil casos confirma-
dos da doença e 98 óbitos associados1. Parale-
lo a isso, neste ano, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), definiu o ano internacional da 
enfermagem, categoria que compõe a linha de 
frente no enfrentamento desse vírus, ganhando 
destaque no cuidado aos pacientes. São mais 
de 130 anos de história da profissão no Brasil, 
que é fundamental para o funcionamento dos 
serviços, com alto valor social. Contudo, todo 
o cenário epidemiológico atual vem expondo 
uma demanda de anos dessa profissão, levando 
ao debate e favorecendo reflexões relacionadas 
às suas condições de trabalho. 

Objetivo

Refletir, com base na literatura científi-
ca, sobre o adoecimento dos profissionais da 
enfermagem que compõem a linha de frente 
no enfrentamento da COVID-19. 

Metodologia

Trata-se de um estudo reflexivo, reali-
zado a partir da experiência vivenciada como 
enfermeira de uma ESF, fundamentada na 
literatura científica sobre a temática, dos úl-
timos três anos. Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica, sendo que para a busca dos es-
tudos que fundamentaram a reflexão foi uti-
lizada a base de dados Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), mediante os descritores: Aten-
ção Primária à Saúde; Enfermagem; Infecções 
por Coronavirus. Foram utilizadas, também, 
outras fontes de informação, como documen-
tos oficiais do Ministério da Saúde (MS) e 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 

Resultados e Discussão

O enfrentamento da COVID-19 requer 
uma APS forte ou, minimamente, organizada, 
para o controle da propagação desse vírus5. No 
entanto, os profissionais de saúde, também es-
tão adoecendo, com afastamento do trabalho. 
O número de enfermeiros que contraíram a 
doença é alto e, possivelmente, retratam parte 
de uma realidade ainda mais trágica. De acordo 
com o Conselho Internacional de Enfermeiras 
(ICN), houve falhas no registro de infecções por 
profissionais de saúde, após analisarem dados 
de 30 países, sugerem que pelo menos 90.000 
profissionais de saúde se infectaram e mais de 
260 enfermeiros morreram. Esse número não 
pode ser estimado com exatidão e a subestima-
ção da taxa de infecção e mortes entre os enfer-
meiros coloca em perigo também os pacientes. 
De acordo com essa estimativa, em média 6% 
de todos os casos confirmados da COVID-19 
estão entre os profissionais de saúde. Se repeti-
da globalmente aos 3,5 milhões de casos confir-
mados, renderiam um número de 210 mil pro-
fissionais de saúde infectados3. No Brasil, até o 
dia 07 de maio de 2020, o número de profissio-
nais de enfermagem infectados chegou a qua-
se três mil casos, com 98 óbitos registrados (25 
enfermeiros, 56 técnicos e 17 auxiliares de en-
fermagem), maior do que nos Estados Unidos, 
com 91 registros (país mais atingido pela pan-
demia), conforme levantamento do National 
Nurses United (NNU). Já a Espanha registrou 
50 óbitos, segundo a Organización Colegial de 
Enfermería (OCE). No Brasil, somando com os 
suspeitos, foram mais de 11 mil casos reporta-
dos ao COFEN e tem aumentado diariamente1. 
Em Santa Catarina (SC) com 62.775 (100%) 
profissionais de enfermagem, até 08 de maio de 
2020, cerca de 817 (1,3%) profissionais foram 
afastados do trabalho, 84 diagnosticados com 
COVID-19 e um óbito associado a doença foi 
registrado1. Esse cenário leva o Brasil a liderar 
os números de mortes de profissionais de saú-
de. Com a repentina proporção da pandemia 
houve escassez e falta de qualidade nos Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI), falta de 
capacitação para manejo seguro dos EPI, já que 
o uso prolongado e frequente não fazia parte da 
rotina profissional. Pela desvalorização salarial 
e as jornadas prolongadas de trabalho, a ado-
ção de multiempregos é frequente. Por falta de 
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profissionais, houve falhas na substituição dos 
que pertenciam aos grupos de risco, que foram 
mantidos na linha de frente do atendimento, ge-
rando desgaste, estresse e adoecimento profissio-
nal, consequentemente, facilitando acidentes de 
trabalho e maior exposição ao risco de infecção1. 
Todas essas demandas da profissão ficaram mais 
evidentes na pandemia, desencadeando um mo-
vimento da Federação Nacional dos Enfermeiros 
de retomada sobre o Projeto de Lei 2295/00, que 
modifica o artigo 2º da lei 7498/86, fixando a jor-
nada de trabalho em seis horas diárias e trinta 
horas semanais para os profissionais de enferma-
gem. O Projeto de Lei 2573/11, fixa o piso sala-
rial e o Projeto de Lei do Senado 349/2016, que 
estabelece aposentadoria especial para estes pro-
fissionais1. A vivência como enfermeira no com-
bate à COVID-19, faz refletir sobre um cenário 
que coloca a enfermagem em evidência, justa-
mente em um ano de comemoração e reconheci-
mento da categoria profissional. Infelizmente, foi 
necessária uma pandemia para que a população 
percebesse o valor da enfermagem nos níveis de 
atenção à saúde. Contudo, não desejamos apenas 
aplausos (forma que a população tem manifesta-
do reconhecimento à enfermagem), mas melho-
res condições de trabalho e salários adequados. 

Conclusão

Esse estudo permitiu refletir sobre a qua-
lidade de vida e trabalho dos profissionais de 
enfermagem, que representam a maior força de 
trabalho nas instituições de saúde, sendo prota-
gonistas do cuidado. Durante a pandemia, os ín-
dices de adoecimento e mortes dos profissionais 
possibilitaram analisar que, além da COVID-19, 
estão expostos a outros riscos biológicos diários 
e, mesmo expostos aos riscos, desempenham o 
seu papel. A pandemia ainda favoreceu expor de-
mandas como a luta por um piso salarial, jornada 
de trabalho adequada e aposentadoria especial, 
bandeiras históricas da enfermagem. No Brasil, a 
qualidade de vida e de trabalho dos profissionais 
de enfermagem, bem como as fragilidades do 
poder público no enfrentamento da pandemia 
com tal magnitude, tem demonstrado grandes 
influências sobre os dados alarmantes de infec-
ção e mortes pela doença. Por fim, é importante 
repensar o processo de trabalho dessa classe, de-
senvolver continuamente estratégias políticas de 
saúde de qualidade, voltadas para a valorização, 

segurança e proteção dos profissionais de saúde, 
garantindo melhores condições de trabalho, pelo 
reconhecimento da importância dessa profissão 
na vida das pessoas e nos serviços de saúde. Vale 
lembrar ainda, do desenvolvimento da enferma-
gem no âmbito científico, o que favorece o cuida-
do e contribui para a qualificação da APS. Nessa 
direção, recomenda-se a elaboração de outros 
estudos de reflexão e pesquisa.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; 
Enfermagem; Infecções por Coronavirus.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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Introdução

Um grande desafio para as instituições 
públicas têm sido desenvolver medidas para 
garantir cada vez mais a melhoria da quali-
dade da assistência. Uma das ferramentas 
que vêm se potencializando e que promove a 
melhoria significativa nesse quesito é a audi-
toria, pois permite auxílio para a elaboração 
de métodos de gerenciamento das atividades 
e recursos ligados à assistência. No Sistema 
Único de Saúde (SUS), a auditoria objetiva 
auxiliar na melhora da assistência à saúde 
oferecida à população na busca da efetivação 
da universalidade, equidade e integralidade, 
princípios fundamentais do sistema.¹ Por ser 
um sistema de gestão, a auditoria atua como 
uma significativa ferramenta gerencial por 
meio do planejamento das práticas assisten-
ciais, organizando e fiscalizando a assistência 
em saúde dentro dos parâmetros financeiros 
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e como ela é fornecida aos usuários.² Dian-
te da necessidade de implementação de mé-
todos eficazes para se obter uma assistência 
em saúde pautada no comprometimento e na 
qualidade, um elo entre o enfermeiro auditor 
e os enfermeiros assistenciais se faz necessá-
rio buscando fortalecer e integrar os serviços 
para que se tenha uma promoção da gestão 
de qualidade na assistência. 

Objetivo

Analisar a produção científica sobre au-
ditoria de enfermagem nos serviços de saúde, 
buscando evidências sobre sua influência na 
qualidade da assistência prestada ao usuário. 

Metodologia

Foi realizada uma revisão integrativa 
de literatura, com resgate de dados e inves-
tigando um amplo espectro de fenômenos, 
possibilitando o aprimoramento de ideias e 
conceitos. Para isso utilizou-se as bases di-
gitais Scielo e Lilacs através dos descritores: 
“Auditoria de Enfermagem”; “Qualidade da 
Assistência à Saúde” e “Saúde Pública” com 
artigos publicados entre 2009 e 2019, em pe-
riódicos científicos nacionais. Esse grande 
período justifica-se pela escassez de material 
referente a esse tema nas bases de dados, o 
que torna esse estudo relevante para conhe-
cimento profissional da área e consequente 
melhora na assistência. 

Resultados e Discussão

Foram selecionados e analisados oito 
estudos de acordo com os critérios pré-es-
tabelecidos, que auxiliaram na compreensão 
dos objetivos desse trabalho. Verificou-se 
que quando se trata de qualidade de assis-
tência em saúde, preza-se primordialmente 
pela avaliação dos usuários do sistema, pois 
a cada dia se prioriza ainda mais um melhor 
atendimento, onde as pessoas valorizam seus 
direitos de usuários. A necessidade de ga-
rantir bons resultados em um mercado tão 
competitivo faz com que o sistema busque 
por alternativas e ferramentas que auxiliem 
uma melhor gestão almejando a qualidade 

na assistência. Desse modo a auditoria em 
enfermagem emerge como prioridade nesse 
controle de qualidade, alicerçando melhores 
práticas com controle de gastos. A auditoria 
em enfermagem realiza uma função admi-
nistrativa através da conferência e do contro-
le do faturamento da conta hospitalar, verifi-
ca os procedimentos e exames realizados e, 
promove a melhoria da qualidade do serviço 
de enfermagem prestado através da evolu-
ção dos registros de enfermagem³. Sendo ela 
uma ferramenta de natureza gerencial, efetua 
buscas para evidenciar as inconformidades 
encontradas nos prontuários, e permite uma 
melhor avaliação e orientação para a equipe 
e a instituição, quanto ao registro mais ade-
quado das ações profissionais e o respaldo 
ético e legal, diante aos conselhos, às associa-
ções de classe e a justiça². Todo esse processo 
de avaliação é de grande importância para o 
redirecionamento das ações, visto que após 
a análise do serviço e verificação das suas 
lacunas, podem ser tomadas decisões cor-
retivas ou preventivas para remodelar essas 
ações. Uma das ferramentas utilizadas pela 
auditoria em enfermagem para a avaliação 
da efetividade dos serviços prestados é a Sis-
tematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) tido como um importante componen-
te da avaliação da qualidade da assistência 
prestada. A implementação da SAE, auxilia 
a comunicação do enfermeiro com a equipe 
multidisciplinar e ainda promove a seguran-
ça ao usuário, a qualidade da assistência e o 
aumento da autonomia dos profissionais de 
enfermagem. O profissional enfermeiro en-
contra uma série de dificuldades que envol-
vem o processo de enfermagem (PE), dentre 
elas percebe-se a falta de compreensão da 
importância da ferramenta e de como ade-
quá-la na prática, além do dimensionamento 
inadequado que gera sobrecarga de trabalho. 
Os profissionais precisam compreender que o 
PE conjuntamente com a SAE, são realizados 
e constados nas anotações de enfermagem 
sendo de grande valor para uma avaliação do 
processo de trabalho e garantias de melhora 
na assistência. Na busca pela maior efetivi-
dade da assistência aos usuários da saúde, 
a auditoria é uma ferramenta fundamental 
para mensurar a qualidade do atendimento, 
acrescentando valores financeiros e qualitati-
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vos, proporcionando educação permanente, 
sensibilização da equipe ao processo e empo-
deramento da enfermagem frente ao serviço, 
visando melhorar a prestação dos cuidados. 
Deste modo, funciona como um método de 
avaliação sistemática de um processo ou de 
uma atividade, propiciando informações 
para averiguação da qualidade do serviço de 
saúde oferecido por uma instituição. 

Conclusão

Esse estudo demonstra que a audito-
ria de enfermagem facilita a avaliação da 
assistência oferecida ao usuário, sendo que 
as anotações de enfermagem, conjuntamen-
te com a SAE e o PE, têm papel fundamen-
tal e são representadas como uma das fontes 
de dados de investigação para sua execução, 
principalmente através do prontuário, subsí-
dio essencial para a assistência. O enfermeiro 
auditor pode atuar sugerindo mudanças de 
rotinas organizacionais e subsidiar a educa-
ção continuada com um olhar mais centra-
lizado na prestação de serviços de qualida-
de, proporcionando melhores negociações 
comerciais, certificações e acreditações. Na 
área de saúde a auditoria de enfermagem tem 
grande importância na avaliação da qualida-
de da assistência, da eficácia e da efetividade 
dos serviços prestados, além da avaliação e 
controle dos recursos financeiros, sendo es-
tes elementos essenciais para a construção de 
uma saúde pública de qualidade garantindo 
aos usuários, acesso universal e humanizado. 
O enfermeiro auditor coopera na saúde finan-
ceira e institucional ao prestador dos serviços 
e efetua e assegura os direitos dos usuários, 
que são os pilares primordiais para a efetiva-
ção da qualidade no trabalho em saúde. 

Descritores: Auditoria de Enferma-
gem; Administração Hospitalar; Qualidade 
da Assistência á Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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AS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS POR 

PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

KREIN, Carlise14; 
KORB, Arnildo15

E-mail para correspondência: 
carlisekrein02@hotmail.com

14 Enfermeira, Mestranda do Programa de Pós-gra-
duação em Enfermagem Profissional na Atenção Pri-
mária em Saúde da UDESC, Enfermeira na Secretaria 
Municipal de Saúde de Mondaí/SC;
15 Biólogo, Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, Docente do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem Profissional na Atenção Primária em 
Saúde da UDESC.

Introdução

Os meses de março, abril e maio de 
2020 foram marcados pelo início de ações de 
prevenção à Covid-19 na Atenção Primária 
em Saúde (APS). As primeiras implicações 
ocorreram nas mudanças no fluxo de traba-
lho e aumento na carga de trabalho da maio-
ria dos profissionais de saúde, bem como, na 
falta de equipamentos de proteção individual, 
e na necessidade de conhecimentos sobre mí-
dias digitais para atualização pessoal no ma-
nejo da doença. 
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Objetivo

Relatar a experiência de enfermeira de 
APS e suas percepções durante a pandemia 
da Covid-19. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre atuação de enfermeira de APS do mu-
nicípio de Mondaí, Extremo Oeste de Santa 
Catarina, realizado no período de 10 de mar-
ço até 10 de maio de 2020. 

Resultados e Discussão

Na APS, durante o período analisa-
do, foram suspensas as ações programáticas 
com grupos de promoção em saúde, consul-
tas programadas com portadores de doenças 
crônicas, gestantes e consultas de puericul-
tura. As ações da equipe, inicialmente, fo-
ram quase em sua totalidade voltadas à pre-
venção de infecções pelo novo Coronavírus, 
agente etiológico da Covid-19. Ao mesmo 
tempo, aumentou a demanda dos serviços 
por infecções respiratórias, tanto as comuns 
neste período, como suspeitos de infecção 
pelo novo coronavírus. Concomitantemen-
te, ocorreu sobrecarga de trabalho de profis-
sionais devido ao afastamento de alguns por 
estarem incluídos em grupo de risco, ou sus-
peitos pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 
No momento de “crise”, o enfermeiro com 
sua atuação no gerenciamento das equipes 
de APS desempenha papel preponderante e 
possui o desafio, junto à equipe, em mini-
mizar os impactos da pandemia na área da 
saúde. Para que isso seja possível, são neces-
sárias avaliações contínuas e baseadas nos 
dados locais sobre a infecção e evidências 
científicas sobre a patologia para implemen-
tação de ações coerentes com a realidade, 
equilibrando cuidados para evitar a disse-
minação da doença, ações para acompanha-
mento longitudinal do cuidado e ações de 
prevenção de doenças reemergentes no lo-
cal. O conhecimento e uso de tecnologias de 
informação podem auxiliar à manter con-
tato e estreitar o vínculo com a população, 
com a equipe intersetorial e interdisciplinar, 

quando se intensificam as recomendações 
de distanciamento e isolamento social. A 
avaliação da efetividade das intervenções em 
saúde é um processo continuo, mas já obser-
vam-se bons resultados, como, por exemplo, 
nenhum caso da Covid-19 confirmado no 
munícipio, ausência de caso autóctone de 
dengue, quando na maioria dos municípios 
da região há registros, e sem aumento obser-
vado de hospitalizações por condições sen-
síveis à APS no município relatado. 

Conclusão

O ano de 2020, eleito pela Organização 
Mundial da Saúde como Ano Internacional 
da Enfermagem, está sendo desafiador para 
profissão, isto, por requerer desses profis-
sionais o desenvolvimento de habilidades, 
competências em controle de infecções e 
ampliação do acesso aos serviços da APS, 
com adequação profissional e de recursos 
as novas necessidades, em tempos em que 
a acessibilidade à estrutura física do servi-
ço está dificultada. Com atitudes que fazem 
a diferença, a enfermagem pode promover 
grandes avanços da categoria, e receber o 
reconhecimento que campanhas isoladas de 
marketing não alcançam.

Descritores: Enfermagem; Atenção 
Primária à Saúde; Infecções por Coronavirus.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem

Financiamento: FAPESC- Termo de 
Outorga 2019TR706
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MUDANÇA NA ROTINA 
DA ENFERMAGEM EM 

MEIO A PANDEMIA: 
UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

BERNARDI, Camila Soligo16; 

ARGENTA, Carla17

 
E-mail para correspondência: 

enfcamilasoligo@gmail.com

16 Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional 
em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde — 
UDESC, Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde 
de Pinhalzinho/SC;
17 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente na 
Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

Atualmente vivemos em meio a Pande-
mia pelo novo Coronavírus — COVID-19. A 
mesma teve início na China, em dezembro de 
2019. No Brasil, o primeiro caso foi em feve-
reiro de 2020 e no estado de Santa Catarina 
em março deste ano. A doença viral (CO-
VID-19) é altamente contagiosa, sendo trans-
mitida principalmente por gotículas expeli-
das na tosse e/ou espiro, porém o vírus pode 
sobreviver em superfícies que ao tocar, o ser 
humano pode se infectar pela transferência 
da mão para o nariz, olhos e boca. Com a 
presença da COVID-19, muitas rotinas das 
equipes de enfermagem precisaram ser revi-
sadas afim de atender os usuários da Atenção 
Primária à Saúde com segurança e garantir a 
prevenção da doença entre os profissionais. 
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Objetivo

Relatar as mudanças nas rotinas das 
Equipes de Enfermagem após o início da 
Pandemia por COVID-19. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo de 
natureza qualitativa na modalidade relato de 
experiência junto às Equipes de Enfermagem 
no Município de Pinhalzinho/SC. 

Resultados e Discussão

Após serem anunciados os primeiros 
casos de COVID-19 no Estado de Santa Cata-
rina, emergiu a necessidade de se estabelecer 
inúmeras mudanças nas rotinas de assistência 
de Enfermagem nas unidades de saúde do mu-
nicípio de Pinhalzinho. Inicialmente, o uso de 
EPIs, que anteriormente não eram utilizados 
com tanta frequência, se tornaram rotineiros 
para os profissionais. Relatos acerca do medo 
de contaminação e de estarem levando a doen-
ça para casa têm sido corriqueiros, consideran-
do que muitos profissionais de enfermagem 
têm em sua residência pessoas do grupo de 
risco, como idosos e crianças. Alguns profis-
sionais foram afastados, por fazerem parte do 
grupo de risco, sendo assim, até a contratação 
de novos profissionais, as equipes ficaram com 
menor quantitativo de pessoas. Por decreto 
do governo do estado, todos os atendimentos 
eletivos ficaram suspensos, então, de início, 
as equipes lidaram com o stress em ligar para 
desmarcar os atendimentos, experienciando a 
compreensão de alguns usuários e mediando 
o descontentamento de outros, que por vezes 
desacatavam o profissional que fazia o contato. 
Com o primeiro caso confirmado no municí-
pio, no dia 02 de maio houve a necessidade de 
mais mudanças, em especial os atendimentos 
de usuários com sintomas respiratórios, que 
precisaram ser reorganizados e realizados por 
uma única equipe, que enfrenta diariamente o 
medo, porém é resiliente e compreende a im-
portância do trabalho a ser realizado. 

Conclusão

As mudanças nas rotinas das equipes 
de enfermagem foram necessárias para que o 
atendimento fosse realizado com mais segu-
rança para profissional e usuários. Percebeu-
se que as equipes de enfermagem se reinven-
taram diante da atual crise, fazendo sempre o 
seu trabalho da melhor forma possível.

Descritores: Enfermagem; Atenção 
Primária à Saúde; Rotina; Pandemia.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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O PAPEL DO 
ENFERMEIRO NO 

CONTROLE DO 
TABAGISMO

BALDISSERA, Maristela Izcak18; 

BERNARDI, Camila Soligo19; 

ARGENTA, Carla20

 
E-mail para correspondência: 

mb.enfermagem@hotmail.com

18 Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, En-
fermeira de ESF da Secretaria Municipal de Saúde de 
Pinhalzinho/SC;
19 Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional 
em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde — 
UDESC, Enfermeira da Secretaria Municipal de Saú-
de de Pinhalzinho/SC;
20 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente na 
Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

O tabagismo é considerado, pela Orga-
nização Mundial da Saúde, a principal causa 
de morte evitável em todo o mundo. Grande 
parte dos óbitos por doenças crônicas estão 
relacionadas ao tabagismo, podendo citar: 
doenças cardiovasculares, câncer, acidente 
vascular encefálico e doença pulmonar obs-
trutiva crônica, entre outras. Diante desse 
grave problema de saúde pública passível de 
prevenção se destaca a importância do papel 
do enfermeiro no controle do tabagismo. 

Objetivo

Relatar a experiência de um grupo de 
tabagismo realizado em uma Equipe de Saú-
de da Família (ESF). 
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Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo de 
natureza qualitativa na modalidade relato de 
experiência realizado no Município de Pinhal-
zinho, desde o ano de 2013 pelas Equipes de 
Saúde da Família juntamente com o NASF e 
Coordenado pelos Enfermeiros. Este relato é 
proveniente das atividades realizadas com um 
grupo de usuários tabagistas que aconteceram 
de abril a julho de 2019, na Equipe de ESF 5. 

Resultados e Discussão

As atividades com os usuários que 
fazem o tratamento para cessação do taba-
gismo aconteceram embasadas nas cartilhas 
do Programa Nacional de Controle do Ta-
bagismo. Os encontros acontecem mediante 
a participação de uma equipe multidiscipli-
nar. O Grupo é coordenado pela Enfermeira 
da ESF que organiza e executa os encontros, 
sendo ela responsável pela dinâmica a ser 
realizada, contato com equipe multiprofis-
sional e contato com os pacientes tabagistas 
que tem interesse em participar do grupo. 
Na primeira fase do tratamento foram rea-
lizados quatro encontros com intervalos 
semanais ente eles. Na segunda fase eram 
dois encontros de periodicidade quinzenal 
e na terceira, dois encontros com intervalo 
mensal entre eles. O Ministério da Saúde 
preconiza um encontro de manutenção, mas 
os profissionais da ESF 5 sentiram a necessi-
dade da realização de mais um encontro em 
sessenta dias. No grupo realizado de abril 
a julho de 2019, em seu primeiro encontro 
participaram 17 usuários, no segundo en-
contro foram 15 usuários, tendo assim, duas 
desistências. Os demais participantes se man-
tiveram até o término dos encontros. Neste 
grupo o sucesso do tratamento foi em setenta 
e três por cento dos participantes que erra-
dicaram o cigarro de suas vidas. Através dos 
números obtidos podemos ressaltar a impor-
tância do programa, onde os indivíduos sen-
tem-se fortalecidos e amparados pela equipe. 

Conclusão

É importante destacar a importância de 
políticas públicas de promoção, prevenção e 
manutenção no controle ao tabagismo. Essas 
ações significaram uma redução das doenças 
associadas ao tabaco, diminuição dos gastos 
para o SUS e melhora da qualidade de vida 
para os fumantes passivos e os ex-fumantes. 
Sendo assim, a Política Nacional de Controle 
do Tabagismo, que acontece através de ativi-
dade em grupo, é uma ação com resultados 
positivos para a cessação do tabagismo. Per-
cebe-se também a importância do enfermei-
ro como coordenadores das atividades, bem 
como mediador no grupo.

Descritores: Tabagismo; Promoção de 
Saúde; Prevenção de doenças; Enfermeiro.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de EnfermagemEIX
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QUALIDADE DE VIDA 
ENTRE PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DE 
HOSPITAIS DE ENSINO

COIMBRA, Marli 
Aparecida Reis21; 

MIRANZI, Mário 
Alfredo Silveira22; 

ARAÚJO, Ana Paula Alves23; 

FERREIRA, Lúcia Aparecida24; 

HAAS, Vanderlei José25; 

PEDROSA, Leila Aparecida 
Kauchakje26

 
E-mail para correspondência: 
marli.apr.coimbra@gmail.com

21 Enfermeira. Mestrado em Atenção à Saúde/UFTM. 
Doutorando do programa em Atenção à Saúde da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro Ubera-
ba/MG/Brasil;
22 Odontólogo. Doutorado em Saúde Coletiva/Uni-
camp. Docente da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro — UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
23 Enfermeira. Mestrado em Atenção à Saúde/UFTM. 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro Ubera-
ba/MG/Brasil;
24 Enfermeira. Doutorado em Psiquiatria/USP. Docen-
te da Universidade Federal do Triângulo Mineiro — 
UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
25 Físico. Doutorado em Física Aplicada à Medicina 
e Biologia/USP. Docente da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro — UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
26 Enfermeira. Doutorado em Psiquiatria/USP. Docen-
te da Universidade Federal do Triângulo Mineiro — 
UFTM. Uberaba/MG/Brasil.

Introdução

A qualidade de vida (QV), segundo o 
grupo Whoqol da Organização Mundial de 
Saúde, é definida como a percepção que o in-
divíduo tem em relação à sua vida, cultura e 
expectativas. A QV também abrange aspectos 
culturais, valores, ética, consumismo, materia-
lismo, lazer e varia de acordo com a economia 
e lugar. Relaciona-se com o bem-estar e as ne-
cessidades dos indivíduos. Há uma crescente 
preocupação com a QV dos trabalhadores de 
enfermagem, pois ela influencia diretamen-
te no seu bem-estar, no desenvolvimento de 
doenças, e, na produção de trabalho. 

Objetivo

Analisar a qualidade de vida dos profis-
sionais de enfermagem de hospitais de ensino. 

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional, 
transversal de abordagem quantitativa, rea-
lizado com profissionais de enfermagem em 
três hospitais de ensino do Triângulo Sul em 
Minas Gerais. A coleta foi realizada de feve-
reiro à abril de 2013. Foi utilizado um ins-
trumento composto por dois questionários, 
sendo um sociodemográfico e profissional 
que foi elaborado pelos autores e valida-
do por professores da área de enfermagem 
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psiquiátrica, considerando questões que as-
sociaram o tema qualidade de vida; sendo 
as variáveis categóricas: sexo, estado civil, 
arranjo domiciliar, formação acadêmica, 
maior titulação, turno de trabalho, cargo, se-
tor de trabalho, vínculo empregatício, outro 
emprego, hora extra, doença, tipo de doen-
ça, afastamentos. E utilizou-se o questioná-
rio WHOQOL-BREF, que é um instrumento 
de autoavaliação que considera as duas úl-
timas semanas vivenciadas pelo sujeito da 
pesquisa. Os cálculos estatísticos foram rea-
lizados por meio do software Statistic Packa-
ge for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. A 
presente investigação foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro — UFTM, protocolo nº 2333/2012. 

Resultados e Discussão

Participaram do estudo 519 profissio-
nais de enfermagem. Entre os participantes 
430 (82,9%) profissionais eram do sexo femi-
nino e 89 (17,1) do masculino. 445 (85,7%) 
eram técnicos em enfermagem e 74 (14,3%) 
enfermeiros. O domínio ambiental apresen-
tou menor média de qualidade de vida e se 
relaciona à segurança física, ambiente no lar, 
recursos financeiros, cuidados de saúde e 
sociais, oportunidades de adquirir informa-
ções e habilidades, recreação/lazer, ambien-
te físico e transporte. Neste estudo perce-
beu-se que os profissionais de enfermagem, 
principalmente o técnico em enfermagem 
dos hospitais de ensino, apresentaram bai-
xa QV, má remuneração, poucos buscaram 
o curso superior, tinham outro emprego, e 
realizavam hora extra no trabalho. 

Conclusão

Este estudo demonstra a necessidade 
de implementar estratégias para promover a 
saúde do trabalhador, alertar para um pro-
blema social e público desta categoria profis-
sional, além de estar associada à qualidade da 
assistência aos clientes, a baixa QV dos pro-
fissionais de enfermagem compromete o pró-
prio estado de saúde do trabalhador. 

Descritores: Profissionais de Enferma-
gem; Pessoal de Saúde; Saúde do Trabalhador; 
Qualidade de Vida; Satisfação no Emprego.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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A PRÁTICA DE 
ENFERMAGEM FRENTE 
OS TESTES RÁPIDOS NO 

PRÉ-NATAL: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

SULZBACH, Raquel Cristina27; 

FERRAZ, Lucimare28

 
E-mail para correspondência: 
raquelcristina16@hotmail.com

27 Enfermeira, discente do Mestrado Profissional em 
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde — UDESC, 
Enfermeira de ESF na Secretaria Municipal de Saúde 
de Pinhalzinho/SC;
28 Enfermeira Doutora em Saúde Coletiva, Docente 
da Universidade do Estado de Santa Catarina e da 
Unochapecó.

Introdução

Os testes rápidos são realizados pre-
sencialmente no momento da consulta de 
pré-natal de enfermagem, onde a leitura e 
interpretação dos resultados são realizados 
em um tempo máximo de 30 minutos. Cabe 
frisar que este procedimento se faz importan-
te principalmente para o diagnóstico precoce 
da sífilis na gestação e assim realizar o tra-
tamento em tempo oportuno para se evitar 
complicações, visto que se tem um aumento 
no número de casos entre as mesmas. Sabe-se 
que a sífilis na gestante, quando não tratada 
poderá ocasionar más-formações, abortos 
como também a sífilis congênita. Além dos 
testes rápidos de Sífilis, existem também, for-
necidos pela Secretaria do Estado da Saúde de 
Santa Catarina, os testes para HIV, Hepatite B 
e Hepatite C, que servem para uma triagem 
de forma oportuna das doenças elencadas. 
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Objetivo

Relatar a prática de enfermagem no 
manejo dos testes rápidos durante a assistên-
cia de pré-natal. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
que descreve os procedimentos de enferma-
gem no pré e pós de testes rápidos em gestan-
tes atendidas numa Unidade Básica de Saúde 
no Município de Pinhalzinho/SC. 

Resultados e Discussão

Na primeira consulta de pré-natal é 
rotineiramente realizada pela Enfermeira 
de ESF, a mesma além de classificar risco 
gestacional, solicitar exames e prescrever 
medicamentos conforme protocolos esta-
belecidos pelo Conselho de Enfermagem 
de Santa Catarina — COREN/SC, realizar 
o teste mãe catarinense, também realiza os 
testes rápidos para diagnóstico de Sífilis, 
HIV, Hepatite B e Hepatite C. Inicialmente 
a enfermeira realiza um aconselhamento pré 
teste, no qual explica sobre os testes a serem 
realizado, sua dinâmica e confiabilidade. 
Após é realizado o teste, através de punção 
digital de um dos dedos da mão. A cole-
ta de sangue total acontece de acordo com 
a indicação do fabricante do teste rápido a 
ser utilizado. Após inserir a solução tampão 
aguarda-se em torno de 20 minutos para se 
ter o resultado do teste. Neste momento é 
realizado orientações referentes à gestação 
para a gestante e quando o companheiro 
participa da consulta é realizado o teste para 
o companheiro também. Passado o tempo 
necessário, já se tem o resultado do exame. 
Quando algum teste tem resultado positi-
vo é realizado orientações sobre a condição 
clínica da paciente e são realizados testes 
confirmatórios. Em caso de teste para sífilis 
positivo, a gestante e o parceiro começam o 
tratamento no mesmo dia, fazendo com que 
se tenha um resultado positivo na preven-
ção na sífilis congênita. Também, é realizada 
orientação pós testes-rápidos para todas as 
gestantes e companheiros testados. 

Conclusão

A realização dos testes rápidos na pri-
meira consulta de pré-natal é uma estratégia 
recomendada pelo Ministério da Saúde e com 
resultados positivos para o tratamento preco-
ce das doenças. Esta prática deve ser rotineira 
nas equipes de ESF a fim de se diminuir os ca-
sos de más-formações congênitas, bem como 
se evitar outras complicações, como o aborto. 
Ao considerar a importância disso no âmbito 
da enfermagem, é possível abordar a questão 
do fortalecimento do vínculo entre o enfer-
meiro para com as gestantes, além de que 
com as consultas de enfermagem no pré-na-
tal, o enfermeiro além de prestar assistência, 
ele também pratica e desenvolve as habilida-
des de educação em saúde e investigativa em 
alguns casos, realizando assim suas funções 
assistenciais e atribuições gerenciais.

Descritores: Pré-natal; Consulta de En-
fermagem; Triagem; Atenção Primária à Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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AÇÃO DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE PARA 

LEVAR INFORMAÇÃO 
À POPULAÇÃO 

SOBRE A PANDEMIA 
COVID-19: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

SCHOPF, Karina29; 

VENDRUSCOLO, Carine30

E-mail para correspondência: 
karinaschopf70@gmail.com

29 Enfermeira, estudante do Mestrado Profissional em 
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (MPEAPS) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
30 Doutora em Enfermagem, Docente do Curso de En-
fermagem e Mestrado Profissional em Enfermagem na 
Atenção Primária à Saúde (MPEAPS) da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

Desde o início do atual surto de coro-
navírus (SARS-CoV-2), houve uma grande 
preocupação diante da Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19), doença que se espalhou 
rapidamente pelo mundo, gerando uma pan-
demia. De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), em março de 2020, os 
casos confirmados da Covid-19 já haviam ul-
trapassado 214 mil, em todo o mundo. Dian-
te de uma doença pouco conhecida e que se 
alastra de forma incontrolável, não existem 
planos estratégicos efetivos para serem apli-
cados. Recomendações da OMS, do Ministé-
rio da Saúde (MS) e outras organizações na-
cionais e internacionais sugerem a aplicação 
de planos de contingência semelhantes ao da 
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Influenza, devido às conformidades clínicas 
e epidemiológicas entre esses vírus respirató-
rios. Este cenário trouxe à tona a necessida-
de de informação e educação em saúde em 
tempo recorde. Já conhecida e presente nas 
ações de saúde pública de todo o país, a edu-
cação em saúde representou um importante 
papel na luta contra a pandemia. Segundo o 
MS, trata-se de um conjunto de ações que se 
realiza pelo envolvimento de profissionais, 
gestores e da população que necessita cons-
truir seus conhecimentos e aumentar sua au-
tonomia nos cuidados de saúde, como indiví-
duo, família e coletividade, num processo de 
transformação e corresponsabilidade. 

Objetivo

Relatar a experiência da utilização de 
ferramentas digitais de fácil acesso e com-
preensão, para orientar e educar a população 
sobre a pandemia da COVID-19. 

Metodologia

Foi desenvolvido um vídeo de orienta-
ção sobre o modo de transmissão e as ações 
preventivas à COVID-19, utilizando ferra-
menta que possibilita criar apresentações e 
vídeos animados. O vídeo “SMS de Paraíso 
contra a Pandemia COVID-19” foi criado 
por uma enfermeira mestranda, com o apoio 
da equipe da Secretaria Municipal de Saú-
de de Paraíso (SC). Trata-se de um material 
explicativo e articulado com informação e 
animação sobre o que é a viremia, cuidados 
básicos de higiene e proteção. O vídeo opor-
tunizou abordar outros problemas de saúde 
pública e material com conteúdo informati-
vo à população sobre os serviços prestados 
e a conscientização sobre as mudanças de 
hábitos, não só de higiene, mas também, o 
uso consciente dos serviços ofertados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resultado

Este vídeo foi repassado aos agentes co-
munitários de saúde, para ser divulgado entre 
a população do município, também, foi com-
partilhado na mídia, através de redes sociais e 
site oficial da prefeitura. Por fim, foi conside-
rado uma produção do Mestrado Profissional 
de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde 
da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(MPEAPS/UDESC). O material representa 
uma tecnologia educativa para o cuidado, for-
necendo conteúdo importante, de forma lúdi-
ca e de fácil compreensão para a população. 

Conclusão

Os desafios da atualidade, consideran-
do a pandemia da COVID-19, trouxeram a 
tona fragilidades do sistema de saúde. Nessa 
condição, ficou evidente a importância da 
educação em saúde em curto espaço de tem-
po, sendo necessário que os trabalhadores da 
saúde, sobretudo, da enfermagem, se atuali-
zem em relação à utilização de ferramentas 
que possibilitem a divulgação de informações 
precisas e objetivas à população, como uma 
possibilidade de educação em saúde.

Descritores: Educação em Saúde; Pan-
demia; Infecções por Coronavírus.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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CONSULTA DE 
ENFERMAGEM EM 

PUERICULTURA: 
UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

VANSETTO, Juliana31;

 BERNARDI, Camila Soligo32; 

ARGENTA, Carla33

E-mail para correspondência: 
julianavansetto@yahoo.com.br

31 Enfermeira, Especialista em Saúde da Família e En-
fermagem do Trabalho, Enfermeira de ESF na Secreta-
ria Municipal de Saúde de Pinhalzinho/SC;
32 Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional 
em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde — 
UDESC, Enfermeira na Secretaria Municipal de Saú-
de de Pinhalzinho/SC;
33 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente na 
Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

A puericultura consiste no acompa-
nhamento de crescimento e desenvolvimen-
to da criança, desde o nascimento, até os 
dois anos de idade e, esta atividade promove 
a educação em saúde. O Ministério da Saúde 
recomenda que sejam realizadas sete consul-
tas de puericultura no primeiro ano de vida, 
que pode ser intercalada entre médico e en-
fermeiro e, no segundo ano, a recomendação 
são duas consultas. Porém se destaca que o 
número de consultas poderá variar de acor-
do com a necessidade da mãe e da criança, 
podendo ser ampliado mas não reduzido. 

Objetivo

Relatar a experiência vivenciada pelo en-
fermeiro durante as consultas de puericultura. 
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Metodologia

Tata-se de um estudo descritivo de na-
tureza qualitativa na modalidade relato de ex-
periência a partir de vivências do Enfermeiro, 
durante as consultas de puericultura em uma 
Unidade Básica de Saúde. 

Resultados e discussão

No município de Pinhalzinho/SC, as 
consultas de puericultura são intercaladas 
entre médico e enfermeiro da Equipe de Saú-
de da Família (ESF) e pediatra que atende no 
município. O Enfermeiro, ao realizar a as con-
sultas de Puericultura, avalia o histórico da 
criança, exame físico, enfatizando peso e es-
tatura, e, os marcos de desenvolvimento pre-
sentes na caderneta da criança. Na sequência 
verifica as queixas relatadas pela mãe e repas-
sa informações a respeito destas, bem como 
sobre dúvidas e necessidades em cada fase do 
desenvolvimento. Além de sanar as dúvidas, 
são realizadas orientações de acordo com a 
faixa etária da criança. Importante salientar 
que o vínculo que se estabelece entre mãe e 
enfermeiro, do decorrer do acompanhamen-
to de puericultura, se mostra como um gran-
de aliado neste processo pois, o enfermeiro 
acaba se tornando uma referência para mãe 
não somente para questões referentes à crian-
ça, mas para condições vivenciadas por toda 
a família. Este vínculo favorece a adesão ao 
acompanhamento da criança favorecendo o 
crescimento e desenvolvimento saudável. 

Conclusão

A consulta de enfermagem em puericul-
tura mostra-se como um instrumento impor-
tante para o vínculo entre a mãe e serviço de 
saúde. Além disso, observa-se na prática, que 
mães que realizam consultas de puericultura 
com o enfermeiro, se tornam são mais con-
fiantes nos cuidados prestados aos seus filhos. 

Descritores: Puericultura; Consulta de 
Enfermagem; Enfermeiro.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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QUALIDADE DE VIDA 
ENTRE PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DE 
HOSPITAIS DE ENSINO

COIMBRA, Marli 
Aparecida Reis34; 

MIRANZI, Mário 
Alfredo Silveira35; 

ARAÚJO, Ana Paula Alves36; 

FERREIRA, Lúcia Aparecida37; 

HAAS, Vanderlei José38; 

PEDROSA, Leila Aparecida 
Kauchakje39

 
E-mail para correspondência: 
marli.apr.coimbra@gmail.com

34 Enfermeira. Mestrado em Atenção à Saúde/UFTM. 
Doutorando do programa em Atenção à Saúde da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro Uberaba/
MG/Brasil;
35 Odontólogo. Doutorado em Saúde Coletiva/Uni-
camp. Docente da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro — UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
36 Enfermeira. Mestrado em Atenção à Saúde/UFTM. 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro Uberaba/
MG/Brasil;
37 Enfermeira. Doutorado em Psiquiatria/USP. Docen-
te da Universidade Federal do Triângulo Mineiro — 
UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
38 Físico. Doutorado em Física Aplicada à Medicina 
e Biologia/USP. Docente da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro — UFTM. Uberaba/MG/Brasil;
39 Enfermeira. Doutorado em Psiquiatria/USP. Docen-
te da Universidade Federal do Triângulo Mineiro — 
UFTM. Uberaba/MG/Brasil.

Introdução

A qualidade de vida (QV), segundo o 
grupo Whoqol da Organização Mundial de 
Saúde, é definida como a percepção que o in-
divíduo tem em relação à sua vida, cultura e 
expectativas. A QV também abrange aspectos 
culturais, valores, ética, consumismo, materia-
lismo, lazer e varia de acordo com a economia 
e lugar. Relaciona-se com o bem-estar e as ne-
cessidades dos indivíduos. Há uma crescente 
preocupação com a QV dos trabalhadores de 
enfermagem, pois ela influencia diretamen-
te no seu bem-estar, no desenvolvimento de 
doenças, e, na produção de trabalho. 

Objetivo

Analisar a qualidade de vida dos profis-
sionais de enfermagem de hospitais de ensino. 

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional, 
transversal de abordagem quantitativa, rea-
lizado com profissionais de enfermagem em 
três hospitais de ensino do Triângulo Sul em 
Minas Gerais. A coleta foi realizada de feve-
reiro à abril de 2013. Foi utilizado um ins-
trumento composto por dois questionários, 
sendo um sociodemográfico e profissional 
que foi elaborado pelos autores e valida-
do por professores da área de enfermagem 
psiquiátrica, considerando questões que as-
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sociaram o tema qualidade de vida; sendo 
as variáveis categóricas: sexo, estado civil, 
arranjo domiciliar, formação acadêmica, 
maior titulação, turno de trabalho, cargo, se-
tor de trabalho, vínculo empregatício, outro 
emprego, hora extra, doença, tipo de doen-
ça, afastamentos. E utilizou-se o questioná-
rio WHOQOL-BREF, que é um instrumento 
de autoavaliação que considera as duas úl-
timas semanas vivenciadas pelo sujeito da 
pesquisa. Os cálculos estatísticos foram rea-
lizados por meio do software Statistic Packa-
ge for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. A 
presente investigação foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro — UFTM, protocolo nº 2333/2012. 

Resultados e Discussão

Participaram do estudo 519 profissio-
nais de enfermagem. Entre os participantes 
430 (82,9%) profissionais eram do sexo femi-
nino e 89 (17,1) do masculino. 445 (85,7%) 
eram técnicos em enfermagem e 74 (14,3%) 
enfermeiros. O domínio ambiental apresen-
tou menor média de qualidade de vida e se 
relaciona à segurança física, ambiente no lar, 
recursos financeiros, cuidados de saúde e 
sociais, oportunidades de adquirir informa-
ções e habilidades, recreação/lazer, ambien-
te físico e transporte. Neste estudo perce-
beu-se que os profissionais de enfermagem, 
principalmente o técnico em enfermagem 
dos hospitais de ensino, apresentaram bai-
xa QV, má remuneração, poucos buscaram 
o curso superior, tinham outro emprego, e 
realizavam hora extra no trabalho. 

Conclusão

Este estudo demonstra a necessidade 
de implementar estratégias para promover a 
saúde do trabalhador, alertar para um pro-
blema social e público desta categoria profis-
sional, além de estar associada à qualidade da 
assistência aos clientes, a baixa QV dos pro-
fissionais de enfermagem compromete o pró-
prio estado de saúde do trabalhador. 

Descritores: Profissionais de Enferma-
gem; Pessoal de Saúde; Saúde do Trabalhador; 
Qualidade de Vida; Satisfação no Emprego.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE
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ALVES, Natalia Cristina41;
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FARINELLI, Marta Regina43

 
E-mail para correspondência: 

mariana.rrc7@gmail.com

40 Enfermeira, pós-graduada em saúde do Idoso, Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro;
41 Nutricionista, pós-graduada em Saúde do Idoso, 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro;
42 Enfermeira, pós-graduada em saúde do Idoso, Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro;
43 Assistente Social, Doutora em Serviço Social, Do-
cente do curso de Serviço Social, Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro.

Introdução

O Programa Hiperdia (PH) foi elabo-
rado pelo Ministério da Saúde em 2002, no 
Plano de Reorganização da Atenção à Hi-
pertensão Arterial (HAS) e ao Diabetes Mel-
litus (DM), estabelecendo metas e diretrizes 
para ampliar ações de prevenção, diagnós-
tico, controle e tratamento dessas doenças 
e a reorganização do trabalho1. No Brasil, 
estudos constatam que a HAS e o DM são 
reconhecidos como importantes problemas 
de saúde pública, sendo 30 a 40% das causas 
de morbidade2. Dados mostram que o Brasil 
registrou 141.878 mortes devido à hiperten-
são ou a causas atribuíveis a ela, enquanto o 
número de diagnósticos de diabetes aumen-
tou em 61,8% em 10 anos3,4. Com base nes-
tes dados, sabe-se da importância da equi-
pe multiprofissional na atenção primária, 
com profissionais capacitados para executar 
ações de prevenção e promoção à saúde jun-
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to à população, além de realizar o diagnós-
tico precoce e acompanhamento periódico 
dos usuários diagnosticados. 

Objetivo

Relatar a experiência de residentes 
multiprofissionais frente à atuação no PH. 

Metodologia

O PH, nesse caso, é um grupo com-
posto por usuários da área adstrita referente 
a duas Estratégias de Saúde da Família de 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que 
são cadastrados em formulário próprio para 
realizarem o acompanhamento mensal de 
controle da HAS e DM. As atividades foram 
desenvolvidas semanalmente pelos residen-
tes e envolvia três momentos: 1- ações de 
educação em saúde com os usuários; 2- ava-
liação específica dos profissionais (aferição 
de pressão arterial, controle de glicemia, afe-
rição de peso e circunferência abdominal) e; 
3- a aquisição, dispensação e distribuição de 
medicamentos e receitas. Após cada encon-
tro, os usuários eram orientados sobre o re-
torno no próximo mês. 

Resultados e Discussão

Em relação ao perfil do grupo foi pos-
sível observar a prevalência do sexo femi-
nino, idade entre 60 e 79 anos, raça branca 
ou parda, baixa renda e escolaridade, seden-
tarismo e múltiplas comorbidades. Referen-
te à experiência dos residentes, destaca-se a 
importância do PH na assistência à saúde de 
portadores de doenças crônicas, pois permite 
o acompanhamento periódico dos usuários 
com a equipe, o acolhimento e assistência in-
tegral contínua, além das ações de promoção 
à saúde, facilitando a porta de entrada a ou-
tros serviços de saúde e intervenções, quando 
necessário. Também oportuniza o conheci-
mento da equipe sobre o perfil epidemioló-
gico dos usuários, orientando os gestores na 
elaboração de estratégias de intervenção. En-
tre as dificuldades vivenciadas destaca-se que 
os usuários, em geral, ainda possuem uma vi-
são biologicista da saúde, com foco na doen-

ça, medicamentos e rápida resolutividade dos 
problemas e baixa adesão a práticas de auto-
cuidado, como atenção com a alimentação e 
a prática de exercícios físicos, mesmo com 
oferta desses serviços na unidade. 

Conclusão

As atividades do Programa HIPER-
DIA são fundamentais para a população, 
pois mesmo com as dificuldades, é um mo-
mento de aproximação do usuário ao ser-
viço e equipe de saúde, através do acompa-
nhamento e das ações de promoção à saúde, 
a fim de minimizar ou reduzir as complica-
ções e agravo das doenças. Porém, destaca-
se a necessidade de empoderar nos usuários 
as práticas de autocuidado.

Descritores: Atenção Básica de Saúde; 
Equipe multiprofissional; Doenças crônicas.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Assistência de Enfermagem
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Eixo tEmático ii

PRODUZINDO CONHECIMENTO: 
ENSINO
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CAMINHONEIRO, NÃO 
LEVE O CORONA DE 

CARONA: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

AMORIM, Ana Beatriz 
Mattozo44; 
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 MACHADO, Leticia46; 
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HERTZ, Victoria 48; 
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44 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
45 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
46 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
47 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
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Introdução

Desde a primeira notificação do novo 
coronavírus (SARS-CoV2) em 2019, na ci-
dade de Wuhan, localizada na China, a hu-
manidade vem passando por diversos desa-
fios relacionados à situação sanitária global. 
Diversos casos surgiram rapidamente pelo 
mundo todo, levando a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) a declarar uma Emergência 
de Saúde Pública de nível Internacional. Em-
bora a letalidade causada pela COVID-19 
seja menor que as dos outros tipos de Coro-
navírus já identificados, o que preocupa é a 
sua alta taxa de transmissibilidade, que tem 
ocasionado um maior número de pessoas in-
fectadas.¹ Uma das funções da Saúde Pública 
é atuar frente a essa pandemia, por meio de 
ações estratégicas dirigidas à população em 
geral e principalmente com profissionais de 
saúde que estão de certa maneira em maior 
risco de contaminação por estarem na linha 
de frente. No entanto, é preciso ter um olhar 
mais amplo, pois trabalhadores de outras li-
nhas de trabalho que não podem parar, pois 
suas funções são essenciais as populações 
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também estão expostos ao Coronavirus. 
Dessa forma, torna-se necessário a inclusão 
e o acompanhamento de setores de trabalho 
como um todo nas estratégias de enfrenta-
mento ao COVID-19.² Sabe-se que grande 
parte da economia do Brasil é conduzida 
em transporte rodoviário por meio de cami-
nhões, que seguem uma rotina intensa e can-
sativa para o transporte de diversos produtos, 
insumos e medicamentos para nossos servi-
ços de saúde. Diante disso, têm-se percebido 
que esse setor tem apresentado diversos pro-
blemas de saúde devido ao “lockdown” (res-
taurantes, postos de combustível, etc.), além 
de poucas horas de sono e o estresse diário 
da estrada, deixando esses profissionais vul-
neráveis a diversas comorbidades em especial 
neste momento ao Covide-19.³ 

Objetivo

Relatar a experiência acadêmica na 
campanha de prevenção ao COVID-19 para 
caminhoneiros. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
acadêmico na campanha “Caminhoneiro, 
não leve o corona de carona” no combate 
ao Coronavírus, realizada no mês de abril 
de 2020, junto a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) unidade de Xanxerê-SC. A ação con-
tou com docentes e discentes da graduação e 
pós-graduação do Departamento de Enfer-
magem da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Foram produzidos cer-
ca de 300 kits compostos por um frasco de 
álcool 70%, uma flanela reutilizável, folder 
educativo e a oração de São Cristóvão, pa-
droeiro da categoria. Além disso, a equipe 
disponibilizou um trailer para que pudes-
sem aferir a temperatura dos caminhonei-
ros caso necessário ou relato suspeito, bem 
como tirar dúvidas sobre o Coronavírus. 

Resultados e Discussão

Dada a rápida propagação do novo 
Coronavírus, medidas de isolamento social 
como a quarentena foi considerada a melhor 

forma encontrada de conter essa pandemia. 
Diversos trabalhadores tiveram que deixar 
suas atividades para seguirem as devidas 
orientações de controle, no entanto existem 
aquelas profissões que não podem parar, 
como é o caso dos caminhoneiros, consi-
derada como uma das categorias essenciais 
por transportarem insumos dos mais diver-
sos e essenciais nesse momento, inclusive 
aqueles necessários para o enfrentamento 
à doença. Foi pensando em prol da classe 
que surgiu a ideia de promover a campanha 
junto a eles, visto que muitas vezes passam 
despercebidos aos olhos da sociedade, fato 
comprovado segundo relatos dos próprios 
caminhoneiros que se sentem abandonados 
pela sociedade e pelas empresas que não 
distribuem materiais básicos de uso em ca-
bine como álcool e máscaras, muito menos 
uma explicação da real situação pandêmi-
ca. Para tal atividade contamos com a co-
laboração da PRF que orientou o transito 
para que os caminhões parassem e pudés-
semos abordar os caminhoneiros de forma 
segura. No momento em que os motoristas 
paravam, apresentávamos e de forma rápi-
da explicava-se a ação e fazia-se a entrega 
do Kit. No decorrer da ação, percebeu-se 
uma grande quantidade de caminhoneiros 
desinformados e sem o material indicado 
para evitar o Coronavírus. Quando ques-
tionados afirmaram não terem recebido e 
muito menos terem sido orientados sobre 
tamanha importância. Foi neste momento 
que percebemos a importância da enferma-
gem na promoção, educação em saúde e ao 
mesmo tempo o quanto que esta população 
está desassistida pelo tipo de trabalho que 
desenvolvem. Existe sim uma carência de 
serem olhados e reconhecidos de sua tama-
nha importância. “Ouviu-se muito deles, 
“Deus abençoe o que vocês estão fazendo 
por nós”; “Vocês são anjos por estar aqui 
pensando em nosso cuidado”, entre outros 
relatos. Salienta-se, que houve um sentido 
amplo a esta ação, pois saiu das paredes de 
uma universidade e foi para junto de uma 
população considerada no “limbo do cuida-
do” tornando-se uma atividade de extremo 
valor para os 300 caminhoneiros aborda-
dos, permitindo com que nos tornássemos 
atores em ação contra o COVID-19. 
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Conclusão

Perante tal situação pandêmica, e em 
meio às crises que começam a assombrar 
ainda mais os brasileiros, a ascensão do CO-
VID-19 é o que mais assusta nesse momen-
to. Os dados do Ministério da Saúde, bem 
como os dados advindos da Organização 
Mundial de Saúde, nos trazem cada dia mais 
incertezas sobre os dias que virão. Cada vez 
mais os achados científicos nos fazem refle-
tir a importância das medidas de controle. 
Portanto, a tomada de decisões no comba-
te ao COVID-19, tende a ser eficiente se for 
trabalhado com foco de barrar o vírus. Per-
cebe-se que nesta ação elaborada por uma 
equipe, houve o sentimento de que juntos 
podemos fazer mais e melhor, mostrando as 
acadêmicas e professores de enfermagem a 
amplitude que o cuidado pode atingir, muito 
além das normativas acadêmicas. 

Descritores: Pandemia; Enfermagem; 
Atenção Primária a Saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

O grande número de faltas de usuá-
rios nos serviços de saúde gera consequên-
cias para a gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), devido ao aumento das filas e aumen-
to do período de espera por consultas e trata-
mentos, diminuindo a qualidade dos serviços 
prestados e gerando insatisfação aos usuá-
rios.1 Considerando o trabalho colaborativo 
em saúde como fundamental, visto que possi-
bilita o compartilhamento de saberes,2 o gru-
po do Programa de Educação pelo Trabalho 
(PET/SAÚDE-Interprofissionalidades), for-
mado pela UDESC/UFFS/UNOESC, ao reco-
nhecer seu território e usuários, identificou a 
co-responsabilidade como uma temática re-
levante e traçou estratégias para intervenção 
no problema , considerando as escolas locais 
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como um ambiente favorável para dissemi-
nação de conhecimento, tendo em vista que, 
escola, entendida como instrumento social, 
objetiva tornar o educando um alguém com 
criticidade e sujeito da sua própria vida, ca-
bível de constante processo de mutação e 
aprendizado.3 Objetivo: relatar a experiência 
de uma ação realizada pelo grupo 03 do PET/
SAÚDE-Interprofissionalidades sobre a or-
ganização e funcionamento do SUS e co-res-
ponsabilidade do usuário em uma escola de 
educação básica do Município de Chapecó. 

Metodologia

A ação ocorreu em uma escola muni-
cipal localizada no bairro Jardim América, 
no período vespertino. A atividade foi reali-
zada com duas turmas do ensino fundamen-
tal, com idades entre 7 e 9 anos, separadas 
de acordo com a faixa etária. Para a realiza-
ção da atividade, foi elaborada uma cartilha 
didática e adequada à faixa etária dos alunos 
sobre a importância do SUS e o papel dos 
usuários na garantia de seus direitos e deve-
res, trazendo frases chave e desenhos ilus-
trativos sobre os temas. Após a entrega da 
cartilha, foi lida a história nela contida e, ao 
mesmo tempo, o grupo instigou os alunos 
com questionamentos acerca do SUS para 
ilustrar, de maneira mais simplificada, a im-
portância do Sistema às crianças. A ativida-
de contou com a participação dos membros 
do PET, composto por acadêmicos de áreas 
diversas da saúde, tais como enfermagem, 
medicina e psicologia, além do acompanha-
mento de um profissional Psicólogo e de 
uma Enfermeira, preceptores do grupo PET. 

Resultados e Discussão

As atividades ocorreram dentro da 
sala de aula de cada turma, em sequência 
e duraram cerca de 30 minutos. A primei-
ra turma era composta pelas crianças mais 
novas, com cerca de 25 alunos e com a fai-
xa etária de 7 anos, e foi a mais dificulto-
sa para conseguir prender a atenção dos 
participantes e fazer com que entendessem 
completamente a mensagem que haveria de 
ser transmitida, especialmente no tocante à 

abrangência do SUS. Em contrapartida, re-
ferente a co-responsabilidade do usuário e a 
importância de manter o contato permanen-
te com a Unidade de Saúde, as crianças pa-
receram assimilar bem a ideia e compreen-
der que o intuito deste elo é de reduzir filas 
e que comparecer às consultas agendadas 
é essencial para que isto ocorra. Algumas 
situações-problema que foram exemplifi-
cadas pelos integrantes do PET auxiliaram 
nesse processo. Ressalta-se que a atividade 
proporcionou um ambiente propício para 
comentários e contribuições dos alunos so-
bre as histórias cotidianas da realidade em 
que vivem. Neste contexto, a participação 
das crianças é o principal instrumento para 
facilitar e garantir a construção comparti-
lhada de saberes. Em atividades como esta, 
o conhecimento não deve ser vertical, mas 
sim, considerar a realidade e o saber prévio 
de cada um dos personagens envolvidos no 
processo, mostrando como sua participação 
é essencial nas relações sociais e humanas. 
Em relação a segunda turma, composta 
por crianças mais velhas, as mesmas pare-
ceram compreender com mais facilidade a 
mensagem a ser trabalhada, fazendo ques-
tionamentos e levantando apontamentos 
pertinentes e que, muitas vezes, são dúvidas 
frequentes que escutam em casa por parte 
dos adultos da família que não sabem onde 
procurar informações e consequentemente 
apresentam dificuldades em compreender a 
dimensão dos serviços de saúde. Em ambas 
as turmas, os alunos se comprometeram a 
relatar a atividade aos seus pais e/ou respon-
sáveis, atingindo a meta preconizada pelo 
grupo do PET-Saúde em disseminar os co-
nhecimentos trabalhados para grande parte 
da comunidade do Jardim América. 

Conclusão

A escola, como ambiente transforma-
dor e construtor de conhecimento, é o ce-
nário protagonista para formação de atores 
engajados e críticos da participação social, 
considerando a fase do desenvolvimento 
humano em que os alunos desta faixa etá-
ria encontram-se e, consequentemente, sua 
capacidade de influência dentro do âmbito 
familiar. Apesar de jovens, as crianças são 
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atentas a novas informações e curiosos as 
demandas a que são expostos, tornando-os 
objetos de disseminação de conhecimento 
acerca da importância do SUS para a qua-
lidade de vida. Educar as crianças é funda-
mental no sentido de contribuir com a for-
mação de adultos responsáveis para intervir 
por uma sociedade justa, compreendendo o 
processo linear de deveres para garantia de 
direitos e, principalmente, capazes de com-
preender a dimensão do SUS e a importância 
do papel dos usuários na garantia da qualida-
de de seus serviços e do seu funcionamento. 
A equipe de formação diversificada que com-
põe o PET-Saúde e forma um grupo interpro-
fissional fomenta a educação em saúde, uma 
vez que, exemplifica os atores envolvidos no 
processo de promoção, prevenção e recupe-
ração de saúde, tornando visível aos usuários 
a tamanha complexidade a que os profissio-
nais de saúde lidam em seu cotidiano e rom-
pem estigmas de hierarquia profissional. 

Descritores: Interprofissionalidade; 
Ensino; Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A formação dos profissionais de saúde 
deve ser orientada de acordo com os requisi-
tos do Sistema Único de Saúde (SUS), aten-
dendo às transformações constantemente 
ocorridas na sociedade contemporânea. 
O desenvolvimento de uma visão integral 
do homem e a ampliação da concepção de 
cuidado são fatores imprescindíveis para a 
construção de um perfil profissional conso-
nante com uma perspectiva ética, política e 
social da saúde1. Nesta direção, um dos pi-
lares de sustentação do SUS é a formação de 
seus trabalhadores. Seguindo essa premissa, 
o Brasil instituiu a Política Nacional de Edu-
cação Permanente em Saúde (PNEPS) como 
estratégia de formação e desenvolvimento 
de trabalhadores de saúde, por meio da Por-
taria GM/MS nº 198/20042. Nessa perspec-
tiva, o movimento de mudança da educação 
dos profissionais de saúde, associado às Di-
retrizes Curriculares Nacionais (DCN) e às 
diretrizes do SUS, exige a criação de insti-
tuições formadoras com relevância social e 
comprometidas com a construção do SUS, 
capazes de superar o paradigma biologicis-
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ta, medicalizante e hospitalocêntrico na área 
da saúde, bem como o modelo flexneriano 
que ainda orienta a formação superior no 
Brasil3. De acordo com o artigo 27 da Lei 
8.080/90, os contextos de trabalho também 
se constituem em espaços de formação em 
saúde, configurando-se obrigatoriamen-
te como cenários de práticas de ensino das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e de 
pesquisas científicas. Diante de tal relevância 
legal, os serviços de saúde possuem respon-
sabilidades conjuntas com as instituições de 
ensino na determinação das competências 
profissionais, influenciando o delineamento 
do perfil dos trabalhadores da saúde1. Nesse 
contexto, as mudanças almejadas no processo 
de ensino-aprendizagem para o SUS perpas-
sam a reflexão e transformação da interface 
ensino-serviço, visando a uma articulação 
teoria-prática harmoniosa e valorizando os 
cenários práticos como indutores e produ-
tores de conhecimentos. A dicotomia entre a 
formação e a produção dos cuidados em saú-
de é atenuada quando o processo de integra-
ção ensino-serviço ocorre de forma efetiva 
entre docentes, estudantes e profissionais de 
saúde, com o foco voltado para o usuário2. 

Objetivo

Relatar a experiência de discentes 
acerca do debate a respeito da educação 
permanente e a integração ensino-serviço, 
utilizando a metodologia problematizadora 
como foco de discussão e crítica-reflexiva. 
Metodologia: trata-se de um estudo, que 
emerge a partir da experiência dos autores 
ao realizar um seminário vinculado à disci-
plina “Processos e Práticas de Ensino e de 
Educação em Saúde” do Programa de Pós-
Graduação Strictu Sensu em Ciências da 
Saúde, pertencente à Universidade Comuni-
tária da Região de Chapecó- Unochapecó. A 
metodologia problematizadora tem o senti-
do primordial de possibilitar ao estudante a 
aprendizagem concebida como construção 
social. A realidade precisa ser percebida em 
suas problemáticas e analisada com base 
em referenciais teóricos que possibilitem a 
construção sólida de conhecimentos. Tem-
se, pois, a proposta de ultrapassar a meto-
dologia tradicional ainda predominante no 

ensino, construindo espaços democráticos 
nos quais o estudante é reconhecido como 
sujeito que pode construir conhecimentos 
e cuja atuação crítico-reflexiva e ética pode 
ter potencial transformador4. Participaram 
do seminário quatorze alunos de mestrado, 
dois alunos de doutorado, um docente que 
acompanhou metodologicamente a estrutu-
ração do seminário, e outros dois docentes 
que avaliaram a apresentação do seminário. 

Resultados e Discussão

A ideia de uma aprendizagem autên-
tica, como prática da liberdade e respeito à 
autonomia, significa a tomada de consciência 
do mundo, por meio da percepção e reflexão 
sobre as mais variadas formas de ver e enten-
der a realidade, os diferentes tipos de saber, e, 
também, do valor de cada sujeito. À medida 
que ocorre esse movimento, homens e mulhe-
res percebem-se como seres sociais e tomam 
consciência do seu papel no mundo, pela 
possibilidade de transformá-lo vivenciando 
a práxis5. Neste sentido, há o papel impor-
tante das instituições de ensino na formação 
dos futuros profissionais de saúde, potencia-
lizando a aproximação entre os serviços, as 
instituições de ensino e os alunos dos cursos 
da saúde. Todavia, sabe-se que as instituições 
de ensino superior brasileiras ainda utilizam 
fortemente o modelo tradicional e hegemô-
nico de ensino, no qual se compartimentaliza 
o saber, acarretando silos profissionais e um 
trabalho em equipe ineficiente e de baixa re-
solutividade. Tendo ainda como cenário de 
prática um modelo assistencial focado na 
doença e no trabalho médico com subordi-
nação das demais profissões da saúde a esse 
profissional4. Tal informação vem ao encon-
tro do que foi abordado no seminário, haja 
vista que foi discutido acerca da importância 
da integração ensino-serviço na formação de 
profissionais de saúde no que tange a qualifi-
cação da assistência prestada ao usuário, sen-
do este, o maior beneficiado quando o egres-
so já possuiu inserção no sistema de saúde, 
sendo imbuído das problemáticas e dos de-
safios, mas também, estando capacitado para 
identificar as reais necessidades da população 
em que o mesmo irá trabalhar. Além do que, 
a integração ensino-serviço contribui para o 
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constante aprimoramento do conhecimen-
to dos profissionais já inseridos nos espaços, 
pois estes, entram em contato com os anseios 
e questionamentos provenientes dos estu-
dantes, fomentando a educação permanente. 
Portanto, é imprescindível que tal temática 
seja abordada em disciplinas de mestrado, a 
julgar por capacitar tais profissionais a serem 
incentivadores destas praticas quando docen-
tes de cursos da área da saúde. 

Conclusão

O uso da metodologia problematiza-
dora possibilitou a ampliação da visão sobre 
a temática, integrando conceitos distintos 
e levantando questionamentos e possíveis 
resoluções para a área, estimulando o sento 
teórico/critica dos docentes, afim de próprios 
se desenvolverem perante a sua realidade. A 
partir do contexto trabalhado, é nítida a ne-
cessidade da integração entre os setores da 
saúde e do ensino como forma de fomentar 
as mudanças no setor da saúde para acom-
panhar as demandas apresentadas pela socie-
dade. Portanto, é imprescindível que tal te-
mática seja abordada em disciplinas durante 
a formação, por capacitar tais profissionais a 
serem incentivadores destas práticas quando 
docentes de cursos da área da saúde. 

Descritores: Educação Superior; Me-
todologias ativas de ensino-aprendizagem; 
Problematização. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A Educação Popular em Saúde (EPS) 
pode ser entendida como um modo parti-
cular de aceitar e enfrentar os problemas de 
saúde, por meio do diálogo com as classes 
populares, do reconhecimento e respeito aos 
seus saberes e suas culturas, embasando-se 
na teoria da Educação Popular proposta por 
Paulo Freire no Brasil. Emerge num con-
texto de lutas populares, onde estudantes, 
professores universitários, trabalhadores da 
saúde, igrejas e movimentos sociais formu-
lam teorias, buscando melhores condições 
de saúde para o povo, resultando, assim, no 
rompimento das práticas hegemônicas de 
Educação em Saúde embasadas na biome-
dicina e efetivadas em prescrições de com-
portamento feitas de forma parcial pelos 
profissionais de saúde1. Até os anos de 1970, 
as práticas de saúde se resumiam na medi-
cina privada, ou seja, basicamente, uma ini-
ciativa das elites políticas e econômicas e, 
portanto, subordinada aos seus interesses, 
enquanto as classes menos favorecidas eram 
esquecidas, o que desencadeou um processo 
de instabilidade social que obrigou o Estado 
a tratar com atenção os problemas básicos 
da população. Nesse sentido, a EPS surgiu, 
como uma estratégia de construção da par-
ticipação popular não apenas no âmbito da 
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saúde, mas da vida social como um todo. A 
Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde (PNEPS-SUS) da portaria nº 2.761, de 
19 de novembro de 2013, compreende a EPS 
como atuação político-pedagógica, que tem 
por finalidade de construir processos educa-
tivos e de trabalho promovendo a autonomia 
dos indivíduos. Busca também promover à 
democracia entre os saberes populares e os 
conhecimentos técnico-científicos, a prática 
da cidadania e consciência crítica, o respeito 
às diversas formas de vida e a superação das 
desigualdades sociais nos âmbitos da discri-
minação, violência e opressão2. 

Objetivo

Este trabalho teve como objetivo pro-
blematizar a inserção da EPS nos serviços de 
saúde compreendendo seus desafios perante 
a formação do profissional na rede do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 

Metodologia

Com base em proposta didático-peda-
gógica da disciplina “Processos e práticas de 
ensino e de educação em saúde” do Progra-
ma de Pós-Graduação stricto sensu em Ciên-
cias da Saúde — Unochapecó, os discentes 
realizaram planejamento e execução de um 
seminário com o tema Educação Popular em 
Saúde. A partir do tema proposto, inicial-
mente se realizou um levantamento de da-
dos por meio de literaturas sobre o tema, em 
seguida foi organizado e coordenado debate 
problematizando a educação popular na for-
mação profissional para o SUS. A atividade 
foi realizada numa segunda-feira no período 
noturno em sala de aula da instituição, com 
duração de quatro horas. Participaram de-
zesseis mestrandos e dois docentes. Inicial-
mente, com o intuito de avaliar o conheci-
mento prévio sobre o assunto foi aplicado um 
questionário online pelo aplicativo KAHOT 
com perguntas relacionadas à educação po-
pular no Brasil (conteúdo fornecido aos dis-
centes antecipadamente). Posteriormente, 
explanamos sobre o conceito de EPS, marco 
histórico e desafios para os profissionais de 
saúde, instigando o diálogo e a participação 

aplicando a metodologia ativa “Tempestade 
de Ideias”. No segundo momento, aplica-
mos novamente questionário para avaliar 
o entendimento sobre o tema abordado, o 
mestrando com maior pontuação, a título de 
reconhecimento, recebia um mimo ofertado 
pelos organizadores do seminário. 

Resultados e Discussão

A EPS busca trabalhar de maneira 
pedagógica o ser humano e o espaço que 
se insere individualmente e coletivamente, 
buscando promover sua capacidade crítica e 
aperfeiçoamento de táticas de enfrentamen-
to, com o intuito de construção da partici-
pação popular no redirecionamento da vida 
social. Nesta prática de docência, foi conside-
rado um fator essencial do método do Paulo 
Freire3, é sempre considerar o saber prévio do 
educando, uma vez que as pessoas vão cons-
truindo conhecimento de diversas formas 
em sua inserção tanto na sociedade quanto 
na natureza4. No entanto, como abordado na 
prática executada, a história da formação em 
Saúde no Brasil é marcada pela desarticula-
ção entre o ensino e as necessidades sociais de 
saúde. A problemática em torno da capacida-
de do sistema em responder às necessidades 
de saúde entrelaça-se ao desafio do sistema 
educacional em formar profissionais capazes 
de intervir nessa direção1. Os discentes par-
ticipantes sintetizaram em suas reflexões que 
os movimentos da EPS no Brasil contrapuse-
ram a ideia de que a saúde se limita ao mo-
delo biologicista e reforçaram a importância 
do conhecimento popular. As práticas de EPS 
se constituem num compromisso político 
com as classes populares, por melhores con-
dições de vida e de saúde, cidadania e con-
trole social. Por meio dos serviços de saúde, 
os discentes ao longo da didática proposta, 
assinalaram acreditar que a EPS se torna um 
instrumento fundamental para uma reorga-
nização do SUS, visando construir atenção 
integral à saúde, onde as pessoas e os grupos 
sociais tenham maior autonomia e que a ra-
cionalidade do modelo biomédico seja trans-
formando pelo dia-a-dia de suas práticas. Por 
fim, com aplicação da metodologia ativa, foi 
compreendido que dentre os desafios do SUS 
à formação em Saúde está a necessidade de 
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maior articulação do ensino com o serviço 
e a comunidade. Na formação, as práticas 
educativas de aproximação ensino-serviço-
comunidade devem ser (re)pensadas na pers-
pectiva de fortalecer a participação social, 
destacando a EPS como forma de estreitar a 
distância entre os serviços de saúde e a popu-
lação1. De modo geral, o desafio atual é a ins-
titucionalização das práticas e dos princípios 
da EPS no SUS, pois não se trata de uma nova 
metodologia na área, mas sim de um novo 
olhar, por meio dos vínculos construídos en-
tre profissionais e comunidade5. 

Conclusão

É importante pensar na EPS não so-
mente como instrumento de educação em 
saúde, mas como recurso estratégico poten-
cializador da conscientização da população 
sobre condições sociais. Os desafios verifi-
cados correspondem à abertura de canais de 
participação em nível comunitário, reforçan-
do a organização popular nas lutas sociais 
pela saúde. Deste modo, devem ser delinea-
das estratégias educativas para a incorpora-
ção da EPS nos cursos de formação de pro-
fissionais de saúde, na formação de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), na educação 
permanente dos trabalhadores do SUS, assim 
como nos cursos de pós-graduação.

Descritores: Educação em Saúde; Saú-
de Pública; Movimentos sociais.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).
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Introdução

O Centro Cirúrgico (CC) é considerado 
um local de alta complexidade, onde pacientes 
são recebidos a fim de uma assistência espe-
cífica para sua enfermidade, necessitando de 
equipes qualificadas, materiais tecnológicos e 
ambientes adequados¹. Sendo assim, na estru-
tura física desses ambientes as instalações são 
destinadas para procedimento anestésico-ci-
rúrgico, recuperação anestésica e pós-operató-
rio imediato, onde estes se mantêm alinhados 
para um fluxo contínuo dos pacientes². No 
período perioperatório, em uma estrutura que 
está constantemente em tensão e que demanda 
organização esquematizada, é imprescindível 
o papel dos enfermeiros para a humanização 
da assistência prestada ao indivíduo proposto 
para a cirurgia³. Sobretudo, justificamos a ne-
cessidade de compreender os fatores que im-
plicam nesses espaços para o profissional en-
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fermeiro exercer uma assistência de qualidade 
no seu processo de trabalho. 

Objetivo

Caracterizar os elementos que integram o 
ambiente do Centro Cirúrgico de um hospital 
do oeste de Santa Catarina, analisando possibi-
lidades e fragilidades que implicam na sistema-
tização da assistência de enfermagem, acompa-
nhados e observados por discentes da 6ª (sexta) 
fase do curso de enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Cha-
pecó, durante as Atividades Teórico Prática 
(ATP), decorridos no mês novembro de 2019. 

Metodologia

Durante a ATP do componente “O Pro-
cesso de Viver Humano I”, acadêmicas do curso 
de enfermagem vivenciaram a rotina da equipe 
e do ambiente do CC de um hospital do Oeste 
de Santa Catarina, justificando o embasamen-
to teórico realizado anteriormente à ATP para 
apontamentos realizados. O grupo foi compos-
to por 5 (cinco) discentes, sob a supervisão de e 
1 (uma) docente, no qual desenvolvem ativida-
des diversificadas de cuidado e gestão, em dife-
rentes espaços do CC, considerando o período 
perioperatório (pré, trans e pós-operatório). A 
divisão de locais e tarefas a serem desenvolvidas 
pelos estudantes, foram organizados a partir de 
cronograma prévio proporcionando à cada um, 
a possibilidade de vivenciarem os diferentes es-
paços e equipes. Todas as atividades e ações fo-
ram supervisionadas pela docente em parceria 
com os Enfermeiros e equipe de enfermagem 
do CC, ofertando assim, um aprendizado efe-
tivo, com trocas de conhecimentos e experiên-
cias, associando a teoria e a prática a partir da 
relação ensino/serviço. Os pacientes cirúrgicos 
vivenciaram 3 (três) momentos no CC, sendo: o 
acolhimento/triagem configurado pelo período 
pré-operatório imediato, sala operatória, identi-
ficada como o período transoperatório e a sala 
de recuperação como pós-operatório imediato. 
São nesses espaços que o relato se baseia. 

Resultados e Discussão

No ambiente de acolhimento/triagem 

do CC acontecem os primeiros contatos do 
paciente com a experiência cirúrgica, assim o 
usuário é preparado e encaminhado para a sala 
operatória e foi possível observar que o local 
não transmite sensação de segurança e con-
forto, sendo um ambiente gelado, e o trânsito 
de pessoas se torna um fator estressante. Já em 
relação a estrutura física do ambiente, o espaço 
possui cadeiras de plástico e há falta de alguns 
equipamentos, como, acesso ao oxigênio na 
sala, materiais para punções venosas, suportes 
para equipo, insumos mínimos e necessários 
para o auxílio em possíveis intercorrências. 
Outrossim, para que a sala de acolhimento 
mantenha o fluxo, é necessário a comunicação 
com as outras unidades do hospital, e, em si-
tuações em que o usuário já está internado, o 
Enfermeiro é responsável pelo preparo do pa-
ciente e estabilização dos sinais vitais, realizan-
do o checklist. Isto faz-se necessário no sentido 
de evitar a suspensão da cirurgia, interrom-
pendo todo agendamento previamente pre-
parado pelo enfermeiro assistencial, causando 
falhas e estresse para equipe e usuário. Ainda 
na sala de acolhimento, o Enfermeiro realiza o 
exame físico e precisa fazer as primeiras orien-
tações acerca do procedimento aos pacien-
tes. Já no trans operatório, salientamos que a 
maior parte das cirurgias que ocorrem pelo 
Sistema Único de Saúde — SUS, e algumas são 
realizadas por convênios. Ao todo são 7 (sete) 
salas cirúrgicas de diferentes tamanhos que 
comportam diferentes tipos de cirurgias, de 
pequeno, médio e grande porte, considerando 
uma sala somente para cirurgias de emergên-
cia e urgência. Diante do exposto foi avaliado 
positivamente que o bloco cirúrgico se locali-
za próximo da Central de Material Esteriliza-
do (CME), facilitando o percurso do material, 
mas em contrapartida, a ausência de espaço 
físico com depósitos, permite um excesso de 
equipamentos dispostos nos corredores, os 
quais dificultam a circulação. Outro ponto im-
portante é com relação a privacidade do pa-
ciente submetido a cirurgia, considerando que 
por vezes as portas das salas operatórias (SOs) 
permanecem abertas durante os procedimen-
tos cirúrgicos, no sentido de facilitar o acesso 
dos profissionais, porém expondo o paciente. 
Durante contato que tivemos com o período 
intraoperatório observamos uma equipe aco-
lhedora e atenta, assim, conseguimos identi-
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ficar alguns pontos frágeis na estrutura física, 
porém não sendo possível modificações, vis-
to que a construção é antiga e a inauguração 
em breve da nova área cirúrgica. Cabe res-
saltar, que as fragilidades da infraestrutura 
dificultam a sistematização da assistência de 
enfermagem perioperatória (SAEP), objetivo 
do cuidado ao paciente cirúrgico. Na sala de 
recuperação pós anestésica (SRPA), observa-
mos que a equipe sempre se manteve atenta ao 
cuidado dos pacientes, seguindo protocolos e 
registrando acontecimentos e/ou interferên-
cias. Destacamos que não há uma definição 
prévia dos pacientes e em quais locais ficarão 
sendo determinado e informado apenas pela 
equipe e Enfermeira da SRPA no momento da 
chegada do paciente, gerando desorganização 
no espaço e inviabilizando o auxílio de outros 
profissionais no cuidado ao paciente. 

Conclusão

Durante a experiência percebemos 
a importância da atuação do Enfermeiro e 
equipe de enfermagem em toda a experiência 
cirúrgica, iniciando pelo acolhimento, sendo 
porta de entrada dos pacientes no setor e pri-
meiro contato com o profissional para criação 
do vínculo. Na prática, existe um empenho 
significativo no cuidado com os pacientes 
durante a admissão pré operatória, mas o nú-
mero insuficiente de profissionais da enfer-
magem promove uma sobrecarga de trabalho 
com os já existentes e ali atuantes, o que difi-
culta a organização por parte da equipe; já nas 
SOs, há uma equipe multiprofissional atuan-
te e comprometida com a cirurgia proposta, 
porém é necessário rever a organização do 
tempo e das cirurgias distribuídas, além de 
uma supervisão efetiva, regrada e contínua a 
ser realizada pelo Enfermeiro assistencial, no 
sentido de assegurar o cuidado de maneira 
efetiva, mas também afetiva, entendendo que 
a prioridade não é a cirurgia, mas o paciente 
a ser operado. A sala de recuperação atua de 
maneira conjunta e em parceria com toda a 
equipe de enfermagem, mas destacamos que 
o cuidado no cotidiano necessita ser acolhe-
dor e a partir de organização que permita re-
ceber os pacientes numa lógica de priorida-
des, e com efetividade durante o período de 
permanência pós-operatória. Vale salientar 

que existem diversas possibilidades no CC, 
enfatizando a importância da implantação e 
implementação da SAEP, a qual precisa ser 
realizada de modo sistemático a fim de pro-
mover a interação da assistência no período 
perioperatório. A SAEP é deliberada exclusi-
vamente pelo Enfermeiro, e a sua efetivação 
auxiliaria nos cuidados prestados ao pacien-
te, minimizando dúvidas e amenizando an-
gústias, com uma organização adequada das 
equipes e planejamento com remanejamento 
dos recursos humanos, o que consequente-
mente diminuiria a sobrecarga de trabalho e 
os riscos aos pacientes. Por fim sem os requi-
sitos de infraestrutura atualizados e preconi-
zados, o gerenciamento do Enfermeiro, com 
qualidade, poderia influenciar positivamente 
no funcionamento do serviço neste ambiente 
e com maior interação entre todos os setores, 
visando o bem-estar e saúde do paciente. 
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lidade da Assistência à Saúde; Sistematização da 
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Introdução

As atividades de educação em saúde em 
sala de espera são estratégias aliadas a promo-
ção da saúde, pois incentivam o acesso da co-
munidade a informações, considerando suas 
necessidades e interesses, assim como contri-
buem para fortalecer o vínculo da comunida-
de com os serviços de saúde, empoderar os 
usuários e corresponsabilizá-los pelo cuidado 
à sua saúde e qualidade de vida1-3. Considera-
se que a educação em saúde pode impulsionar 
ou subsidiar possíveis mudanças relacionadas 
às práticas de cuidado à saúde e, neste con-
texto, identifica-se a sala de espera como um 
local favorável para que estas atividades sejam 
desenvolvidas, tendo em vista que potencia-
liza a relação entre os usuários e a unidade 
de saúde, assim como permite diálogos sobre 
sentimentos, experiências e dúvidas1-3. Para 
definir os assuntos prioritários que orientarão 
as atividades em sala de espera e as estratégias 
de abordagem que serão utilizadas necessita-
se conhecer o território, a população adscrita 
e suas necessidades de saúde2-3. Para tanto, é 
de suma importância que os profissionais de 
saúde conheçam e acompanhem a dinâmica 
do território e que estejam atualizados com re-
lação ao conhecimento da sua área de atuação 
profissional e da Saúde Coletiva, o que con-
tribui também para alcance de melhor reso-
lutividade das atividades realizadas em sala de 
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espera3. Neste sentido, dada a importância de 
ampliar a adesão das mulheres quanto à rea-
lização do exame de colpocitologia oncótica 
— popularmente conhecido como preventivo 
—, realizou-se atividade de educação em saú-
de na sala de espera de um Centro de Saúde 
da Família (CSF), em um município do Oeste 
de Santa Catarina, Brasil. A não adesão das 
mulheres a realização do exame compromete 
muitas vezes o diagnóstico precoce de câncer 
de colo uterino e, por consequência, a oferta 
de atenção adequada e oportuna às condições 
de saúde2. Autores consideram que fragilida-
des no conhecimento da população quanto à 
doença — na maioria das vezes assintomáti-
ca — e sobre a importância do exame estão 
entre os fatores que impõem limitações à de-
tecção precoce do câncer de colo de útero2. 
Neste sentido, durante o período de ativida-
des teórico-práticas, acadêmicas do curso de 
Graduação em Enfermagem da Universida-
de Federal da Fronteira Sul (UFFS), desen-
volveram um plano de ação que envolveu 
a realização de uma atividade de educação 
em saúde na sala de espera de um CSF com 
ênfase neste tema, e correlacionou-se com o 
autoexame das mamas e realização da ma-
mografia, dado o Outubro Rosa. 

Objetivo

Relatar atividade de educação em saú-
de, realizada em sala de espera, que buscou 
sensibilizar, de forma lúdica, as mulheres 
acerca da importância da realização dos exa-
mes das mamas e da colpocitologia oncótica. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
que apresenta atividade de educação em saú-
de realizada em sala de espera de um CSF no 
mês de outubro de 2019, durante o desenvol-
vimento das atividades teórico-práticas do 
componente curricular ‘O cuidado no pro-
cesso de viver humano I’, pelas acadêmicas da 
sexta fase do Curso de Enfermagem da UFFS. 
A atividade consistiu em orientações sobre os 
exames e exposição de sinais que podem in-
dicar alguma alteração nas mamas com o au-
xílio de próteses mamárias, incentivando as 

mulheres a se conhecerem e ao autocuidado. 
Assim, enquanto as mulheres aguardavam 
suas respectivas consultas ou atendimento 
eram abordadas espontaneamente pelas aca-
dêmicas, momento que dialogava-se sobre os 
exames e suas recomendações, assim como 
esclarecia-se algumas dúvidas individuais das 
mulheres. Folhetos informativos foram entre-
gues às mulheres e disponibilizados no balcão 
da unidade de saúde em três idiomas: crioulo, 
francês e português, considerando os idiomas 
mais comuns na população do território de 
abrangência do CSF. Para tradução, contou-
se com o auxílio da tradutora que trabalhava 
no CSF. Elaborou-se os folhetos consideran-
do o fato de que permitem aos usuários a lei-
tura e compartilhamento de informações em 
espaços externos aos dos serviços de saúde, 
corroborando com o que a Política Nacio-
nal de Atenção Básica (PNAB)4 defende em 
relação ao acesso, equidade e autonomia 
da comunidade. Havia na saída do CSF a 
possibilidade dos participantes avaliarem a 
atividade realizada. Elaborou-se três ques-
tões, com opções de resposta ‘bom’, ‘regu-
lar’ e ‘ruim’, que foram dispostas de forma 
lúdica, visto que cada uma das opções era 
representada por uma cor a ser escolhida 
pelo usuário de acordo com a sua opinião. 
A metodologia avaliativa foi escolhida de 
forma criativa a fim de integrar o maior 
número de pessoas possível, considerando 
as potenciais variações relacionadas ao le-
tramento em saúde da população. 

Resultados e Discussão

Com o desenvolvimento da atividade 
identificou-se a importância de fomentar o 
acesso da população a informações que bus-
quem promover o autocuidado, neste caso, 
especificamente, sobre os exames das mamas 
e de colpocitologia oncótica, e sobre sinais 
que podem indicar alguma alteração das ma-
mas, com a necessidade de procura pela uni-
dade de saúde. Entre as recomendações do 
Instituto Nacional do Câncer está a autopal-
pação e observação das mamas para identifi-
cação casual de possíveis alterações, procura 
por esclarecimento médico em caso de altera-
ção suspeita e adequação do sistema de saúde 
para acolher e responder as demandas5. 
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Conclusão

Considera-se que a atividade, embora 
pontual, foi importante para a promoção do 
autocuidado, tendo em vista o feedback po-
sitivo de algumas participantes. Destaca-se a 
relevância do planejamento e implementação 
de ações em saúde pelas equipes multipro-
fissionais, inclusive em parceria com outros 
setores ou serviços, com vistas a fortalecer os 
princípios, diretrizes e atributos da Atenção 
Primária à Saúde. Por fim, entende-se que a 
atividade permitiu o compartilhamento de 
histórias e conhecimentos ao aproximar as 
acadêmicas e as mulheres que aguardavam o 
atendimento em sala de espera. Bem como, 
fortaleceu a interação do grupo com a comu-
nidade e permitiu as acadêmicas planejarem 
a ação, utilizando ferramenta de planejamen-
to em saúde, e concretizá-la. 

Descritores: Educação em Saúde; Saú-
de da Mulher; Promoção da Saúde; Autocui-
dado; Atenção Primária à Saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A patologia é uma ciência que estuda 
a etiologia das doenças, os mecanismos que 
as produzem, as sedes e as alterações mor-
fológicas e funcionais que apresentam¹. Na 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) através do curso de Enfermagem, 
os conhecimentos sobre a patologia são dis-
ponibilizados a partir de uma disciplina no 
quarto período. Esta oferece aos acadêmicos 
o estudo sobre a patogênese macro e micros-
cópica, alterações celulares e extracelulares, 
distúrbios vasculares e processo inflamató-
rio, distúrbios de crescimento e da diferen-
ciação, lesões celulares reversíveis e irrever-
síveis, pigmentos e pigmentação patológica, 
perturbações circulatórias, inflamações agu-
das e crônicas, mecanismos de formação de 
granulomas, reparo, regeneração e cicatri-
zação, carcinogênese e neoplasias. Os mo-
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nitores da disciplina de patologia auxiliam 
o professor na assistência e tira-dúvidas dos 
acadêmicos que estão cursando a discipli-
na. Para candidatar-se à vaga de monitor o 
aluno deve ter cursado a disciplina de Pato-
logia, bem como ter obtido aprovação com 
média não inferior a sete na disciplina, ter 
bom engajamento e domínio ao realizar as 
monitorias e buscar conteúdo extra para 
aprofundar seus estudos e aprimorar sua di-
nâmica. A monitoria é uma modalidade in-
serida no meio acadêmico que coopera para 
o conhecimento do monitor a partir do mo-
mento em que compartilha com outros indi-
víduos. Considera-se como uma ferramenta 
para a melhoria do ensino na graduação, por 
meio de práticas pedagógicas com o intuito 
de estabelecer conexão entre a parte teóri-
ca e a parte prática, promovendo a troca de 
comunicação entre os próprios acadêmicos 
e capacitando ainda mais o monitor com a 
possibilidade de se atualizar a cada monito-
ria acerca de um conteúdo de extrema im-
portância aos saberes de um profissional de 
enfermagem². Além de proporcionar maior 
preparo aos acadêmicos, ao que se refere as 
patologias estudadas nas atividades teóri-
co práticas, ampliando o seu entendimen-
to acerca do quadro clínico do paciente e o 
processo saúde-doença. 

Objetivo

Aprimorar o conhecimento teórico e 
prático desta disciplina através do conteúdo 
que é passado em sala de aula pelo professor, 
auxiliando e oferecendo suporte para sanar 
as dificuldades e dúvidas que estão relacio-
nadas à matéria, de maneira que contribua 
de forma positiva aos acadêmicos que estão 
cursando a disciplina de Patologia. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, a partir da rea-
lização das monitorias da disciplina de Pa-
tologia, ofertadas para a turma da 4° fase/
período do curso de graduação em Enfer-
magem na Universidade do Estado de Santa 
Catarina — UDESC, no ano de 2019. 

Resultados e Discussão

As monitorias contemplaram 43 acadê-
micos que cursaram a disciplina de Patologia 
e foram realizadas por dois monitores um bol-
sista e outro voluntário. Esta disciplina consta 
no núcleo básico da grade curricular do cur-
so e é uma disciplina de extrema importância 
aos acadêmicos. Para tanto, os monitores fi-
caram acessíveis pelo período de 10 horas se-
manais, para aprofundarem nos estudos, pre-
pararem atividades para fixação do conteúdo, 
realizarem monitorias e plantões tira-dúvidas 
do conteúdo teórico e prático. Utilizou-se as 
salas de aula e o laboratório de microscopia 
do curso de Enfermagem da UDESC, com o 
intuito de desenvolver atividades dinâmicas, 
instigar discussões a respeito da temática es-
tudada, corrigir e tirar dúvidas dos estudos 
dirigidos e por vezes realizar uma dinâmica 
de revisão dos conteúdos. Outra estratégia 
adotada foi de forma não presencial do moni-
tor, ou seja, utilizou-se na tecnologia e apro-
veitamento do WhatsApp e e-mail para inte-
ragir mais com os acadêmicos, os auxiliando 
nas atividades e fornecendo ainda mais su-
porte através do ensino a distância, tornando 
o processo de aprendizado mais compreen-
sível e produtivo. Esta estratégia teve boa 
aceitação, mediante a incompatibilidade de 
horários do monitor e da turma. No decorrer 
das atividades realizadas, percebeu-se a im-
portância da monitoria devido a comunica-
ção, confiança, e bom relacionamento entre 
o acadêmico e monitor, assim como a troca 
de conhecimento que contribuiu para o en-
sino-aprendizagem, fazendo com que o alu-
no sentisse mais confortável em abordar suas 
dúvidas com o monitor. Devido à importân-
cia desta disciplina, houve a exigência do pro-
fessor orientador em solicitar aos monitores 
que aprofundassem os seus conhecimentos, 
por meio de leituras complementares, para 
que tivessem mais domínio dos assuntos e se 
apresentassem com mais confiança em insti-
gar os acadêmicos para troca de ideias e re-
solução de estudo de casos. Para o monitor, a 
experiência de aprofundamento e atualização 
do conteúdo, assim como a prática de ensinar 
e orientar os acadêmicos, influencia no pró-
prio desenvolvimento profissional em relação 
à educação em saúde em diferentes locais de 
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atuação³. Além disso, o acadêmico-monitor 
tem a chance de experimentar a habilidade 
docente por estar em contato direto com ou-
tros acadêmicos, assim como, de sentir-se útil 
e competente, contribuindo pedagogicamen-
te com o ensino-aprendizado4. 

Conclusão

Percebeu-se, que as atividades de mo-
nitoria contribuíram no aprendizado do aca-
dêmico que cursou a disciplina de Patologia, 
não apenas de forma prática e teórica, mas 
também com relação à segurança e redução 
da ansiedade antes e durante as atividades e 
provas. Contudo, é importante ressaltar que 
o monitor deve ter domínio suficiente sobre 
o conteúdo ministrado aos monitorados, 
para que passe confiança em suas respostas 
e explicações. Também, o monitor deve ter 
consciência da sua importância neste proces-
so de aprendizagem e ainda, de promover ao 
acadêmico a reflexão da importância desta 
disciplina, da busca por conhecimento e da 
atualização dos conteúdos para se tornarem 
um futuro profissional qualificado. Além dis-
so, o monitor passar por uma experiência de 
grande valia na área da docência, contribuin-
do na sua trajetória de formação profissional, 
lhes concedendo a habilidade de comprome-
timento, dedicação e responsabilidade em 
sua vida acadêmica e de futuro profissional. 
Conclui-se que a monitoria é uma oportuni-
dade extremamente significativa de assistên-
cia na caminhada de aprendizagem tanto do 
monitor, quanto dos acadêmicos que cursam 
a disciplina. Os benefícios do programa de 
monitoria integram-se ao corpo docente, dis-
cente e institucional, oportunizando a valori-
zação do ensino, maior interação acadêmica, 
o assistencialismo e oportunizando a escolha 
de seguir na área da docência.

Descritores: Enfermagem; Patologia; 
Monitoria.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino

Financiamento: Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC).
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Introdução

A monitoria é uma prática de auxílio 
aos discentes no processo ensino-aprendiza-
gem, ela é orientada pela Resolução nº 036 de 
2017/CONSUNI¹ da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), que dispõe do 
funcionamento de programas de monitorias 
realizadas na modalidade voluntaria e bolsis-
ta. As monitorias são conduzidas por acadê-
micas que já concluíram a disciplina e tiveram 
excelente desempenho na mesma. O objetivo 
do programa de monitoria é proporcionar o 
auxílio aos estudantes em sua organização 
dos estudos, fortalecer o conhecimento dos 
acadêmicos, por meio de revisão do conteúdo 
teórico/prático, que já foi abordado em aula, 
sanar possíveis dúvidas e realizar atividades 
extras para compreensão dos conteúdos pro-
gramáticos da disciplina². 
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Objetivo

Descrever as atividades elaboradas du-
rante as monitorias da disciplina de histolo-
gia que consta na grade curricular pedagó-
gica do curso de graduação em Enfermagem 
da UDESC. 

Metodologia

Trata-se de método de caráter descri-
tivo, do tipo relato de experiência, realizado 
a partir da vivência discente no programa 
de monitoria da disciplina de histologia, nos 
anos de 2018 e 2019, em diferentes espaços, 
como na preparação das atividades e apri-
moramento do conhecimento por parte das 
monitoras e atuação das monitoras em sala 
de aula e em laboratório. 

Resultados e Discussão

Em dois anos, as monitorias contem-
plaram 80 acadêmicos que cursaram a dis-
ciplina de histologia, que é ofertada para a 
turma da segunda fase/período do curso em 
graduação em Enfermagem da UDESC. Nes-
te período houve a participação de três moni-
toras que estavam em diferentes fases do cur-
so de Enfermagem, que foram aprimorando 
as suas habilidades de expressão, de comuni-
cação, de criatividade na elaboração de ma-
teriais didáticos, de organização dos estudos 
individuais e coletivos e de criação de regras 
de convivência com os demais acadêmicos. 
O monitor tem a oportunidade de experi-
mentar habilidades intrínsecas à docência e 
de realizar o aprofundamento de seus conhe-
cimentos sobre a disciplina que atua como 
monitor, permitindo-lhes ter mais dinâmi-
ca e contribuição no processo de ensino e 
aprendizagem dos acadêmicos³. A disciplina 
de histologia faz parte do hol do currículo bá-
sico da grade curricular do curso e é de suma 
importância o seu entendimento, para que 
o acadêmico possa fazer relações das estru-
turas morfológicas e fisiológicas ditas “nor-
mais”, que estão relacionadas aos tecidos do 
corpo humano com demais disciplinas que 
abordam as alterações deste padrão estrutu-
ral e fisiológico. Os objetivos da disciplina 

histologia são de promover a compreensão 
das características estruturais de cada teci-
do e dos órgãos, assim como, possibilitar a 
identificação destas estruturas por meio da 
utilização de lâminas histológicas que são 
visualizadas em microscópios. Ao longo do 
desenvolvimento da disciplina o acadêmico 
deve ter a capacidade de reconhecer a impor-
tância da histologia na Enfermagem, como 
conhecimento de base para a compreensão 
das alterações teciduais que podem propor-
cionar diversas comorbidades. Além disso, 
a capacidade de fazer essa identificação faz 
com que o enfermeiro se destaque em meio 
ao serviço e valoriza-o ainda mais como fu-
turo profissional enfermeiro. A disciplina 
histologia requer do acadêmico a observação 
de detalhes estruturais, a memorização de 
nomenclaturas, a identificação das localiza-
ções destas estruturas histológicas e a mani-
pulação correta do microscópio. Frente aos 
desafios que propõem a disciplina, muitos 
acadêmicos sentem algumas dificuldades. 
Neste sentido, as monitorias se fazem neces-
sárias e fundamentais para o reforço do con-
teúdo programático ministrado nas aulas. A 
assistência direta ao acadêmico têm se mos-
trado de grande relevância no aprendizado 
dos acadêmicos. Para tanto, o modelo de 
monitoria que foi adotado foi mais além que 
a retirada de dúvidas e a revisão do conteúdo 
teórico e prático. Para que as monitorias se 
tornassem efetivas foi necessário inovar, pro-
porcionando mais dinâmica e interação com 
os acadêmicos, pois percebeu-se que os mes-
mos tinham pouca atenção e motivação nos 
estudos. O aprender por meio de jogos e ati-
vidades lúdicas melhoraram o desempenho 
acadêmico e a vontade de estudar. Levando 
em consideração o exposto acima, as mo-
nitoras de histologia desenvolveram alguns 
materiais didáticos que fizeram a diferen-
ça na hora realizar as monitorias. Ao longo 
das monitorias, as ideias do uso das tecno-
logias surgiram e foram aprimoradas. Houve 
muito empenho e dedicação das monitoras, 
juntamente com a orientação da docente da 
disciplina, para elaboração das aulas interati-
vas e mais dinâmicas. Algumas ferramentas 
interativas educacionais, já disponíveis gra-
tuitamente na internet, como por exemplo, 
o “Edupulses” foi uma das mais usadas para 
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fixação do conteúdo e verificação de dúvidas. 
Foram elaboradas questões abertas e múlti-
pla escolha (quiz competitivo), em diferen-
tes níveis de complexidade do conteúdo da 
disciplina. Esta ferramenta trouxe motivação 
e dinâmica nas monitorias, pois os acadêmi-
cos tinham que estudar para responder, mas 
ao mesmo tempo se divertiam e participa-
vam mais. Os acadêmicos também tinham 
acesso à nuvem de palavras que era elabora-
da mediante as respostas e depois era realiza-
da uma discussão das palavras. Mais uma es-
tratégia adotada foi o jogo da memória, que 
teve como finalidade proporcionar de forma 
mais leve e descontraída a revisão das aulas 
práticas e aumentar a capacidade de memo-
rização das fotos das lâminas histológicas 
analisadas em laboratório e suas respectivas 
descrições. Outra atividade foi à elaboração 
de uma caixa de perguntas, a qual passava de 
mãos em mãos até parar em um acadêmico, 
ao qual respondia e/ou passava ao colega e 
geralmente esta atividade era realizada uma 
semana antes da data de prova, como se fosse 
um simulado da prova. 

Conclusão

Diante do exposto, é perceptível que 
a monitoria é de grande relevância para o 
aprendizado do acadêmico. É uma estratégia 
que aumenta a compreensão do conteúdo e 
um momento para retirar dúvidas pertinen-
tes. Ainda é importante ressaltar que para a 
Enfermagem a histologia e sua prática irão 
qualificar os futuros profissionais da saúde, 
proporcionando a eles um manuseio e com-
preensão aprofundada sobre materiais histo-
lógicos na prática e atribuindo-lhes um dife-
rencial ao mercado de trabalho. Foi notório 
a utilização da tecnologia, estratégias inova-
doras e criativas, para aumentar o interesse 
dos acadêmicos, contribuir na aprendizagem, 
fixação e discussão dos conteúdos. Assim 
como, para as monitoras foi um momento de 
desafio em elaborar os materiais e aplicá-los 
junto aos acadêmicos. Assim, possibilitando 
aprimorar as habilidades didáticas, estimu-
lar o senso de responsabilidade, despertar o 
interesse pela docência e de satisfação ao se 
depararem com o desempenho positivo dos 
acadêmicos que participaram das monitorias.

Descritores: Histologia; Enfermagem; 
Ensino Superior.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Receber assistência e tratamento de 
qualidade é um direito de todos os indiví-
duos. O Processo de Enfermagem (PE) é um 
instrumento metodológico constituído por 
etapas distintas, interdependentes e inter-re-
lacionadas que favorece e assegura o cuidado 
equânime estabelecido para que este seja rea-
lizado de forma sistematizada, organizada, 
planejada e documentada¹. O cuidar é a es-
sência do trabalho do enfermeiro, e a gestão 
deste cuidado é uma das ferramentas mais 
importantes. A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, surge para nortear esse cui-
dado, aumentando a confiabilidade das ativi-
dades realizadas pelo profissional enfermeiro. 
A Sistematização da Assistência de Enferma-
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gem organiza o processo de trabalho em al-
gumas etapas quanto método, pessoal e ins-
trumentos tornando possível pôr em prática 
o Processo de Enfermagem, este se organiza 
em cinco etapas interligadas conforme a re-
solução do COFEN nº 358/2009 que estabele-
ce as etapas do PE, sendo elas, coleta de dados 
de Enfermagem ou histórico de Enfermagem, 
diagnóstico de Enfermagem, planejamento 
de Enfermagem, implementação e avaliação 
de Enfermagem². O enfermeiro é responsá-
vel pela execução e avaliação do Processo de 
Enfermagem, de modo a alcançar os objeti-
vos e resultados de enfermagem esperados, 
cabendo-lhe, privativamente o diagnóstico 
de enfermagem, prescrição das ações a serem 
realizadas e avaliação dos resultados². As ta-
xonomias NANDA-I, NOC e NIC são utili-
zadas para corroborar o Processo de Enfer-
magem e facilitar o diagnóstico, intervenção 
e avaliação de ações realizadas aos pacientes 
internados, no entanto, relatar que na prática 
da assistência de enfermagem ainda existem 
dificuldades em se concretizar a implementa-
ção de registros de todas as etapas do Proces-
so de Enfermagem, seja por falta de tempo, 
instrumentos de registros e ou tecnologias 
é uma realidade³. Sendo assim, desenvolver 
ferramentas tecnológicas que favoreçam mé-
todos nos serviços de saúde, nesse caso em 
específico, a enfermagem, é fundamental 
para uma estratégia eficaz no serviço. Bus-
cando favorecer a aplicabilidade do Processo 
de Enfermagem em uma Unidade de Terapia 
Intensiva de um hospital de médio porte de 
localizado na cidade de Chapecó — SC, de-
senvolveu-se um grupo de pesquisa em par-
ceria com a Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), para criar juntamente 
com as enfermeiras e técnicos de informática 
da instituição hospitalar um software modu-
lar com etapas do Processo de Enfermagem, 
sendo elas, evolução de enfermagem, prescri-
ção de enfermagem, Diagnóstico de Enfer-
magem NANDA-I, Classificação dos Resul-
tados de Enfermagem (NOC) e Classificação 
de Intervenções de Enfermagem (NIC). 

Objetivo

Relatar a importância da aplicabilida-
de do software modular G-Hosp, constituí-

do por uma única plataforma com o modo 
prescrição de enfermagem, contendo as eta-
pas do Processo de Enfermagem, Diagnósti-
co de Enfermagem NANDA-I, Classificação 
dos Resultados de Enfermagem (NOC) e 
Classificação de Intervenções de Enferma-
gem (NIC), em uma Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) de um hospital de médio por-
te do município de Chapecó/SC. 

Metodologia

Aproveitando o momento ímpar de 
realizar o estágio supervisionado I, do curso 
de graduação em enfermagem da Universida-
de do Estado de Santa Catarina — UDESC , 
em uma Unidade de Terapia Intensiva em um 
hospital de médio porte de Chapecó — SC que 
possui um total de onze leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva para adultos e seis leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva pediátricos, foi 
realizado um estudo descritivo do tipo relato 
de experiência, observando a importância da 
aplicabilidade do Processo de Enfermagem e 
as taxonomias NANDA-I, NOC e NIC apli-
cadas em pacientes críticos por enfermeiros 
que trabalham no período matutino das 07h 
às 13h através do software modular G-hosp. 

Resultados e Discussão

Buscando favorecer a aplicabilidade do 
Processo de Enfermagem na prática da assis-
tência, baseado no perfil clínico de pacientes 
internados em leito de UTI, percebeu-se que 
este software contempla todas as etapas do 
PE e facilita o trabalho do enfermeiro. Ini-
cialmente, ao receber o paciente na UTI, o 
enfermeiro realiza uma anamnese completa 
com os familiares por meio de uma ferramen-
ta tipo checklist para a coleta do histórico de 
enfermagem, em seguida transfere todas essas 
informações para o prontuário eletrônico do 
paciente. Após a coleta dos dados, o enfermei-
ro é responsável pelo exame físico em que uti-
liza de todos os métodos propedêuticos, sendo 
eles, inspeção, ausculta, palpação e percussão. 
Após a realização do exame físico, é possível 
descrever de forma clara e completa todos es-
ses dados no prontuário eletrônico do pacien-
te. Evidenciou-se que o PE é dividido entre os 
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turnos de trabalho, ou seja, no período matu-
tino são realizados três PE, no vespertino mais 
três, a noite ímpar fica responsável por mais 
três e a noite par pelos últimos dois PE, desta 
forma contemplando todos os pacientes. Num 
segundo momento, o profissional enfermeiro 
elenca alguns diagnósticos prioritários para o 
paciente, utilizando alguns domínios pré-esta-
belecidos em pesquisas e dados epidemioló-
gicos realizadas do perfil de pacientes que ali 
são internados, diagnosticando os riscos e fa-
tores de forma rigorosa devido à instabilidade 
hemodinâmica geralmente apresentada pelos 
pacientes. Após elencar os diagnósticos prio-
ritários, o profissional enfermeiro consegue 
realizar a avaliação basal destes pacientes tudo 
via sistema, ou seja, o software apresenta o 
diagnóstico de enfermagem, logo após o resul-
tado basal, esperado e alcançado, para ter uma 
avaliação diária, criteriosa e fidedigna de cada 
paciente. Após essa avaliação são elencadas in-
tervenções e prescrição de enfermagem para 
que a equipe técnica realize de forma integral, 
sendo possível a impressão deste documento 
para ser acoplado ao prontuário físico de cada 
paciente para posterior checagem e acompa-
nhado pela equipe técnica de enfermagem e 
demais profissionais da área da saúde. 

Conclusão

Frente a realidade apresentada, consi-
dera-se que o sistema de informação como é 
citado acima o software G-Hosp, que é em-
basado em taxonomias de enfermagem, bem 
como o uso de recursos inovadores neces-
sários e disponíveis, podemos afirmar que 
este sistema aprimora e fortalece o cuidado 
de Enfermagem prestado, bem como, garan-
te a continuidade vinculada à segurança do 
paciente que é assistido. Considerando a via-
bilidade da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva, pode-se afirmar que há uma qua-
lidade do serviço e que todos ali utilizam do 
sistema. Ainda podemos afirmar que esta 
instituição é privilegiada por contemplar a 
assistência de enfermagem de maneira siste-
matizada por meio do Processo de Enferma-
gem eletrônico, e o quanto um software pode 
auxiliar positivamente no planejamento do 
cuidado individualizado, além disso, obser-

vou-se uma perspectiva positiva no trabalho 
de implementação da Sistematização da As-
sistência de Enfermagem, sendo este execu-
tado com profissionalismo e competência, 
envolvendo todos os membros da equipe. 

Descritores: Enfermagem; Processo de 
Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A Estratégia Saúde da Família (ESF) 
surge como um mecanismo para atender 
o indivíduo e a família de forma integral e 
contínua. O objetivo principal da ESF con-
siste em reorganizar a prática assistencial 
com foco na família e seu ambiente físico e 
social. Uma das atividades intrínsecas à ESF 
é a visita domiciliar, caracterizada como 
uma tecnologia de interação no cuidado à 
saúde, vista como um instrumento de inter-
venção fundamental utilizado pelas equipes 
de saúde como meio de inserção e de conhe-
cimento da realidade de vida da população, 
ao favorecer o estabelecimento de vínculos 
com a mesma e a compreensão de aspectos 
importantes da dinâmica das relações fami-
liares¹. Segundo Carli et al²,  é durante essa 
atividade que o acolhimento e o vínculo são 
estabelecidos e fortalecidos, ressaltando a 
possibilidade do profissional de, na visita 
domiciliar, construir um diálogo, conhecer 
as necessidades das famílias e auxiliar na 
resolutividade dos problemas encontrados. 
Reforçam, ainda, que é na visita domiciliar 
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que surge a possibilidade de incentivar a 
independência da comunidade e das famí-
lias quanto a sua própria produção de saúde. 
Assim, os acadêmicos e os profissionais de 
saúde atribuíram valor positivo a esta prática, 
pois consideram que a visita domiciliar per-
mite conhecer as condições de vida, trabalho, 
habitação das famílias e também suas rela-
ções, a disposição dos agravos presentes na 
comunidade, o que permite expressar o perfil 
o reconhecimento do território existente. 

Objetivo

Descrever o reconhecimento do terri-
tório de uma Estratégia Saúde da Família lo-
calizada em um bairro do Município de Cha-
pecó pelos integrantes do grupo vinculado ao 
Programa de Educação Pelo Trabalho para 
a Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade 
sob o olhar das visitas domiciliares. 

Metodologia

A atividade é um recorte das ações de 
reconhecimento territorial propostas pelo PE-
T-Saúde-Interprofissionalidade  e ocorreu no 
período vespertino do dia 07 de julho de 2019. 
A ação envolveu o acompanhamento de uma 
Agente Comunitária de Saúde (ACS) em sua 
microárea em visitas de rotina a grupos de ris-
co e também das visitas da enfermeira de uma 
das equipes, preceptora do PET-Saúde, para 
realização da vacina em duas idosas acamadas 
em um condomínio próximo a Unidade. 

Resultados e Discussão

A Unidade Básica de Saúde do Bairro 
Jardim América compreende um território 
dividido em 3 áreas, estas compostas por 6 
microáreas, incluindo 6 ACS por microárea. 
Acompanhamos uma das ACS pela microá-
rea 142, que compreende 569 usuários ca-
dastrados, incluindo 66 hipertensos, 17 dia-
béticos, 1 gestante, 1 acamada e 12 crianças. 
Junto a ACS, acompanhamos 2 visitas de ro-
tina mensal e o cadastro de uma nova família, 
destaca-se este último momento por oportu-
nizar a visão de algo tão debatido em sala de 
aula no que se refere ao método de aborda-

gem e as informações a serem coletadas, mas 
que na prática raramente consegue ser visua-
lizada pelos acadêmicos. Para que se pudesse 
compreender a distância gritante de realida-
des incluídas no território, foi realizada uma 
passagem pela “baixada” do bairro, local de 
maior vulnerabilidade social. Analisar as mo-
radias, condições de higiene, núcleos familia-
res, história de vida, identificar as formas de 
vínculo entre os profissionais e os usuários foi 
de suma importância para que todas as ações 
traçadas fossem capazes de englobar a reali-
dade desses indivíduos e intervir positiva-
mente em seu cotidiano. Durante as visitas, 
houve debates entre os membros do grupo 
sobre possíveis ações que poderiam ser de-
senvolvidas no território e que envolvessem 
as dificuldades e desafios encontrados na 
área. Educação em saúde deveria ser prio-
ridade e foco do nosso trabalho, começando 
no âmbito escolar a partir da conscientização 
das crianças sobre o Sistema de Saúde, faci-
litando a compreensão sobre o que é o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), suas disponibi-
lidades e funcionamento, além de direcionar 
a importância do autocuidado, promoção e 
prevenção. A Educação em Saúde é pautada 
no diálogo e na troca de saberes entre o edu-
cador e educando, em que o saber popular é 
valorizado e o alvo do Movimento Popular 
em Saúde está nas discussões sobre temas vi-
venciados pela comunidade que levem a mo-
bilização social para uma vida melhor³. 

Conclusão

Pela discrepância de realidades, percebe-
se que a característica mais gritante do territó-
rio se refere à heterogeneidade em uma área 
que, embora relativamente pequena, engloba 
classes sociais e culturas muito distintas entre 
si. Aqui, ressalta-se que a visão de diferentes 
atores sobre um mesmo cenário fomenta con-
clusões sobre seus olhares, caracterizando a 
necessidade do trabalho interprofissional em 
saúde. O conhecimento prévio de cada indi-
víduo dimensiona seu olhar para característi-
cas imperceptíveis para o próximo, portanto, 
o reconhecimento do território sob uma nova 
visão proposta pelos integrantes do PET-Saú-
de juntamente com o trabalho cotidiano dos 
profissionais foi capaz de proporcionar novas 
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perspectivas e consequentemente novos mé-
todos de intervenção. O PET-saúde busca 
incentivar a interação ativa dos estudantes e 
docentes dos cursos de graduação em saúde 
com os profissionais dos serviços e com a 
população, aprimorando cada vez mais a for-
mação prática dentro dos serviços públicos 
de saúde. O maior desafio, como grupo PET-
Saúde, é de integrar e sistematizar ações que 
sejam inclusivas e que atendam às demandas 
do território como um todo, respeitando os 
princípios e as diretrizes do SUS. 

Descritores: Educação em Saúde; Es-
tratégia Saúde da Família; Sistema Único de 
Saúde; Visita Domiciliar.
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Introdução

A atuação do enfermeiro junto aos ser-
viços de saúde, permeia as dimensões assis-
tencial, gerencial, educativa e de pesquisa. As 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) surgem 
nas instituições a fim de atender as necessida-
des de pacientes em estado de saúde crítico e 
instável, que necessitam de espaço físico espe-
cífico, recursos humanos especializados e ins-
trumentos tecnológicos avançados para o cui-
dado, com o intuito de oferecer um tratamento 
integral aos usuários, contado com a monito-
rização constante de fenômenos fisiológicos, 
além da assistência de uma equipe multiprofis-
sional especializada de forma ininterrupta 1-2. 

O trabalho em uma UTI é complexo e intenso, 
e a equipe multiprofissional que atua nessas 
unidades deve ter preparo para lidar com pa-
cientes graves, instáveis, confusos e incapazes 
de se comunicar, frequentemente causando 
sensações desagradáveis que podem não ser 
bem suportadas. Sendo assim, a atuação da 
enfermagem neste setor requer conhecimento 
e destreza, principalmente ao se deparar com 

EIX
O

 2
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: EN

SIN
O



109

importantes decisões a serem implementadas. 
A equipe de enfermagem atuante na UTI, deve 
ser composta por profissionais dedicados, 
comprometidos e devidamente capacitados, 
os quais devem possuir as habilidades técnicas 
condizentes com suas profissões, mas também 
com o perfil de pacientes que irão atender.1 
A assistência em terapia intensiva desenvol-
ve-se como uma das práticas mais complexas 
na área da saúde e que está em constante de-
senvolvimento. Devido ao avanço tecnológico 
ocorrido nos últimos anos, um redimensiona-
mento do espaço do cuidado fez-se necessário, 
conferindo mudanças gradativas nos cuidados 
prestados pelo enfermeiro e sua equipe, cer-
tificando-se assim que a assistência prestada 
será a mais qualificada possível, trazendo o 
mínimo de iatrogenias aos pacientes. 

Objetivo

Relatar a percepção de acadêmicas do 
Curso de Graduação em Enfermagem sobre 
a atuação do profissional de enfermagem em 
uma UTI. 

Metodologia

Este resumo trata-se de um relato de 
experiência de duas acadêmicas do Curso de 
Graduação em Enfermagem durante a reali-
zação das Atividades Teórico-Práticas (ATP’s) 
na UTI, através do Componente Curricular “O 
Cuidado de Enfermagem ao Adulto e Idoso 
em Condição Crítica de Saúde”, em um hos-
pital de grande porte localizado na Região do 
Extremo-Oeste de Santa Catarina. O cenário 
de desenvolvimento das ATP’s, é um hospital 
que possui mais de 290 leitos, é referência para 
atendimentos de alta complexidade e para os 
municípios da Região do Extremo-Oeste Cata-
rinense, Sudoeste do Paraná, Norte e Noroeste 
do Rio Grande do Sul. Possui 17 leitos de UTI, 
sendo 12 para internação de adultos e 5 para 
internação de crianças até 12 anos. A popu-
lação engloba as duas acadêmicas e todos os 
profissionais de enfermagem atuantes na UTI 
do hospital. As ATP’s ocorreram no segundo 
semestre de 2019, do final do mês de novem-
bro ao início de mês de dezembro, no período 
vespertino. Devido a ATP que engloba cuidado 

de saúde à pacientes críticos ser desenvolvida 
no 8º período, ou seja, no penúltimo ano do 
Curso de Graduação em Enfermagem, as aca-
dêmicas já apresentavam conhecimento sobre 
as técnicas que são de responsabilidade espe-
cífica do profissional enfermeiro. Sendo assim, 
o principal objetivo da inserção no setor, além 
de conhecer seu funcionamento, era de acom-
panhar quais eram as atividades desenvolvidas 
pelo enfermeiro e, na medida do possível, assu-
mi-las oportunizando um contato mais direto 
com a profissão. Como a UTI é um setor fecha-
do e tem uma grande circulação de profissio-
nais das mais diversas áreas da saúde, o hospital 
libera somente dois estudantes e um professor 
para adentrar o serviço por vez durante a ATP. 
Assim, ao chegar no serviço, primeiramente 
realizava-se uma conversa com a enfermeira 
do setor para saber quais atividades ela iria de-
senvolver durante o seu período de trabalho e, 
logo após, cada estudante assumia o cuidado 
de um paciente. Ao assumir o paciente, todos 
os cuidados que à ele seriam oferecidos fica-
vam sob responsabilidade das estudantes, sem-
pre voltados para os cuidados assistenciais de 
enfermagem. A assistência técnica ficava por 
conta dos profissionais técnicos, como a ad-
ministração de medicamentos, banho no leito 
e mudança de decúbito. No final do dia, cada 
estudante mencionava quais procedimentos 
havia realizado com o paciente para a técnica 
de enfermagem que também estava responsá-
vel por ele. Essa conduta proporciona às acadê-
micas exercer a prática de passagem de plantão 
e também auxilia a atuação geral da equipe. 

Resultados e Discussão

Após o desenvolvido das ATP’s na UTI, 
identificou-se que os enfermeiros assumem a 
linha de frente de cuidado a pacientes críticos, 
além da organização, coordenação e gerencia-
mento dos serviços. O processo do cuidado é 
caracterizado pela observação, o levantamen-
to de dados, o planejamento das ações a serem 
executadas bem como a sua implementação, a 
evolução e a avaliação para se constatar a efeti-
vidade, ou não, do cuidado. O gerenciamento 
de enfermagem parte do processo da adminis-
tração com foco na organização da assistência 
e a educação permanente das equipes de enfer-
magem. O enfermeiro deve estar apto a cuidar 
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de todos os tipos de pacientes, independente-
mente de seu quadro clínico, devendo aliar a 
teoria com o trabalho, o discernimento, a ini-
ciativa, a habilidade de ensino e prática, além 
da estabilidade emocional, destacando tam-
bém suas competências em torno das novas 
tecnologias, da humanização da assistência, da 
individualização do cuidado e a qualidade na 
assistência prestada. Percebe-se que cabe tam-
bém ao enfermeiro intensivista, planejar estra-
tégias para reduzir o sofrimento do paciente, 
visto que este está sujeito a procedimentos in-
vasivos e dolorosos.3 Essas condutas realizadas 
pelo profissional enfermeiro, contribuem para 
a cultura de segurança do paciente e atuam 
no controle de infecção.4 Ainda, em relação às 
atividades privativas do enfermeiro assisten-
cial está o Processo de Enfermagem, o qual é 
realizado após a admissão do paciente no se-
tor e a realização do exame físico.5 O papel do 
enfermeiro em UTI’s é complexo e envolve di-
versas atividades, desde o gerenciamento até a 
assistência. Sua habilidade em tomar decisões 
e adotar medidas seguras estão diretamente li-
gadas à vida e morte dos pacientes. É de suma 
importância seu reconhecimento para que se 
forneçam subsídios para traçar diretrizes efi-
cazes na construção do perfil do enfermeiro 
intensivista, bem como impulsionar e mobi-
lizar práticas de cuidado destes profissionais. 

Conclusão

Portanto, percebe-se que a atuação de 
enfermagem se dá nesse conturbado ambiente 
de aparelhagens múltiplas, tecnologias, preo-
cupação, falta de privacidade, isolamento so-
cial, entre outros aspectos que tornam esse 
trabalho demasiadamente estressante, mas 
também, crucial para salvar vidas. Mesmo com 
todos esses obstáculos, a enfermagem vem 
modificando e humanizando cada vez mais a 
assistência na UTI, através da gestão inova-
dora e humanizada, coordenando e gerindo 
a tríade profissional/paciente/família, propor-
cionando uma assistência de qualidade. Desta 
forma, percebemos que os desafios do profis-
sional enfermeiro em uma UTI vão desde as 
habilidades para gerenciar o cuidado prestado 
ao paciente em conjunto com teorias de enfer-
magem, bem como vencer os limites impostos 
pelas novas tecnologias fornecendo o cuidado 

humanizado acima de tudo. Assim, o desen-
volvimento das ATP’s nesse campo de prática 
se torna bastante enriquecedor, pois o cuidado 
ao paciente crítico internado em uma Unidade 
de Terapia Intensiva deve ser de forma integral 
e cautelosa, sendo os profissionais da equipe 
de enfermagem que mais manuseiam esses 
pacientes, ficando a cargo do enfermeiro uma 
grande responsabilidade, não só do gerencia-
mento de todo o setor, não só na forma admi-
nistrativa, mas também do cuidado intensivo 
ao paciente, evitando-se ao máximo técnicas 
incorretas e que tragam complicações futuras. 

Descritores: Assistência à Saúde; Enfer-
magem; Unidade de Terapia Intensiva; Ensino.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A Unidade de Terapia Intensiva, de 
acordo com o Ministério da Saúde, é carac-
terizada como área crítica destinada à inter-
nação de pacientes graves, que necessitam de 
atenção profissional especializada e contínua, 
além de materiais específicos e tecnologias 
diagnósticas, monitorização e terapia.¹ De-
fine-se paciente crítico/grave como aquele 
que se encontra em risco iminente de perder 
a vida ou função de órgão/sistema do corpo, 
bem como aqueles que apresentam frágil con-
dição clínica decorrente de trauma ou outras 
condições relacionadas a processos que ne-
cessitem de cuidado imediato.² Dessa forma, 
este setor deve contar com uma equipe mul-
tiprofissional, de forma a proporcionar um 
cuidado integral e individualizado. Em rela-

EI
X

O
 2

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: E

N
SI

N
O



112

ção ao perfil clínico dos pacientes internados 
em Unidade de Terapia Intensiva, estudos 
apontam que entre as causas mais comuns es-
tão os agravos neurológicos, como o Aciden-
te Vascular Encefálico.³ Assim, a avaliação 
neurológica, como parte imprescindível do 
Processo de Enfermagem, torna-se indispen-
sável no sentido de identificar lesões e agra-
vos com rapidez e eficiência, visto que estas 
podem causar danos irreversíveis. Partindo 
da ideia de que “tempo é cérebro”, a avaliação 
neurológica adequada se torna determinante 
para o prognóstico do paciente, podendo não 
somente aumentar a qualidade de vida, mas 
também diminuir o índice de mortalidade 
por causas neurológicas. 

Objetivo

Relatar a experiência de uma vivência 
em uma Unidade de Terapia Intensiva adul-
to que é referência em Neurologia na região 
Oeste de Santa Catarina. 

Método

Trata-se de um estudo reflexivo oriun-
do das atividades teórico-práticas desenvol-
vidas em uma Unidade de Terapia Intensiva 
adulto, no segundo semestre de 2019, duran-
te o curso de Graduação em Enfermagem de 
uma universidade no Sul do Brasil. 

Resultados e Discussão

A Unidade de Terapia Intensiva adulto 
dispõe de uma equipe multiprofissional, em 
que atuam fisioterapeutas, médicos intensi-
vistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
além de profissionais responsáveis pela lim-
peza e questões administrativas do setor. Es-
pecificamente nesta UTI, durante o período 
vespertino, atuam, dentre outros profissio-
nais, duas enfermeiras assistenciais e uma 
enfermeira coordenadora, além dos técnicos 
de enfermagem. Dentre as funções desempe-
nhadas pelos enfermeiros assistenciais, des-
tacam-se: realização do Processo de Enfer-
magem, atividades privativas do enfermeiro, 
como cateterização vesical, curativo do cate-
ter venoso central, aprazamento de medica-

ções e balanço hídrico. Ainda, em posição de 
destaque está a implementação do Processo 
de Enfermagem, que caracteriza não somente 
a atuação do Enfermeiro no cuidado ao pa-
ciente, como também reafirma o caráter cien-
tífico deste profissional.⁴ Destarte, durante a 
atividade teórico-prática, foram observados 
casos de pacientes que apresentaram altera-
ções neurológicas tais como Acidente Vascu-
lar Encefálico Hemorrágico, Esclerose Lateral 
Amiotrófica, Acidente Vascular Encefálico 
Isquêmico e Trauma Crânio Encefálico. Sob 
supervisão da docente, foram discutidos os 
perfis clínicos destes pacientes, o motivo da 
internação, o tratamento adotado e sua con-
dição clínica atual. Durante a discussão, foi 
possível perceber que tanto a escolha do tra-
tamento como o Processo de Enfermagem 
em si se configuram como condutas de extre-
ma relevância e influência para o prognóstico 
clínico dos pacientes com agravos neuroló-
gicos. Em especial, diante de tais patologias, 
evidenciou-se que a avaliação neurointensiva 
é imprescindível dentre os cuidados de En-
fermagem, visto que condições clínicas como 
estas são provenientes de ou causam lesões 
no sistema nervoso. Para além disso, é im-
portante salientar que os demais pacientes 
também podem apresentar alterações neuro-
lógicas em decorrência de outras condições 
clínicas, mesmo que o motivo da internação 
não seja relacionado diretamente ao sistema 
nervoso. A exemplo, destacam-se as patolo-
gias que culminam na utilização de ventilação 
mecânica nos pacientes, que por sua vez pre-
cisa ficar sedado para esta terapia. Nesse caso, 
a avaliação neurológica é imprescindível na 
monitoração do nível de sedação e possíveis 
alterações imperceptíveis devido ao estado de 
coma do cliente. Outra patologia muito en-
contrada em pacientes da Unidade de Terapia 
Intensiva e que também pode apresentar des-
dobramentos neurológicos é o Infarto Agudo 
do Miocárdio. O infarto isquêmico é carac-
terizado pela interrupção da circulação san-
guínea no coração, por diversas causas, o que 
resulta em um déficit de oxigênio e nutrientes 
no músculo afetado, diminuindo assim a fun-
cionalidade cardíaca. Por sua vez, o sistema 
neurológico é fortemente dependente de gli-
cose e oxigênio para trabalhar com o melhor 
desempenho, nutrientes estes que são leva-
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dos ao cérebro através da corrente sanguínea, 
em cada batimento cardíaco. Assim, quando 
existe uma lesão cardíaca, como o infarto, é 
possível que ocorra lesão neurológica secun-
dária, o que reforça a necessidade de uma 
avaliação neurológica de qualidade também 
em casos de doenças não neurológicas. Dessa 
forma, as vivências e os aprofundamentos de 
estudo durante a atividade teórico-prática em 
uma Unidade de Terapia Intensiva adulto, que 
é referência em Neurologia na região, possi-
bilitaram expandir o conhecimento sobre 
a importância da avaliação neurointensiva, 
bem como do impacto de sua qualidade. Ou 
seja, esta vivência na UTI permitiu aumentar 
os horizontes, que antes eram limitados em 
realizar avaliação neurológica em pacientes 
com AVE, para finalmente compreender que 
os aspectos neurológicos, particularmente 
na UTI, são muito mais importantes do que 
somente avaliar os danos causados por uma 
situação passada, como um TCE ou um AVE. 
Constatou-se, a partir de uma aproximação 
com o campo prático, que a avaliação neu-
rológica tem papel fundamental também na 
prevenção e monitoramento de possíveis no-
vas lesões no aparelho nervoso, o que influi 
significativamente para o prognóstico dos 
pacientes críticos. Atrelado a isso, percebeu-
se papel fundamental da equipe de enferma-
gem neste processo, visto que esta se encontra 
muito mais próxima do paciente, o que faci-
lita a estes profissionais a identificação rápida 
de alterações de cunho neurológico. 

Conclusão

Portanto, desenvolver a atividade teó-
rico-prática em uma Unidade de Terapia In-
tensiva que é referência para o atendimento 
de pacientes com alterações neurológicas 
proporcionou vivenciar os cuidados realiza-
dos e o papel do enfermeiro no planejamento 
da assistência por meio do Processo de En-
fermagem. Destaca-se a relevância da insti-
tuição possuir implementada na unidade esta 
sistematização e percebeu-se a necessidade 
de estratégias de educação para que técnicos 
e auxiliares de enfermagem ampliem seus co-
nhecimentos e atitudes de avaliação neuroló-
gica. Sugerimos que professores e estudantes 
das universidades, durante suas inserções no 

serviço, possam desenvolver ações de pesqui-
sa e extensão que contribuam com a unidade.

Descritores: Unidade de terapia intensi-
va; Exame neurológico; Equipe de enfermagem.
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mento: Ensino
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Introdução

Na década de 1980, questões relaciona-
das ao modelo de Saúde no Brasil marcaram 
importantes mudanças pautadas na busca 
da equidade do direito à saúde e na constru-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS), pro-
vocando um avanço na reorganização des-
se setor. Durante esse período, os agravos à 
saúde causados pela epidemia do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) geraram 
grande impacto na sociedade, o que o levou 
a ser considerado um importante problema 
de saúde pública (1). Diante do crescente 
índice de pessoas infectadas pelo HIV, fez-
se necessária a criação dos Coas (Centro de 
Orientação e Aconselhamento Sorológico), 
hoje sendo conhecidos como os Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA). O CTA é 
regulamentado pela Portaria nº 1/13 (Brasil, 
2013a), conjunta entre o Ministério da Saúde 
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e a Secretaria de Vigilância em Saúde, que es-
tabelece, em seu art. 2º, § 1º, que os Serviços 
de Atenção às Doenças Sexualmente Trans-
missíveis, Vírus da Imunodeficiência Huma-
na, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(DST/HIV/Aids) são classificados em cinco 
modalidades: Centro de Testagem e Acon-
selhamento (CTA), Serviço de Assistência 
Especializada (SAE), Centro de Referência 
e Treinamento (CRT), Assistência Domici-
liar Terapêutica em Aids (ADT) e Unidade 
Dispensadora de Medicamentos (UDM) (2). 
Esses CTAs são serviços de saúde que, articu-
lados aos demais serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS), representam uma estraté-
gia importante na promoção da equidade de 
acesso ao aconselhamento e ao diagnóstico 
do HIV, das hepatites B e C e da sífilis. Atuam 
também na prevenção dessas e das demais 
infecções sexualmente transmissíveis (IST), 
favorecendo segmentos populacionais em si-
tuação de maior vulnerabilidade, com respei-
to aos direitos humanos, à voluntariedade e à 
integralidade da atenção, sem restrições ter-
ritoriais (3). Segundo Matos et al (2011), os 
objetivos destacados dos CTAs são: favorecer 
o acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, 
contribuindo para a redução dos riscos de 
transmissão e reinfecção das DST/ HIV, es-
timular a adoção de práticas sexuais seguras 
(prevenção primária), encaminhar as pessoas 
infectadas pelo HIV para os serviços de assis-
tência especializada (prevenção secundária), 
auxiliar as unidades de pré-natal na avaliação 
sorológica das gestantes e levar informações 
sobre prevenção das DST/Aids (4). 

Objetivo

Descrever a atuação do acadêmico de 
enfermagem no SAE — CTA (Serviço de 
Atendimento Especializado e Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento) do município de 
Manaus/Amazonas. 

Metodologia

Estudo descritivo, tipo relato de expe-
riência. As atividades foram desenvolvidas no 
dia 05 de março de 2020, consequente ao es-
tágio supervisionado I em Saúde Coletiva. O 

local escolhido para a aplicação do estágio foi 
na Clínica da Família Dr. Raimundo Franco 
de Sá pertencente ao município de Manaus/
Amazonas. Para a aplicação da vivência fo-
mos designadas a atuar na sala de SAE — 
CTA Serviço de Atendimento Especializado e 
Centro de Testagem e Aconselhamento, onde 
é um atendimento especializado para as pes-
soas com HIV/AIDS com o intuito da pro-
moção de diagnóstico e a intervenção preco-
ce da doença. Para o início do atendimento 
são necessários realizar os testes rápidos de 
HIV, Hepatite B e C e Sífilis, continuando 
com uma entrevista com o técnico de enfer-
magem, após isso é realizado uma triagem na 
sala de preparo com aferição de pressão arte-
rial, medida de peso e altura, cálculo de IMC 
e teste de glicemia. Em seguida o casal é leva-
do para o consultório de enfermagem, onde 
são abordados vários assuntos dentre eles: 
alimentação adequada, a prática de exercícios 
físicos, uso do preservativo mesmo o parcei-
ro sendo portador de HIV, a importância da 
continuidade do tratamento farmacológico. 
Nesse serviço especializado o enfermeiro é o 
principal atuante do setor, ficando responsá-
vel por todas as orientações e solicitações de 
exames específicos, além do preenchimento 
de notificação da unidade de saúde. Por se 
tratar de um serviço do estado, são atendidos 
a todos sem exceção, e são orientados a reali-
zarem as consultas com seu parceiro, afim de 
tornar o tratamento contínuo. Por conta do 
aumento do número de imigrantes venezue-
lanos, os serviços da capital tiveram que se 
adaptar, dentro disso, o atendimento no SAE
-CTA adaptou-se com uma linguagem mais 
explicativa e no idioma, por meio de cartazes 
e frases ditas em espanhol. 

Resultados e Discussão

Durante a experiência do estágio super-
visionado foi possível perceber a importância 
de um serviço especializado para as pessoas 
com HIV/AIDS, tornando o atendimento 
único e diferencial, trazendo assim um aten-
dimento no SUS baseado no acolhimento, 
anonimato e na humanização. Prevalecendo 
um serviço baseado nos princípios do SUS: 
universalidade, equidade e integralidade, tra-
tando os pacientes de forma humana e sem 
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preconceitos, desse modo por meio do víncu-
lo com o profissional de saúde do setor pode-
se manter a confiança e assim no momento 
das orientações os pacientes podem salientar 
suas dúvidas e questionamentos. Além dis-
so, os pacientes atendidos pelo SAE — CTA 
pode contar com uma equipe qualificada 
para efetuar seu atendimento da melhor for-
ma possível, sempre visando um acolhimento 
trabalhado na humanização, ética e respeito. 

Conclusão

Observa-se que o SUS quando tem seus 
programas e serviços especializados estabele-
cidos e implantados da maneira correta, traz 
inúmeros benefícios para a sociedade. Dian-
te disso, o indivíduo quando tratado com 
respeito e tendo confiança no profissional o 
mesmo adere aos programas de maneira con-
tínua e não faltosa, favorecendo assim uma 
melhoria na qualidade de vida.

Descritores: Testagem; Aconselha-
mento; Acadêmicos; Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

O Decreto nº 94.406 de 30 de março de 
1987, que regulamenta a Lei n° 7.498 de 25 de 
junho de 1986 sobre o exercício da Enferma-
gem, prevê como competência do enfermei-
ro a assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puérpera e ao recém-nascido.1 
Em complemento, o protocolo de atenção 
básica de saúde das mulheres do Ministério 
da Saúde afirma que no manejo do pré-natal 
de baixo risco devem ocorrer, minimamente, 
seis consultas intercaladas entre os profissio-
nais de saúde, médico e enfermeiro na Aten-
ção Primária à Saúde (APS).2 Em um estudo 
realizado em Minas Gerais, as gestantes en-
trevistadas relataram que as informações, o 
esclarecimento das dúvidas e a tranquilida-
de transmitida pelos enfermeiros durante a 
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consulta de pré-natal são fundamentais para 
um bom desenvolvimento gestacional.3 Por 
isso, é necessário reconhecer a importância 
da atuação do enfermeiro no pré-natal veri-
ficando sua efetividade. 

Objetivo

Relatar a percepção acadêmica referen-
te a atuação do enfermeiro no pré-natal de 
baixo risco acompanhado na APS. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
acerca da vivência de acadêmicos de En-
fermagem, durante a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado em uma Unida-
de Básica de Saúde (UBS) do Oeste de Santa 
Catarina, em março de 2020. Os acadêmicos 
de enfermagem acompanharam a atuação do 
enfermeiro no acompanhamento de pré-na-
tal de baixo risco, em especial, as consultas 
de atendimento à gestante que são realizada 
pelas enfermeiras no âmbito assistencial da 
unidade. Após reconhecimento do cenário 
de estágio, os acadêmicos realizaram as con-
sultas citadas sob supervisão das enfermei-
ras ao longo do período. 

Resultados e Discussão

No cotidiano da rede de APS do muni-
cípio, quando a mulher procura a UBS com 
suspeita ou confirmação de gravidez, ela é 
encaminhada diretamente para o enfermei-
ro, que inicia a primeira consulta de pré-natal 
após a testagem positiva do teste rápido de 
gravidez. Para conduzir sua consulta, a enfer-
meira segue o que preconiza o protocolo do 
município: preenchimento da caderneta de 
gestante, bem como sua inscrição no sistema 
do município — WinSaúde; solicitação dos 
exames de pré-natal do primeiro trimestre, 
conforme padronizado pelo Ministério da 
Saúde; anamnese referente ao histórico re-
produtivo da mulher e avaliação clínico-obs-
tétrica; orientações quanto à avaliação odon-
tológica e ao calendário vacinal da gestante; 
execução dos testes rápidos de diagnóstico 
para Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST); prescrição de ácido fólico; encami-
nhamentos à outros profissionais de saúde, 
se necessário; orientações acerca do período 
gestacional e agendamento de retorno para a 
próxima consulta com o profissional médico, 
que realizará o restante do acompanhamento 
de baixo risco até o puerpério. Se detectado 
pré-natal de alto risco conforme os critérios 
do Ministério da Saúde, a gestante é encami-
nhada para o serviço especializado do muni-
cípio e segue acompanhada pela sua unidade 
de referência. Destaca-se que o protocolo do 
município possibilita a solicitação de exames 
e prescrição pela enfermeira, além de reco-
mendar e respaldar também com relação a 
disposição das consultas de forma interca-
lada entre médico e enfermeiro em todo o 
período gestacional. Os acadêmicos verifi-
caram, entretanto, que isso ainda não ocor-
re, embora o enfermeiro atue como protago-
nista da primeira consulta de pré-natal e siga 
gerenciando o acompanhamento de casos, o 
grupo de gestantes e a busca ativa destas, se 
necessário. A enfermeira realiza as orienta-
ções necessárias ao período gestacional, po-
rém sabe-se que em uma única consulta não 
é possível a absorção de todas as informações, 
especialmente para primigestas, assim como 
não é suficiente para criar vínculos com essas 
famílias. Com isso, o grupo de gestantes da 
unidade é organizado pela enfermeira, com 
apoio e participação da equipe, inclusive dos 
profissionais do Núcleo Ampliado de Saú-
de da Família e Atenção Básica (NASF-AB), 
ocorrendo uma vez por semana, com du-
ração aproximada de uma hora. A cada en-
contro uma temática diferente pertinente ao 
período gestacional é abordada. A escolha da 
temática se dá pela enfermeira junto à equipe 
através da identificação das dúvidas e interes-
se das mulheres e de assuntos essenciais a se-
rem trabalhados durante o pré-natal. Pesqui-
sa realizada em um município da região Sul 
do Brasil evidencia que o grupo de gestante 
é uma das principais estratégias utilizadas 
para fortalecer à adesão ao pré-natal, para o 
esclarecimento de dúvidas que não foram sa-
nadas nas consultas e para possibilitar troca 
de experiência entre as mulheres, reforçando 
a singularidade da vivência de cada gestação.4 

A enfermeira atua ainda na UBS por meio de 
visitas domiciliares até o 7º dia de puerpé-
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rio. Dessa forma, percebe-se que há integra-
ção da equipe multiprofissional nas ações de 
educação em saúde no acompanhamento da 
mulher e sua família. A assistência de enfer-
magem no pré-natal contribui com a efeti-
vidade do atendimento, dentre as principais 
potencialidades pode-se citar a variedade de 
intervenções que podem ser executadas du-
rante a consulta e o estabelecimento de vín-
culo4, que são importantes devido às altera-
ções fisiológicas e emocionais das mulheres 
nesse período, o que repercutirá na sua rede 
de apoio e na relação afetiva com o bebê. En-
tretanto, ainda são necessárias melhorias no 
que diz respeito às limitações quanto a auto-
nomia do profissional enfermeiro.5 

Conclusão

Com a participação nas consultas de 
pré-natal, percebeu-se o quão importante foi 
essa atividade para o desenvolvimento acadê-
mico e profissional dos estagiários, visto que 
esta é uma das atribuições do enfermeiro. 
Além disso, notou-se que o enfermeiro tem 
papel fundamental nas orientações pertinen-
tes ao período gestacional, na promoção da 
saúde da mulher e de seu bebê e no acolhi-
mento, pois é um profissional que atua partin-
do do pressuposto de cuidado humanizado, 
reconhecendo a individualidade das pessoas 
e atendendo assim suas necessidades. Suge-
re-se a busca e construção de instrumentos 
capazes de qualificar e empoderar os enfer-
meiros a realizarem as consultas de pré-natal 
de baixo risco, intercalando-as com o profis-
sional médico, conforme é de sua competên-
cia de acordo os respaldos legais menciona-
dos nesse trabalho. Faz-se necessário ainda, 
buscar mecanismos para educar a população 
quanto ao papel da enfermagem frente a saú-
de da mulher no âmbito sexual e reprodutivo, 
de forma a reconhecerem sua importância.

Descritores: Cuidado Pré-Natal; En-
fermagem; Atenção Primária à Saúde. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A prática de enfermagem tem como 
método científico o Processo de Enferma-
gem (PE), instrumento metodológico que 
oportuniza o trabalho do enfermeiro, tendo 
como objetivo proporcionar uma assistência 
humanizada e dirigida a resultados de res-
ponsabilidade da Enfermagem, devendo ser 
implementada em todos os locais de assis-
tência à saúde que se tem profissional dessa 
categoria.¹ Esse método constitui um meca-
nismo pelo qual os conhecimentos da Enfer-
magem são aplicados à prática profissional, 
constituindo-se de cinco etapas inter-rela-
cionadas, a saber: investigação, diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação de 
Enfermagem.¹ Dentre aqueles espaços de as-
sistência, onde atuam os profissionais de En-
fermagem, tem-se o Alojamento Conjunto. 
Esse definido com uma parte de um sistema 
hospitalar, no qual tanto o recém-nascido 
como a mulher no puerpério permanecem 
juntos, por ocasião da hospitalização pós
-parto, possibilitando a prestação de todos 
os cuidados assistenciais necessários ao bi-
nômio mãe-filho, o que favorece a aceitação 
da maternidade, aumentando os laços da re-
lação entre esses, por permitir o contato pre-
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coce e íntimo entre o binômio, os quais são 
mais satisfeitos emocionalmente por senti-
rem maior proteção.² Tratando-se da mulher, 
no puerpério, a mesma poderá apresentar ne-
cessidades psicobiológicas, psicossociais e/ou 
psicoespirituais, que precisam ser supridas/
tratadas pela Enfermagem. Como exemplo 
de necessidade psicobiológica, tem-se o diag-
nóstico de Enfermagem Risco de infecção, 
devido à presença do cateter venoso perifé-
rico, ainda por conter coágulos, que poderão 
ocasionar obstrução do mesmo, aumentando, 
assim, a probabilidade de infecção.² Diante 
disso, se fazem necessários estudos que abor-
dem esse diagnóstico, seu resultado e as in-
tervenções de Enfermagem frente aos fatores 
de risco que tornam possível a identificação 
de tal problema, como, neste trabalho, a obs-
trução do equipo por coágulos. 

Objetivo

Relatar a experiência, no estágio curri-
cular, ao implementar a intervenção de En-
fermagem Remover coágulos com jato de 
soro fisiológico do equipo multivias. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência de 
um estudante de Enfermagem do 10º período 
Universidade Federal do Maranhão — Cam-
pus de Pinheiro construído a partir da im-
plementação, no estágio curricular na Saúde 
da Mulher, no mês de janeiro e fevereiro de 
2020, em um Alojamento Conjunto de uma 
maternidade do interior do Maranhão, da in-
tervenção de Enfermagem Remover coágulos 
com jato de soro fisiológico, baseando-se na 
Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem (CIPE), versão 2017. 

Resultados e Discussão

Uma intervenção de Enfermagem, 
como apontado na CIPE3, é “uma ação rea-
lizada em resposta a um diagnóstico de en-
fermagem, com a finalidade de produzir um 
resultado de Enfermagem”. No caso deste 
trabalho, partiu-se do diagnóstico Risco de 
infecção, também fundamentado no sistema 

de classificação citado anteriormente. Nessa 
assertiva, tal vivência, partindo do teórico
-prático da Enfermagem, possibilitou ao es-
tudante problematizar a situação vivida, por 
fim, implementando a intervenção de Enfer-
magem, Remover coágulos com jato de soro 
fisiológico, usando os seguintes materiais 
de fácil acesso, no posto de enfermagem: 
02 (duas) seringas de 20 ml (1 vazia e outra 
cheia com soro fisiológico) e 01 (um) clamp, 
retirado de um outro equipo novo. Assim, 
realizou-se a inserção do clamp, cortado, no 
trajeto final do equipo que se comunica com 
o jelco, clampeando-o, em seguida, conec-
tando as duas seringas no equipo multivia, 
sendo uma em cada via. Realizou-se, então, 
o jato a partir da seringa com soro fisiológi-
co, enquanto que, com a outra seringa vazia, 
realizava-se a aspiração do soro, contendo 
os coágulos, injetado no equipo. A partir 
da implementação de tal intervenção de 
Enfermagem, lacunas foram identificadas, 
sobretudo a escassez de estudos que vies-
sem sustentar e oportunizar uma Prática de 
Enfermagem Baseada em Evidência, coadu-
nando com pesquisas, como a realizada por 
Tosin, et al., que também buscaram identifi-
car a efetividade de intervenções de Enfer-
magem, em uma dada população, partindo 
da comparação entre o realizado/identifica-
do e o que se tem produzido cientificamente, 
porém não encontrando estudos para tal.4 

Conclusão

A prática mostrou-se efetiva, pois per-
mitiu a remoção dos coágulos do equipo 
multivia. Assim, evitou-se que obstruísse o 
acesso intravenoso, que resultaria numa ou-
tra abordagem ao paciente para inserção de 
um novo meio para administração de medi-
camentos. Houve, também, a redução do ris-
co de infecção para o paciente, decorrente de 
mais uma situação evitável — reinserção de 
cateter. Entretanto, não se encontrou estudos 
que pudessem ser comparados a intervenção 
de Enfermagem realizada, na vivência. Para 
o trabalho da Enfermagem, evidenciou-se 
sua contribuição para a qualidade dos cui-
dados em saúde. Para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), resultará na redução de custos 
aos cofres públicos, podendo ser investidos, 
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por exemplo, em recursos humanos, como 
aumento no número de profissionais de En-
fermagem, em uma determinada clínica ou 
serviço de saúde. Por conseguinte, a vivência 
permitiu apontar para construção de uma 
tecnologia que contribua na prática da En-
fermagem, principalmente, com o intuito de 
garantir qualidade na assistência e diminuir 
riscos ao paciente decorrente da hospitali-
zação, como também reduzir custos ao SUS. 
Por fim, este estudo sugere a necessidade de 
desenvolvimento de investigações voltadas à 
melhor forma de efetivar a implementação da 
intervenção de Enfermagem Remover coágu-
los com jato de soro fisiológico, pautada em 
uma Prática Baseada em Evidência.

Descritores: Enfermagem; Processo de 
Enfermagem; Estudantes de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A monitoria acadêmica constitui-se 
como uma das diversas atividades de pesqui-
sa, extensão e ensino1, que são disponibili-
zadas aos acadêmicos durante o período da 
graduação. Esse método de atividade foi ins-
tituído a partir de 1996 e é amparado pela Lei 
de Diretrizes e Bases2. As monitorias se cons-
tituem como um apoio educativo aos acadê-
micos2, visto que elas são ofertadas a fim de 
que esses possam executar e revisar proce-
dimentos técnicos e explanações realizados 
pelos docentes nos períodos de aula. A par-
ticipação nos projetos de monitoria, desem-
penhando função de monitor, deve partir do 
acadêmico1. Sob a supervisão de um docente, 
o monitor participa ativamente do processo 
de ensino e aprendizagem, uma vez que ele 
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auxilia os acadêmicos elucidando possíveis 
dúvidas e questionamentos2. 

Objetivo

Relatar a experiência de acadêmicos 
que integram o projeto de monitoria intitu-
lado “Laboratório de Semiologia e Semiotéc-
nica: um espaço facilitador para o processo 
ensino/aprendizagem na Enfermagem”, vin-
culado ao curso de graduação em Enferma-
gem da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS) — campus Chapecó. 

Metodologia

O grupo de monitores é composto por 
quatro acadêmicos da 7ª e 9ª fase do curso de 
graduação em Enfermagem da UFFS, sendo 
dois acadêmicos bolsistas e dois voluntários. 
A seleção dos candidatos à monitoria ocorre 
anualmente por meio de editais institucionais, 
sendo solicitado como critérios: a não repro-
vação e média acima de 6,0 nos componentes 
de Fundamentos para o Cuidado Profissional 
I e II, disponibilidade de dias e horários para 
os atendimentos, habilidade de comunicação 
com docentes e discentes, análise do currículo 
Lattes e do histórico da graduação, além da en-
trega de uma carta de intenção apresentando 
as motivações para a atuação como monitor, 
bem como um plano de trabalho. 

Resultados e Discussão

A participação em um projeto de mo-
nitoria apresenta-se como aspecto relevante 
à trajetória acadêmica, especialmente ao mo-
nitor, tanto no auxílio para com seus colegas, 
quanto no vínculo professor-aluno1. A mo-
nitoria acadêmica proporciona ao acadêmi-
co uma iniciação à prática docente no ensino 
superior2, o ajudando a desenvolver habili-
dades de ministrar conteúdos para outros. 
Por conseguinte, torna-se um programa de 
grande valia para a comunidade universitá-
ria, que forma profissionais com uma breve 
experiência no âmbito do ensino. Consoante 
Botelho, Lourenço, Lacerda e Wollz3, a ca-
racterística de aproximação à docência pro-
picia criticidade e autonomia como protago-

nistas no aprendizado, atributos importantes 
para atuação no Sistema Único de Saúde, 
especialmente em equipes multidisciplina-
res. Além disso, muito do que é desenvolvido 
durante as atividades exige dos monitores di-
versas habilidades, entre elas gestão de grupo 
e adequação à maneira de aprender de cada 
pessoa. Isso pode ser usado não só no meio 
docente, mas também no meio assistencial, 
enquanto futuro enfermeiro, para liderar e 
gerir uma equipe e atingir um objetivo em co-
mum. Ainda, concomitante ao ato de ensinar 
aos acadêmicos, o monitor tem a oportuni-
dade de aprender e reforçar algumas teorias, 
além de expandir seus horizontes, pesqui-
sando e estudando conteúdos para comparti-
lhá-los com os demais discentes, contribuin-
do para que alcancem um grau de perícia 
para exercer a profissão4. Dessa maneira, a 
monitoria torna-se um incentivo de estudo 
ao monitor, uma vez que demanda constante 
atualização e aperfeiçoamento de conheci-
mentos teóricos e práticos2. Essas ações vão 
de encontro ao tradicionalismo que caracte-
riza o acadêmico como simples receptor do 
saber3, inserindo-o na propagação dele. O 
grupo selecionado desempenha as ativida-
des em dias da semana definidos conforme a 
disponibilidade dos monitores e a demanda 
dos acadêmicos interessados em realizar as 
monitorias, sendo flexível para que haja pos-
sibilidade de todos os alunos participarem e 
de maneira que sempre tenham no máximo 
cinco acadêmicos para cada monitor, viabili-
zando e promovendo, dessa forma, um me-
lhor aproveitamento. Durante o momento da 
monitoria, são repassados assuntos leciona-
dos em sala e são sanadas dúvidas, além de 
ser um espaço de imersão e preparação para 
o ambiente de assistência que será vivido em 
campo prático e para desenvolver a habilida-
de em procedimentos vistos na teoria. Todos 
os monitores já concluíram os componentes 
curriculares direcionados aos procedimentos 
básicos, sendo assim, estão aptos a auxiliar os 
demais acadêmicos no desenvolvimento das 
habilidades técnicas requeridas, bem como o 
raciocínio clínico. Além disso, são realizadas 
atividades que reforçam os conteúdos das 
aulas, de maneira a instigar que o acadêmi-
co sempre busque mais conhecimentos acer-
ca das temáticas. Concomitantemente com 
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o trabalho desenvolvido em laboratório, os 
monitores também desenvolvem guias téc-
nicas onde são descritos os procedimentos, 
resultando em roteiros padronizados para 
auxiliar no estudo e prática das técnicas. As 
guias são construídas através de pesquisa 
em artigos, Protocolos Operacionais Padrão 
(POPs) e, quando necessário, busca nos li-
vros disponíveis no acervo da biblioteca 
institucional. Ademais, os monitores facili-
tam a aproximação ao acadêmico e tornam 
o ato de sanar dúvidas menos intimidador 
do que, possivelmente, seria com um pro-
fessor, isso por ambos estarem na condição 
de discentes. Logo, infere-se que, através 
desse potencial de diálogo entre os acadê-
micos, a monitoria promove a humanização 
no ambiente universitário, haja vista que 
nela eles encontram um espaço de apoio e 
partilha de experiências entre si3. 

Conclusão

O projeto de monitoria apresenta di-
versos benefícios tanto para os acadêmicos 
que atuam como monitores, quanto para os 
demais acadêmicos que buscam a monito-
ria de forma a complementar os conteúdos 
trabalhados em sala. Pois, além de tornar 
o processo de ensino e aprendizagem mais 
descomplicado, e ampliar os conhecimentos 
obtidos em sala, permite que os acadêmicos 
desenvolvam diversas habilidades que serão 
muito importantes para a formação de um 
profissional de saúde de qualidade. Descre-
ver sobre as atividades desenvolvidas dentro 
do âmbito do ensino, nesse caso a monitoria 
acadêmica, ressalta a importância destes pro-
jetos para a formação do acadêmico da área 
da saúde, pois promovem o empoderamento 

do acadêmico monitor e, o incentiva a 
revisar e compartilhar os conhecimentos ad-
quiridos ao longo do curso. 

Descritores: Ensino; Enfermagem; 
Aprendizagem. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Atualmente, o diabetes tem se confi-
gurado como um dos problemas de saúde 
pública mais alarmantes no Brasil, e tem 
sido um dos focos do Sistema Único de Saú-
de nos últimos anos, sendo a lei nº 11.347, 
do ano de 2006, a respeito do fornecimento 
de medicamentos e insumos gratuitos ne-
cessários para monitoramento da glicemia 
capilar, um exemplo dessa atuação. Contu-
do, essa doença crônica gera inúmeras com-
plicações, dentre elas a neuropatia periférica 
(1), principal responsável pelo desenvolvi-
mento do chamado pé diabético, sendo esta 
uma condição muito presente em indiví-
duos diabéticos, e que apresenta, em casos 
mais severos, o surgimento de lesões por 
pressão, processos infecciosos e amputações 
dos membros inferiores (2). Um dos maio-
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res motivos que leva a esse agravamento dos 
quadros é a falta de conhecimento dos pa-
cientes em relação às manifestações clínicas 
do pé diabético, como também a ausência da 
adoção de novos hábitos a fim de prevenir a 
evolução da doença; consequentemente, isso 
têm levado a um alto índice de internações, 
incapacitação e mortalidade dentro desse 
grupo afetado. O sofrimento dos pacientes 
diabéticos e seus familiares diante dessa si-
tuação é grande, e reflete a necessidade da 
criação e ampliação de programas destina-
dos a esse público nos três níveis de atenção 
à saúde, onde a atuação desse tipo de serviço 
especializado não seja restringida à esfera da 
assistência e tratamento de lesões cutâneas, 
mas destinada também à intervenção edu-
cativa de forma contínua, durante e depois o 
acolhimento desses pacientes. 

Objetivo

Relatar a importância do serviço espe-
cializado em curativos diabéticos como aca-
dêmica de enfermagem dentro de uma uni-
dade de atenção de média complexidade. 

Método

Trata-se de um relato de experiência, 
derivado da prática de um estágio extracur-
ricular efetuado no período de novembro 
de 2018 a dezembro de 2019. O local onde 
foram desenvolvidas as atividades foi a Po-
liclínica Dr. José Lins, situada na cidade de 
Manaus, Amazonas. A equipe do programa 
especializado em curativos de pé diabético 
é constituída de um enfermeiro, um técnico 
de enfermagem e um estagiário. O progra-
ma até o fim do estágio contava em média 
com 90 pacientes, sendo eles portadores de 
diabetes tipo 1 e 2 e/ou insuficiência veno-
sa crônica (IVC); além disso, eram em sua 
maioria idosos, possuíam outras comorbi-
dades e já haviam apresentado lesões ante-
riores e/ou possuíam amputação de alguma 
espécie. Na admissão, os participantes en-
caminhados até o serviço eram cadastrados 
pelo estagiário mediante entrevista, entrega 
da documentação necessária e registro foto-
gráfico de cada lesão existente. Em paralelo, 

a assistência era realizada pelo enfermeiro e 
o técnico, que faziam a avaliação do estágio 
da lesão, aplicavam o curativo apropriado 
e orientavam o paciente e o acompanhante 
acerca dos cuidados a serem dispensados, 
bem como o número de dias na semana que 
necessitariam retornar ao ambulatório. Os 
pacientes que apresentavam processo in-
feccioso e/ou outras condições que estavam 
fora da competência da equipe eram encami-
nhados ao cirurgião vascular para o mesmo 
adotar a conduta necessária. Com o processo 
de cicatrização da lesão já concluído, os pa-
cientes eram encaminhados para a segunda 
fase do programa, onde seriam acompanha-
dos durante 1 ano por uma equipe multipro-
fissional que dispunha de enfermeiro, psicó-
logo, fisioterapeuta, nutricionista e cirurgião 
vascular, promovendo a esses indivíduos uma 
assistência integral às suas outras necessida-
des e dando continuidade à educação em saú-
de para prevenção de novas lesões. 

Resultados e Discussão

A vivência próxima à prática assisten-
cial gerou muitos aprendizados a serem le-
vados tanto para o âmbito acadêmico quan-
to para o profissional, e perpassam desde o 
aprofundamento dos saberes à respeito do 
diabetes, tipos de curativos e cobertura e es-
tágios de cicatrização das lesões cutâneas até 
a sustentação da importância desse tipo de 
serviço especializado para atender à grande 
demanda de portadores de pé diabético den-
tro do SUS, integrando os três níveis de aten-
ção à saúde que contemplam as intervenções 
necessárias em cada caso e cumprindo assim 
os princípios de regionalização e hierarqui-
zação do sistema (3). Além disso, foi obser-
vado que o estabelecimento de vínculos en-
tre profissional, paciente e família contribui 
para melhor adesão às recomendações dos 
cuidados a serem tomados, bem como para 
o sucesso do tratamento em si. Ressaltou 
também o papel da equipe de enfermagem 
e dos demais profissionais da saúde nesses 
serviços como agentes de educação contí-
nua, prestando assistência durante e depois 
do processo curativo e minimizando o so-
frimento do indivíduo diabético e da família 
através de intervenções terapêuticas integrali-
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zadas (4). Diante disso, os pacientes atendidos 
pelo serviço especializado podem contar com 
uma assistência ampla e multiprofissional 
baseada em evidências científicas e curativos 
com tecnologias que visam uma cicatrização 
eficaz e com menos tempo de tratamento, 
quando seguido com as orientações dos pro-
fissionais de saúde do setor em questão. 

Conclusão

A implementação de programas espe-
cializados dentro do SUS assegura o direito à 
saúde a todos que dele usufruem, garante a di-
minuição das desigualdades sociais, integrali-
za os saberes no atendimento a todas as neces-
sidades humanas e atua como ferramenta para 
promoção de bem-estar e qualidade de vida 
do indivíduo e da comunidade. Este serviço 
especializado mostra como os princípios do 
SUS são empregados trazendo benefícios para 
a sociedade como um todo, promovendo um 
atendimento com humanização e favorecendo 
a melhoria da qualidade de vida. 

Descritores: Diabetes; Pé diabético; Ser-
viço especializado; Acadêmico; Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Atualmente a Atenção Primária à 
saúde (APS) assume o papel de centro de 
comunicação e coordenação das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS)1. O fortalecimento 
da APS para ampliar seu potencial de res-
posta às necessidades e condições de saúde 
tem sido tópico de discussões internacionais 
na área e envolve a operacionalização de 
seus sete atributos, sendo quatro atributos 
essenciais: primeiro contato ou acesso, lon-
gitudinalidade, integralidade e coordenação 
do cuidado; e três atributos derivados, que 
são: focalização na família ou orientação 
familiar, competência cultural e orientação 
comunitária1-2. A presença de tais atributos é 
importante para assegurar uma APS de qua-
lidade e preparada para solucionar proble-
mas que se apresentam no nível de cuidados 
primários1-2. A análise dos problemas mais 
frequentes na APS pode também indicar a 
prioridade a ser dada, tais como ações de 
promoção da saúde, prevenção de doenças 
e estratégias de atenção às condições crôni-
cas como, por exemplo, o Diabetes Mellitus 
(DM)1,3. No conjunto das Doenças Crônicas 
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Não Transmissíveis (DCNT) o DM represen-
ta uma condição com números crescentes na 
população e com importantes repercussões 
para a pessoa, sua família e à sociedade, so-
bretudo quando há fragilidades no cuidado4. 
Deste modo, realizou-se atividade em grupo 
no âmbito da APS para que, de maneira in-
terativa, pessoas com DM, profissionais de 
saúde e acadêmicos de enfermagem pudes-
sem compartilhar conhecimentos e expe-
riências sobre esta condição de saúde. 

Objetivo

Descrever sobre uma atividade de edu-
cação em saúde e de apoio ao autocuidado às 
pessoas com diabetes mellitus. 

Método

Trata-se de um relato de experiência 
que descreve uma ação realizada pelas aca-
dêmicas do Curso de Enfermagem da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 
durante as atividades teórico-práticas em 
um Centro de Saúde da Família (CSF) de 
um município do Oeste de Santa Catarina, 
no componente curricular ‘O cuidado no 
processo de viver humano I’ da 6ª fase, com 
foco no cuidado às pessoas com diabetes 
mellitus. A atividade contou com a presen-
ça das acadêmicas, sob acompanhamento e 
apoio docente, e em parceria com a equipe 
de saúde do território. Além dos profissio-
nais de saúde da equipe, oito pessoas com 
DM participaram da ação, que teve duração 
aproximada de 1 hora. O método utilizado 
para desenvolver o cuidado com os usuários 
que estabeleciam DM foi a estratificação de 
risco que permite melhorar a resolutivida-
de do atendimento, nela o usuário pode ser 
classificado em diferentes níveis, por meio 
da avaliação do histórico e exame físico. 

Resultados e Discussão

Inicialmente, para que a ação pudesse 
ser realizada, dialogou-se com a equipe de 
saúde, reservou-se o espaço onde a ativida-
de ocorreria na comunidade e elaborou-se 
convite de participação que foi entregue às 

pessoas com DM da área de abrangência pe-
los Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A 
equipe de saúde do território participou da 
ação que incluiu o acolhimento das pessoas 
individualmente, com a coleta de informações 
relacionadas à sua saúde e práticas de auto-
cuidado, aferição da pressão arterial, medida 
de peso e altura e verificação da glicemia. A 
partir destas medidas foi possível posterior-
mente realizar a estratificação de risco para 
cada um dos participantes e entregá-la para 
a equipe de saúde, continuando uma ativida-
de iniciada pelos grupos de acadêmicos do 
mesmo curso e componente curricular, que 
realizaram as atividades teórico-práticas an-
teriormente. Em seguida, organizou-se uma 
roda de conversa sobre qualidade de vida e 
cuidados com o DM, de forma dinâmica e 
interativa. Os presentes participaram da ati-
vidade que envolveu um circuito (ou trilha) 
fixado ao chão, no qual havia frutas desenha-
das formando um percurso. Em cada fruta foi 
inserida uma pergunta ou desafio sobre DM 
e autocuidado, que os participantes — distri-
buídos em dois grupos — foram convidados 
a responder. Ao final da atividade entregou-
se, aos participantes, lembranças confeccio-
nadas pelas acadêmicas. Entre o circuito e 
a finalização do encontro foi realizado um 
alongamento, respeitando-se as condições 
físicas e de saúde de cada um dos presentes. 
A ação concluiu com a dinâmica do telefone 
sem fio, utilizando uma frase formulada pe-
las acadêmicas, a partir da qual esperava-se 
promover a reflexão quanto à importância 
de se compreender o DM, seu tratamento e 
adesão às práticas de autocuidado, para al-
cance dos resultados esperados. A partir do 
momento individual, que permitiu a aferição 
de alguns parâmetros e o diálogo entre a pes-
soa com DM e as acadêmicas, identificou-se a 
importância da consulta de enfermagem para 
o autocuidado apoiado. Evidenciou-se que a 
atividade do circuito proporcionou uma tro-
ca de conhecimentos e experiências entre os 
usuários, profissionais de saúde e o grupo em 
atividade teórico-prática. Considera-se que a 
atividade final — do telefone sem fio — con-
tribuiu para discussão sobre a importância 
de atentar para as informações que recebem 
ou que repassam para outras pessoas, pois 
podem implicar na condição de saúde. Res-
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salta-se a importância do acompanhamento 
das pessoas com DM pela equipe multiprofis-
sional do território, com olhar sensível às ne-
cessidades, vulnerabilidades e risco de cada 
indivíduo, buscando engajá-los para serem 
corresponsáveis pelo seu cuidado. 

Conclusão

Aponta-se para a relevância de se bus-
car estratégias que permitam acompanhar as 
pessoas com DM e seus resultados de saúde, 
a fim de contribuir com a operacionalização 
dos atributos da APS e ofertar cuidados fun-
damentados na equidade. Destaca-se, ainda, 
a importância de ampliar discussões sobre as 
melhores práticas de cuidado, individuais e 
coletivas, para manejo das doenças crônicas, 
inclusive do DM, no âmbito da APS e RAS. 
A estratificação de risco torna-se algo muito 
importante de ser realizado com pessoas com 
DM, pois permite identificar o nível em que 
o paciente está e quais as intervenções são 
necessárias realizar, intervenções podem ser 
desde promoção da saúde até controle das 
condições crônicas complexas.

Descritores: Educação em Saúde; 
Doença Crônica; Diabetes Mellitus; Atenção 
Primária à Saúde; Autocuidado. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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DIAGNÓSTICO 
COMUNITÁRIO: ÊNFASE 

NO BEM ESTAR 
DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA DA 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA 

CATARINA

NUNES, Andreza De Medeiros124;
 PARTICHELI, Franciele125;

 CUNHA, Sarah Millene 
Silva Gramkow Da126; 

OLIVEIRA, Nicóle Biazus De127;
 GALLI, Kiciosan128; 
ROHDEN, Jéssica129 

E-mail para correspondência: 
andrezanun@gmail.com

124 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
125 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
126 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
127 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
128 Enfermeira, Doutora, Docente da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC);
129 Enfermeira, Pós-graduada, Enfermeira assistencial 
da Unimed Chapecó.

Introdução

O diagnóstico comunitário tem como 
objetivo o reconhecimento de um determi-
nado território, sob responsabilidade de uma 
equipe de profissionais, através de etapas do 
planejamento realizado na Estratégia Saúde 
da Família (ESF), entendendo os hábitos e 
modos de vida da população, a fim de iden-
tificar os principais problemas de saúde da 
comunidade, os fatores de risco e de promo-
ção e prevenção de saúde1. No decorrer da 
disciplina de Saúde Comunitária 2, ofertada 
pelo curso de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina — UDESC, é 
possível compreender o diagnóstico comu-
nitário, quais as suas etapas e qual o papel 
do enfermeiro e da ESF dentro deste parâ-
metro. Percebe-se que se destaca o diagnós-
tico relacionado ao aspecto psicológico. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) esti-
ma que a depressão é responsável por 4,3% 
da carga global das doenças e está entre as 
maiores causas de incapacidade no mundo, 
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particularmente para as mulheres. Sabe-se 
que a depressão é uma das três doenças mais 
referidas pelos trabalhadores de enferma-
gem, na sua grande maioria mulheres, para 
tanto, os responsáveis pelos serviços de saú-
de devem identificar este problema precoce-
mente, promover a saúde no trabalho, evitar 
desfechos desfavoráveis e fatais, bem como a 
diminuição ou perda da qualidade da assis-
tência prestada. Os altos índices de depres-
são e riscos para o suicídio contrastam com 
o trabalho desempenhado pelos profissio-
nais de enfermagem, de quem, geralmente, 
espera-se o cuidado, mas que também por 
outro lado, pode necessitar ser cuidado2. 

Objetivo

Identificar as principais dificuldades 
do meio acadêmico dentro da UDESC, reali-
zar o seu diagnóstico e criar estratégias para 
sua resolução. 

Metodologia

Este estudo consiste em uma pesquisa 
de natureza qualitativa, descritiva explora-
tória. O estudo foi realizado a partir da ati-
vidade integrativa das disciplinas de Saúde 
Comunitária 2 e Epidemiologia 2, durante o 
segundo semestre do curso de Enfermagem 
da UDESC. Foi instaurado um questionário 
online com questões abertas disponibiliza-
do aos acadêmicos de todos os semestres do 
curso, para responderem sobre a própria vi-
vência no meio acadêmico. A coleta dos da-
dos aconteceu entre os dias 18 a 26 de abril 
de 2019, havendo a participação de 51 aca-
dêmicos. O questionário possuía as seguin-
tes perguntas: como conheceu a UDESC/
CEO?; Quem participa/participou da cons-
trução do curso?; O que é trabalho comuni-
tário para você?; Do que você vive?; Qual a 
sua renda?; Qual a sua profissão?; Comercia-
liza algo na Universidade? Se sim, indique o 
quê; O que a UDESC produz?; Após a coleta 
de dados, foi realizada a avaliação das res-
postas, elencando as principais adversidades 
encontradas pelos acadêmicos. Identificados 
os aspectos, houve a criação de estratégias 
para a resolução dos impasses encontrados. 

Resultados

A partir da análise das respostas, foi 
identificado um problema, a carência de 
apoio, que tem duas vertentes, a primeira 
vertente seria o apoio financeiro, após rea-
lizar uma análise, percebemos que a quanti-
dade de acadêmicos que têm o suporte dos 
auxílios cedidos pela Universidade, são pou-
cos. Alguns alunos não sabem o funciona-
mento das bolsas e auxílios oferecidos pela 
UDESC, enquanto outros não se enquadram 
nos requisitos para receber o auxílio, sendo 
um deles o Programa de Auxílio Permanên-
cia Estudantil (PRAFE) da UDESC que visa 
propiciar auxílio financeiro aos alunos regu-
larmente matriculados3. A segunda vertente, 
é a carência na oferta de apoio psicológico, 
ao responderem que a Universidade produz 
doença mental, os alunos referiram ansie-
dade e estresse. Observado que 78,4% dos 
estudantes vivem apenas do apoio financei-
ro familiar, 11,8% de trabalho fixo, 5,9% de 
freelancer, 2% do apoio financeiro familiar 
e da bolsa PRAPE e 2% apoio financeiro fa-
miliar e do trabalho freelancer. Além disso, 
quando questionados sobre “o que a UDESC 
produz?”, 88,9% responderam que produz 
ensino, pesquisa e extensão de qualidade e 
11,1% acadêmicos estressados com a saú-
de mental insatisfatória. Com estes dados, 
o grupo elaborou uma proposta de inter-
venção, com o intuito de ampliar o conhe-
cimento dos acadêmicos sobre os auxílios 
financeiros e bolsas, disponibilizados pela 
Universidade, a partir da criação de uma co-
missão de alunos que semestralmente divul-
gará como funcionam os auxílios e as bolsas, 
os prazos e a documentação necessária. Para 
segunda vertente do problema, o plano de 
ação foi preventivo, receber estagiários de 
psicologia oriundos de outras universida-
des, para auxiliar nos atendimentos dos alu-
nos, visto que há apenas uma psicóloga no 
departamento, além da criação de rodas de 
conversa entre os acadêmicos, organizadas 
e coordenadas pelos próprios alunos para 
discutir problemas comuns e também for-
talecer os laços afetivos entre os colegas de 
semestre e demais colegas. 
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Conclusão

Destarte, a expectativa com este traba-
lho foi de reconhecer os principais desafios e 
dificuldades vivenciados pelos acadêmicos e 
criar intervenções viáveis, para que durante 
a trajetória acadêmica seja possível melhorar 
a qualidade de vida dentro da Universidade 
e que estas medidas sejam aplicadas efetiva-
mente para suprir as necessidades dos dis-
centes. Além disso, com o aumento do apoio 
psicológico, contribui-se para prevenir o au-
mento de doenças mentais nos acadêmicos 
e futuros enfermeiros, uma vez que, entre 
os trabalhadores da área da saúde, os enfer-
meiros são mais propensos aos problemas 
de saúde mental, dentre os quais a depres-
são e o risco de suicídio, porque lidam com 
o sofrimento humano, a dor, a alegria, tris-
teza e necessitam ofertar ajuda àqueles que 
necessitam de seus cuidados. Destacam-se, 
ainda, outros fatores comumente encontra-
dos, como a grande carga horária exercida, 
difíceis condições de trabalho e falta de re-
conhecimento profissional. Além de tudo, é 
de grande importância que os discentes rea-
lizem atividades extracurriculares, como as 
rodas de conversa, para que, além de auxiliar 
no apoio psicológico e no laço afetivo da tur-
ma, os acadêmicos consigam se distrair com 
atividades que vão além das solicitadas pela 
Universidade. Ademais, com a ampliação do 
conhecimento dos discentes sobre as bolsas 
e auxílios, a perspectiva é de que aumente a 
adesão dos acadêmicos aos programas ofe-
recidos pela UDESC, auxiliando no apoio fi-
nanceiro e melhorando a qualidade de vida, 
visto que, a maior parte é oriunda de outras 
cidades, o que irá influenciar no apoio psicos-
social. Outrossim, foi possível compreender o 
dever do enfermeiro no diagnóstico comuni-
tário e a sua real importância para a comuni-
dade, além da assimilação do conteúdo teó-
rico relacionado com a prática, o que foi de 
grande valia para os acadêmicos. 

Descritores: Saúde Comunitária; Diag-
nóstico Comunitário; Instituições de Ensino; 
Saúde Mental.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

No Brasil, o envelhecimento da popula-
ção brasileira impactou significativamente no 
perfil epidemiológico e demográfico do País, 
tendo principalmente o impacto nas políticas 
sociais implicando em novas formas de cui-
dado em especial aos cuidados e na atenção 
domiciliar. Para orientar e estruturar as ações 
governamentais intuiu-se em 1994, à Políti-
ca Nacional do Idoso, prevendo a garantia 
dos direitos sociais a pessoa com idade de 60 
anos ou mais. A Política Nacional de Saúde 
da Pessoa Idosa foi promulgada em 1999, e 
reafirmou os princípios no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), em relação à as-
sistência1. Neste contexto, o adoecimento vi-
venciado pelas pessoas idosas e suas famílias 
podem assumir diversas estruturas no âmbi-
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to familiar, dentre elas, a da situação crônica 
mais frequentemente abarcando aos idosos. 
O adoecimento de longo prazo que se insere 
no contexto de vida dos diversos membros da 
família, contribui para a experiência do cui-
dado de cada um dos membros, trazendo a 
tona as suas vivências e consequentemente as 
formas de cuidado dos seus familiares, du-
rante esta etapa. As experiências do cuidado 
podem trazer mudanças no decorrer do pro-
cesso do cuidar, especialmente nas dimen-
sões biopsicossocial do sujeito, da família e 
da coletividade, alterando significativamen-
te o cotidiano anteriormente já estrutura-
do1,2. No que se refere ao cuidado da Pessoa 
Idosa com Doença Crônica, os serviços de 
saúde têm em sua organização a principal 
finalidade de garantir o acesso aos serviços 
de qualidade à população assistida, sendo a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) implanta-
da em 1994, pelo Ministério da Saúde (MS), 
a ação firmada para promover à atenção in-
tegral, equânime e contínua, capaz de inter-
vir nos fatores que influenciam para colocar 
a saúde da população em risco3.  No ano de 
2018, o MS divulgou o Estudo Longitudinal 
da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), 
este fez parte de estudos longitudinais sobre 
o envelhecimento e apresentou importantes 
informações sobre como a população está 
envelhecendo e os principais determinantes 
sociais e de saúde. Atualmente, os idosos re-
presentam 29,3 milhões de pessoas e em 2030 
o número de idosos deve superar o de crian-
ças e adolescentes de zero a quatorze anos no 
país. As doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) afetam 40% dos idosos e 29,8% pos-
suem duas ou mais doenças crônicas como 
diabetes, hipertensão ou artrite, ou seja, ao 
todo, cerca de 70% dos idosos possuem algu-
ma doença crônica4. Durante a fase do adoe-
cimento de um familiar, o processo acaba por 
implicar em modificações no modelo de vida 
de toda a família, e em desenvolver formas de 
enfrentar as fases que levam ao adoecimento. 
A família é considerada a unidade cuidado-
ra primária, sendo entendida a partir de suas 
relações, tanto no contexto social, econômico 
ou político. Durante as etapas que envolvem 
o adoecimento, a família reorganiza-se com a 
finalidade de aprender e buscar instrumentos 
que auxiliem na produção e gerenciamento 

do cuidado cotidiano. Nesse movimento, as 
famílias muitas vezes se organizam em redes 
de apoio, envolvendo pessoas e relações pró-
ximas que possam auxiliar e dar apoio na rea-
lização do cuidado, bem como muitas vezes 
auxiliar na manutenção com insumos neces-
sários no dia-a-dia da família5.   Nesta pers-
pectiva, a utilização das ferramentas analíti-
cas genograma e ecomapa pelo Enfermeiro 
corroboram para a compreensão da dinâmica 
familiar e o modo como as famílias, enfren-
tam o adoecimento do idoso e suas inferên-
cias para dependência da vida diária. 

Objetivo

Relatar a experiência com a utilização 
das ferramentas analíticas genograma e eco-
mapa na compreensão do contexto familiar e 
o modo como enfrentam o adoecimento da 
população idosa. 

Metodologia

Estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, desenvolvido pelos acadêmicos 
de enfermagem do curso de Enfermagem 
da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó, durante as atividades teórico-práti-
cas (ATPs) nos meses de outubro a dezembro 
de 2019. As visitas domiciliares a população 
idosa, foram previamente agendas e realiza-
das juntamente com os Agentes Comunitá-
rias de Saúde (ACS) de um Centro de Saúde 
da Família (CSF) do Oeste de Santa Catarina. 

Resultados e Discussão

Os acadêmicos de enfermagem perma-
neceram durante três meses em um Centro 
de Saúde da Família, com a finalidade de rea-
lizar o reconhecimento do território e visi-
tas domiciliares (VDs) a população idosa do 
CSF. Em primeiro momento, os acadêmicos 
foram apresentados para a equipe da ESF que 
auxiliaram no reconhecimento do território e 
da população idosa. Posteriormente, os aca-
dêmicos realizaram o planejamento das ações 
utilizando as ferramentas analíticas genogra-
ma e ecomapa para melhor compreensão 
do contexto familiar e os modos de enfren-
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tamento do adoecimento da população ido-
sa. Nesta etapa, uma escuta atenta, sensível, 
dialógica à família e um olhar sistêmico se 
fez imperioso para compreender o processo 
de saúde e doença. A utilização destas ferra-
mentas permitiu identificar de maneira mais 
rápida e dinâmica a estrutura familiar e suas 
possíveis implicações, estabelecendo e forta-
lecendo o vínculo entre os profissionais de 
saúde, o idoso, sua família e a comunidade, 
sendo estas relações fundamentais para atin-
gir e preservar o equilíbrio biopsicoespiritos-
social da unidade familiar. 

Conclusão

A utilização das ferramentas genogra-
ma e ecomapa permitiu conferir a compreen-
são acerca da família e como esta se organiza 
para o cuidado a pessoa idosa. Evidenciou-se 
por meio das visitas domiciliares, como cada 
família busca e gerencia o cuidado continua-
do, prolongado e por muitas vezes intensivo. 
Destaca-se também, a importante do vínculo, 
ética e da corresponsabilidade da ESF com o 
contexto familiar no cuidado a pessoa ido-
sa. Um problema adicional, reconhecido nas 
VDs, foi a fragilidade do cuidado a pessoa 
idosa frente às necessidades cotidianas que o 
adoecimento impôs aos membros da família, 
ampliando-se estes cuidados conforme os si-
nais e sintomas da doença vão se agravando. 
A aplicação das ferramentas analíticas pelos 
acadêmicos de enfermagem é imprescindível, 
visto que as práticas do SUS consideram as 
necessidades da pessoa idosa, sua família e 
a comunidade. Assim, reafirma-se que o ge-
nograma e ecomapa oportunizaram e facili-
taram a definição de um Plano Terapêutico 
Singular (PTS), multidisciplinar e interprofis-
sional, eficiente e resolutivo, capaz de alterar 
o modo de vida da família envolvida, através 
de um olhar sistêmico e ampliado.

Descritores: Genograma, Ecomapa, 
Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Os projetos de ensino são atividades de-
senvolvidas em âmbito educacional, visando à 
reflexão e a melhoria dos processos de ensino
-aprendizagem dos acadêmicos dentro de suas 
unidades de ensino. Dessa forma, abrem-se aos 
estudantes um leque de novas oportunidades 
e conhecimentos, muitas vezes não vistos em 
sala de aula através das disciplinas curriculares 
contempladas no projeto pedagógico de curso 
(PPC). Muitos estudos apontam que a apren-
dizagem compartilhada apresenta resultados 
positivos, visto que, há discussões referentes ao 
tema, com inúmeras ideias e opiniões diferentes 
para o mesmo assunto, sendo assim, existe uma 
abordagem maior, podendo ser analisado pon-
tos que em uma análise feita por um acadêmico 
sozinho poderia passar despercebido, a absor-
ção do conhecimento também é maior durante 
um estudo em grupo.1 Nesse contexto, iniciou-
se no departamento de enfermagem da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
em anos anteriores, um projeto de ensino cha-
mado “Discussão de casos clínicos” que hoje 
tem como condutores, responsáveis pelo anda-
mento no projeto, professores de uma disciplina 
muito importantes na formação profissional na 
área da saúde, como a enfermagem — a Fisio-
logia. Recentemente o referido projeto, que teve 
como mentor um docente da área de fisiologia 
humana, agregou outras disciplinas, reformu-
lando o projeto para a edição desenvolvida no 
ano de 2020. Entre as disciplinas contempladas 
está a de anatomia humana, que juntamente 
com fisiologia, são extremamente importantes 
para o conhecimento próprio da enfermagem. 
Ainda, foram contempladas as disciplinas de pa-
rasitologia, semiologia e semiotecnica e enfer-
magem no cuidado ao paciente crítico de saúde, 
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além de contar com dois estudantes voluntários 
para a elaboração e condução de discussões de 
casos clínicos. Vale ressaltar que o objetivo do 
projeto é agregar estudantes de várias fases, pos-
sibilitando diferentes níveis de conhecimento, 
vivências e até de dúvidas que possam permear 
a construção do conhecimento interdisciplinar 
na enfermagem. E que, por vezes, as disciplinas 
contempladas mais no início da graduação, que 
oferecem o embasamento teórico para a exper-
tise da enfermagem acabam ficando um pouco 
distante dos cenários de prática. E é nesse senti-
do, de fomentar uma visão interdisciplinar para 
ampliar a visão dos futuros profissionais de en-
fermagem, respaldando a tomada de decisão 
frente ao cuidado individualizado, e minimizar 
a angústia dos estudantes diante da crescente 
complexidade que permeia o ensino de gradua-
ção, que este projeto se justifica. Os conteúdos 
trabalhados nas fases iniciais do curso não são 
substituíveis, mas complementares em todos os 
momentos da vida profissional, por esse motivo 
a revisão desses durante a discussão dos casos 
clínicos, permite ao acadêmico o aprimora-
mento do seu entendimento sobre conteúdos 
vistos em semestres anteriores. 

Objetivo

Fortalecer a comunicação/diálogo e 
interação entre os acadêmicos do curso de 
graduação em enfermagem e estimular a ca-
pacidade de raciocínio lógico de estudantes 
através da discussão de casos clínicos por 
meio de projeto de ensino. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, de 
abordagem qualitativa e narrativa acerca de um 
projeto de ensino que contempla a discussão 
de casos clínicos, o qual consta com a partici-
pação de estudantes e docentes de diferentes 
fases e disciplinas do curso de enfermagem 
da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Os encontros ocorrem quinzenalmente com 
duração de aproximadamente uma hora, com 
participação voluntária dos estudantes. No iní-
cio das reuniões é apresentado o caso clínico e 
algumas questões sobre o caso. Os acadêmicos 
discutem entre si, momento esse que ocorre a 

troca de conhecimentos. Ao final, são retoma-
das as questões e as respostas são explanadas 
com comentários do(s) docente(s) presente(s). 
A cada encontro, é escolhido um tema com 
abordagem clínica para ser apresentado, aon-
de serão expostas as condições do paciente em 
análise e as possíveis alternativas de tratamento 
para a recuperação total deste. Os estudantes 
são divididos em grupos para a discussão do 
caso e proposições da melhor alternativa de tra-
tamento e depois expõem ao grande grupo, por 
vezes gerando novos questionamentos acerca 
do caso apresentado. Enfatiza-se aqui, que a 
enfermagem exerce o cuidado ao paciente bus-
cando atender as necessidades individuais de 
saúde e bem estar, sempre de forma humaniza-
da, abrangendo a Sistematização da Assistência 
da Enfermagem que auxiliam nesse processo.2 

Assim, as discussões ajudam a organizar o pen-
samento para a operacionalização do Processo 
de Enfermagem (PE), instrumento metodoló-
gico do cuidado em enfermagem que deve ser 
realizado em todos os ambientes onde existem 
cuidados de enfermagem, conforme estabeleci-
do na Resolução COFEN n. 358/2009.3 

Resultados e Discussão

O momento de partilhar as experiências 
é fundamental para que exista a troca de infor-
mações, todos que participam possuem percep-
ções únicas, onde é um momento de ensinar, 
mas também de aprender. A iniciativa do proje-
to é para que os acadêmicos se beneficiem dos 
conhecimentos já adquiridos/desenvolvidos 
pelos estudantes de fases mais avançadas, assim 
como possibilita aos estudantes das fases finais 
relembrar conteúdos estudados nos primeiros 
semestres de graduação, sobretudo das disci-
plinas básicas, tais como anatomia e fisiologia 
humana, a fim de fazer uma revisão mais dinâ-
mica dos conteúdos para aplicação em campos 
de prática. Através desse projeto de ensino com 
discussão de casos clínicos, percebe-se que há 
um grande aproveitamento por parte dos estu-
dantes, sendo que, por ser um projeto aberto 
para todas as fases do curso de enfermagem, à 
uma interação de veraz interessante, pois são 
visões diferentes dentro de um mesmo contex-
to. O projeto também é muito válido no quesito 
experiência profissional, sendo que os futuros 
enfermeiros podem se apropriar de questões 
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que permeiam a assistência de enfermagem e 
possíveis problemas clínicos de pacientes/usuá-
rios, para que possam enfrentar situações de 
comuns de forma mais assertiva possível, visan-
do a segurança do paciente e menor custo em 
decorrência de agravos por erros na tomada de 
decisão. Recente estudo que investigou os co-
nhecimentos dos acadêmicos de enfermagem 
quanto aos procedimentos simples de enferma-
gem, disparou alerta sobre o ensino das técnicas 
básicas, uma vez que os estudantes apresenta-
ram porcentual médio de acertos baixa,4 o que 
ressalta a necessidade de trabalhar estratégias 
de fortalecer os conhecimentos da graduação e 
incentivar o constante aprimoramento. Ao lon-
go dos anos, o ensino tem um formato vertical 
de transmissão, centrado em conteúdos com 
núcleos temáticos desconexos, com enfoque 
na doença e na cura e que distancia o ensino 
do trabalho,5 embora recentemente, há uma 
preocupação crescente das instituições de ensi-
no superior em articular os diferentes saberes, 
a exemplo, o enriquecimento de discussão de 
casos clínicos envolvendo disciplinas básicas 
das áreas da saúde. Fomentar discussões nos 
micro espaços integrando os diferentes compo-
nentes curriculares, fomenta a geração de novos 
conhecimentos a partir do intercâmbio entre 
docentes e estudantes, auxilia na minimização 
de problemas assistenciais, com ampliação do 
acesso ao saber, voltado ao atendimento das ne-
cessidades de cuidado dos pacientes, e sobretu-
do, respalda a formação cidadã. 

Conclusão

Portanto, é de suma importância as tro-
cas de conhecimento entre os diferentes perío-
dos da trajetória acadêmica, para a constru-
ção de saber coletivo por meio da elucidação 
de casos clínicos. Cabe enfatizar também que 
o caráter contínuo, sistemático e permanente 
do processo de aprendizagem contribui para 
a formação de profissionais mais comprome-
tidos com sua profissão e com a saúde das 
pessoas. De forma complementar, sugere-se o 
fortalecimento da discussão de casos clínicos 
nas instituições de ensino superior, visando 
qualificar a assistência e valorizar o exercício 
profissional do enfermeiro. Em decorrência 
da pandemia as atividades foram suspensas 
por tempo indeterminado. 

Descritores: Práticas Interdisciplina-
res; Qualidade da assistência à saúde; Proces-
so de Enfermagem; Ensino; Tutoria.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Dentre os componentes presentes no 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de gra-
duação em Enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul há o componente 
curricular intitulado O Cuidado no Proces-
so de Viver Humano I, aplicado regularmen-
te na 6ª fase da graduação. Além das aulas 
teóricas são realizadas Atividades Teórico
-Práticas (ATPs) que permitem a associação 
entre conhecimentos teóricos e práticos, 
tanto na atenção básica quanto na atenção 
terciária, envolvendo os Centros de Saúde 
da Família (CSFs) de um município do Ex-
tremo Oeste de Santa Catarina. Durante as 
ATPs são revisados os conteúdos estudados 
em sala e inseridos dentro da lógica da prá-
tica do enfermeiro, com auxílio e coorde-
nação dos professores do componente.1 No 
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segundo semestre do ano letivo de 2019 a 
turma do 6º semestre de Enfermagem rea-
lizou as atividades propostas pelo compo-
nente em diversos CSFs locais. Na ATP do 
grupo 2, composto pelos autores do relato 
em questão, foi possível perceber, com a aju-
da da equipe de profissionais do serviço, al-
gumas demandas que auxiliaram na decisão, 
pelo grupo, de organizar uma educação em 
saúde na escola do bairro onde o CSF está 
localizado, com o intuito de compartilhar o 
conhecimento dos profissionais com os es-
tudantes e de forma indireta também para 
suas famílias. Levando em conta que os es-
colares passam por um período de transfor-
mações e descoberta na qual tendem a con-
sumir drogas lícitas e ilícitas e se comportar 
de forma arriscada para sua saúde2 e os re-
sultados da pesquisa Nacional de Saúde Es-
colar — PeNSE3, realizada em 2015, na qual 
pelo menos 27,5% dos alunos brasileiros do 
9º ano do ensino fundamental já tiveram re-
lação sexual alguma vez, sendo que apenas 
61,2% afirmaram ter usado preservativo na 
primeira relação, entende-se a necessidade 
de realizar ações de educação em saúde, ati-
vidade contemplada pela Política Nacional 
de Promoção da Saúde (PNPS).4 

Objetivo

Relatar a realização de ação de educa-
ção em saúde na escola sobre Álcool, Tabaco 
e outras drogas, e a relação do tema com as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre ação de educação em saúde na escola 
envolvendo o tema Álcool, Tabaco e outras 
drogas, e a relação destes com as ISTs, envol-
vendo alunos do 8º e 9º ano. 

Resultados e Discussão

A ação de educação em saúde ocorreu 
no dia 18 de novembro de 2019 levando em 
conta a organização das aulas na escola. Par-
ticiparam 51 alunos com idades de 13 a 16 
anos que estavam presentes no dia da ação 

e que se sentiram à vontade para participar. 
Em um primeiro momento, pensando em 
conscientizar a população de estudantes so-
bre a importância do autocuidado e medidas 
de prevenção das ISTs, fez-se uma fala com 
auxílio de slides, sobre o álcool e as drogas 
mais comuns entre jovens, como maconha, 
cocaína, tabaco, ecstasy, LSD, cogumelos 
alucinógenos e anfetaminas. Foram aborda-
dos os efeitos dessas drogas, vias de admi-
nistração e quais problemas podem trazer 
à saúde dos usuários, além de relacionar o 
uso com as ISTs. Posteriormente, fez-se uma 
explanação a respeito de algumas ISTs, tais 
como HIV/Aids, gonorreia, hepatites B e C, 
HPV, candidíase, tricomoníase, herpes, sífi-
lis e donovanose. Foram abordadas formas 
de transmissão, principais sinais e sintomas 
e os tratamentos, salientando a necessidade 
de que o parceiro sexual também realize o 
tratamento. Enfatizou-se a falta de cura para 
algumas das ISTs. Durante a explanação do 
conteúdo uma caixinha foi passada entre os 
alunos para que pudessem fazer questiona-
mentos, entretanto, não surgiram pergun-
tas. Após, foi proposta uma dinâmica que 
teve como objetivo tornar a apresentação 
mais descontraída. A atividade constituiu-
se em responder questionamentos elabo-
rados previamente sobre o conteúdo apre-
sentado. A turma de estudantes foi dividida 
três grupos. Um representante de cada gru-
po foi posicionado ao redor de uma mesa 
disposta no centro da sala, ficando respon-
sável por bater na mesa após o questiona-
mento, sendo que o primeiro a bater teve 
direito a resposta, podendo consultar seu 
grupo. Para cada resposta certa um segundo 
representante de cada grupo pôde dar um 
passo à frente na fileira de números de um a 
quatro disposta no chão da sala, o que gerou 
discussão no grupo para acertar a resposta 
e ser o vencedor. Os acadêmicos se preocu-
param em utilizar uma linguagem simples 
e apropriada para que os estudantes pudes-
sem compreender o conteúdo abordado, 
uma vez que é notória a importância de 
ações de educação em saúde na escola nesse 
momento de mudanças e descobertas que 
os estudantes estão vivenciando, para que 
toda e qualquer ação desenvolvida por esse 
público seja realizado de forma consciente.2 
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Conclusão

Os alunos participaram ativamente da 
proposta, respondendo aos questionamentos 
e interagindo com os demais colegas e com 
o grupo de acadêmicos. Para estes últimos, 
essa ação de educação em saúde na escola 
permitiu maior contato com a comunidade 
escolar. Foi notado, pelas respostas e de for-
ma subjetiva pelo comportamento dos alunos 
que há um tabu presente no cotidiano desses 
estudantes, possível pela falta de conheci-
mento e hábitos de vida, envolvendo ambos 
os temas. A atividade desenvolvida a partir 
do componente auxiliou no desenvolvimento 
do cuidado na área da saúde do estudante e 
se mostrou imprescindível para a correlação 
de temas relevantes com a saúde dos alunos, 
além de capacitar futuros profissionais de 
enfermagem com visão crítica, construtiva e 
holística para desenvolver ações de educação 
em saúde considerando necessidades reais. 

Descritores: Enfermagem; Atenção 
Primária à Saúde; Educação em Saúde; Trans-
tornos Relacionados ao Uso de Substâncias; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A hipertensão arterial (HAS) é uma 
doença crônica sem cura, caracterizada pe-
los níveis elevados da pressão sanguínea nas 
artérias, que acontece quando os valores da 
pressão sanguínea máxima (sístole) e mínima 
(diástole) são iguais ou ultrapassam os 140/90 
mmHg. HAS é um problema de saúde pública 
devido à sua alta prevalência e baixas taxas de 
controle, contribuindo significativamente nas 
causas de morbidade e mortalidade cardio-
vascular, tendo em vista que a mortalidade 
por doença cardiovascular aumenta progres-
sivamente com a elevação da PA a partir de 
115/75 mmHg de forma linear, contínua e in-
dependente. A HAS causa uma série de com-
plicações que agravam a saúde das pessoas 
como a Insuficiência Renal, Acidente Vascu-
lar Cerebral — AVC isquêmico e hemorrá-
gico, Infarto Agudo do Miocárdio e Atrofia 
Ventricular, levando a Insuficiência Cardíaca 
Congestiva¹. Em nosso país, as doenças car-
diovasculares têm sido a principal causa de 
morte. No Brasil, 24,7% da população adul-
ta apresenta essa doença e estima-se que em 
2025 esse número terá aumentado em 60%, 
atingindo uma prevalência de 40%.² A HAS, 
além de ser uma das principais causas de 
mortes por doenças do aparelho circulatório, 
acarreta um ônus socioeconômico elevado, 
com uma vida produtiva interrompida por 
invalidez temporária ou permanente. Alguns 
dos principais fatores de risco para a HAS são 
a idade, raça, sexo, sobrepeso ou obesidade e 
hábitos de vida pouco saudáveis como seden-
tarismo, consumo abusivo de bebidas alcoó-
licas, tabagismo e consumo excessivo de sal. 
Outros fatores de risco estão associados com 
a pressão arterial elevada, como a predisposi-
ção genética e o estresse¹. 
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Objetivo

Tendo em vista o relevante contexto da 
HAS, acadêmicos da 6ª fase do curso de Gra-
duação em Enfermagem da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (UFFS) — campus Cha-
pecó, realizaram uma ação em saúde durante 
Atividades Teórico Práticas (ATP) da disciplina 
O Processo de Viver humano I. A ação foi vol-
tada aos pacientes hipertensos de um Centro 
de Saúde da Família do município, que abrange 
um extenso território, o qual possui 11.506 pes-
soas, sendo que, quase todas possuem cadastro 
no Centro de Saúde da Família, e já passaram 
em algum momento por este local. 

Metodologia

No momento do diálogo com a enfer-
meira coordenadora do local, acerca da de-
manda da unidade com relação aos pacientes 
crônicos, foi levantada a necessidade de rea-
lização de ações de promoção de saúde para 
a população, sendo assim, optou-se por uma 
ação de orientação e promoção à saúde com 
foco nos pacientes Hipertensos de uma área, 
com cerca de 449 pacientes. Em todo território 
da unidade existem cerca de 1.328 pessoas Hi-
pertensas. O grupo de acadêmicos foi em bus-
ca de um local para o desenvolvimento da ati-
vidade, e considerando a facilidade de acesso, 
o salão comunitário mais próximo do Centro 
de Saúde foi escolhido. O grupo confeccionou 
convites para que as Agentes Comunitárias de 
Saúde (ACS) distribuíssem nas suas respecti-
vas áreas. O encontro ocorreu no dia 19 de no-
vembro de 2019. O grupo procurou criar um 
ambiente amigável e de confiança, para que os 
participantes pudessem se sentir confortáveis. 

Resultado e Discussão

Na ocasião do encontro os acadêmi-
cos deram boas vindas e explicaram de for-
ma simples e ilustrativa por meio de cartaz 
e imagens o conceito de HAS, salientaram a 
importância do autocuidado para o controle 
da doença, com foco na alimentação saudá-
vel, que prioriza alimentos como fibras, fru-
tas, vegetais, legumes, oleaginosas e ingesta 
hídrica, além da realização de exercícios, para 

manter um estilo de vida saudável. Também 
se ressaltou a importância de não fazer uso 
de álcool e tabaco, por conta da vasoconstri-
ção que causam aos vasos sanguíneos. Abor-
dou-se sobre a importância de aderir ao tra-
tamento medicamentoso e principalmente de 
não abandonar os medicamentos no meio do 
tratamento. Por fim, realizou-se aferição da 
pressão arterial e esclarecimento de dúvidas. 

Conclusão

No desenvolvimento da ação em saúde 
sentiu-se pouco comprometimento das ACS na 
entrega dos convites, o que resultou em poucos 
participantes, entretanto, foi possível perceber 
que eles estavam interessados em adquirir co-
nhecimentos sobre o assunto, esclarecer dúvidas 
e manter um estilo de vida mais saudável, para 
então, evitar que a doença possa se agravar. Para 
além dos participantes da ação e dos profissio-
nais envolvidos, os integrantes do grupo duran-
te as atividades vivenciaram diversas situações, 
tanto positivas quanto negativas, aprenderam a 
trabalhar em equipe, superando as diversidades 
e dialogando entre si para atender melhor o pú-
blico alvo e oferecer um serviço de qualidade. 
O processo acarretou em experiência pessoal 
e profissional, relacionado a atuação do Enfer-
meiro frente à coordenação, gestão e aprimora-
mento do cuidado, buscando vivenciar o que é 
realmente a essência da profissão.

Descritores: Enfermagem; Educação 
em Saúde; Hipertensão Arterial Sistêmica.

Eixo Temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A ocorrência de acidentes no ambien-
te escolar podem ser frequentes e a qualquer 
momento, por isso, a educação em saúde 
nas escolas representa, além do repasse de 
saberes científicos a comunidade, à promo-
ção e prevenção em saúde, proporcionando, 
de maneira segura, a realização de condutas 
corretas diante de diferentes intercorrên-
cias. No Brasil, segundo a última atualização 
dos dados do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), entre os meses de janei-
ro e setembro de 2015, ocorreram 170.066 
internações devido a acidentes na faixa etá-
ria de zero a 14 anos de idade.1 Este número 
representa, portanto, a grande necessidade 
de realizar educação em saúde de maneira 
continuada para crianças, adolescentes e jo-
vens, acerca de eventos adversos a que es-
tão suscetíveis, assim como a capacitação de 
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professores e colaboradores da escola sobre 
noções básicas de primeiros socorros, abor-
dado na Lei nº 13.722, na qual torna essa ca-
pacitação obrigatória nos estabelecimentos 
de recreação infantil e de ensino público e 
privado.2 Para tanto, é de suma importância 
serem informados da maneira correta so-
bre as condutas a serem realizadas, para que 
assim, possam agir em determinadas situa-
ções, direta ou indiretamente, de maneira 
precisa e eficaz, diminuindo possíveis agra-
vos à saúde da vítima decorrente de uma as-
sistência tardia ou de má qualidade. Embora 
a maioria dos acidentes escolares possam ser 
evitados, quando eles ocorrem, é de funda-
mental importância que as pessoas tenham 
conhecimento básico sobre primeiros so-
corros, consigam reconhecer o tipo de in-
tercorrência e o que pode ser realizado para 
evitar complicações futuras, até a chegada 
de uma assistência especializada.3 Tendo em 
vista o âmbito escolar, os eventos adversos 
selecionados para serem abordados neste 
trabalho são: síncope, convulsão, engasgo, 
quedas e suas possíveis lesões. A síncope é 
definida como uma baixa perfusão cerebral, 
o que leva a perda da consciência e do tô-
nus postural. Ainda, pode ser definida em 
três formas, sendo: a síncope neuralmente 
mediada, que é desencadeada por fatores 
como crise de parada respiratória, central, 
situacional, ortostática, taquicardia postu-
ral, diminuição volêmica, falência autonô-
mica pura, primária aguda ou secundária e 
atrofia multissistêmica; outra forma a qual 
pode ser definida é a síncope cardíaca, que 
tem como fatores desencadeantes as arrit-
mias, cardiopatias estruturais, hipertensão 
pulmonar e disfunções miocárdicas; exis-
te ainda a pseudo-síncope, que, entretanto, 
não pode ser diagnosticada como síncope, 
pois os pré requisitos não são observados em 
tal.4 Outro evento adverso abordado trata-se 
da convulsão, caracterizada pelo potencial 
de ação descontrolado no Sistema Nervoso 
Central (SNC), o que ocasiona contração 
involuntária da musculatura. Tem como 
principais causas: febre, doenças como me-
ningite e HIV, Traumatismos Cranioencefá-
lico (TCE), abstinência de drogas, hipogli-
cemias e Diabetes Mellitus.5 O engasgo é um 
reflexo do corpo para expulsar determinado 

alimento ou objeto que esteja obstruindo as 
vias aéreas superiores, e oferece risco a vida 
se medidas não forem executadas.3 Outra in-
tercorrência que oferece risco a integridade 
física ou até mesmo a vida, são as quedas, 
que geralmente estão associadas a lesões fí-
sicas e traumas, causando injúrias e muitas 
vezes levando ao óbito.5 É de suma impor-
tância a identificação de tais eventos adver-
sos, bem como a disseminação desse conhe-
cimento para este público e o planejamento 
de ações em saúde. 

Objetivo

Identificar as condutas primordiais na 
assistência imediata às vítimas de acidentes e 
intercorrências escolares. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão simples não 
sistemática da literatura. Para a seleção 
dos artigos utilizou-se como base de dados 
Scientific Electronic Library Online (SciE-
LO) e Google acadêmico. O acesso ocorreu 
no mês de dezembro de 2019, utilizando-
se as seguintes palavras como descritores: 
“primeiros socorros” [and] “ambiente esco-
lar” [and] “educação em saúde”. Os critérios 
de inclusão foram artigos científicos, traba-
lhos de conclusão de curso e manuais dis-
poníveis na íntegra, em língua portuguesa, 
publicados no período de 2015 a 2020 e que, 
de algum modo, dialogam com os objetivos 
deste estudo. A revisão foi realizada para 
construção de conhecimento teórico acerca 
da temática, com posterior orientação aos 
escolares dos 7º, 8º e 9º ano de uma esco-
la estadual localizada no Bairro Belvedere, 
município de Chapecó-SC, por meio da 
ação de educação em saúde vinculada à Ati-
vidade Teórico-Prática (ATP) da disciplina 
“O Cuidado no Processo de Viver Humano 
I”, vivenciado no 6º período do curso Ba-
charelado de Enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), desenvol-
vido como parte das atividades propostas 
no decorrer dos onze dias de ATP em um 
Centro de Saúde da Família (CSF) do mu-
nicípio de Chapecó. A explanação do con-
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teúdo para os estudantes foram de forma 
oral, incluindo demonstrações da maneira 
correta de execução das orientações. Por 
fim, realizou-se uma dinâmica para maior 
fixação dos assuntos trabalhados.

Resultados e Discussão

Dos 128 materiais encontrados na 
busca inicial, foram selecionados 24 para 
leitura integral. Todos referiam-se a publi-
cações brasileiras e em português. O perío-
do de publicação ficou compreendido entre 
2015 e 2020. Após leitura, apenas 3 publica-
ções compuseram o estudo, por abordarem 
as ações que devem ser executadas na as-
sistência imediata as vítimas de acidentes e 
intercorrências. Com base nas leituras, bus-
cou-se identificar condutas básicas que au-
xiliassem no atendimento primeiro primá-
rio a vítimas de síncope, convulsão, engasgo, 
quedas e suas possíveis lesões físicas e, que 
fossem possíveis e de fácil realização pelo 
escolar. Foram elencados três condutas bá-
sicas, as quais podem ser tomadas em cada 
tipo de intercorrência. Na síncope, as três 
ações principais foram: verificação de pulso 
radial, sendo essa uma forma de assegurar 
o ritmo cardíaco; a identificação da ventila-
ção através da percepção da expansibilidade 
torácica, o que possibilita a garantia que as 
vias aéreas superiores mantêm-se pérvias e, 
a elevação de membros inferiores, garantin-
do a maior perfusão cerebral.4,5 Na convul-
são, as ações elencadas como fundamentais 
foram: lateralizar a cabeça da vítima, o que 
permite manter as vias aéreas superiores 
pérvias; assegurar ambiente sem objetos ao 
entorno do corpo, evitando injúrias físicas 
e, manter a pessoa em ambiente calmo após 
a crise, o que possibilita a recuperação in-
tegral.3 No engasgo foram apontados como 
atividades principais: verificar primeira-
mente sinais de sufocamento, auxiliando na 
identificação da intercorrência; verificar cia-
nose peri labial, o que possibilita a certifica-
ção da interrupção da ventilação e hipóxia e, 
realização da Manobra de Heimlich, possibi-
litando a desobstrução da via aérea.3,5 Frente 
a um episódio de queda, as ações à serem 
executadas são: manter membro acometido 
imobilizado, no intuito de evitar piora na 

possível lesão; retirar objetos que ofereçam 
mais riscos à integridade física, evitando 
novas lesões e, manter a vítima calma para 
minimizar a ansiedade.5 Nas ações em lesões 
provocadas por quedas foram elencadas: es-
tancar sangramento, no intuito de diminuir 
grande perda sanguínea; evitar o contato da 
lesão com demais objetos, para diminuir o 
risco de infecção e, em casos de penetração 
de objetos no tecido cutâneo, não retirar, 
pois pode aumentar o sangramento local.5 

Conclusão

Estas ações certificam a segurança 
frente aos eventos adversos supracitados, 
evitando piora do quadro clínico da pessoa 
acometida, minimizando os danos e propor-
cionando à vítima maior segurança. Além 
disso, observou-se retorno positivo por 
parte dos colaboradores internos da escola 
e, principalmente dos estudantes, identifi-
cado pela participação ativa com relatos de 
experiências e questionamentos, bem como 
afirmações de sentimentos de segurança e 
confiança após conteúdo trabalhado. A par-
tir dos resultados obtidos, conclui-se que as 
ações identificadas para serem executadas 
em cada intercorrência, são de fundamental 
importância, tanto para aprimorar conhe-
cimentos, quanto para a tomada de decisão 
e ação. Ressalta-se ainda, a importância da 
aplicação de educação em saúde tanto para 
estudantes, quanto para colaboradores in-
ternos das escolas, acerca de orientações em 
primeiros socorros no âmbito escolar, con-
tribuindo para a construção de um ambien-
te mais seguro. Ademais, as ações elencadas 
quando adaptadas de acordo com capacida-
de de desenvolvimento do público-alvo, pos-
sibilita melhor entendimento sobre o expos-
to, propiciando, em casos de intercorrências, 
maior segurança aos escolares na prestação 
de um atendimento primário, suscitando na 
minimização dos danos a vítima.

Descritores: Enfermagem; Educação 
em Saúde; Primeiros Socorros; Ambiente es-
colar.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Nos dias atuais, percebe-se a necessi-
dade de expandir processos educativos nas 
mais diversas áreas e segmentos da socieda-
de para que atinjam competência e excelên-
cia. Na esfera da saúde, Educação Permanen-
te (EP) é delineada como aprendizagem no 
trabalho, no qual o aprender e o ensinar se 
integram à rotina das organizações e do tra-
balho. É um instrumento para a formação e 
a evolução dos trabalhadores da saúde para 
responderem às reais necessidades da comu-
nidade com vistas à consolidação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS)1. A enfermagem 
possui interface contínua com a dimensão 
educativa. Diversos processos que envolvem 
educação em saúde permeiam as atividades 
de enfermagem em todos os níveis de com-
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plexidade ou necessidades profissionais. O 
educar em enfermagem é um processo per-
manente de ampliar conhecimentos, for-
talecer habilidades e ressignificar atitudes, 
podendo ser realizado através de abordagens 
específicas como a educação continuada e 
educação permanente em saúde, visando 
contribuir para qualificação profissional e 
gestão em saúde, através de formação e de-
senvolvimento dos profissionais no seu es-
paço de trabalho2. A equipe de Enfermagem, 
que retrata o maior quantitativo de profissio-
nais de uma unidade hospitalar, caracteriza 
a importância de atualizar-se e obter conhe-
cimento em seu cotidiano de trabalho. To-
davia, observa-se ainda, baixa aderência às 
atividades de educação, mesmo quando es-
tas possuem caráter obrigatório para fins de 
avaliação técnica institucional e ascensão na 
carreira profissional3. Hoje em dia, é plausível 
notar profissionais de enfermagem carentes 
de reflexão em seus locais de trabalho, com 
impasse e até mesmo resistência em modi-
ficar padrões cuidadores já estabelecidos. A 
educação permanente proporciona subsídio 
para a prática profissional e isso fica claro por 
meio das condutas que o profissional assu-
me enquanto cuida, em meio as quais está o 
compromisso acordado consigo mesmo, me-
diante a motivação pela busca da melhoria e 
da atualização, e buscando aperfeiçoar o cui-
dado oferecido ao paciente e à comunidade4. 

Objetivo

Relatar atividade de educação perma-
nente com equipe de enfermagem, referente 
aos cuidados de enfermagem à paciente em 
uso de Derivação ventricular externa (DVE). 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de natureza descritiva, vivenciado durante a 
disciplina de Estágio Curricular Supervisio-
nado I (ECS I) do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, desenvolvida no setor de in-
ternação de um hospital de médio porte da 
região oeste de Santa Catarina, no período de 
agosto a outubro de 2019. 

Resultados

Uma das atividades realizadas se deu 
em função de demandas do setor, sob en-
foque da educação permanente em saúde, 
através de uma capacitação da equipe de 
enfermagem desenvolvida in loco no tur-
no matutino, com duração de aproxima-
damente 60 minutos sobre a temática de 
cuidados enfermagem à paciente em uso 
de Derivação ventricular externa. A ação 
foi realizada com 12 colaboradores, dentre 
eles enfermeiros, técnicas de enfermagem e 
estagiárias de enfermagem. Para a ativida-
de foi realizada a busca e compreensão da 
temática por parte da proponente da ativi-
dade, seguida de agendamento e convite a 
equipe. Para execução da atividade, optou-
se em utilizar material áudio visual, conten-
do informações sobre indicações de uso da 
DVE, finalidade de utilização e cuidados de 
enfermagem aos pacientes quanto ao posi-
cionamento, manuseio, curativo, drenagem 
e registro. Realizou-se também, contextuali-
zação sobre atendimento a um paciente que 
fazia uso deste dispositivo, como forma de 
ampliar o aprendizado a respeito do tema. 
Durante a atividade, foi utilizado também 
um vídeo explicativo para enfatizar as in-
formações e foi estimulado o diálogo entre 
os participantes, como forma de sanar dú-
vidas e valorizar contribuições. A partir da 
atividade realizada foi possível perceber o 
interesse dos colaboradores pelo tema, além 
da aplicação dos cuidados de enfermagem 
recomendados. A utilização de DVE no re-
ferido campo prático, é uma demanda pou-
co comum, o que pode colaborar para que 
o conhecimento sobre o manuseio correto e 
cuidados de enfermagem da DVE na prática 
fique limitado. A ação foi muito produtiva, 
pois estabeleceu uma interação positiva en-
tre a acadêmica e a equipe de enfermagem, 
favorecendo o diálogo e o esclarecimento de 
dúvidas frente ao tema apresentado. 

Conclusão

A partir da intervenção foi possível 
constatar que a educação permanente é um 
diferencial nos serviços de saúde, princi-
palmente para a enfermagem, que está em 
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contato direto com o paciente. Capacitar a 
equipe de enfermagem quanto aos cuida-
dos com pacientes em uso de DVE facilita 
a qualidade de assistência, pois o conheci-
mento é necessário para a prática de enfer-
magem ser resolutiva e eficaz, visando uma 
assistência segura e livre de danos. Fica per-
ceptível que as ações de educação perma-
nente devem ser constantes nos serviços de 
saúde, contribuindo para ampliar o conhe-
cimento dos profissionais. O enfermeiro 
tem um papel muito importante no geren-
ciamento de serviços de saúde, não somen-
te para boa qualidade de assistência ao pa-
ciente, mas também para toda sua equipe, 
sendo de sua responsabilidade identificar 
as dificuldades e falhas da equipe de enfer-
magem e poder de alguma forma, através 
da educação permanente, sanar as dúvidas 
dos colaboradores e oferecer maior quali-
dade na assistência aos pacientes. 

Descritores: Enfermagem; Educação 
Permanente; Educação em Enfermagem; Cui-
dados de Enfermagem; Equipe de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

O Centro Cirúrgico (CC) executa pro-
cedimentos diagnósticos, anestésicos-cirúrgi-
cos e terapêuticos, em que a equipe cirúrgica 
deve prestar uma assistência peri-operatória 
integral, seja em caráter eletivo ou emergen-
cial1. Devido à alta densidade tecnológica, 
essa unidade deve possuir uma equipe mul-
tiprofissional habilitada para atender as espe-
cificidades de cada paciente e as necessidades 
de cada procedimento, uma vez que os pro-
cessos de trabalho devem garantir uma quali-
dade e segurança cirúrgica, em conformidade 
com legislações vigentes. É preciso salientar 
que a definição de alta complexidade, pelo 
Ministério da Saúde (MS)2, do Brasil, se dá 
pelo conjunto de procedimentos que envolve 
uma alta tecnologia e custo oneroso, em servi-
ços qualificados, dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Esses serviços são organizados 
em “redes”, com execução de procedimentos 
complexos, tais como neurocirurgia; trauma-
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to-ortopedia, cirurgia cardiovascular adulta 
e pediátrico; cirurgia vascular assistência aos 
portadores de queimaduras e obesidade (ci-
rurgia bariátrica) e, entre outros. Entretanto, 
os procedimentos de média complexidade, do 
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), 
são, a exemplo: procedimentos especializados 
realizados por profissionais de saúde, seja de 
nível superior e médio, bem como cirurgias 
ambulatoriais especializadas, procedimen-
tos traumato-ortopédico, próteses e órteses e 
anestesia. Diante dessa conceituação, foi pos-
sível conjecturar uma vivência de cuidados 
de média e alta complexidade, durante uma 
Atividade Teórico-Prático (ATP). 

Objetivo

Descrever a vivência de três acadêmi-
cos do curso de enfermagem de uma univer-
sidade pública, durante as ATP realizadas em 
CC de dois hospitais públicos do oeste catari-
nense, sendo que um deles presta assistência 
de média complexidade e outro atende pa-
cientes com alta complexidade. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência, 
de cunho descritivo, em que se descreveu 
uma vivência em dois CC durante uma ati-
vidades teórico-prática da grade curricular 
do curso de enfermagem de uma universi-
dade pública do oeste catarinense. A expe-
riência dos três acadêmicos ocorreu em dois 
CC, em que um atende pacientes com assis-
tência de média complexidade e, outro com 
alta complexidade. Essa vivência ocorreu no 
mês de setembro de 2019, por um período 
de sete dias consecutivos. 

Resultados

Por dois dias consecutivos, vivencia-
mos uma atividade prática em um CC de 
um hospital de média complexidade, em que 
percebemos a realização de diversas cirurgias 
de pequeno porte, com especialidades gine-
cológicas, proctológicas, obstétricas e gerais. 
As cirurgias eram apenas eletivas, com agen-
damento programado para apenas três dias 

da semana (segundas, terças e quintas). A ad-
missão dos pacientes era no dia da cirurgia. A 
equipe cirúrgica era composta por cirurgiões 
(nas suas especialidades específicas) e, apenas 
um anestesista, uma enfermeira e duas técni-
cas de enfermagem. Todo o procedimento 
cirúrgico-anestésico era registrado em um 
prontuário físico, mas os itens da Lista de 
Verificação de Segurança Cirúrgica (LSVC) 
eram, ainda, incipientes, com incompletude 
de registros. Os protocolos institucionais de 
controle e prevenção de feridas operatórias, 
também, eram, ainda, embrionários. A Sis-
tematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), incluindo o processo de enfermagem, 
ainda, não estava implantado, o que ocasiona, 
lacunas de cuidados sistematizados e efica-
zes, com tomadas de decisões clínicas. Nesse 
sentido, esse enfermeiro executava tanto cui-
dados assistenciais como gerenciais no CC e 
no Centro de Material e Esterilização (CME). 
Por fim, as cirurgias de emergência, contendo 
traumatismos crânio-encefálicos, apêndices 
supurados, grandes queimados e lesões não 
intencionais oriundas de colisões veiculares 
eram, todos, referenciados a hospitais de alta 
complexidade, com atendimento a cuidados 
críticos em unidades de terapia intensiva, 
seja adulto ou pediátrico. Nos outros três dias 
consecutivos da nossa atividade prática, ex-
perienciamos cuidados cirúrgicos de médio 
e grande porte, com aparatos tecnológicos de 
alta densidade e procedimentos complexos 
realizados por equipes cirúrgicas diversas, 
que continham a presença de residentes de 
medicina e enfermagem. As cirurgias realiza-
das eram traumatológicas, grandes queima-
dos, bariátrica, reconstrução plástica, neuro-
lógicas e, entre outras. A única especialidade 
cirúrgica que não havia, era a cardiológica. 
Os protocolos de cirurgia segura, entre elas a 
LSVC, e de prevenção de controle de infecções 
(em especial, as feridas operatórias) eram do-
cumentados e anexados no prontuário físico 
do paciente. A LSVC é uma ferramenta, pre-
conizada pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS)2, que deve ser implementada nos 
serviços de saúde de forma a minimizar erros 
e/ou eventos adversos ocorridos durante a ci-
rurgia. O uso deste protocolo respalda, legal-
mente, tanto a segurança do paciente como 
dos profissionais de saúde. O hospital fazia 
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uso de outros formulários, mais específicos, 
como a escala de Aldrete e Kroulik, em que se 
avalia clinicamente a recuperação anestésica 
do paciente, bem como a escala de RASS que 
analisa a agitação e sedação do paciente no 
pós-operatório imediato. Por fim, percebe-
mos que havia uma sala que realizava práti-
cas interdisciplinares (núcleo de profissionais 
específicos para captação de órgãos e tecidos) 
ligadas à identificação do potencial doador, 
passando por todas as etapas de diagnóstico 
e doação efetiva dos órgãos e tecidos. 

Conclusão

Foi uma experiência ímpar e salutar 
para a nossa formação profissional. E, en-
quanto percepção de integração de Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), nos é preocupante 
constatar cuidados cirúrgicos não sistemati-
zados, com algumas fragilidades estruturais e 
científicas. Entretanto, nos atendimentos de 
média complexidade, percebemos uma cor-
dialidade entre o paciente e a equipe cirúr-
gica, bem como uma segurança do paciente 
em realizar a cirurgia naquele setor e com 
aquela equipe. Revela-se, nesse contexto, a 
utilização de protocolos de cirurgia segura 
não bem delineados, mas percebe-se uma 
resolutividade, para aquele público alvo, nos 
agravos de saúde que são de baixa a média 
complexidade. Já, nos atendimentos de alta 
complexidade, há protocolos institucionais 
de cirurgia segura bem descritos e embasa-
dos por uma literatura científica nacional e 
internacional, com cuidados resolutos. Ou-
trora, evidenciamos um vínculo da equipe 
ao usuário, um pouco distanciado, apesar do 
alto grau de co-responsabilidade de cada um, 
seja esse o gestor, o profissional, o paciente e 
familiares desse usuário. Em suma, foi possí-
vel associar a teoria à prática, compreenden-
do a importância das RAS, na perspectiva 
cuidados de média e alta complexidade. 

Descritores: Enfermagem; Centro Ci-
rúrgico; Cuidados de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Em vários momentos da história mun-
dial presenciou-se o acontecimento de pan-
demias, como exemplo a gripe suína, o ebola 
e o HIN1, o que culminou em vários desa-
fios para a saúde do país e geraram diversas 
adaptações no cotidiano dos indivíduos. O 
termo pandemia descreve o cenário de dis-
seminação mundial de determinada enfermi-
dade em um curto intervalo de tempo e a um 
grande número de pessoas contaminadas, 
apresentando ou não sinais e/ou sintomas 
da doença1. Para que seja estabelecida como 
uma pandemia, a doença precisa ser decre-
tada por meio da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), conforme análise de sua apre-
sentação nos casos de diferentes continentes 
e, diante disso, em março de 2020 a pande-
mia do Corona Virus Disease (COVID-19) 
foi decretada. COVID-19 é caracterizado 
pela transmissão do vírus conhecido como 
severe acute respiratory syndrome coronavi-
rus 2 (SARS-CoV-2) pertencente a família 
de vírus que causam infecções respiratórias 
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na maioria dos seres vivos. Este desenvolve-
se através da síndrome respiratória aguda e 
é identificado por sinais e sintomas como a 
dor de cabeça, dores musculares, dificuldade 
em respirar, febre e tosse seca, tornando-se 
evidenciados devido a ativação do sistema 
imunológico para combater o processo infec-
cioso que o vírus iniciou2. A partir do quadro 
apresentado como pandemia e o crescimento 
de novos casos, fez-se necessário a tomada de 
estratégias que pudessem reduzir o processo 
de contaminação da população. Assim, ações 
de governos de nível nacional, estadual e mu-
nicipal foram implantadas, instituindo em 
alguns lugares o isolamento social, lockdo-
wn (bloqueio total), bloqueios parciais, assim 
como, medidas de higiene e segurança em 
locais e estabelecimentos que estão em fun-
cionamento para diminuir as probabilidades 
de contágio. Dentre as ações desenvolvidas 
decidiu-se pela suspensão das atividades pre-
senciais nas instituições de ensino superior. 
Desta forma, as aulas presenciais da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) foram 
suspensas por tempo indeterminado, acarre-
tando na interrupção das aulas presenciais e 
atividades práticas do Curso de Graduação 
em Enfermagem. Em um contexto de pan-
demia os sentimentos de medo, ansiedade e 
preocupação tornam-se latentes e influen-
ciam no emocional do indivíduo, mais espe-
cificamente dos acadêmicos no período de 
isolamento, que acarreta na mudança de toda 
rotina existente anteriormente3. 

Objetivo

Relatar as influências da pandemia no 
emocional de acadêmicos de enfermagem 
durante a interrupção das atividades presen-
ciais do curso e do componente curricular 
“Estágio Curricular Supervisionado I”, em 
seus diferentes campos de atuação. 

Método

Este resumo trata-se de um relato de 
experiência sobre o processo de ensino pa-
ralisado em virtude de uma pandemia, que 
influência no emocional de acadêmicos da 
9ª fase do Curso de Graduação em Enferma-

gem da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). No último ano da graduação, os es-
tudantes são inseridos nos serviços de saúde 
através da disciplina “Estágio Curricular Su-
pervisionado I” que tem por objetivo oferecer 
ao estudante oportunidade para aprendizado 
de competências próprias da atividade pro-
fissional e para contextualização curricular, 
por meio da agregação e sedimentação dos 
saberes e práticas apreendidos ao longo do 
curso. Tem em seu processo de ensino a vi-
sualização e atuação do enfermeiro como ge-
neralistas, com capacidade crítica, reflexiva e 
criativa, habilitado para atuar nas dimensões 
do cuidar, gerenciar, educar e pesquisar, con-
tribuindo para a efetivação dos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O componente engloba um total de 390 horas 
que devem ser desenvolvidas/cumpridas nos 
serviços de saúde. O início do componente 
curricular se deu no mês de março do ano de 
2020, com o intuito de inserir os estudantes 
no hospital e na atenção básica de saúde, o 
qual teve suas atividades interrompidas no 
mesmo mês devido ao decreto da pandemia e 
consequente solicitação dos serviços de saúde 
para interrupção destas atividades. 

Resultados e Discussões

Com a ocorrência de uma pandemia, 
são diversas as adaptações realizadas no co-
tidiano da vida dos indivíduos. Dentre as 
adaptações e mudanças que se fizeram ne-
cessárias nessa atual conjuntura, houve a 
suspensão das aulas presenciais nas diversas 
instituições de ensino, a qual ressalta-se às 
atividades acadêmicas da UFFS, incluindo o 
Estágio Curricular Supervisionado, onde os 
acadêmicos têm uma atuação mais direta e 
única com os serviços de saúde. Assim, devi-
do ao fato de os estudantes estarem no último 
ano da graduação e logo estariam atuando 
como profissionais da saúde, percebe-se que 
o emocional fica abalado, principalmente por 
perceber que diante dessa situação pandêmi-
ca, essa realidade acaba sendo distanciada. 
Ao longo desse período de incertezas, surgem 
perguntas como: Estamos preparados para 
atuar neste cenário de pandemia cursando 
o último ano de graduação? Quais contri-
buições os acadêmicos de enfermagem po-
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dem fornecer neste momento de pandemia? 
Sobre o futuro e expectativas neste último 
ano de formação: Serão realizados concur-
sos e processos seletivos para residências e 
programas de mestrado? Estas inquietações 
dos estudantes são permeadas de sensações 
e sentimentos duvidosos e de ansiedade. Du-
rante o processo de ensino aprendizagem na 
enfermagem já se aponta aspectos que estes 
acadêmicos desenvolvem, a melhor maneira 
para o aprendizado, por muitas vezes sendo a 
metodologia ativa a de melhor escolha, como 
também o emocional, que no último ano po-
de-se expressar pelas sensações de confiança, 
autonomia, insegurança, ansiedade, medo 
entre outros4. Com o aparecimento da pande-
mia e das questões supracitadas que surgem 
nesse momento, a organização de uma nova 
rotina se torna essencial para o alívio de sen-
timentos estressores, assim como aproveitar 
o seu tempo com atividades que se sinta bem. 

Conclusão

Portanto, em um contexto de pande-
mia, em que o isolamento social e a interrup-
ção das atividades não essenciais são condu-
tas efetivas para melhorarmos as condições 
de saúde do país, é inevitável o surgimento 
de sentimentos ambíguos, como a vontade 
de auxiliar as pessoas e a dúvida se consegui-
remos ajudar quem precisa, afetando negati-
vamente no emocional de cada um. Diante 
disso, ocupar o tempo com outras atividades, 
como estudos individuais e leituras sobre 
assuntos que tem preferência e dar conti-
nuidade em projetos de pesquisa, extensão e 
grupos de estudos, estão contribuindo para o 
alívio desses sentimentos que nos aflige. 

Descritores: Enfermagem; Ensino; 
Emoção; Pandemias.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Oswal-
do Cruz. O que é uma pandemia. Rio de Janei-
ro, 2020. [Acesso em 2020 mai 24]. Disponível 
em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/
noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia.

2. Pascoal DB, Carvalho ACS, Mata LELFS, Lo-
pes TP, Lopes LP, Cruz CM. Acute Respiratory 
Syndrome: an exacerbated immune response 
to COVID19. Brazilian Journal of Health Re-
view, Curitiba, 2020 mar-apr; 3(2):2978-94.

3. Ornell F, Schuch JB, Sordi AO, Kessler FHP. 
Pandemia de Medo e Covid-19: Impacto na 
saúde mental e possíveis estratégias. Revista 
Debates in Psychiatry, 2020. [Acesso em 2020 
mai 26]; 1-7. Disponível em: http://www.
ufrgs.br/ufrgs/noticias/arquivos/pandemia-
de-medo-e-covid-19-impacto-na-saude-
mental-e-possiveis-estrategias

4. Monteiro CAS, Firmino AG, Nascimento 
DAC, Silva JM. Sentimento atribuído pelo alu-
no de enfermagem no final da graduação. Saúde 
(Santa Maria), 2015. [Acesso em 2020 mai. 27]; 
41(2):53-62. Disponível em: https://periodicos.
ufsm.br/revistasaude/article/view/12128/pdf_1

EIX
O

 2
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: EN

SIN
O



159

MASTERCLASS 
COMO ESPAÇO DE 

APRENDIZADO 
PARA A LIDERANÇA 

NA ENFERMAGEM: 
UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

PERTILLE, Fabiane167; 

ALVES, Poliana Lopes168;
 BORSOI, Jakeline Trevizol169;

 JOHANN, Gabrieli 
Regina Perin170; 

SANAGIOTTO, Gabriela171;

 PEDROSO, Amanda Stoltz172 
 

E-mail para correspondência: 
fabi_m2008@hotmail.com

167  Enfermeira, Mestre em Biociências e Saúde, 
Docente do Departamento de Enfermagem da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
168  Acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC);
169  Acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC);
170  Acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC);
171  Acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC);
172  Acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, (UDESC).

Introdução

A atuação dos enfermeiros vem sendo 
ampliada com as possibilidades empreende-
doras desde o século XVI aliada a busca por 
preencher lacunas de trabalho e protagoni-
zar ações e comportamentos profissionais. 
Assim, também, o empreendedorismo na 
Enfermagem é importante para a ampliação 
da visibilidade e consolidação da profissão 
como ciência, tecnologia e inovação nos mais 
diversos cenários e campos de atuação¹. Es-
tas possibilidades são reforçadas pela exper-
tise de trabalho em diferentes dimensões do 
cuidado em saúde, associadas a caracterís-
ticas profissionais que historicamente foram 
incorporadas pela enfermagem, como o uni-
verso da liderança. Esta competência profis-
sional representa um domínio necessário ao 
exercício profissional do enfermeiro, o ins-
trumentalizando para influenciar sua equi-
pe e gerir o cuidado. Assim sendo, estudos 
apontam ser preciso investir na formação de 
lideranças de modo integrado ao currículo, 
pois quando estimulada durante o processo 
de ensino-aprendizagem do estudante de 
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enfermagem, contribui para a construção de 
profissionais politizados, criativos, críticos e 
reflexivos, da mesma maneira que assessora 
na tomada de decisões, na resolução de si-
tuações conflitantes e na potencialização do 
cuidado². A liderança vem sendo compreen-
dida como um universo particular e rico em 
saberes que pode contribuir substancial-
mente para a práxis de enfermagem, pois 
volta-se para o capital humano visando sua 
máxima performance. Destarte, a liderança 
voltada para a enfermagem visa descobrir 
e eliminar as causas de falhas; incentivar o 
trabalho da equipe e a participação efetiva 
das pessoas; ajudar na realização pessoal e 
profissional; preparar novas lideranças; for-
talecer os processos de tomada de decisão; 
facilitar a descentralização do comando; ge-
rar comprometimento com as soluções es-
colhidas e resolver problemas que não po-
dem ser resolvidos individualmente4. 

Objetivo

Relatar a experiência do desenvolvi-
mento e aplicação de uma Masterclass para 
aprendizado profissional com a temática de 
liderança na enfermagem. 

Metodologia

Estudo do tipo relato de experiência, 
desenvolvido e vivenciado a partir da Mas-
terclass “Enfermagem de valor” realizada vir-
tualmente no mês de maio 2020. O evento, 
protagonizado por uma enfermeira empreen-
dedora, é organizado em web aulas, incluindo 
desafios profissionais e mentoria individual. 
A divulgação se deu de forma virtual e con-
tou com a inscrição de acadêmicos de enfer-
magem que possuíam interesse na temática. 

Resultados e Discussão

A Masterclass Enfermagem de valor 
possui como objetivo ampliar as discussões 
sobre liderança em enfermagem de forma a 
sensibilizar acadêmicos e/ou profissionais 
de enfermagem sobre tal aspecto, de modo a 
fomentar a construção de saberes e troca de 
experiências. Não há uma definição exata ou 

específica sobre a expressão Masterclass, mas 
aqui foi compreendida e construída como 
um espaço de aprendizagem sobre um tema 
de notoriedade profissional. Ela foi organi-
zada de maneira virtual dada as circunstân-
cias da pandemia pelo Coronavírus e como 
forma de valorizar as ferramentas online 
aplicadas as situações de ensino. Conforme 
disposto na legislação profissional, o exercí-
cio da liderança está apresentado de forma 
embutida na expressão de chefia e direção de 
órgão de enfermagem, atividade esta, priva-
tiva do enfermeiro. Aliado a isto, cabe men-
cionar que o exercício de liderança como 
uma atribuição do enfermeiro é um direito 
e dever institucionalizado pelo processo for-
mativo e pelas empresas/áreas de atuação 
profissional. Sendo assim, a liderança é uma 
competência profissional que apoia, instru-
mentaliza e organiza os processos de traba-
lho e principalmente, os aspectos de capital 
humano no trabalho. Enfermeiros-líderes, 
com conhecimentos clínicos, são essenciais 
para o sucesso das iniciativas de cuidado, 
pois bons líderes ajudam a produzir bons 
cuidados. Assim sendo, o desenvolvimento 
dos futuros líderes de enfermagem, propi-
ciam empoderando a estes profissionais que 
poderão colaborar para alcance do objetivo 
final da excelência na profissão: o cuidado 
em enfermagem centrado na pessoa². A 
Masterclass Enfermagem de valor foi orga-
nizada como um evento objetivo e curto no 
quesito carga horária, porém, apresentou-
se como um espaço de imersão profissional 
permitindo que os participantes, pudessem 
refletir sobre a atuação do enfermeiro para 
além da dimensão assistencial, como o ar-
ticulador do cuidado através da gerência de 
processos de trabalho e gestão de equipes. 
As temáticas estudadas foram específicas 
para cada encontro, seguido de desafios pro-
fissionais construídos com situações coti-
dianas de enfermagem, de modo a explorar 
o potencial resolutivo de cada participante. 
Valorizou-se a opinião e construção dos co-
nhecimentos de cada um, através de conver-
sas personalizadas e diálogos afinados sobre 
os temas e situações. A enfermagem atua em 
diferentes níveis de complexidade, fases do 
ciclo vital e em diversos contextos do cuida-
do. Historicamente fortalecida pela dimen-
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são assistencial, apresenta potencial dinâmi-
co e em desenvolvimento para a prática de 
liderança como uma competência construí-
da com base em diferentes conhecimentos, 
habilidades e atitudes profissionais, que são 
resultantes de doação pessoal e vivência pro-
fissional. Despertar o olhar para esta prática 
profissional e desenvolver as características 
necessárias, é um processo contínuo que 
pode ser fortalecido por práticas empreen-
dedoras que visem a temática como articu-
ladora do cuidado. Já que, a liderança na en-
fermagem é exigida pelas organizações pois 
buscam líderes fortes e inovadores, capazes 
de estimular e implementar mudanças, sem 
comprometer sua função assistencial dentro 
de uma instituição de saúde³. 

Conclusão

A experiência do desenvolvimento e 
aplicação da Masterclass Enfermagem de va-
lor para o aprendizado profissional na lide-
rança na enfermagem pode ser considerada 
um case de sucesso, pois permitiu que acadê-
micos em diferentes momentos formativos, 
pudessem ter contato com temas, situações 
e estratégias específicas da liderança profis-
sional, e que ao ingressarem no mercado de 
trabalho possam utilizar de um olhar sensí-
vel para este saber da enfermagem, visto que 
essa temática não é intensificada na gradua-
ção em si, portanto é de suma relevância a 
liderança de enfermagem ser abordada além 
dos conhecimentos teóricos e práticos pre-
visto na grade curricular.

Descritores: Enfermagem; Liderança; 
Cuidado.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A reformulação da assistência básica de 
saúde no Brasil implementou os Programas de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o 
Saúde da Família (PSF)¹. O Programa de Saúde 
da Família (PSF), proposto pelo Ministério da 
Saúde e, atualmente, renomeado como Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF), é voltado para 
a assistência integral, visando a promoção e a 
prevenção da saúde, contando com a criação 
de vínculos entre a comunidade e a equipe de 
saúde². O agente comunitário de saúde (ACS), 
é um profissional ativo que integra a equipe 
de saúde da família e atua no processo de ter-
ritorialização e mapeamento da área adscrita, 
identificando micro áreas de risco, bem como 
realizando atividades de promoção e prevenção 
da saúde através de visitas domiciliares, priori-
zando famílias em situação de vulnerabilidade¹. 

Objetivo

Descrever como os agentes comunitá-
rios de saúde realizam atividades de educação 
em saúde durante as visitas domiciliares. 
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Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
acadêmico realizado no período de outubro 
à novembro de 2018, durante atividades prá-
ticas desenvolvidas na disciplina de “Enfer-
magem em Saúde Comunitária II”, em um 
Centro de Saúde da Família (CSF) na cidade 
de Chapecó/SC. Após as aulas teóricas so-
bre as atividades que são desenvolvidas pelo 
ACS, especialmente as visitas domiciliares, 
a docente da disciplina dividiu a turma em 
grupos e apresentou um cronograma de visi-
tas domiciliares que cada grupo realizou, em 
companhia de um ACS. Desta forma, cada 
grupo se deslocou, junto com um ACS para a 
sua respectiva micro área de atuação e acom-
panhou a rotina de trabalho do ACS. 

Resultados e Discussão

A ESF tem como princípios criar um elo 
de ligação entre a família, comunidade e os 
profissionais de saúde. Esse elo é feito princi-
palmente pelo ACS através do cadastramento 
domiciliar e das visitas domiciliares³. Cada 
ACS é responsável pelo cadastramento e pelo 
acompanhamento de aproximadamente 750 
pessoas, residentes na sua micro área de atua-
ção através das visitas domiciliares (VD). Na 
VD, o ACS orienta sobre cuidados de saúde, 
bem como mantém a equipe de saúde infor-
mada sobre os problemas na comunidade e 
os casos em que há necessidade da visita do-
miciliar de outros profissionais da saúde. No 
acompanhamento do ACS nas VDs percebe-
mos que algumas famílias não aceitam a visi-
ta, ou tratam o ACS de maneira desrespeitosa. 
No entanto, na maioria das famílias percebe-
mos o laço afetivo desenvolvido entre a famí-
lia e o ACS. Quando há famílias novas na mi-
cro área, é função do ACS realizar o cadastro 
e mantê-lo atualizado para o que o usuário/
família não encontre problemas no momento 
de utilizar algum serviço no CSF. Além dis-
so, foi possível perceber que o ACS identifica 
quais famílias necessitam de VDs e programa 
as mesmas juntamente a equipe de saúde da 
família, considerando fatores de risco e vul-
nerabilidade, de modo que as famílias que 
dispõem de maior necessidade sejam atendi-
das com mais frequência, mantendo a média 

de uma visita ao mês. Ademais, o agente co-
munitário de saúde desenvolve ações para a 
promoção e educação em saúde, visto que o 
mesmo incentiva condutas adequadas à me-
lhoria da qualidade de vida, como a prática 
de atividades físicas, cuidados com a higiene 
pessoal orientação sobre alimentação saudá-
vel, estimulo ao lazer e, também, orienta e 
estimula as famílias a participarem de cam-
panhas como o outubro rosa e o novembro 
azul, entre outras. O ACS também orienta as 
famílias sobre a prevenção de doenças como 
a dengue, malária, febre amarela, leishma-
niose e o controle de doenças crônicas não 
transmissíveis como Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus. É vital ressaltar também a 
queixa que os ACS têm em função da excessi-
va carga de trabalho destinada ao enfermeiro, 
destacando que apenas um profissional en-
fermeiro fica extremamente sobrecarregado 
ao atender às demandas que são trazidas pe-
los ACS, associadas a tantas outras solicita-
ções vindas do CSF, tornando isso, um fator 
que dificulta a execução da prática diária do 
agente comunitário de saúde. 

Conclusão

A partir do acompanhamento das visi-
tas domiciliares com o ACS, compreendeu-
se a importância que este profissional têm 
na ESF, consequentemente, a necessidade de 
capacitação continuada primando pela qua-
lidade e excelência, para que o ACS tenha se-
gurança nas informações e orientações que 
repassa às famílias. Concluímos que as ações 
de promoção de saúde beneficiam toda a 
comunidade, pois diminuiu os agravos em 
saúde, as doenças crônicas não transmissí-
veis tendem a permanecerem controladas e, 
quando o ACS orienta as campanhas como o 
outubro rosa e o novembro azul, promove o 
diagnóstico precoce de problemas de saúde, 
aumentando as probabilidades de um trata-
mento bem sucedido. Através da VD, o ACS 
promove o empoderamento das famílias em 
uma série de questões sobre cuidados com 
a saúde. Esta vivência intensificou o proces-
so de ensino-aprendizagem dos acadêmicos 
a respeito da saúde comunitária no Brasil, 
sendo possível compreender mais ampla-
mente os desafios que a atenção básica em 
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saúde enfrenta e de que maneira deve-se 
agir perante as situações, bem como, fortale-
ceu a formação humana de enfermeiros para 
o olhar humanizado aos usuários seguindo o 
conceito ampliado de saúde e não apenas as 
questões biológicas da doença. 

Descritores: Agente Comunitário de 
Saúde; Enfermagem em Saúde Comunitária; 
Assistência à Saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Atualmente, o curso de Enfermagem 
da Universidade do Estado de Santa Catari-
na (UDESC) é distribuído em 10 semestres, 
com a duração de cinco anos. São ministra-
das aulas teóricas e práticas, introduzindo o 
acadêmico na realidade prática desde as ati-
vidades incorporadas na 1ª fase, no início 
das visitas técnicas que já ocorrem na 3º fase, 
partindo então, cada fase seguinte, com ati-
vidades teórico-práticas e estágio, conforme 
projeto pedagógico de curso vigente. A com-
plexidade crescente que permeia a formação 
profissional ao longo da graduação com aulas 
teórico-práticas e estágio, vivências em pro-
jetos de ensino, pesquisa e extensão, além de 
outras possibilidades acadêmicas no ensino 
presencial, contribui significativamente para 
a qualidade na formação no ensino superior. 
Destaca-se aqui, que a UDESC dispõem no 
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Departamento de Enfermagem, diversos la-
boratórios que possibilitam aulas práticas de 
qualidade, com monitor em diversas discipli-
nas, que abrem diferentes possibilidades de 
fortalecer o processo ensino-aprendizagem, 
como vinha acontecendo cada vez mais. No 
entanto, na atual situação de pandemia de-
cretada em decorrência do novo Coronaví-
rus (COVID-19), causado pelo SARS-CoV-2, 
as atividades de ensino foram suspensas por 
tempo indeterminado na UDESC, alinhada 
aos decretos governamentais que prevê o dis-
tanciamento social como uma das estratégias 
para enfrentar a pandemia. Assim, a univer-
sidade vem discutindo novas formas de de-
senvolvimento do ensino superior, entre elas 
o ensino online limitado às legislações que 
regulamentam as atividades de ensino supe-
rior presencial no estado catarinense. 

Objetivo

Refletir acerca do panorama do ensino 
de enfermagem de uma universidade pública 
frente ao distanciamento social em decorrên-
cia da COVID-19. 

Métodos

Trata-se de um estudo narrativo, des-
critivo, do tipo relato de experiência, enquan-
to estudante de graduação em enfermagem 
de uma universidade pública no oeste catari-
nense, desenvolvido no mês de maio de 2020. 

Resultados e Discussão

Muitos estudantes vêm questionando 
o ensino on-line como uma metodologia de 
ensino para cursos presenciais, por confun-
dir com a modalidade de ensino conhecida 
por Educação à Distância (EaD), e que vem 
se expandindo em todo o território nacional 
devido ao baixo custo, facilidade de acesso, 
flexibilidade de horários, entre outros que 
facilitam a conclusão da graduação com 
brevidade em muitos cursos. No entanto, 
os cursos da área da saúde, tal como ocor-
re na enfermagem, requerem o desenvolvi-
mento de habilidades práticas fundamentais 
à profissão, ficando as atividades de EaD, 

com maior efetividade em cursos de aper-
feiçoamento para complementar o ensino 
tradicional¹. Apesar da UDESC disponi-
bilizar plataforma de ensino, denominado 
Moodle, para atividades de ensino on-line, 
esta normalmente não era muito utilizada 
na graduação em enfermagem, uma vez que 
todas as atividades de ensino de graduação 
de enfermagem da referida universidade 
são realizadas presencialmente. Frente ao 
exposto, percebe-se que no cenário atual de 
pandemia, por mais que a universidade bus-
que novas formas de cumprir o calendário 
acadêmico sem prejuízos no ensino, há di-
versidade no entendimento quanto a forma 
de conduzir tal situação, se retomando o en-
sino de forma on-line antes do retorno das 
atividades presenciais ou aguardando para 
o ensino híbrido, ou seja, com as aulas pre-
senciais concomitante à atividades on-line 
após o retorno das aulas. O cenário mundial 
vivencia uma pandemia que ceifou a vida 
de milhares de pessoas e, como estratégia 
de enfrentamento, parte das populações ti-
veram que adotar o isolamento social para 
prevenir o avanço acelerado da COVID-19. 
Entre os profissionais que estão à frente de 
tal situação, estão os da saúde, como a enfer-
magem, envolvida desde a triagem nas uni-
dades básicas de saúde, até os cuidados com-
plexos vivenciados pelos trabalhadores do 
ambiente hospitalar/intensivista. Apesar do 
Sistema Único de Saúde contemplar todo o 
território brasileiro, a grande demanda gera-
da pela pandemia resultou na falta de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI), ne-
cessária para manter barreira protetora dos 
profissionais frente à COVID-19. Tal situa-
ção culminou com a contaminação e adoe-
cimento de muitos profissionais de saúde². 
Frente ao exposto, a UDESC se organizou 
ainda em abril deste ano e criou um Grupo 
de Trabalho (GT) com profissionais da pró-
pria universidade para construção de curso 
online via Plataforma Moodle sobre as for-
mas de prevenção e controle da COVID-19, 
em especial, como se preparar para o retor-
no das atividades presenciais. Tal iniciativa 
possibilita que estudantes, docentes e técni-
cos universitários agreguem conhecimen-
to e se mantenham atualizados, apesar do 
isolamento social imposto por força maior. 
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Na enfermagem, diversas disciplinas, já nas 
fases iniciais contemplam atividades teóri-
co-práticas, evidenciando a relevância das 
aulas presenciais, que possibilitam o contato 
com diferentes serviços de saúde, sobretudo, 
na atenção primária à saúde, inicialmente no 
reconhecimento da organização e funciona-
mento do SUS e sua relação com a popula-
ção brasileira nos micro espaços geopolítico. 
Desse modo, ao considerar a complexidade 
crescente de habilidades que os estudantes 
precisam desenvolver para atuar com quali-
dade e segurança na assistência ao pacientes 
em diferentes níveis de atenção, e, aliado a 
abordagem da literatura de que para realizar 
o cuidado ao paciente é necessário técnica, 
a qual demanda de muitas competências do 
enfermeiro³, entende-se o porquê há resis-
tência de estudantes na adesão às ativida-
des on-line nesse momento. Vale ressaltar, 
que as atividades práticas não são passíveis 
de serem desenvolvidas de forma on-line, 
e, mesmo com a adoção do ensino remoto, 
apenas as atividades teóricas poderiam ser 
conduzidas desta forma. 

Conclusão

A crítica situação da pandemia mu-
dou os hábitos e afazeres de diversas pessoas 
como já mencionado, inclusive as atividades 
presencias desenvolvidas pela universidade, 
prejudicando o cronograma de ensino. Con-
sidera-se a adoção de um sistema de educa-
ção à distância para cursos presenciais, mas 
tal situação requer um olhar diferenciado 
no que tange as atividades teórico-práticas e 
estágio, as condições de acesso e de entendi-
mento mínimo das mídias digitais, tanto por 
docentes quanto pelos estudantes, antes de 
ser implementada uma política de aulas não 
presenciais, a fim de garantir a qualidade no 
ensino que esta universidade tanto presa. 

Descritores: Enfermagem; Ensino, 
Educação à distância; Ensino Superior; Infec-
ções por Coronavírus.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

De  acordo com a literatura1, tanto 
os profissionais da área de saúde quanto os 
cuidadores que têm acesso a medicações de 
alto risco devem possuir formação e ter uma 
clara informação para que não deixem dúvi-
das, pois não pode existir falhas nos proces-
sos de administração desses medicamentos 
pelo risco iminente ao paciente. Devem-se 
realizar ações concretas a fim de reduzir os 
riscos relacionados aos medicamentos po-
tencialmente perigosos (MPP), estas ações 
devem contemplar desde a padronização dos 
procedimentos para sua prescrição, armaze-
namento, preparo e administração, restringir 
o acesso, oferecer melhor qualidade das me-
dicações, acesso a informações sobres esses 
medicamentos e uso de rótulos auxiliares2. 
Outro aspecto que merece ser destacado é 
a dupla checagem manual ou automatizada 
que deve ser utilizada sempre que possível a 
fim, de minimizar os erros na administração 
dos medicamentos potencialmente perigosos 
(MPP). A dupla checagem de medicamentos 
é fundamental no momento de dispensação, 
geralmente é nesta situação que pode haver 
maior chance de erros por descuidos de am-
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bas as partes. Os profissionais de saúde não 
estão livres de cometer erros, mas quando 
duas pessoas fazem a dupla checagem a pro-
babilidade de cometer o mesmo erro quanto 
a medicação e ao paciente é mais difícil 3. 

Objetivo

Explanar as vivências no campo de 
estágio sobre a importância da segurança 
do paciente durante a administração de 
medicamentos. 

Metodologia

Relato de experiência sobre o período 
de estágio  prático realizado entre de 20 de no-
vembro a 26 de fevereiro em um Hospital de 
grande porte referência na região Oeste que 
atende basicamente pacientes na sua maioria 
do SUS, proveniente de várias cidades. 

Resultados  e Discussão

Em relação as ações de segurança do 
paciente no que se refere a administração 
de medicamentos foi adotada a metodologia 
dos “9 certos” usada para a identificação cor-
reta do paciente, prestando informação ao 
paciente, ou seja, informando-lhe que tipo 
de medicação vai ser administrada, para que 
serve esse medicamento, em que via será 
administrado, sendo realizado o registro no 
prontuário do paciente. O Hospital já conta 
com medidas de segurança, respeitando o 
protocolo de segurança do paciente e admi-
nistração segura de medicamentos. Todas as 
medicações já são dispensadas separadas da 
farmácia e identificadas com o nome do pa-
ciente, leito, horário de administração e via 
a ser administrada, o que torna o método 
mais seguro. As medicações são conferidas 
pelos profissionais antes do preparo e bei-
ra leito também é realizado o protocolo de 
identificação do paciente, em que se pergun-
ta o nome do paciente, data de nascimento e 
nome da mãe, conferindo esses dados com 
os presentes na etiqueta do medicamento. 
Os pacientes também fazem uso de pulseira 
de identificação segura. Seguimos todos os 
protocolos de medicação e identificação se-

gurado paciente. Os estágios ocorreram em 
diversos setores do Hospital: Neurologia, 
Oncologia, Centro Cirúrgico, Maternidade, 
Clínica Médica, Posto A e Posto B nos quais 
os alunos seguiram os protocolos de segu-
rança da instituição, supervisionados pelos 
Professores de Estágio. Em relação as ativi-
dades práticas, realizou-se a conferência da 
prescrição, observando à data de validade da 
mesma, o nome do paciente e as medicações 
prescritas, o horário, a via a ser administra-
da. Primeiramente transcreve-se a medica-
ção de horário anotando, ou seja, faz-se à 
etiqueta do medicamento, na qual deve con-
ter o nome do paciente, o leito, nome da me-
dicação, dosagem, via a ser administrada e 
horário prescrito. Os Professores de Estágio, 
sempre realizaram à checagem das etiquetas. 
Os medicamentos são dispensados da far-
mácia, com etiquetas de identificação e em-
balados, ficam separados nos bins dos pa-
cientes. No momento do preparo os alunos 
realizam a conferência da medicação com a 
prescrição médica, seguindo os “9 certos” 
da medicação segura, assepsia da bandeja à 
ser usada com álcool 70%. Anteriormente ao 
preparo das medicações os alunos realizam a 
higienização das mãos, assepsia das ampolas 
antes antes de aspirar, depois de tudo pronto 
e identificado, segue-se o protocolo de segu-
rança do paciente e administração segura de 
medicamentos, com a pulseira de identifica-
ção, conferindo o nome do paciente, data de 
nascimento e nome da mãe, explicando para 
o paciente qual o medicamento seria admi-
nistrado para que serve e a via. Usa-se luvas 
para administrar os medicamentos. A final 
do processo, descarta-se o material usado no 
local indicado e realiza-se a checagem das 
medicações realizadas no prontuário, com 
conferência do Professor. As medicações 
potencialmente perigosas (MPP), como por 
exemplo a Enoxaparina, Morfina, Tramadol, 
Glicose 50%, são realizadas com dupla che-
cagem e supervisão do professor. Também é 
imprescindível a constante qualificação dos 
profissionais. “A necessidade de tomada de 
ações para a redução dos riscos de eventos 
relacionados aos MPP é notória e se justifica 
pela nítida gravidade dos riscos associados e 
pela complexidade dos processos inerentes 
ao uso de medicamentos. ”2. 
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Conclusão

Após a vivência no estágio e aprofun-
damento teórico do tema na literatura cien-
tífica ficou evidente a importância da dupla 
checagem, principalmente no caso das medi-
cações potencialmente perigosas, pois essas, 
em especial, podem deixar sequelas irreversí-
veis e levar o paciente ao óbito. 

Descritores: Medicações  Potencial-
mente Perigosas; Dupla Checagem; Seguran-
ça do Paciente. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino 
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Introdução

A partir de 1923 até meados de 2002, 
o SUS passou por grandes transformações. 
O qual recebia especificações, ou melhor no-
menclaturas diferentes, mas que possuíam 
um mesmo significado. Nomes como Caixas 
de Aposentadorias e Pensões; Instituto Na-
cional de Previdência Social; SUDS (Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde), 
dentre outros, até a chegada do que atual-
mente chamamos de SUS (Sistema Único de 
Saúde)1. As Políticas públicas são de grande 
importância quando voltadas para o SUS, e 
com isso a participação social torna-se rele-
vante nas tomadas de decisão. É necessário 
que o gestor responsável pela Unidade tenha 
discernimento em suas decisões, para que 
com sabedoria possa solucionar quaisquer 
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percalços que poderão ocorrer em sua jorna-
da. Buscando compreender, quais as formas 
de interações sociais ocorrentes nesses espa-
ços através dos demais projetos que neles são 
desenvolvidos, observamos, que a sociedade 
evolui sem nenhum compromisso que trans-
forme de forma benéfica a assistência de saú-
de, nesse caso o que percebemos é que sem-
pre há favorecimentos em relações à outras 
pessoas. Há várias políticas públicas voltadas 
para o atendimento da população, a Estratégia 
Saúde da Família — ESF e vários programas 
voltados como Programa Hiperdia, Leite do 
Meu Filho, Programa de Controle da Tuber-
culose, dentre outros. Todos esses programas 
são trabalhados em cima das políticas públi-
cas voltadas para assistência da população. 
“O financiamento da saúde é anticíclico, pois, 
além de garantir o funcionamento do SUS, é 
capaz de mitigar os efeitos da crise sobre o 
emprego. Tem caráter anti-inflacionário por-
que funciona como redutor de gastos das fa-
mílias e dos empregadores com serviços pri-
vados de saúde”2, ou melhor, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) foi projetado para atender as 
populações, principalmente aquelas que não 
podem pagar por um plano de saúde. Ele se 
baseia em três princípios o da integralidade, a 
universalidade, onde todos podem ter acesso 
aos benefícios oferecidos pelo SUS e a equi-
dade, onde tratamos os iguais como iguais e 
os diferentes como diferentes. Nesse sentido, 
“O Parlamento defendeu a destinação das 
emendas parlamentares às suas bases, o que 
em geral é feito sem guardar compatibilidade 
com os planos de saúde, que não compreen-
dem o investimento ou custeio necessário e 
consequentemente reduzem e fragilizam a 
capacidade organizativa do gestor sanitário”2. 
A Constituição Federal incube as esferas do 
governo — Municipal, Federal e Estadual 
— ao financiamento do SUS. O Programa 
de Saúde da Família — PSF, implantado em 
1994, caracteriza-se como uma estratégia de 
reorientação do modelo assistencial e tem 
por base a implantação de equipes multipro-
fissionais que atuam em Unidades Básicas 
de Saúde e são responsáveis por um número 
predeterminado de famílias localizadas numa 
área delimitada. A criação desse programa, é 
alicerçada por um processo que permita com 
que tenha uma real substituição da rede de 

saúde e de seus serviços básicos e tradicionais 
no âmbito municipal através da capacidade 
da produção de bons resultados nos indica-
tivos da saúde pública e de uma na qualidade 
de vida de seus beneficiários. O Decreto nº 
7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamen-
ta a Lei nº 8.080/90, define que “o acesso uni-
versal, igualitário e ordenado às ações e servi-
ços de saúde se inicia pelas portas de entrada 
do SUS e se completa na rede regionalizada 
e hierarquizada”3, assim, deve-se promover 
atenção básica de saúde para todos. 

Objetivo

Relatar a atuação do acadêmico de en-
fermagem no campo de Estágio Supervisio-
nado I de Saúde Coletiva. 

Metodologia

Estudo descritivo, Relato de experiên-
cia, das atividades de Estágio Supervisiona-
do I em Saúde Coletiva, realizadas no perío-
do de 10/02/2020 à 13/03/2020 na Clínica da 
Família Dr. Raimundo Franco de Sá, no mu-
nicípio de Manaus / Amazonas. Durante a 
atuação de estágio, fomos remanejados para 
todos os setores da unidade, onde a cada 
dia, havia uma nova experiência. Observa-
mos que a população não buscava conhecer 
os programas e com isso perdiam muitos 
benefícios que os mesmos poderiam trazer. 
Muitos que procuravam a unidade desco-
nheciam o funcionamento dos programas 
ofertados pela mesma. Já os que eram assis-
tidos relatam serem bem acompanhados e 
receberem os benefícios ofertados. 

Resultados e Discursão

Durante o período de estágio podemos 
perceber, o quão importante o SUS é para a 
sociedade juntamente com o desenvolvimen-
to de políticas públicas que beneficiem e as-
sistam os mesmos. Muitos quando procuram 
as unidades não tem condições de comprar 
medicamentos, na maioria das vezes nem a 
alimentação adequada. Muitos desistem do 
tratamento por não terem como manter os 
medicamentos, dentre outros. Já com os pro-
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gramas de atenção à saúde a pessoa consegue 
seguir o tratamento, ter acesso à medicação 
gratuita, e fazer acompanhamento regular 
com o profissional capacitado que trabalha 
com o serviço humanizado, onde tem por 
base a ética, o respeito, o comprometimen-
to com a saúde. Esse profissional na maioria 
das vezes é o enfermeiro responsável. Nas 
diversas vezes, o enfermeiro, assume o pa-
pel de gestor, educador, cuidador, dentre ou-
tros, para assim melhor atender seu paciente. 
Além de poder adaptar-se a novas situações, 
dentre elas aprender um idioma para assim 
atender melhor seus pacientes. 

Conclusão

Dentro disso, observamos que o pa-
pel do enfermeiro vai além do atendimento 
assistencial, o enfermeiro precisa ser líder 
para coordenar, ordenar e planejar, além de 
o enfermeiro assumir vários papéis dentre 
eles o de administrador de unidade de saú-
de. Na ausência da equipe multiprofissional 
é o enfermeiro quem assumi todas as ativida-
des e decisões. E com isso, a importância das 
políticas púbicas voltadas para a atenção da 
sociedade tornou-se de extrema relevância, 
pois ajuda a assistir a categoria menos favore-
cida, dando-lhe o que lhes é justo e de direito.

Descritores: SUS; Políticas Públicas; 
Programas; Acadêmicos

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A monitoria é uma modalidade de as-
sistência ao acadêmico e que faz parte do 
processo de ensino-aprendizagem, tanto do 
monitor, quanto dos acadêmicos que parti-
cipam da monitoria. Pode ser considerada 
como uma via de benefícios de mão dupla. 
O programa de monitoria é orientado pela 
Resolução nº 036 de 2017/CONSUNI1 da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), que dispõe do funcionamento de 
programas de monitorias tanto realizadas na 
modalidade voluntária quanto na de bolsis-
ta. Entende-se que para o processo de ensi-
no-aprendizagem ser efetivo, é necessário 
propiciar uma troca de saberes e experiências 
entre monitor e os acadêmicos, além da troca 
entre monitor e professor orientador, ou seja, 
é um processo interativo, dinâmico e que está 
oficialmente inserido no ensino formal da 
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graduação2. Na grade curricular do curso de 
graduação em Enfermagem da UDESC há as 
disciplinas Parasitologia I e Parasitologia II. 
Essas disciplinas possuem vários conteúdos 
programáticos, que exigem do acadêmico a 
sua dedicação nos estudos, pois são diferen-
tes doenças, com ciclos biológicos e intera-
ções parasitárias complexas. 

Objetivo

Elucidar os impactos da monitoria das 
disciplinas de Parasitologia I e II no processo 
de ensino-aprendizagem dos monitores. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, a partir da reali-
zação das monitorias das disciplinas de Pa-
rasitologia I e Parasitologia II, ofertadas para 
as turmas do 3° e 4° fase/período do curso de 
graduação em Enfermagem da UDESC, no 
segundo semestre de 2019. 

Resultados

As monitorias contemplaram 42 aca-
dêmicos que cursaram as disciplinas de Pa-
rasitologia I e II e foram realizadas por dois 
monitores voluntários. Nestas disciplinas são 
abordados conteúdos de suma importância 
para a formação acadêmica, pois os acadêmi-
cos precisam ter o conhecimento das doenças 
ocasionadas por parasitos, a sua etiologia, a 
epidemiologia, a nomenclatura do agente 
etiológico, a sintomatologia, o diagnóstico la-
boratorial, o tratamento e a prevenção destas 
doenças. A compreensão do conteúdo pro-
gramático destas disciplinas é extremamen-
te relevante para a trajetória do futuro pro-
fissional enfermeiro. Sendo estes conteúdos 
com muitos detalhes, na maioria das vezes 
são complexos e que muitos acadêmicos re-
latam que se confundem nos conteúdos, hou-
ve a necessidade que reforçar os estudos por 
meio das monitorias. O desenvolvimento das 
monitorias proporcionou um exercício peda-
gógico dinâmico, pois os acadêmicos neces-
sitavam revisar constantemente os conteúdos 
programáticos trabalhados pelo docente, 

para maior compreensão e fixação, devido 
à variedade de doenças que são estudadas 
em um curto período de tempo. Da mesma 
forma, os monitores também desenvolve-
ram suas atividades mais dinâmicas e criati-
vas, com momentos de revisão, tira-dúvidas 
e construção de materiais didáticos (tabelas 
de comparação, jogos e mapas mentais). Nes-
te processo, os monitores tiveram que ousar, 
pesquisar métodos de ensino mais atrativos 
aos acadêmicos e se aprofundar nos estudos. 
Com mais domínio dos conteúdos de parasi-
tologia, os monitores se tornaram facilitado-
res no ensino-aprendizagem dos acadêmicos 
e também foram instigados para trilharem 
na trajetória futura da atividade docente3. No 
curso de Enfermagem da UDESC, a discipli-
na de parasitologia I possui uma demanda 
elevada de conteúdos, e de alta complexidade, 
quando comparada com parasitologia II. Por 
conta disto, a requisição de encontros para 
revisar conteúdos, resolver exercícios, corri-
gir e aplicar estudos dirigidos aconteceram 
em maior frequência e com participação mé-
dia de 22 estudantes por monitoria. Por outro 
lado, os encontros para estudos dos conteú-
dos de parasitologia II aconteceram em me-
nor frequência e com participação média de 
16 estudantes, tendo em vista que a ementa 
engloba conteúdos como história das doen-
ças, questões de saúde pública e epidemio-
logia, assuntos constantemente abordados, 
discutidos e avaliados ao longo da graduação 
de enfermagem. Ademais, a prática da moni-
toria traz uma experiência significativa para 
o monitor, pois o possibilita ter autonomia 
ao organizar slides de revisão do conteúdo, 
elaborar esquemas didáticos, aplicar meto-
dologias ativas em grupos e propiciar uma 
aprendizagem dinâmica, lúdica, mais atrativa 
aos acadêmicos e que possibilita uma fixação 
mais efetiva dos conteúdos programáticos. 

Conclusão

Por meio do Programa de Monitoria 
de Graduação na Universidade o acadêmico 
monitor seja voluntário ou bolsista, vivência 
uma riquíssima experiência em sua trajetória 
na graduação, pois é estimulado a se dedicar, 
aprofundar-se nos conteúdos, se recriar e ter 
criatividade, ampliar as suas habilidades de 
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planejar, organizar, apresentar e compartilhar 
os assuntos referentes a disciplina que és mo-
nitor. Atualmente, não só utilizando métodos 
tradicionais de estudo, mas também utilizan-
do as metodologias ativas de ensino, que in-
cluem jogos, estudos dirigidos digitais, reali-
zando as revisões de conteúdo por meio de 
“cruzadinhas”, dinâmicas de competição em 
grupos utilizando recursos didáticos como 
o quadro, e uma placa de luz e som e ainda 
por meio de mídias digitais e se beneficiando 
dos recursos tecnológicos e de materiais que 
já estão disponíveis em sites na internet. Com 
o fornecimento destes recursos didáticos, as 
monitorias se tornaram mais atrativas e pro-
veitosas aos acadêmicos e sendo um desafio 
aos monitores, que necessitam estar prepara-
dos para o desenvolvimento dessas ativida-
des e precisam ter uma comunicação efetiva 
com o professor orientador para identificar 
as possíveis lacunas do conhecimento dos 
acadêmicos. Ressalta-se que a parasitologia 
engloba assuntos de extrema importância na 
formação de um(a) enfermeiro(a), como por 
exemplo: epidemiologia de doenças parasitá-
rias, educação em saúde na atenção primá-
ria para evitar surtos de doenças parasitária, 
além de familiarizar-se com sinais e sintomas 
que paciente podem apresentar em caso de 
contaminação por doença parasitária, por 
isto, sua enorme importância na grade cur-
ricular do curso, e consequentemente, possui 
a mesma representatividade nas atividades de 
monitoria e no processo de formação/ ensino
-aprendizagem tanto do monitor, quanto dos 
acadêmicos que cursam a disciplina. 

Descritores: Educação continuada; 
Educação em enfermagem; Parasitologia.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

De acordo com o Ministério da Saúde, 
a sífilis é uma Infecção Sexualmente Trans-
missível (IST), considerada um problema de 
saúde pública devido ao crescimento epide-
miológico nos últimos anos1. Trata-se de uma 
doença curável e específica do ser humano, 
causada pela bactéria Treponema pallidum. 
As manifestações clínicas variam de acordo 
com os diferentes estágios da doença: no pe-
ríodo latente a doença é assintomática com 
duração variável. Na sífilis primária a ferida 
aparece nos órgãos genitais de ambos os se-
xos, além da boca, ânus ou outros locais da 
pele, entre dez e noventa dias após o contágio, 
é indolor, não apresenta prurido ou secreção, 
geralmente passando despercebido pelo indi-
víduo. Se não tratada evolui para a fase secun-
dária na qual os sintomas são manchas pelo 
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corpo sem prurido, podendo ocasionar febre, 
mal estar, cefaleia e linfonodos aumentados, 
a manifestação ocorre entre seis semanas a 
seis meses após o contato com a bactéria. Já a 
fase terciária é considerada a mais grave, pois 
atinge diversos órgãos vitais com potencial 
de ocasionar o óbito, leva de dois a quarenta 
anos após a contaminação para manifestar-
se. Na fase primária e secundária há lesões 
com grande proliferação da bactéria, conse-
quentemente gerando maior chance de trans-
missão da doença. As formas de transmissão 
da sífilis são por relação sexual desprotegida 
com o portador da doença e infecção verti-
cal (da mãe para filho durante a gestação ou 
parto).A contaminação congênita pode oca-
sionar diversos danos para a criança como: 
deficiência auditiva, visual e mental, má for-
mação do feto, bem como aborto ou óbito ao 
nascer¹. O enfermeiro da Atenção Primária 
à Saúde (APS) tem papel fundamental e de 
grande importância desde a investigação de 
novos casos até o tratamento da doença. 

Objetivo

Identificar a evolução de casos de sí-
filis em gestantes no município de Chapecó 
— Santa Catarina (SC) no período de 2010 a 
2019, e conforme sua classificação clínica nos 
anos de 2017 a 2019. 

Metodologia

Refere-se a uma pesquisa quantita-
tiva realizada no ano de 2018 e atualizada 
em maio de 2020, utilizando dados da base 
eletrônica DATASUS (TABNET), disponível 
em Doenças e Agravos de Notificação — de 
2007 em diante, no site do Sistema de Infor-
mação de Agravos e Notificações (SINAN)². 
A pesquisa baseou-se em encontrar a evolu-
ção de casos confirmados de sífilis em ges-
tantes por classificação clínica da doença no 
município de Chapecó/SC. 

Resultados e Discussão

O diagnóstico é feito através de teste 
rápido de sífilis, o qual está disponível em 
toda a rede pública do país e em casos de re-

sultado positivo deve-se coletar uma amos-
tra de sangue para confirmação laboratorial 
e também realizar notificação no SINAN. O 
período de detecção e classificação, no caso 
de sífilis em gestante, foi ampliado, passando 
a considerar o pré-natal, parto e puerpério, 
para que haja maior controle da doença, evi-
tando a contaminação congênita. Os exames 
devem ser realizados no primeiro e terceiro 
trimestre da gestação, também no momen-
to do parto. No período de 2010 a junho de 
2019, foram notificados no SINAN o total de 
670 casos de sífilis em gestantes no municí-
pio de Chapecó, sendo que destes três casos 
foram em 2010, três casos em 2011, 18 ca-
sos em 2012, 25 casos em 2013, 50 casos em 
2014, 83 casos em 2015, 103 casos em 2016, 
138 casos em 2017, 179 casos em 2018 e no 
ano de 2019, 68 casos. Casos de gestantes 
com sífilis segundo classificação clínica nos 
anos de 2017 a 2019: Sífilis primária foram 
notificados 37 casos em 2017, 24 casos em 
2018 e dois casos em 2019. Sífilis secundá-
ria notificados em 2017 oito casos, em 2018 
nove casos e em 2019 um caso. Sífilis terciá-
ria realizada a notificação de seis casos em 
2017, seis casos em 2018 e quatro casos em 
2019. A notificação de sífilis latente conta-
bilizou o total de 68 casos em 2017, 96 em 
2018 e 54 em 2019. Como classificação ig-
norada em 2017 19 casos, em 2018 44 casos 
e em 2019 sete casos. Os dados apresentados 
apontam um crescimento gradual e signifi-
cativo dos casos de sífilis em gestantes nos 
últimos nove anos, principalmente nos anos 
de 2017 e 2018, sendo que até o momento 
desse estudo 2019 não apresenta dados in-
tegrais o que impossibilita a comparação. 
Estes resultados foram subsídios para ado-
ção de medidas de controle e manejo dos 
pacientes na APS, existe o Protocolo de En-
fermagem para Manejo da Sífilis em Adulto, 
que respalda e descreve as atribuições do en-
fermeiro diante dos casos positivos da doen-
ça. Abrange a busca de vulnerabilidade, rea-
lização do teste rápido, notificar a Vigilância 
Epidemiológica diariamente sobre os casos 
positivos, efetuar o tratamento, este por sua 
vez está autorizado pela Nota Técnica do 
Conselho Federal da Enfermagem (COFEN) 
N° 03/2017, orientar os prováveis efeitos co-
laterais do tratamento e sobre a relevância 
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de informar o parceiro mesmo que não haja 
mais contato íntimo. Solicitar exames de 
controle no pré e pós-tratamento tal como 
rastreio de outras IST’S, também o acompa-
nhamento dos casos em tratamento através 
de busca ativa realizada pelas Agentes Co-
munitárias de Saúde (ACS) e ainda o treina-
mento da equipe de enfermagem para coleta 
de teste rápido, não esquecendo de registrar 
as medidas realizadas em prontuário³.

Conclusão

Diante do exposto observa-se um ele-
vado número de casos, que apontam para um 
grave problema de saúde pública, revelando 
que a Enfermagem é de fundamental impor-
tância para incentivar e participar de estra-
tégias de promoção da saúde, prevenção da 
doença, busca ativa de vulnerabilidade das 
gestantes em adquirir a doença, bem como 
de indivíduos portadores da sífilis com po-
tencial chance de gestação, também buscar 
uma maior efetividade no diagnóstico e trata-
mento precoce para gestantes e seus parceiros 
através da educação em saúde, conscientizan-
do sobre a gravidade e consequências irrever-
síveis da infecção para o feto e para si mesmo.

Descritores: Complicações Infecciosas 
na Gravidez; Sífilis; Treponema pallidum.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

O Brasil, mesmo com limitações geo-
gráficas e desigualdades sociais, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e com apoio do 
centro de pesquisa de universidades públicas, 
Fiocruz e Instituto Butantã, vem implementan-
do estratégias para o manejo de doenças trans-
missíveis em todo território nacional. Por sua 
expertise com vírus e arbovírus, a contribuição 
na comunidade científica neste momento pode 
ser fundamental para compreensão da fisiopa-
tologia e formas de tratamento da COVID-19. 
Desde o final de dezembro de 2019, a CO-
VID-19, causada pelo novo Coronavírus que 
pode causar Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve -SARS-CoV-2, vem afetando diversos paí-
ses em todo o mundo1, sendo declarada como 
pandemia em março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde. O potencial de transmissão 
e gravidade da doença, a qual tem assolado o 
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Brasil desde o surgimento do primeiro caso 
no final de fevereiro de 20202, tem impelido a 
sociedade em geral a novos comportamentos, 
entre eles o isolamento social e medidas sani-
tárias para proteção. Diante do aumento ex-
ponencial dos casos no mundo e no Brasil, o 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), à 
luz do Art. 6º do Código de Ética dos Profis-
sionais de Enfermagem3, o qual versa sobre o 
direito ao aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos-científicos que dão sustentação à prá-
tica de cuidados, elaborou diversas estratégias 
para instrumentalização dos profissionais de 
enfermagem. Entre essas iniciativas, destaca-se 
a parceria firmada entre o COFEN e a Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para 
o desenvolvimento de cursos na modalidade 
de Ensino à Distância, online, abordando me-
didas de biossegurança para o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19 e atualização em 
cuidados intensivos para pacientes críticos com 
COVID-19, direcionados para profissionais de 
enfermagem, acadêmicos de enfermagem e es-
tudantes do curso técnico de enfermagem. 

Objetivo

Descrever estratégias de ensino desen-
volvidas por tutores e monitores no Ensino 
à Distância. 

Metodologia

Trata-se de relato de experiência de tu-
tores e monitores que atuaram nos cursos pro-
movidos pelo COFEN e UFSC, com início no 
mês de maio de 2020, o qual ofereceu 300 mil 
vagas para enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, estudantes de graduação e de 
curso técnico de enfermagem, em três cursos, 
com duração de 15 dias cada. O curso teve 
participação de todas as regiões do Brasil e de 
diversos estados brasileiros, sendo desenvolvi-
do na plataforma Moodle da UFSC. 

Resultados e Discussão

Foram oferecidos três cursos de maneira 
gratuita, divulgados amplamente em sites e re-
des sociais oficiais e da comunidade em geral e 
desenvolvidos em Ambiente Virtual de Apren-

dizagem. As turmas do curso contaram com 
uma média de 800 participantes, cujo proces-
so de aprendizagem foi mediado por tutores e 
monitores. O ensino à distância é uma estraté-
gia de ensino a qual congrega recursos que fa-
vorecem o aprendizado em saúde4 e é aplicada 
a contextos em que se espera alcançar um de-
terminado objetivo específico, abrangendo um 
número maior de pessoas, considerando as fa-
cilidades de comunicação que extrapolam espa-
ços geográficos. Para desempenhar o papel de 
tutoria houve a exigência mínima de formação 
em graduação em enfermagem e para o papel 
de monitoria a exigência foi ser acadêmico de 
enfermagem. A experiência de trabalhar com 
turmas tão numerosas, mantendo proximida-
de e interesse dos cursistas na modalidade de 
ensino à distância, configurou em um grande 
desafio e necessidade de elaboração de estraté-
gias de comunicação, considerando que o único 
recurso nessa modalidade é a mensagem, seja 
privada ou nos fóruns de discussão. Nesse sen-
tido, as mensagens foram cuidadosamente ela-
boradas para acolher, orientar a navegação na 
plataforma Moodle, direcionar aos recursos de 
aprendizagem disponíveis e de ativar constante-
mente o interesse em manter a participação no 
curso, com vistas a alcançar sua conclusão com 
êxito, chancelada pela emissão do certificado. 
Com duração de 15 dias, os tutores e monito-
res se organizaram para acessar a plataforma 
diariamente, no três turnos do dia, analisando 
as mensagens individuais, as mensagens dos 
fóruns de discussão e relatórios. Os relatórios 
consistem em importante fonte de informações 
para analisar o desempenho dos cursistas, os 
quais demandam necessidade de conhecimen-
to em Excel básico por parte dos tutores e mo-
nitores, para facilitar a análise de desempenho 
de todos os cursistas. Com a análise foi possível 
identificar aqueles que nunca tinham acessado a 
plataforma, ou que estavam sem acessar há mais 
de cinco dias, com o objetivo de motivá-los, res-
gatá-los, entender suas dificuldades. Também 
aos concluintes, se teve o cuidado de oferecer o 
curso seguinte, bem como a pesquisa de satis-
fação, além de orientar o acesso ao certificado. 
O principal desafio foi mediar as discussões nos 
fóruns considerando o cenário que a pandemia 
da COVID-19 tem imposto aos profissionais da 
linha de frente, de diversas dificuldades e tam-
bém de manter o diálogo e participação com 
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turmas tão numerosas. Alguns desafios confi-
guraram dificuldades inerentes a metodologias 
de ensino assíncrono, considerando que cada 
aluno iniciava o curso no tempo que melhor 
lhe convinha, desenvolvendo as atividades na 
sequência que lhes fosse mais intuitiva pulando, 
por vezes, etapas que possivelmente julgassem 
desnecessárias, mas que poderiam afetar o re-
sultado do seu desempenho final. Além dessas 
anteriormente citadas, também foram identifi-
cadas dificuldades típicas do ensino à distância, 
como perda de interesse dos cursistas ao longo 
do processo, dúvidas relacionadas às tecnolo-
gias utilizadas e empecilhos para formação de 
vínculo no meio virtual. Fatores esses que enga-
jaram tutores e monitores a buscar diariamente 
por novas formas de demonstrar disponibilida-
de, mediante comunicação de forma a estabele-
cer um contato empático e individualizado com 
os cursistas, respeitando suas diferentes origens 
e realidades tanto pessoais quanto profissionais. 
Dentre os métodos utilizados para tentar resga-
tar os cursistas, um dos mais fundamentais foi 
o de valorização do conhecimento científico no 
combate aos desafios impostos pela pandemia, 
assim como os benefícios e melhorias que a 
qualificação profissional proporciona tanto na 
segurança da equipe de saúde, quanto na evo-
lução da assistência e do cuidado. Os fóruns de 
discussão podem colaborar para maximizar a 
qualidade da aprendizagem dos estudantes5. Os 
três cursos foram iniciados com uma questão 
norteadora do fórum, cujo resultado demons-
trou ser, a partir dos compartilhamentos dos 
cursistas, ambiente de ricas reflexões e apren-
dizados, ao passo que possibilitou o contato 
com as diversas realidades que os profissionais 
de enfermagem enfrentam nas cinco regiões do 
país e nos três níveis de atenção à saúde. 

Conclusão

As estratégias de ensino empregadas 
viabilizaram a comunicação entre tutores, mo-
nitores e cursistas. Foram elaboradas com cui-
dado para atingir o número expressivo de par-
ticipantes que compuseram cada turma. Como 
os cursos tiveram duração de 15 dias cada, as 
mensagens enviadas foram construídas para 
cada etapa de desenvolvimento dos cursistas, 
com acompanhamento individualizado do de-
sempenho. Nesse sentido, considerou-se que 

um importante fator para o sucesso do ensino 
à distância consiste na mediação realizada por 
tutores e monitores. A mediação qualificada de-
monstrou ser capaz de superar as dificuldades 
presentes em atividades de ensino assíncronas, 
principalmente no diante da atual crise mundial 
de saúde pública provocada pela COVID-19, 
cujo cenário transparece incertezas, perdas e, 
sobretudo, necessidade de instrumentalização 
das equipes de saúde acerca de atualizações so-
bre os processos assistenciais.

Descritores: Enfermagem; Infecções 
por Coronavírus; Educação à Distância; 
Aprendizagem; Tutoria.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A rotina das unidades hospitalares de 
pronto atendimento é ligada à execução de 
inúmeros procedimentos, com interrupções 
consecutivas das atividades, juntamente com a 
sobrecarga de trabalho, são condições que re-
fletem na qualidade do atendimento oferecido. 
Somam-se com isso outros fatores, como por 
exemplo, insuficiência de recursos materiais, 
físicos e de processos operacionais para a as-
sistência que envolve a segurança dos usuários, 
podendo incidir em eventos adversos (EAs), 
isto é, incidentes que causam danos ao paciente, 
e também de erros, negligências, falhas e omis-
sões do processo de assistência, observam-se 
inúmeros eventos adversos, tais como: erro na 
administração de medicamentos, queda, bron-
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coaspiração, mutilação de membros e trauma 
crânio-encefálico, óbitos, que muitas vezes es-
tão relacionados às fragilidades estruturais e do 
processo de trabalho recomendado para o cui-
dado seguro. Dessa forma, ações simples e efe-
tivas, por meio do cumprimento de protocolos 
específicos e da adoção de barreiras de segu-
rança na assistência, podem prevenir situações 
de risco e EAs.¹ O volume e a complexidade 
da assistência no setor de pronto atendimen-
to, avançam com a escalada da violência urba-
na no país, assim como pelo envelhecimento 
populacional, acarretando assistência para 
usuários acometidos por doenças cardíacas, 
cerebrovasculares, traumas e vítimas de causas 
externas.¹ A segurança do paciente estabelece 
um elemento importante para a qualidade as-
sistencial nos últimos anos. Recentemente tem 
alcançado grande proeminência diante das 
mudanças no cenário moderno e competitivo 
dos sistemas de cuidados à saúde, decorren-
tes dos avanços científicos e tecnológicos nas 
áreas clínicas.² O assunto segurança do pacien-
te ganhou importância após a publicação do 
relatório To Err is Human do Institute of Me-
dicine (IOM) dos Estados Unidos da América 
(EUA) em 1999, o qual comprovou, por meio 
de revisões, retrospectivas de prontuários, altas 
taxas de mortalidade decorrentes de erros no 
cuidado à saúde, e não pela doença, definido 
como EAs. O relatório do IOM estimou entre 
44.000 e 98.000 mortes nos Estados Unidos. 
Também apontou prejuízos financeiros e pro-
longamento do tempo de internação. No Bra-
sil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa 
nacional de Segurança do Paciente, definindo, 
por meio da Portaria nº 529, de abril de 2013, 
ações e metas voltadas à qualificação do cuida-
do. Entre as estratégias do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente, incluem-se os seis 
protocolos básicos, definidos pela OMS, inte-
grantes do Programa Nacional de Segurança 
do Paciente: identificação do paciente; cirurgia 
segura; prevenção de úlceras por pressão; prá-
tica de higiene das mãos em serviços de saúde; 
segurança na prescrição, uso e administração 
de medicamentos; prevenção de quedas². 

Objetivo

Relatar a experiência de uma acadêmi-
ca da nona fase, do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), a partir da vivên-
cia do estágio curricular supervisionado I 
(ECS I), sobre o uso de protocolos para a se-
gurança do paciente em um setor de pronto 
atendimento de um hospital de médio porte 
da região oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
referente de natureza descritiva, vivenciado 
durante a disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado I (ECS I) do Curso de Gra-
duação em Enfermagem da Universidade do 
Estado de Santa Catarina, desenvolvida no 
setor de Pronto Atendimento de um hospital 
de médio porte da região oeste de Santa Cata-
rina, no período de agosto a outubro de 2019. 

Resultados e Discussões

O uso dos protocolos na instituição tem 
em vista um atendimento seguro e de quali-
dade a todos os pacientes. São os norteadores 
para todas as ações envolvidas no atendimen-
to. Para implantação dos mesmos é realizado 
um mapeamento e identificado os recursos 
que são necessários para cada tipo de atendi-
mento, assim é desenhado o fluxo a ser segui-
do e as interações entre os processos envolvi-
dos, ficando mais fácil para todos entenderem 
seu papel e a importância dele para obter o 
melhor resultado, assim não somente os mé-
dicos e enfermeiras do setor de pronto atendi-
mento se envolvem com o paciente, mas sim 
toda a equipe de assistência como, laboratório, 
serviços de imagem, UTI e outros setores. É 
realizado um acompanhamento mensal dos 
indicadores de desempenho dos protocolos, e 
se caso for necessário é feito ajustes. Os pro-
tocolos permitem que pacientes de alto risco 
sejam tratados com prioridade, pois a demora 
nestes atendimentos pode levar a resultados 
desastrosos, seja no atendimento, na realiza-
ção de exames ou em procedimentos cirúr-
gicos. A instituição onde ocorreu a vivência é 
toda informatizada, conta com o uso do Pron-
tuário Eletrônico do Paciente (PEP), faz uso 
de diversos protocolos para atendimento aos 
seus pacientes, como protocolo de lavagem de 
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mãos, identificação correta do paciente, risco 
de flebite, dor torácica, AVC, Sepse, medica-
ção segura. O setor do pronto atendimento é 
bem equipado, são utilizados carrinhos de me-
dicações, onde o preparo é feito na frente do 
paciente e realizada checagem beira leito. No 
período em que ocorreu a vivência não foram 
observados erros na administração de medi-
camentos. O uso do PEP é vastamente reco-
nhecido como elemento que facilita o acesso 
da equipe multidisciplinar a informação do 
paciente, o que contribui para a melhora da 
comunicação entre esses profissionais, assim 
ajudando na tomada de decisões clínicas. Está 
também relacionada à segurança do paciente, 
pois permite melhor qualidade de informação 
e maior farmacovigilância, devido à rastrea-
bilidade permitida pelo sistema. As unidades 
com PEP demonstram índices de erros de 
medicação menor em relação às unidades de 
uso do prontuário convencional.³ A equipe já 
se encontra familiarizada com os protocolos e 
seu uso, devido à vários treinamentos que são 
executados. Há uma enfermeira somente para 
educação continuada onde às equipes tem trei-
namentos visando sempre melhorar o ambien-
te de trabalho e diminuição de EAs, observa-se 
que isto é de suma importância para boa ade-
são aos protocolos e rotinas. A assistência de 
enfermagem é fundamental para melhoria da 
segurança do paciente. 

Conclusão

O uso dos protocolos é muito importan-
te para a melhora no atendimento ao pacien-
te, pode ser observado isto nesta instituição, 
através de muito engajamento de toda equipe 
pode se ter um ambiente mais seguro para o 
paciente e seus funcionários. A concepção de 
que as dificuldades de segurança são sistêmi-
cas e a participação dos gestores nas discus-
sões dos incidentes e eventos adversos, assim 
como em investimentos para melhorias assis-
tenciais, demonstra às equipes a importância 
institucional atribuída à segurança.

Descritores: Segurança do Paciente; Pro-
tocolos; Centros de atendimento de urgências.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Sabe-se que o puerpério ou período 
pós-parto é a fase em que ocorrem manifesta-
ções involutivas, ao estado pré-gravídico, das 
modificações locais e sistêmicas provocadas 
pela gravidez e parto.1 No período do puer-
pério imediato, o organismo materno sofre 
modificações que resultam na elevação da 
pressão arterial nas primeiras 24 horas, de-
corrente da contração uterina e da interrup-
ção da circulação placentária.2 O aumento na 
contagem de células sanguíneas e o repouso 
prolongado no leito predispõem a fenômenos 
tromboembólicos.3 A hemorragia pós-parto 
está relacionada a atonia uterina, retenção de 
restos placentários e/ou à coagulação intra-
vascular disseminada, o reitera a importância 
do monitoramento.2 O risco para hemorragia 
pós-parto está presente nas gestações múlti-
plas, polidrâmnio, no trabalho de parto com 
distócias ou parto vaginal operatório.4 Nesse 
contexto, a identificação do diagnóstico de 
Enfermagem Risco de hemorragia, no perío-
do pós-parto, constituinte da implementação 
do Processo de Enfermagem (PE) à mulher 
no puerpério, é fundamental para a prestação 
do cuidado seguro, qualificado e baseado em 
evidência, ainda, para o planejamento de En-
fermagem, sendo uma importante habilidade 
e competência necessária a ser instigada/de-
senvolvida ao longo do processo de formação, 
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como também ao longo do exercício profis-
sional. Assim, experiências que identificaram 
esse diagnóstico de Enfermagem fazem-se 
necessárias serem compartilhadas, visto a 
baixa produção científica em enfermagem 
voltada a essa problemática de saúde pública 
e as diferenças de contextos, no Brasil. 

Objetivo

Relatar a experiência oriunda de um 
estágio na disciplina de Saúde da Mulher, 
frente ao Diagnóstico de Enfermagem de 
Risco de hemorragia, no período pós-par-
to, utilizando-se da Classificação Interna-
cional para a Prática de Enfermagem — 
versão 2017 (CIPE). 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de um estudante de Enfermagem do 10º 
período da Universidade Federal do Mara-
nhão — Campus de Pinheiro. Deu-se ên-
fase nas experiências emergidas do estágio 
curricular na Saúde da Mulher, no mês de 
janeiro e fevereiro de 2020, em um Aloja-
mento Conjunto (AC) de uma maternidade 
do interior do Maranhão, ao diagnosticar, 
em mulheres no puerpério, Risco de he-
morragia, no período pós-parto. 

Resultados e Discussão

Todas as mulheres, no puerpério, as-
sistidas pelo estudante foram diagnosticadas 
com Risco de hemorragia, no período pós
-parto. Anteposto a isso, levou-se, em con-
sideração, no histórico de Enfermagem, os 
fatores relacionados ao parto, seja vaginal ou 
cesárea, bem como a história de partos ante-
riores das mulheres no puerpério e ao fato de 
ser ou não primípara.1-4 Adiante, buscou-se o 
resultado de não ocorrência de hemorragia, 
no período pós-parto, e realizou-se a pres-
crição de Enfermagem, envolvendo a equipe 
de Enfermagem, a acompanhante da mulher, 
no período pós-parto, e, em algumas vez, de-
vido ao estado de consciência, disposição, a 
mulher assistida no puerpério. Assim, foram 
implementadas as seguintes intervenções de 

Enfermagem, conforme a CIPE5: verificar si-
nais vitais de 15 em 15 minutos na primeira 
hora, no período pós-parto; verificar sinais 
vitais de 01 em 01 hora, nas primeiras quatro 
horas, após primeira hora pós-parto; verificar 
sinais vitais de 06 em 06 horas, após 05 pri-
meiras horas de pós-parto; observar sangra-
mento vaginal de 15 em 15 minutos na pri-
meira hora, no período pós-parto; observar 
sangramento vaginal de 01 em 01 hora, nas 
primeiras quatro horas, após primeira hora 
de pós-parto; observar sangramento vaginal 
de 06 em 06 horas, após 05 primeiras horas 
de pós-parto; aplicar compressa fria sobre o 
fundo do útero, por 30 minutos, na primei-
ra 01 hora do período pós-parto; orientar o 
acompanhante a comunicar à Enfermagem 
se observar extravasamento de sangue no 
leito, no período pós-parto; observar colora-
ção da pele da mulher, no período pós-par-
to; elevar membros inferiores da mulher, no 
período pós-parto; garantir conforto da mu-
lher, no período pós-parto. 

Conclusão

Considera-se, portanto, que a ausência 
de estudos científicos, na Enfermagem, sobre 
o Risco de hemorragia, no período pós-par-
to, dificultou a assistência prestada pelo es-
tudante como uma Prática de Enfermagem 
Baseada em Evidência. Por conseguinte, esta 
escassez pode ser decorrente de múltiplos 
fatores, tais como a formação dos profissio-
nais da Enfermagem distante da realidade do 
Sistema Único de Saúde, o foco das pesqui-
sas cientificas em Enfermagem, que busquem 
contribuir para mudanças na realidade, em 
sua maioria, não partirem da necessidade do 
serviço dos trabalhadores da Enfermagem e 
da população assistida e, sobretudo, diante 
dos poucos exemplos de serviços onde há o 
Processo de Trabalho de Enfermagem orga-
nizado, incluindo a implementação do Pro-
cesso de Enfermagem, norteados por uma ou 
mais Teorias de Enfermagem e por Sistemas 
de Classificação em Enfermagem. Por fim, 
a vivência, teórica-prática, permitiu expor a 
necessidade de estudos que propiciem a Pra-
tica de Enfermagem Baseada em Evidência, 
frente ao cuidado à mulher no puerpério, le-
vando-se, em conta, o evitável problema de 

EI
X

O
 2

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: E

N
SI

N
O



188

saúde pública no Brasil — hemorragia, no 
período pós-parto — pois se trata da segun-
da maior causa de morte materna. Ressalta-
se, ainda, a inexistência pré-coordenada, na 
CIPE, do diagnóstico de Enfermagem Risco 
de hemorragia, no período pós-parto. Assim, 
avançar na inclusão desse diagnóstico de En-
fermagem pode tornar possível, em específi-
co à mulher no puerpério, o desenvolvimen-
to de estudos decorrentes desse diagnóstico, 
partindo do aprofundamento do mesmo, de 
resultados esperados e intervenções de En-
fermagem diante dessa problemática, que 
venham a implicar na qualidade em Enfer-
magem e Saúde, na defesa do Sistema Único 
de Saúde, como consequência da Prática de 
Enfermagem Baseada em Evidência.

Descritores: Enfermagem; Processo de 
Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; 
Hemorragia Pós-Parto.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) 
no Brasil é considerada a principal porta de 
entrada dos usuários no Sistema Único de 
Saúde, sendo caracterizada como o conjun-
to de ações individuais, coletivas e familia-
res que envolvem ações de promoção, pre-
venção, reabilitação, tratamento e redução 
de danos. Destaca-se a Visita Domiciliar 
(VD) como um importante instrumento 
de trabalho da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), que possibilita acompanhar a situa-
ção de saúde da família, o conhecimento de 
suas realidades e a identificação dos riscos 
no domicílio, prestando cuidados e orien-
tações as pessoas que muitas vezes não po-
dem frequentar a unidade de saúde. 

Objetivo

Apresentar a importância da visita do-
miciliar na APS para a saúde da família assis-
tida, qualificando a assistência em saúde. 
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Metodologia

Trata-se de um estudo de caso rea-
lizado por acadêmicos de enfermagem da 
Universidade Regional do Cariri, durante 
o estágio supervisionado na APS, por meio 
do acompanhamento de uma família cober-
ta por uma ESF, localizada no município de 
Crato — CE, entre o período de abril a maio 
de 2018, através de visitas domiciliares. 

Resultados e Discussão

A família era do tipo extensiva, com-
posta por quatro membros que viviam com a 
renda oriunda do bolsa família, e do trabalho 
de operador de máquina de A.E.F.V, mascu-
lino, 30 anos. Esse era casado com C.R.L.C., 
sexo feminino, 28 anos, cozinheira. Ao reali-
zar a VD, com todos os membros presentes, 
iniciou-se o acompanhamento com a senhora 
C.R.L.C, a qual se tornou a nossa pessoa alvo, 
por essa apresentar um histórico de apendici-
te durante uma gestação cursada com sepse e 
morte fetal, que seguiu em internamento na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 16 
dias. Na presente visita, a senhorita C.R.L.C. 
seguia em recuperação da apendicectomia, e 
em tratamento de Lesão por Pressão em região 
sacral (estágio III) decorrente do internamen-
to na UTI, na qual apresentou um quadro de 
infecção e consequente debridamento cirúrgi-
co, sendo informada pelo médico que o tempo 
necessário para cicatrização seria de seis meses 
(SIC). No momento da visita a usuária mos-
trou-se triste e preocupada. Desse modo, reali-
zaram-se orientações direcionadas aos familia-
res presentes (esposo e mãe) acerca da técnica 
correta de realização do curativo, também sen-
do orientado sobre a importância da mudança 
de decúbito, incentivo à deambulação precoce, 
e forma correta de acondicionamento dos ma-
teriais utilizados para o curativo. As interven-
ções de enfermagem executadas mostraram-se 
eficazes durante as visitas, ao ser possível ob-
servar um conhecimento mais apropriado da 
família sobre a condição da paciente, essa tam-
bém passou a sentir-se mais aliviada com o su-
porte recebido, e através das orientações todos 
se mostraram mais esperançosos com a recu-
peração de C.R.L.C, e satisfeitos com todas as 
orientações repassadas durante as visitas. 

Conclusão

Diante do exposto percebe-se que a vi-
sita domiciliar é uma importante ferramenta 
para acompanhamento da situação de saúde 
do indivíduo e família, fortalecendo e melho-
rando a assistência de saúde, pois possibilita 
a identificação dos problemas e necessidades 
existentes, devendo-se sempre levar em con-
sideração no planejamento, a singularidade 
de cada um, e os fatores que interferem no 
processo saúde e doença.

Descritores: Atenção Primaria a Saú-
de; Visita Domiciliar; Lesão por Pressão; 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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BIBLIOMETRIA DAS 
PRODUÇÕES ACERCA 

DO ESTRESSE EM 
ESTUDANTES DAS 
ÁREAS DA SAÚDE

VIEIRA, Eliziane Fátima213; 

FERRAZ, Lucimare214; 

ASCARI, Rosana Amora215 

 
E-mail para correspondência: 

elizianefvieira@hotmail.com

213 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
214 Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde. Pro-
fessora Adjunta do Departamento de Enfermagem da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
215 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Departamento de Enfermagem da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A vida acadêmica demanda muitos 
afazeres, como atividades de ensino, pesqui-
sa, extensão, monitoria, estudos para a rea-
lização de avaliações, e atividades teóricas 
e práticas, bem como estágios curriculares, 
o que pode contribuir para o desenvolvi-
mento do estresse no acadêmico. O apare-
cimento do estresse pode trazer dificuldades 
de aprendizagem e alterações negativas no 
desempenho acadêmico. Diante disso, reali-
zou-se um estudo que teve como 

Objetivo

Caracterizar a bibliometria das produ-
ções que abordam o estresse em estudantes 
das áreas de saúde. 
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Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura das seguintes bases de dados: Pu-
bMed Central ®, Biblioteca Virtual em Saúde 
(Bireme) e Cinahl. A busca ocorreu direta-
mente nas bases de dados, com acesso via 
Portal de Periódicos Capes, através da as-
sociação dos descritores em português “Es-
tresse” AND “Estudante” AND “Educação 
Superior”, com auxílio do Programa Acade-
mical. O tempo considerado para essa revi-
são foram os anos de 2014 até 2019.  Após à 
importação dos artigos das bases de dados 
para o Programa Academical, foram rea-
plicados os critérios de inclusão e exclusão, 
totalizando 160 artigos e no final da análise 
considerou-se 25 estudos nesta revisão. 

Resultados e Discussão

Os estudos foram publicados em 21 pe-
riódicos, sendo que a Revista de Enfermagem 
UFPE se destacou com 19 %, por meio de 
quatro publicações. Em seguida, o periódico 
da Revista Latino Americana de Enfermagem 
com duas publicações (9%). Os demais perió-
dicos tiveram somente uma publicação (4,8%) 
sobre estresse em estudantes das áreas da saú-
de. O ano com maior produção foi 2018, com 
48% das publicações, sendo que 92% das pu-
blicações encontram-se na Biblioteca Virtual 
em Saúde. Quanto a abordagem de pesquisa, 
a maioria são quantitativos (70%). 

Conclusão

Os estudos sobre o estresse acadêmico 
ainda são recentes, e a maioria de abordagem 
quantitativa. Sugere-se mais estudos sobre a 
temática, bem como a aplicação de métodos 
qualitativos, visando uma melhor compreen-
são das subjetividades que envolve o estresse 
no universo acadêmico.

Descritores: Estresse; Educação Supe-
rior; Estudante.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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BRINQUEDO 
TERAPÊUTICO E 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

SANAGIOTTO, Gabriela216; 

PEDROSO, Amanda Stoltz217; 

OLIVEIRA, Bruna Pedroso218;

 ANGONESE, Lucas Lasta219;

 LEAL, Tifany Colomé220

E-mail para correspondência: 
gabi.sanagiotto@hotmail.com

216 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
217 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
218 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
219 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
220 Docente de Enfermagem, Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A hospitalização representa para a 
criança uma situação diferente de todas as 
já vivenciadas, constituindo um momento 
de tensão, principalmente quando esta não 
é anteriormente preparada para os proces-
sos aos quais será submetida. Isso porque, 
além de estar em um ambiente impessoal, 
encontra-se cercada por pessoas estranhas 
que a todo o momento a tocam e realizam 
procedimentos. Dessa forma, os aspectos 
que englobam o cuidado de enfermagem, 
bem como a realização do processo de en-
fermagem (PE) é a utilização do brinquedo 
terapêutico (BT), pois através do lúdico, a 
criança tem a oportunidade de raciocinar e 
se descobrir, acarretando em uma melhora 
significativa no seu bem-estar psicofisioló-
gico e psicossocial, aumentando assim sua 
participação no processo de cuidado e di-
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minuindo seu receio referente ao momento 
que estará vivendo. 

Objetivo

Adotar o BT como uma etapa que au-
xilie no desenvolvimento do PE; explicar as-
suntos técnicos de maneira simples e prática; 
diminuir a tensão e a ansiedade; desenvolver 
e instigar a participação das crianças e adoles-
centes hospitalizados no processo de cuidado. 

Metodologia

Este relato de experiência descreve da 
vivência de acadêmicos do curso de enferma-
gem da UDESC durante uma atividade teó-
rica prática na atenção hospitalar pediátrica. 

Resultados e Discussão

Para a atividade proposta, sobre ali-
mentação saudável, foram utilizados brin-
quedos plásticos e laváveis que representas-
sem alimentos considerados saudáveis e não 
saudáveis. Logo, a criança e seu acompa-
nhante foram abordados quanto à temática, e 
como marco inicial da atividade realizamos a 
explanação de como ela se desenvolveria. Os 
brinquedos ficaram dispostos sob uma mesa 
para que o paciente pudesse realizar suas es-
colhas alimentares e identificar suas prefe-
rências. A partir dessas escolhas, os acadêmi-
cos identificaram e dividiram os brinquedos 
em dois grupos — saudáveis e não saudáveis 
e, logo após, iniciaram as orientações e ex-
plicações de forma clara e concisa de acordo 
com a idade, utilizando posteriormente as 
informações obtidas para desenvolver o PE. 
Foi perceptível a participação e interação vo-
luntária dos pacientes durante esse momen-
to e, ainda o conhecimento prévio que eles 
têm acerca do tema abordado. A maioria dos 
pacientes apresentou uma escolha mediana e 
balanceada dos alimentos, além de demons-
trarem interesse e aumento de confiança no 
processo de hospitalização. 

Conclusão

Diante dessa experiência, pode se con-
cluir que a implantação do BT auxiliou na 
interação entre paciente e acadêmico, au-
mentou a confiança e diminuiu o estresse por 
parte do paciente, bem como na coleta de da-
dos específicos que ficam contidos em pron-
tuário e dentro do PE.

Descritores: Cuidados de Enferma-
gem; Jogos e brinquedos; Alimentos Infantis; 
Criança hospitalizada.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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CUIDADOS EM SAÚDE 
MENTAL: OFICINA 

DE BELEZA

CARRARO, Demile Regina221; 

KOHLS, Marta222

 
E-mail para correspondência: 
demile.carraro@hotmail.com

221 Acadêmica de Enfermagem, Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC);
222 Docente doutora em Enfermagem em Saúde Mental, 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A saúde mental é um equilíbrio tão re-
levante quanto a saúde física. Equilíbrio esse 
entre as emoções internas e vivências exter-
nas. Sentimentos de bem-estar, alegria, bom 
humor, paz, dentre outros, podem manifes-
tar uma boa condição psíquica. Quando há 
transtornos mentais por desordem psíquica, 
são fundamentais parâmetros de tratamento 
e de alívio da dor, tanto do paciente quan-
tos dos indivíduos à sua volta. É sabido que 
os cuidados com o usuário com transtor-
nos mentais vai muito além do cuidado do 
modelo biomédico, precisa ser acolhedor às 
suas necessidades, oferecer-lhe autonomia e 
elevar sua autoestima. A enfermagem possui 
papel muito importante frente ao paciente 
de saúde mental. O objetivo da  enferma-
gem  nos centros de atenção psicossocial 
deve ser a promoção de ações terapêuticas 
voltadas para identificar e auxiliar na re-
cuperação do paciente em sofrimento psí-
quico, visando à reabilitação de suas capa-
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cidades físicas e  mentais, respeitando suas 
limitações e os seus direitos de cidadania. 

Objetivo

Proporcionar aos usuários em cuida-
dos intensivos e semi-intensivos do Centro 
de Atenção Psicossocial II (CAPS II) um 
dia de beleza. 

Metodologia

Tratou-se de uma ação realizada por 
uma acadêmica da décima fase do curso de 
enfermagem da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), na disciplina de 
estágio curricular supervisionado II (ECS 
II) realizada no campo de estágio, na unida-
de CAPS II localizada em um bairro do mu-
nicípio de Chapecó — SC. A atividade acon-
teceu no mês de março de 2020 e contou 
com a participação de 12 usuários de ambos 
os sexos que fazem parte do tratamento in-
tensivo e semi-intensivo. 

Resultados e Discussão

Ao relatar a proposta da ação percebeu-
se a alegria dos usuários, visto que vem se 
percebendo no decorrer do estágio que estes 
usuários são bastante carente de atenção indi-
vidual e possuem baixa autoestima. Na ação 
foi dado prioridade à lavagem e banho de 
creme nos cabelos, alguns cortes foram feitos 
com auxílio de outro profissional. No decor-
rer da atividade surgiram vários comentários 
de satisfação: de um elogiar o cabelo do ou-
tro; de olhar-se no espelho e fazer poses; ba-
ter fotos para mostrar; entre outros. Pôde-se 
perceber que há muito tempo esses usuários 
não sentiam-se cuidadas, não se olhavam, 
deixando claro que sentiam falta do olhar da 
família para além do medicamento. 

Conclusão

Foi possível perceber através da ação 
realizada o quanto os usurários de saúde 
mental necessitam de ações que olhem para 
si próprios, que vejam-se além da doença. Fa-
z-se importante que os profissionais da área 
de saúde mental aqui trazendo para enfer-
magem, desenvolvam atividades que tragam 
sensações de bem-estar e sentimentos de afe-
to aos usuários que já estão estigmatizados 
pela sociedade, da mesma forma que torna-se 
relevante envolver os familiares em tais ações.

Descritores: Enfermagem; Saúde men-
tal; Cuidados de Enfermagem; Serviços de 
Saúde Mental, Autoimagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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GRUPO DE ATIVIDADE 
FÍSICA COMO 

ESTRATÉGIA PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

NICODEM, Vanessa223; 

AMTHAUER, Camila224; 

BERTOCHI, Gabriela225

 
E-mail para correspondência: 

vanessa_nicodem@hotmail.com

223 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
224 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente do 
Curso de Enfermagem da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (UNOESC);
225 Xxxxxx.

Introdução

A preocupação da Saúde Pública com 
a inatividade física da população adulta tem 
encorajado as intervenções que incentivem 
a prática regular de atividade física. No 
Brasil, a atividade física tem feito parte das 
agendas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos, como as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. Tais ações são inseridas den-
tro do Sistema Único de Saúde e integram o 
conjunto de iniciativas da Atenção Primária 
à Saúde. A promoção da atividade física na 
APS tem sido uma das ações prioritárias na 
comunidade, em especial para as popula-
ções de baixa e média rendas, visto que sua 
prática regular promove diversos benefícios 
para a saúde física e mental. 
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Objetivo

Relatar a experiência sobre o desenvol-
vimento de um grupo de atividade física no 
contexto da APS, a fim de transformar os pa-
drões de vida dos participantes e criar vínculos 
entre os profissionais de saúde e os usuários. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre o desenvolvimento de um grupo de 
atividade física na APS. Esta atividade acon-
teceu durante o estágio remunerado de uma 
acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina, realizado em 
uma Unidade Básica de Saúde de um municí-
pio do extremo oeste catarinense, entre 2018 
e 2020. A iniciativa para criação do grupo 
aconteceu após ser identificado o interesse de 
usuários em fazer atividades físicas, porém, 
muitos não tinham condições econômicas 
ou apoio profissional para a sua realização. 
Inicialmente, houve a divulgação do grupo e 
àqueles que gostariam de participar deveriam 
contatar as agentes comunitárias de saúde, 
que comunicariam a equipe de Enfermagem, 
responsável por esta atividade. Este processo 
foi desenvolvido e pensado através de reu-
niões com a equipe de saúde, buscando o en-
volvimento e apoio multiprofissional. 

Resultados e Discussão

Participavam dos grupos cerca de dez 
mulheres, com idade entre 40 e 70 anos. Den-
tre as atividades desenvolvidas, estavam as 
orientações sobre as atividades e cuidados à 
saúde, aferição dos sinais vitais, antes e de-
pois dos exercícios e, semanalmente, eram 
verificados peso, altura, circunferência do 
abdômen, coxa e braço. Esses dados eram 
registrados para, posteriormente, fazer um 
levantamento das medidas perdidas. Após 
eram iniciadas a prática de atividades físicas, 
com aquecimento e caminhada, que aconte-
cia no campo de futebol da comunidade. A 
realização das atividades físicas era adapta-
da conforme as necessidades individuais de 
cada usuário. Foi uma experiência positiva 
pelo ótimo envolvimento dos participantes 

com as atividades propostas, havendo intera-
ção entre equipe de saúde e demais usuários. 
Com o andamento do grupo, os participantes 
obtiveram mais motivação devido aos resul-
tados obtidos, como perda de peso, redução 
de medidas e melhora da qualidade de vida. 

Conclusão

Acredita-se que o grupo possibilitou 
aos usuários uma melhora no seu padrão de 
vida em diversos aspectos, como físico, men-
tal e social. Com o apoio da equipe de saúde, 
os participantes puderam desenvolver suas 
atividades com acompanhamento de profis-
sional capacitado, livre de riscos que possam 
acontecer por conta de uma prática incorre-
ta, interagir e trocar experiências com outras 
pessoas, além do fortalecimento de vínculo 
entre o serviço de saúde e a comunidade.

Descritores: Atividade motora; Aco-
lhimento; Enfermagem; Atenção Primária à 
Saúde; Promoção da Saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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IMPORTÂNCIA DO 
ACOLHIMENTO EM 

SAÚDE MENTAL: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

NOGUEIRA KELLING, 
Maurem226; 

KOLHS, Marta227

 
E-mail para correspondência: 

maurem35@gmail.com

226 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
227 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta da Universidade do Estado de Santa Catari-
na(UDESC).

Introdução

O Centro de Atenção Psicossocial In-
fantojuvenil (CAPSi) é um serviço substitu-
tivo do antigo modelo, a partir da Reforma 
Psiquiátrica. Tem como público alvo crian-
ças e adolescentes, com transtorno mental, 
comportamental severo e uso de substancias 
psicoativas. Disponibiliza uma equipe multi-
disciplinar que oferecem atendimento indivi-
dual, oficinas, grupos, visitas domiciliares etc. 
Dentre estes atendimentos está o “acolhimen-
to”, considerada uma das principais diretrizes 
da Política Nacional de Humanização do SUS. 
É o primeiro contato do usuário com serviço, 
e pode ser considerado como um ampliador 
relacional, que permite vínculo entre o pro-
fissional e usuário, construindo relações que 
levam a efetivação da humanização do cui-
dado. No CAPSi, o acolhimento apresenta-se 
como uma possibilidade de “olhar” o usurá-
rio em sofrimento mental na integralidade da 

EI
X

O
 2

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: E

N
SI

N
O



200

sua necessidade, indo além de uma avaliação 
psicopatológica e progredindo para a com-
preensão no contexto vivencial, relacional e 
comunitário em que está inserido. 

Objetivo

Relatar vivencias sobre o acolhimento 
de usuário em um CAPSi. 

Metodologia

Trata-se de um relato de vivencia sobre 
o acolhimento. Este ocorreu em março de 
2020, durante o Estágio Curricular Supervi-
sionado II (ECS II), na Graduação em Enfer-
magem da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, no CAPSi de Chapecó/SC. 

Resultados e Discussão

O acolhimento na atenção em Saúde 
Mental é uma prática de grande relevância, 
pois é neste momento em que o profissional 
inicia o vínculo com o usuário. Requer uma 
postura ética que implica na desconstrução 
de ordem moral, das definições formadas 
em torno do ideal de infância, adolescência, 
família e saúde. Exige do profissional um 
descentramento de sua habitual leitura de 
mundo para contextualização subjetiva e cul-
tural da experiência do usuário. No CAPSi, 
o acolhimento é realizado diariamente atra-
vés da agenda de atendimento, por psicólo-
ga, enfermeira e assistente social. O usuário 
pode acessar o serviço por demanda espon-
tânea, porem o mais comum é por encami-
nhamentos das Unidades Básicas de Saúde. 
O acolhimento é um atendimento onde se é 
levantada história pregressa e atual do usuá-
rio, família e das relações sociais; queixas 
principais; tratamentos; comorbidades; per-
cepção do acolhedor sobre o usuário. Todos 
os casos acolhidos são levados para reunião 
de equipe para socialização e construção do 
Plano Terapêutico ao usuário. Este olhar in-
terdisciplinar para com o usuário acolhido 
foi um dos principais momentos vivenciados, 
pois a partir de um acolhimento empático, 
muitas vezes com relatos de violência, triste-
zas e emoção o profissional tem de manter o 

equilíbrio, ser acolhedor com usuário dentro 
de suas necessidades. A decisão em equipe da 
terapêutica e condutas a ser seguidas, alivia/
divide a responsabilidade do acolhedor, pois 
os olhares dos diferentes profissionais sobre 
cada caso torna o serviço mais humanizado, 
menos estigmatizante aos usuários que já so-
frem o preconceito da sociedade. 

Conclusão

O processo de acolhimento além de ser 
um instrumento que transforma a ordenação 
dos métodos de trabalho em saúde mental, 
configura-se como espaço privilegiado de 
expressão da diversidade de compreensões 
e valores, sendo que o olhar interdisciplinar 
sobre cada caso acolhido permitindo acessar 
a construções de um cuidado integral e hu-
manizado ao usuário do CAPSi.

Descritores: Acolhimento; Saúde Men-
tal Infantojuvenil; Saúde Pública. 

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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MÉTODOS NÃO 
FARMACOLÓGICOS 

PARA ALÍVIO DA 
DOR NO TRABALHO 
DE PARTO: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

JOHANN, Gabrieli 
Regina Perin228; 

MATIAS, Lucas da Silva229; 

GASPARIN, Vanessa 
Aparecida230

 
E-mail para correspondência: 

gaby.johann@hotmail.com

228 Acadêmica de Enfermagem, da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
229 Acadêmico de Enfermagem, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC);
230 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

O trabalho de parto (TP) é um acon-
tecimento fisiológico no corpo da mulher, o 
qual é caracterizado pela ocorrência de con-
trações associadas a dor. Desta forma, com 
o intuito de aliviar as dores nesse momento, 
são utilizados os métodos não farmacoló-
gicos que se caracterizam como uma parte 
do cuidado que necessita de conhecimento 
e qualificação para que se desenvolva de ma-
neira correta e efetiva. O uso dos métodos 
não farmacológicos é estudado desde 1960, 
mas passou a ser utilizado posterior a 1990 
no Brasil, seguindo as diretrizes e recomen-
dações do Ministério da Saúde para assis-
tência ao parto humanizado. Os métodos 
utilizados são baseados em conhecimentos 
previamente estruturados, mas não necessi-
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tam de instrumentos complexos ou refinados 
para serem utilizados, podendo ser efetuados 
também, pelo acompanhante de escolha da 
mulher, com as devidas orientações. 

Objetivo

Relatar a experiência vivenciada por 
acadêmicos de enfermagem em um centro 
obstétrico, acerca da terapia não medicamen-
tosa para alívio da dor com mulheres em TP. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado, no centro obstétrico do hospi-
tal de referência do município de Chapecó, 
Santa Catarina, no dia 10/10/2019, com mu-
lheres admitidas no setor em TP. Tal pro-
posta compõe as atividades teórico-práticas 
realizadas no sexto semestre do curso de 
Graduação em Enfermagem da Universida-
de do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
no que compete ao componente curricular 
de Saúde da Mulher e do Recém-Nascido. 

Resultados e Discussão

Durante o acompanhamento dessas 
parturientes dentre os métodos não farma-
cológicos disponíveis na unidade, foram 
utilizados: a bola suíça que possibilita vários 
exercícios, dentre eles projeção da pelve para 
frente e para trás e movimentos rotativos, 
que nesse caso foram utilizados para promo-
ção do relaxamento da parturiente, exercício 
do períneo e alívio da dor. Foram utilizadas 
também técnicas e exercícios respiratórios, 
cuja função é melhorar o nível de saturação, 
estimular a concentração e diminuir a ansie-
dade, além de promover uma adequada oxi-
genação ao feto. Utilizou-se também, a barra 
fixa na parede que estimulou a movimenta-
ção da mulher por meio de agachamentos. 
A banqueta de parto foi utilizada associada 
ao massageador manual, principalmente na 
região lombar, local de bastante queixa pelas 
mulheres durante o TP. 

Conclusão

Apesar de curto período de acompa-
nhamento, foi perceptível a satisfação das par-
turientes em estarem realizando as atividades 
com auxílio, principalmente nos momentos 
da ocorrência de contrações, que além de di-
minuir a sensação de dor, promoveu maior 
segurança e humanização na assistência. 

Descritores: Obstetrícia; Gestantes; 
Dor do Parto; Cuidados de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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O CONHECIMENTO DAS 
MULHERES ACERCA DOS 

OBJETIVOS DO EXAME 
CITOPATOLÓGICO

AROSSI, Eduarda Vanessa231;
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GASPARIN, Vanessa 
Aparecida235; 

ZANOTELLI, Silvana 
dos Santos236

 
E-mail para correspondência: 

eduarda-vanessa@outlook.com

231 Acadêmica de Enfermagem, da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina;
232 Acadêmica de Enfermagem, da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina;
233 Acadêmica de Enfermagem, da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina;
234 Acadêmica de Enfermagem, da Universidade do Es-
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Universidade do Estado de Santa Catarina;
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Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

O câncer de colo de útero é uma doen-
ça com evolução lenta e que apresenta índices 
elevados de incidência e mortalidade. A pre-
venção primária desta doença está associada 
à diminuição do risco de contágio pelo HPV 
(Papilomavírus Humano), enquanto a secun-
dária relaciona-se a detecção precoce por meio 
da realização periódica do exame citopatoló-
gico, o qual está indicado às mulheres que já 
iniciaram a vida sexual na faixa etária de 25 à 
64 anos, com periodicidade trienal após dois 
exames anuais com resultado normal. 

Objetivo

Relatar o propósito das mulheres que 
buscavam a realização do exame citopatológi-
co na Rede Feminina de Combate ao Câncer. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
acerca das vivências adquiridas durante as 
atividades teórico-práticas (ATP) da disci-
plina de Enfermagem no Cuidado à Mulher 
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e Recém-Nascido ministrada na sexta fase 
do curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). As atividades de cunho gineco-
lógico foram realizadas na Rede Feminina 
de Combate ao Câncer da cidade de Cha-
pecó, no período de abril de 2019. O servi-
ço oferta a coleta do exame citopatológico 
de segunda a sexta-feira, de forma gratuita 
para todas as mulheres residentes na cidade 
e os atendimentos ocorrem mediante agen-
damentos e livre demanda. 

Resultados e Discussão

Dentre as etapas prévias da coleta, 
normatizadas pelo Ministério da Saúde, o 
diálogo frente ao propósito do exame é reco-
mendado. Durante as consultas de enferma-
gem, essa indagação foi feita, concedendo 
à devolutiva quando fez-se necessário. Ob-
servou-se que uma parte das mulheres tinha 
a finalidade do exame muito bem definida, 
outras relacionavam o propósito ao diag-
nóstico de alguma infecção sexualmente 
transmissível, enquanto outra parte afirma-
va buscar o exame para verificar a condição 
ginecológica atual. Percebe-se que apesar de 
várias ações voltadas a prevenção do câncer 
de colo uterino, a exemplo do outubro rosa, 
nem todas as mulheres residentes em Cha-
pecó tem totalmente esclarecido o propósito 
da realização do exame citopatológico, no 
entanto, preocupam-se com sua saúde bus-
cando regularmente a realização do exame, 
mesmo que por objetivos equivocados. 

Conclusão

As vivências em campo de prática re-
presentam uma extensão do conhecimento 
aplicado em sala de aula, através delas há a 
inserção do futuro profissional enfermeiro 
com a realidade da comunidade, proporcio-
nando a troca de saberes e aplicação do co-
nhecimento adquirido.

Descritores: Teste de Papanicolau; Saú-
de da Mulher; Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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RELEVÂNCIA NA 
APLICABILIDADE DE 

NOVAS METODOLOGIAS 
NO ENSINO PRÁTICO 

DE ENFERMAGEM

HAAG, Luana Carolina237; 

VENDRUSCOLO, Carine238

 
E-mail para correspondência: 

luanahaag1@gmail.com

237 Acadêmica do curso de enfermagem, Departamen-
to de Enfermagem, UDESC — Universidade do Esta-
do de Santa Catarina;
238 Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem, 
UDESC — Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

As metodologias têm sido criadas no 
intuito de transformar o processo educativo e 
tornar o aprendizado mais eficaz. Atualmente 
existem diversas metodologias a serem apli-
cadas no ensino prático, as quais refletem na 
formação do profissional de enfermagem. 

Objetivo

Identificar e discutir a relevância que 
novas metodologias no ensino-aprendizagem 
da prática de enfermagem têm na formação 
do profissional enfermeiro. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão literária reali-
zada em maio de 2020, por meio de uma base 
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eletrônica de dados (Google acadêmico®). Os 
descritores utilizados foram “enfermagem”, 
“ensino” e “prática” e os critérios de inclusão 
para a filtragem dos trabalhos foram artigos 
em português e publicados nos últimos três 
anos. A partir do número total obtido foi fei-
ta uma redução, reduzindo à três publicações 
que atenderam aos critérios e ao objetivo. Es-
tas foram lidas em sua íntegra e analisadas a 
partir do interesse dos autores em reconhecer 
e discutir novas metodologias a serem utili-
zadas no cenário prático que envolve o pro-
cesso de aprendizagem em enfermagem. 

Resultados e Discussão

Os artigos selecionados abordaram no 
seu desenvolvimento diferentes metodolo-
gias a serem aplicadas no ensino prático em 
enfermagem, dentre elas o uso de feedback, 
simulações clinicas realistas e o uso de dispo-
sitivos móveis. Apesar de bastante simples, 
o feedback aponta para a melhora no desen-
volvimento das habilidades práticas. O estu-
do mostra não só o quão eficaz esse método 
foi ao ser aplicado, como também aponta a 
necessidade de consolidação do mesmo en-
tre os docentes. Do mesmo modo, as simu-
lações clínicas realistas são apontadas como 
essenciais na formação dos estudantes, auxi-
liando no processo de desenvolvimento de 
competências, que só são adquiridas na prá-
tica. Por fim, os dispositivos móveis no ensi-
no, apesar de ainda pouco utilizado, tem se 
mostrado cada vez mais eficiente no sentido 
de auxiliar os alunos quando não se encon-
tram na presença de seus preceptores. 

Conclusão

Conclui-se que, apesar de diferentes, 
as metodologias contribuem para a aprendi-
zagem prática dos acadêmicos. É imprescin-
dível que, diante das inovações no proces-
so de ensino e aprendizagem, novas formas 
de ensino sejam aplicadas e aprimoradas 
no cenário prático, de modo que possam 
desenvolver a confiança e a autonomia nos 
estudantes, o que refletirá em toda sua vida 
profissional. Para que isto ocorra, é funda-
mental que as universidades criem espaços 
onde essas questões possam ser discutidas, 
partindo do pressuposto de que as novas 
metodologias contemplem não só aspectos 
técnicos como também éticos e políticos, 
além de possibilitarem o protagonismo dos 
futuros enfermeiros, desde a formação.

Descritores: Enfermagem; Ensino; 
Educação em Enfermagem.

Eixo Temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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USO DE MÍDIAS COMO 
ESTRATÉGIA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
PARA GESTANTES 

E PUÉRPERAS 
SOBRE O COVID-19

AROSSI, Eduarda Vanessa239;
 BARTNISKI, Karieli 
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GASPARIN, Vanessa 

Aparecida241; 
ZOCCHE, Denise Antunes 

de Azambuja242; 
ZANOTELLI, Silvana 
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DALL’AGNOL, Andreia Cristina244

 
E-mail para correspondência: 

eduarda-vanessa@outlook.com

239  Acadêmica de Enfermagem, da Universida-
de do Estado de Santa Catarina;
240  Acadêmica de Enfermagem, da Universida-
de do Estado de Santa Catarina;
241  Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Do-
cente da Universidade do Estado de Santa Catarina;
242  Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Do-
cente da Universidade do Estado de Santa Catarina;
243  Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Do-
cente da Universidade do Estado de Santa Catarina;
244  Enfermeira, Mestranda em Enfermagem, 
Docente da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução

A pandemia emergente do novo Co-
ronavírus (COVID -19) que chegou ao Bra-
sil neste ano causando o óbito de mais de 10 
mil pessoas até o momento, afeta a popula-
ção de todas as idades, no entanto, existem 
alguns grupos que são mais vulneráveis como 
idosos e pessoas com condições de saúde pré
-existentes como hipertensão, cardiopatias e 
doenças pulmonares, os quais desenvolvem 
os sintomas mais graves com mais facilidade. 
Nesse grupo, também estão incluídas gestan-
tes em qualquer idade gestacional e puérpe-
ras até duas semanas pós-parto, incluindo as 
que tiveram aborto ou perda fetal. Com vis-
tas a direcionar informações referentes à pre-
venção e ao cuidado que as mulheres devem 
ter no ciclo gravídico-puerperal, elaborou-se 
material educativo instrucional do tipo vídeo 
que abordasse tais temáticas. 

Objetivo

Relatar a produção do material edu-
cativo instrucional e disseminar informa-
ções pertinentes as gestantes e puérperas 
sobre o COVID-19. 
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Metodologia

Para a criação e edição do vídeo foi utili-
zado um software disponível na web denomi-
nada Powtoon vídeo maker. No primeiro mo-
mento foi escolhido o conteúdo em bases de 
dados e sites de cunho científico. Escolhidos 
os conteúdos, a etapa seguinte foi a revisão e 
validação dos mesmos por docentes experti-
ses na atenção a saúde da mulher do curso de 
Enfermagem da Universidade do Estado de 
Santa Catarina. Escolhidos os conteúdos, rea-
lizou-se então a etapa de criação e edição por 
duas acadêmicas do curso de enfermagem da 
referida instituição. Todo o conteúdo aborda-
do foi confeccionado com uso de animações 
relacionadas, visando maior proximidade 
com a realidade apresentada. Todo o trabalho 
foi feito remotamente, com compartilhamen-
to de materiais e versões, até a aprovação final 
do material pelas expertises. Na última etapa 
o vídeo foi divulgado em redes sociais de co-
municação como Instagram e WhatsApp. 

Resultados e discussão

Criou-se um material educativo ins-
trucional com duração de 3:02 minutos e 
direcionado a gestantes e puérperas com um 
conteúdo descrito de forma simples, com 
linguagem clara, facilitando o entendimento 
do público alvo acerca dos cuidados que as 
gestantes precisam ter frente a COVID-19. 
Os conteúdos abordados foram dirigidos aos 
principais cuidados a serem tomados para a 
proteção e prevenção da COVID-19, incluin-
do situações específicas vivenciadas por essa 
população, tais quais: comparecimento a con-
sultas pré-natais, rotinas de exame e vacinas, 
orientações trabalhistas, via de parto, trans-
missão vertical, aleitamento materno com 
seus respectivos cuidados e visitas pós-parto 
à mãe e recém-nascido. 

Conclusão

A gestação e o puerpério são momentos 
especiais e cheios de emoção na vida de uma 
mulher, enfrentar essa pandemia nessas situa-
ções pode causar medo, ansiedade e insegu-
rança nas puérperas. Frente à dificuldade de 
procura dos serviços de saúde neste momento, 
as dúvidas em relação a como agir nessas si-
tuações surgem e precisam ser sanadas, a reali-
zação de orientação e divulgação de forma re-
mota se torna um meio acessível para prestar 
essas informações, se tornando um aliado na 
atuação de profissionais da saúde. 

Descritores: Infecções por Coronaví-
rus; Gravidez; Período Pós-Parto; Educação 
em saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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VISITA DOMICILIAR 
PUERPERAL: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA COM 

POPULAÇÃO IMIGRANTE
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248 Acadêmica de enfermagem, da Universidade do Es-
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Introdução

A miscigenação é uma característica 
marcante do povo e da cultura brasileira, 
uma vez que desde o início dos tempos o 
Brasil tem se mostrado um país que acolhe, 
integra e expande as relações interculturais 
de forma abrangente. Na área da saúde, por 
exemplo, a Política Nacional de Humaniza-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS) — Hu-
manizaSUS estabelece o acolhimento como 
um dos processos constitutivos das práticas 
de prevenção e promoção da saúde, tendo 
como papel fundamental integrar não so-
mente o brasileiro, mas também priorizar os 
imigrantes que residem atualmente no país. 
Contudo, apesar de todos os esforços, en-
contram-se barreiras que diminuem essa in-
tegração de maneira horizontal, sendo essas 
desde a comunicação até a aceitação e conti-
nuidade de tratamentos indicados devido ao 
distanciamento cultural entre as formas de 
prevenção, diagnósticos e tratamento. Des-
sa forma, a visita domiciliar (VD) pode ser 
vista como uma estratégia que aproxima os 
profissionais de saúde dos diferentes grupos 
de imigrantes residentes no Brasil. 
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Objetivo

Relatar a experiência de uma visita 
domiciliar realizada à uma puérpera de ori-
gem haitiana. 

Metodologia

O presente relato descreve a vivência 
de acadêmicos da sexta fase do curso de en-
fermagem da UDESC, durante uma visita 
domiciliar no território pertencente a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do Jardim do 
Lago na cidade de Chapecó/Santa Catarina, 
no mês de outubro de 2019. Tal ação com-
põe as atividades teórico práticas (ATP), da 
disciplina de Enfermagem no Cuidado da 
Mulher e Recém-Nascido. 

Resultados e Discussão

Com o auxílio da agente comunitá-
ria de saúde (ACS), conseguiu-se localizar 
a residência da puérpera, ao chegar ao lo-
cal observou-se que a mesma residia com 
mais pessoas do grupo familiar, que a pou-
co tempo haviam chegado no país. Por esse 
motivo, teve-se muita dificuldade na comu-
nicação, visto que a puérpera e as demais 
mulheres não entendiam o português e os 
homens, que geralmente são os aprendem 
o idioma, ainda haviam tido pouco contato 
com a língua. Visando atender as prerro-
gativas da VD puerperal e estabelecer uma 
forma de comunicação clara, todo o diálogo 
foi estabelecido pelo Google tradutor, onde 
os acadêmicos questionavam, escreviam as 
orientações, traduziam e a puérpera fazia 
a leitura. Durante a avaliação da puérpera 
e do recém-nascido (RN), observou-se um 
padrão inadequado de amamentação, o qual 
poderia estar interferindo nos níveis glicê-
micos do RN. Dessa forma, a maioria das 
informações relacionaram-se ao aleitamen-
to materno de forma adequada, rotinas de 
sono, cuidado e higiene do binômio, além 
do reforço frente ao agendamento da con-
sulta puerperal na unidade de saúde, bem 
como o acompanhamento de puericultura. 

Conclusão

Diante dessa experiência, pode-se 
concluir que apesar das dificuldades que 
possam emergir na assistência à população 
imigrante, métodos para diminuir este en-
trave podem e devem ser estabelecidos pelos 
gestores e trabalhadores da área da saúde, 
sendo colocado em prática por toda a equi-
pe multidisciplinar. Essa organização favo-
rece a qualificação da assistência prestada 
e pode intervir positivamente no estado de 
saúde do indivíduo e da coletividade.

Descritores: Visita Domiciliar; Etno-
logia; Comunicação; Período Pós-Parto; En-
fermagem.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Introdução

Quando a integridade da pele é preju-
dicada, seja por lesões advindas de doenças 
ou por traumas, o organismo ativa o proces-
so de cicatrização para que a pele venha a 
regenerar-se. Vários fatores, no entanto, vão 
influir para a rápida ou lenta regeneração do 
tecido, como fatores locais: local e profun-
didade da ferida, infecção local, presença de 
secreção, e outros. Como fatores sistêmicos: 
estado nutricional, presença de obesidade, 
diabetes, hipertensão, entre outros, sendo 
esses, alguns fatores que influenciam na len-
ta reparação da pele. 

Objetivo

Apresentar a importância dos cuidados 
com as feridas, mostrando como diversos fa-
tores podem influenciar de modo negativo 
no processo de cicatrização. 
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Método

Estudo qualitativo descritivo, do tipo 
relato de caso, realizado por meio de visitas 
domiciliares durante a disciplina de estágio 
curricular supervisionado de enfermagem, 
na Atenção Primária à Saúde, através do 
acompanhamento de uma paciente assistida 
por uma equipe da ESF, localizada na cidade 
de Crato — Ceará, no período de abril a maio 
de 2018, no qual fora utilizado o processo de 
enfermagem para obtenção dos dados e ca-
racterização da paciente. 

Resultados e Discussão

A paciente é a dona M. S. S. de 45 anos, 
caracterizada como um adulto com risco 
cardiovascular, apresentando hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, 
obesidade mórbida (150 kg), sedentarismo, 
artrite e artrose. Essa havia realizado uma 
cirurgia na região abdominal, para retira-
da de hérnias umbilicais, porém após dois 
anos a ferida pós-operatória ainda não ha-
via fechado, pois costumava cobrir a ferida 
o dia inteiro com fraldas, o que juntamente 
com o peso corporal sobre o local, a baixa 
perfusão, e a presença de diabetes, auxiliava 
na baixa oxigenação do local da ferida, difi-
cultando a cicatrização, e contribuindo para 
as recorrentes infecções. Assim, durante as 
visitas, e com base nos Diagnósticos de En-
fermagem NANDA-I, puderam ser identifi-
cados os principais diagnósticos: Deambu-
lação e circulação prejudicadas relacionadas 
à dor, força muscular insuficiente, e obesida-
de; Estado nutricional desequilibrado mais 
do que as necessidades corporais, relaciona-
da ao estilo de vida; Conforto físico e social 
prejudicado relacionado aos sintomas da 
doença; Risco de perfusão tissular cardíaca 
diminuída, relacionada ao diabetes mellitus, 
obesidade, e hipertensão; e infecções recor-
rentes da ferida, que estava bem evidenciada 
pela presença de secreção amarelada e odor 
fétido. Desse modo, a cada visita implemen-
tou-se cuidados de enfermagem, orientando 
a paciente e a família acerca do procedimen-
to correto da troca do curativo e os cuidados 
com a pele, encorajando a paciente a avaliar 
o próprio comportamento e monitorando o 

nível de responsabilidade assumido por essa, 
estimulando a prática de pequenos alonga-
mentos para melhoria da circulação, e sobre 
as mudanças de hábitos alimentares, o qual, 
levamos uma nutricionista para trabalhar 
com a família esse ponto, entre outros 

Conclusão

Entende-se que o processo cicatricial é 
complexo, tendo-se em vista que abrange di-
versos fatores para que haja uma recuperação 
de eficácia, fazendo-se necessário que o pa-
ciente tenha uma avaliação holística, e acom-
panhamento multiprofissional, enfatizando-se 
sempre as orientações e cuidados, e esperan-
do-se que tais fatores negativos sejam dimi-
nuídos, para que se obtenha uma redução dos 
danos, e a melhoria do quadro cicatricial.

Descritores: Ferida Cirúrgica; Infec-
ção da Ferida Cirúrgica; Cicatrização; Visita 
Domiciliar.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM 

ENFERMAGEM: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

E PRÁTICA

SPONCHIADO, Laura Franco256; 

JARDIM, Patrícia 
Evelyn da Costa257;

AMPESE, Andresa258;

PAIER, Iohana259;

LINDEN, Evelin de Souza260;

 AIRES, Marinês261

 
E-mail para correspondência: 

laura_sponchiado011@hotmail.com

256 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
257 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
258 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
259 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
260 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI);
261 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Enfermagem da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Coordenadora e Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões (URI).

Introdução

O estágio supervisionado constitui-se 
de uma atividade de ensino obrigatória, que 
deve ser realizada pelo discente no âmbito de 
sua formação acadêmica, contemplando car-
ga horária pré-estabelecida em sua institui-
ção de ensino sob orientação e supervisão de 
professor-orientador e/ou profissionais cre-
denciados e contratados para este fim, dentro 
do serviço de saúde. Para o curso de Enfer-
magem, a prática do estágio supervisionado 
final, relata com clareza e profundidade a for-
mação técnica/científica, inserindo o discen-
te nos serviços de assistência em saúde, em 
seus mais diversos campos de formação pro-
fissional, seja em contexto hospitalar, Aten-
ção Primária à Saúde (APS), ambulatórios es-
pecializados, Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), Home Care e demais 
serviços que compõem o sistema de saúde. 

Objetivo

Relatar as experiências vivenciadas das 
acadêmicas de enfermagem no estágio super-
visionado I E em contexto hospitalar.
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 Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de caráter descritivo desenvolvido a partir 
de atividades desenvolvidas no estágio su-
pervisionado do IX semestre do curso de 
graduação em Enfermagem da Universida-
de Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI). O cenário do estudo e campo 
de formação para o curso é um hospital de 
grande porte, localizado no norte do Esta-
do do Rio Grande do Sul (RS), campo este, 
referência para o Sistema Único de Saúde 
(SUS)  que  compreende aproximadamen-
te 144 municípios, distribuídos em quatro 
coordenadorias regionais de saúde, abran-
gendo uma população de aproximadamen-
te 1.158.000 de habitantes e referência para 
atendimento de procedimentos de alta com-
plexidade. O período do estudo, inicialmente 
compreendia uma carga horária de 420 horas, 
estratificando em 6 horas diárias. O estágio 
supervisionado teve início no dia 09 de mar-
ço de 2020 com data prevista para término no 
dia 12 de junho de 2020. Aos dezessete dias 
do mês de março, as acadêmicas foram infor-
madas da suspensão temporária das ativida-
des de ensino pela pandemia de Sars-Cov-2, 
que ora assola nosso mundo, impactando di-
retamente o sistema de saúde global. 

Resultados e Discussão

Ao ingressarem no ambiente hospi-
talar as acadêmicas foram orientadas pela 
supervisora, quais setores estariam dispo-
níveis para a inserção, neste contexto cada 
acadêmica buscou dentro de suas preferên-
cias, o setor com maior afinidade, dentre 
eles foram escolhidos: Unidade de Terapia 
Intensiva — neonatal, oncologia e andares 
clínicos, onde a diversidade de patologias 
foram encontradas. Mesmo com a suspen-
são temporária das práticas devido a pande-
mia, as acadêmicas puderam em poucos dias 
articular o conhecimento teórico- científico 
na prática, vivenciando situações cotidianas 
do enfermeiro enquanto gestor da unidade, 
tomando decisões, além do olhar clínico 
voltado aos pacientes, especialmente aqueles 
com quadro clínico grave, auxiliando e pres-
tando assistência juntamente com a equipe. 

Conclusão

Portanto o estágio supervisionado I, 
além de conhecimentos nos setores clínicos 
que trazem uma visão ampla da realidade 
sentida no serviço de saúde o qual vem con-
tribuindo muito para a formação de profis-
sionais críticos e generalistas. 

Descritores: Enfermagem Prática; En-
fermagem; Estágio Clínico.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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METODOLOGIA ATIVA: 
ESTRATÉGIA DE 

ENSINO NA FORMAÇÃO 
DO ENFERMEIRO

FREITAS, Luana 
Cristina de Souza262; 

CASTRO, Sybelle de Souza263; 
SILVA, Vanessa Cristina 

Regis da264; 
NETO, Genezio Cândido 

do Nascimento265; 
ARAUJO, Ana Paula Alves266;

 ARAUJO, Ana Cláudia 
Moura Caetano267

 
E-mail para correspondência: 

luanacristinaf@hotmail.com

262 Enfermeira. Mestre. Universidade Federal do Triân-
gulo Mineiro;
263 Enfermeira. Pós Doutora. Docente na Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro;
264 Enfermeira. Mestranda. Fisioterapeuta na Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro;
265 Enfermeiro. Pós-graduado, enfermeiro na Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro;
266 Enfermeira. Mestre. Enfermeira na Prefeitura Mu-
nicipal de Uberaba;
267 Enfermeira. Mestre. Enfermeira na Prefeitura Mu-
nicipal de Uberaba.

Introdução

A metodologia ativa de ensino incor-
pora estratégias pedagógicas centradas no 
discente, no qual, o estudante exerce prota-
gonismo das ações. Sendo a “Aprendizagem 
Baseada em Problemas ou Problem Based 
Learning (PBL)” uma das estratégias de me-
todologias ativas que objetiva maior parti-
cipação do aluno na elaboração do conhe-
cimento, traz benefícios para a prática de 
preceptoria e prepara o aluno de graduação 
para a discussão e solução de casos clínicos. 

Objetivo

Empregar o uso da metodologia ativa: 
Aprendizagem baseada em Problemas como 
plano de preceptoria dos alunos de gradua-
ção em Enfermagem. 

Metodologia

O estudo deu-se em um hospital de 
clínicas, destinado ao ensino dos cursos de 
graduação e residência da área da saúde de 
uma Universidade Federal. A metodologia 
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foi aplicada com discentes de graduação em 
Enfermagem do último ano, no qual foram 
estabelecidos previamente, entre docente e 
preceptor, por meio de plano de ensino, os 
temas que deveriam ser abordados. 

Resultados

A utilização do referido método na 
prática clínica possibilitou interação refle-
xão entre o conteúdo teórico vivenciado em 
sala de aula com as situações reais em campo 
de estágio. Construiu-se o aprendizado pela 
compreensão baseada nas teorias científicas, 
bem como, conceitos que oportunizaram 
planejamentos efetivos na construção de sig-
nificados consistentes de saúde. O ambiente 
da clínica permite construir e reconstruir 
conhecimentos, oportunizando durante as 
discussões o processo de desenvolvimento 
ação-reflexão-ação sobre as atividades edu-
cacionais e assistenciais executadas pelos 
graduandos em Enfermagem. O preceptor é 
um condutor que ensina a realização de pro-
cedimentos técnicos e sendo também um 
moderador da discussão de casos. 

Conclusão

A preceptoria realizada pelo profissio-
nal contratado pelo serviço de saúde exige 
estratégias dinâmicas de ensino de modo a 
oportunizar a interdisciplinaridade entre os 
diversos conceitos aprendidos na academia 
com o cotidiano do campo prático, assim 
como, o sucesso da abordagem se dá pela im-
portância em se conhecer e discutir o plano 
de ensino realizado pelo docente conduzido 
pelo preceptor. Na avaliação dos alunos esta 
metodologia foi válida e deve ser continuada 
por todos os setores de estágio.

Descritores: Preceptoria; Educação 
em Enfermagem; Aprendizagem Baseada em 
Problemas.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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OBESIDADE: A 
INTERVENÇÃO DOS 

ACADÊMICOS DE 
ENFERMAGEM NA 
COMUNIDADE POR 

MEIO DA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE

ROSA, Indianara Korb268; 

PEREIRA, Marieli Cristina269; 

AMTHAUER, Camila270

 
E-mail para correspondência: 

indi_smo@hotmail.com

268 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
269 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
270 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente do 
Curso de Enfermagem da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (UNOESC).

Introdução

Constata-se que a alimentação é um 
traço cultural que expressa origens e carac-
terísticas grupais. Com base nas diversas mu-
danças socioeconômicas ocorridas, ressalta-
se uma transformação nos hábitos de saúde da 
população brasileira, principalmente na ali-
mentação. Em consequência desse processo, 
o consumo de alimentos calóricos, com alto 
teor de açúcares, gorduras, sal e  pobres em 
nutrientes tornou-se um padrão comum de 
alimentação entre as famílias. Deste modo, a 
Atenção Básica, tida como porta de entrada 
ao sistema de saúde, torna-se fundamental no 
enfrentamento do excesso de peso que aco-
mete o indivíduo, as famílias e a população. 
Concomitantemente, o Agente Comunitário 
de Saúde (ACS), responsável pelo elo de inte-
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gração entre a comunidade e os profissionais 
de saúde, pode identificar os indivíduos com 
excesso de peso ou com vulnerabilidades, au-
xiliando no enfrentamento dos problemas de 
saúde, sobretudo na modificação das condi-
ções e hábitos de vida. 

Objetivo

Relatar uma atividade de educação 
permanente em saúde realizada com as ACS, 
a fim de orientá-las a identificar os casos e 
os fatores de riscos de obesidade e sobrepeso 
na comunidade. 

Metodologia

Trata-se de um projeto de intervenção, 
através de roda de conversa, palestra e distri-
buição de material informativo abordando  o 
papel do ACS na Estratégia Saúde da Família 
(ESF) em relação às ações de promoção da saú-
de. Realizado com cinco ACS da ESF do Bair-
ro São Jorge, no município de São Miguel do 
Oeste (SC), a qual atende uma população ads-
crita  de, aproximadamente, 2.947 pessoas. A 
atividade foi realizada pelas acadêmicas de En-
fermagem da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, durante a disciplina de Prática Inte-
grativa VIII, em novembro de 2019. 

Resultados e Discussão

Durante a atividade as ACS demons-
traram-se participativas e interessadas diante 
dos temas abordados, dentre eles o concei-
to de obesidade que segundo a Organização 
Mundial de Saúde, caracteriza-se por um 
agravo relacionado a diversos fatores, os quais 
contribuem para causar riscos à saúde, como 
aumento da pressão arterial, dos níveis de co-
lesterol e triglicerídeos, além de resistência à 
insulina.   A prevenção e o diagnóstico pre-
coce da obesidade são importantes aspectos 
para a promoção da saúde e redução de mor-
bimortalidade, e vem sendo um dos grandes 
desafios da Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição, podendo ser prevenido tanto em 
âmbito individual, quanto familiar e coletivo, 
incluindo o acompanhamento destes indiví-
duos na Atenção Básica. 

Conclusão

A atividade visou contribuir direta-
mente no conhecimento das ACS para assim 
intervir na população, provocando melhoria 
do conhecimento da comunidade acerca do 
tema abordado e consequentemente promo-
ver saúde na população. Além de promover 
a integração entre Universidade e comuni-
dade, onde pôde-se propiciar a troca de ex-
periência e conhecimento.

Descritores: Agentes Comunitários da 
Saúde; Capacitação; Estratégia Saúde da Fa-
mília; Educação em Saúde; Obesidade.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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ORIENTAÇÕES E 
CUIDADOS PARA 

PREVENÇÃO DO PÉ 
DIABÉTICO: RELAÇÃO 

ENFERMEIRO E 
PACIENTE 

SILVA, Letícia Thais Lemes da271; 
VENDRUSCOLO, Carine272 

 
E-mail para correspondência: 

leticiathaislemes@gmail.com

271 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC);
272 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Departamento de Enfermagem e do Mes-
trado Profissional em Enfermagem na Atenção Primá-
ria à Saúde da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (UDESC).

Introdução

A diabetes mellitus (DM) é uma doen-
ça crônica não transmissível, considerada 
um grande desafio para os sistemas de saúde 
de todo mundo. Aproximadamente 15% das 
pessoas com DM desenvolvem o pé diabé-
tico, uma comorbidade caracterizada pela 
hiperglicemia persistente. O pé diabético é 
uma das complicações mais comuns da DM 
e acarreta perda de mobilidade e diminuição 
de qualidade de vida, devido a progressão, 
em caso de não tratamento adequado, para 
possíveis amputações. 

Objetivo

Descrever, com base na literatura brasi-
leira, as orientações e cuidados de enfermei-
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ros aos pacientes na prevenção do pé diabéti-
co na Atenção Primária à Saúde. 

Metodologia

Revisão narrativa da literatura realiza-
da entre fevereiro e março de 2020, a partir 
da questão de pesquisa: quais as orientações e 
cuidados para a prevenção do pé diabético rea-
lizadas por enfermeiros? A busca dos estudos 
foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde. 
Utilizaram-se os descritores “Pé diabético” and 
“Enfermagem”. Os critérios de inclusão foram: 
artigos de pesquisa na temática; disponíveis na 
íntegra online e gratuitamente; no idioma por-
tuguês; produzidos nos últimos cinco anos. 
Apuraram-se 19 produções. Os estudos foram 
selecionados por meio da leitura dos títulos, 
totalizando quatro artigos para análise. 

Resultados e Discussão

Após a leitura dos quatro artigos selecio-
nados, observou-se, a partir da análise dos es-
tudos, que as orientações e cuidados que deve-
riam ser repassadas para os pacientes com DM 
pelos enfermeiros, referentes aos cuidados 
com os pés, não dão conta de 50% das reco-
mendações necessárias. Falta recomendação 
em relação as orientações gerais dos enfermei-
ros aos pacientes, sobretudo à prática de ati-
vidade física regular; à alimentação saudável; 
ao uso correto da medicação e ao controle gli-
cêmico. Segundo um dos estudos, apenas 20% 
dos pacientes DM receberam essas recomen-
dações de seus enfermeiros. No que se refere à 
realização do exame dos pés das pessoas com 
DM, foi evidenciado em um dos trabalhos que 
menos de 50% dos enfermeiros avaliam os 
pés frequentemente. Foram encontrados obs-
táculos para a efetivação da prevenção do pé 
diabético, relacionados ao despreparo dos en-
fermeiros pelas instituições de ensino; escas-
sez de enfermeiros especialistas; ausência de 
recursos materiais e coleta de dados realizada 
de forma incompleta. Cumpre destacar algu-
mas orientações e cuidados essenciais que não 
foram citados nesses estudos, como: auto exa-
me dos pés diariamente, corte adequado das 
unhas, utilização de calçados confortáveis, evi-
tar consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. 

Conclusão

O pé diabético é um problema de saú-
de pública, saber como evitar ou impedir sua 
progressão é um desafio para os enfermei-
ros da Atenção Primária à Saúde. A falta de 
comunicação efetiva com o paciente leva à 
escassez de informações na coleta de dados 
e faz com que o pé diabético não seja trata-
do adequadamente. Há despreparo, falta de 
capacitação e de equipamentos para que os 
enfermeiros possam fazer orientações asser-
tivas aos pacientes. A literatura sobre o tema 
é escassa, necessitando-se revisões sistemati-
zadas e mais completas sobre o tema.

Descritores: Diabetes Mellitus; Enferma-
gem; Pé Diabético; Atenção Primária à Saúde.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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ANÁLISE DA 
PRECEPTORIA NA 

RESIDÊNCIA INTEGRADA 
MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE DA 
CRIANÇA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
DE UMA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 
DO HOSPITAL DE 

CLÍNICAS DA UFTM

SILVA, Vanessa Cristina 
Regis da273; 

SOUZA, Luana Cristina de274 
 

E-mail para correspondência: 
vanessacrisfisio@hotmail.com

273 Fisioterapeuta, Mestranda, Fisioterapeuta na Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro;
274 Enfermeira, Mestre, Enfermeira na Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro.

Introdução

A residência integrada multiprofissio-
nal em saúde / eixo Saúde da Criança da Uni-
versidade Federal do Triangulo Mineiro visa 
promover a especialização de profissionais 
da saúde(assistentes sociais, enfermeiros, te-
rapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nu-
tricionistas, psicólogos, educadores físicos) 
na promoção de atributos que possibilitem 
o exercício profissional com excelência nas 
áreas de cuidado integral à saúde, envolvendo 
as pessoas e as comunidades, da gestão e or-
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ganização do trabalho e da educação na saú-
de, visando à melhoria da qualidade de vida. 

Objetivo

Demonstrar a experiência dos precep-
tores de Fisioterapia e de Enfermagem no 
programa de residência multiprofissional em 
Saúde / eixo saúde da Criança. 

Metodologia

Relato de experiência referente à vivên-
cia do preceptor de Fisioterapia e de Enfer-
magem do programa de residência multipro-
fissional (saúde da Criança), em um Hospital 
Escola, na cidade de Uberaba /MG que pos-
sui 65 leitos pediátricos, credenciados pelo 
SUS, distribuídos entre Pronto Atendimento, 
Enfermaria, Unidade de Terapia intensiva 
neonatal e pediátrica e unidade neonatal de 
cuidados intermerdiários. 

Resultados e Discussão

O preceptor exerce papel de orientador 
de referência para os residentes em especia-
lização e também facilita a integração do(s) 
residente(s) com a equipe de saúde, usuários 
(indivíduos, família e grupos) e residentes de 
outros programas, bem como com estudantes 
dos diferentes níveis de formação profissional 
na saúde que atuam no campo de prática, além 
de participar, junto com o(s) residente(s) e de-
mais profissionais envolvidos no programa, 
das atividades de pesquisa e dos projetos de 
intervenção voltados à produção de conheci-
mento e de tecnologias que integrem ensino e 
serviço para qualificação do SUS. 

Conclusão

Os hospitais escola são pólo de forma-
ção de recursos humanos e de desenvolvi-
mento de tecnologia para a área de saúde, 
e os colaboradores devem estar preparados 
para educar de forma ativa, com senso crí-
tico e também demonstrar preparo técnico 
para a situação, para que a nossa prática 
possa ser diferenciada e efetiva.

Descritores: Residência; Saúde da 
Criança; Especialização.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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VACINAR OU 
NÃO VACINAR: A 

IMPORTÂNCIA DA 
IMUNIZAÇÃO NA 

ATUALIDADE
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GODOI, Rafaela Fátima de277;
 DEGASPERIN, Natalia Geny278;

 AMTHAUER, Camila279

E-mail para correspondência: 
fernanda_tnaeg@hotmail.com

275 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
276 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
277 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do 
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Introdução

O movimento anti-vacina é o grande 
responsável pelo retorno de doenças erra-
dicadas no Brasil e no mundo. Os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) são profissio-
nais que tem a possibilidade de identificar 
as vulnerabilidades nas famílias, tornando-
se instrumentos fundamentais para fornecer 
orientações quanto à importância da ade-
são vacinal. Além de orientações, são estes 
os profissionais responsáveis por apoiar os 
indivíduos e conhecer os riscos de saúde 
mais presentes em cada micro área de sua 
responsabilidade. A educação permanente 
em saúde consiste em atualização cotidiana 
das práticas, seguindo as atualizações teóri-
cas, metodológicas, cientificas e tecnológi-
cas no âmbito da saúde, contribuindo desta 
forma para a construção de relações e pro-
cessos que emergem do interior das equipes, 
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com seus agentes e práticas organizacionais, 
incluindo praticas interinstitucionais e in-
tersetoriais. É competência do enfermeiro 
promover essa educação dentro da APS com 
o intuito de aprimorar os conhecimentos 
acerca da importância da vacinação. 

Objetivo

Relatar uma atividade de educação per-
manente em saúde com ACS sobre a cons-
cientização da população sobre a importân-
cia da vacinação. 

Metodologia

Relato de experiência de uma ativida-
de de educação permanente em saúde com 
ACS, desenvolvida por acadêmicas da 8ª fase 
do curso de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC), campus 
São Miguel do Oeste. A atividade sucedeu du-
rante a disciplina de Prática Integrativa VIII, 
em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) 
do município de Tunápolis, localizado no 
extremo oeste catarinense, durante o mês de 
outubro de 2019. Foi realizada uma atividade 
de educação permanente em saúde por meio 
de apresentação audiovisual sobre a impor-
tância da vacinação, exposição do calendário 
vacinal e campanhas, principais doenças que 
acometem as pessoas pela falta de vacinação e 
exibido um vídeo para conscientização. 

Resultados

Participaram da atividade uma enfer-
meira e nove ACS, as quais através da abor-
dagem clara e didática, tiveram boa adesão e 
participação da atividade proposta, havendo 
troca de conhecimentos, experiências e escla-
recimento de dúvidas, sendo um trabalho sig-
nificativo, que será implementado nas visitas 
domiciliares. A enfermeira da ESF também 
demonstrou interesse e participou de forma 
ativa, propondo atividades com as ACS, a 
fim de conscientizar a população a partir das 
orientações sobre o assunto e verificação da 
caderneta de saúde da população. Pode-se 
perceber que algumas ACS elencaram que a 
vacinação se torna um processo importan-

te devido a preservação da erradicação de 
doenças que não necessitam se manter pre-
sente, porem na maioria das vezes deixa-se 
de orientar os indivíduos da comunidade por 
ser algo que “todos deveriam saber”, ou ain-
da, que sabem. Assim, avaliou-se a atividade 
como uma experiência produtiva por haver 
contribuição dos profissionais. 

Conclusão

A falta de conhecimento e o repasse de 
informações falsas tem se tornado um grande 
empecilho para a realização correta das va-
cinas, causando diversos problemas socioe-
conômicos e epidemiológicos. É essencial a 
orientação a toda a população sobre a impor-
tância da vacinação para proporcionar maior 
adesão ao calendário vacinal, sendo que esta 
pode ser realizada pelos ACS, por estarem 
mais próximos dos usuários, promovendo a 
integração com a equipe de saúde.

Descritores: Promoção da Saúde; Pro-
gramas de Imunização; Capacitação Profis-
sional; Cuidados de Enfermagem; Estratégia 
Saúde da Família.

Eixo temático: Produzindo conheci-
mento: Ensino
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Eixo tEmático iii

PRODUZINDO CONHECIMENTO: 
PESQUISA
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INFOGRÁFICOS 
COMO TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
PARA PREVENÇÃO 

DA VIOLÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO 
DA CULTURA DE PAZ

MARTINAZZO, Aline 
Venturin Fagundes280; 

ZANATTA, Elisangela Argenta281

 
E-mail para correspondência: 

alineventurin@hotmail.com

280 Enfermeira na Atenção Primária em Saúde da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Monte Carlo/SC;
281 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora 
Adjunta do Departamento de Enfermagem e Docente 
Permanente do Mestrado Profissional em Enferma-
gem na Atenção Primária à Saúde da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A Política Nacional de Atenção In-
tegral a Saúde da Criança (PNAISC), cria-
da pela portaria nº 1.130, de 05/08/2015, 
possui sete eixos estratégicos, das quais 
destaca-se o Eixo V que trata da Atenção 
Integral à Criança em Situação de Violên-
cias, Prevenção de Acidentes e Promoção 
da Cultura de Paz1. Em 2018, o Ministé-
rio da Saúde (MS) publicou um caderno 
com orientações para a implementação da 
PNAISC, no qual para o Eixo V dá ênfase 
à necessidade de difundir ações de promo-
ção da cultura de paz e não violência. Esse 
mesmo documento destaca que essas ações 
devem ser um compromisso do setor pú-
blico e da sociedade, visando o pleno de-
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senvolvimento saudável da criança, com a 
adoção de novos modos de agir, educar e 
de convivência familiar2. Dentre os espa-
ços comunitários para o desenvolvimento 
da cultura de paz e não violência tem-se 
a escola como uma instituição estratégica 
para o desenvolvimento de ações conjuntas 
em saúde, também considerada o primeiro 
núcleo social, depois do convívio familiar³. 
Contudo, para que as ações tenham êxito 
se faz necessário trabalhar constantemente 
e coletivamente a prevenção da violência, 
de uma maneira que a criança consiga di-
ferenciar um ato de violência de uma brin-
cadeira habitual ou de uma indisciplina. 
Nesse cenário a Atenção Básica (AB) tem 
um papel importante na prevenção da vio-
lência e promoção da cultura de paz, pois é 
o serviço responsável pela coordenação das 
ações de cuidado no território sob sua res-
ponsabilidade e a escola sendo integrante 
desse território, precisa ser valorizada e vi-
sualizada como um espaço importante para 
a execução de ações de promoção à saúde, 
proteção de agravos por meio do incentivo 
e desenvolvimento de pensamentos críticos 
e confiança na tomada de decisões. E para 
auxiliar este elo entre saúde e educação, o 
Brasil conta com o Programa Saúde na Es-
cola, criado por meio do decreto nº 6.286 
de 05 de dezembro de 2007, o qual já tem 
redefinido suas regras e critérios por meio 
da Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 
de abril de 2017. Para auxiliar nas ações de 
combate à violência e promover a cultura 
de paz entre as crianças destaca-se, como 
uma estratégia, a utilização das tecnolo-
gias educacionais, entendidas como um 
conjunto de conhecimentos e pressupostos 
que proporcionam aos indivíduos pensar, 
refletir e agir, logo tornando-os sujeitos de 
seu próprio processo de existência. Dentre 
as tecnologias educacionais destacam-se os 
infográficos como um recurso para subsi-
diar o desenvolvimento dessas ações. 

Objetivo

Refletir sobre a utilização de tecnolo-
gias educacionais do tipo infográfico para 
subsidiar ações de prevenção à violência e 
promoção da cultura de paz com crianças. 

Metodologia

Trata-se de uma reflexão teórica, subsi-
diada pela revisão narrativa da literatura sobre 
a utilização de infográficos como uma tecno-
logia educacional para trabalhar a prevenção 
à violência e promover a cultura de paz com 
crianças na educação básica. Para este estudo 
foi utilizado uma busca de material bibliográ-
fico publicado em livros, portarias, manuais 
do Ministério da Saúde e no Portal de Perió-
dicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os 
descritores utilizados foram: Enfermagem, 
Tecnologia educacional e Violência. Essa re-
flexão é parte integrante do Trabalho de Con-
clusão de Curso que está sendo realizado no 
Mestrado Profissional em Enfermagem na 
Atenção Primária à Saúde da Universidade do 
Estado de Santa Catarina intitulado: “Desen-
volvimento de Tecnologia Educacional para 
Trabalhar a Violência Contra a Criança no 
Contexto da Educação Básica”. 

Resultados e Discussão

Na contemporaneidade, faz-se neces-
sário pensar em um modelo de educação em 
saúde, que não seja pautado em ações pontuais 
e palestras, e sim em um modelo que favoreça 
o vínculo entre os pares, a favor da autono-
mia e do empoderamento. Para isso, tem-se as 
tecnologias educacionais, cada vez mais, in-
seridas nos cenários da prática e da pesquisa 
em enfermagem, utilizadas para modificar o 
modo de cuidar e o educar em enfermagem, 
favorecendo a autonomia e o empoderamen-
to do enfermeiro4. Para isso, precisam estar 
embasadas em uma realidade local, ou seja, 
terão relevância quando tiverem sido criadas 
a partir de necessidades vivenciadas no co-
tidiano prático das pessoas. Em relação aos 
infográficos destaca-se que ele acompanha 
ou substitui um texto informativo, ou ainda 
pode ser visto como uma união comunicativa 
entre um desenho ou uma pintura enfatizada 
por um texto alusivo, e que possui várias van-
tagens, dentre as quais pode-se destacar que 
é simples e dinâmico, desperta o raciocínio 
lógico e a escrita, possui baixo custo para a 
aquisição, múltiplos usuários podem consul-
tar e manipular a mesma obra5. 
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Conclusão

Articulando as proposições do PSE 
tem-se a atuação do profissional enfermei-
ro voltada ao tratamento, reabilitação, pre-
venção de agravos e promoção da saúde. 
No cenário da promoção da saúde a esco-
la configura-se como um dos espaços mais 
propícios para a prevenção da violência e 
construção da cultura de paz tendo as crian-
ças como protagonistas e os profissionais de 
saúde como mediadores. Para fortalecer a 
não violência e a construção da cultura de 
paz, os enfermeiros e demais profissionais 
da saúde e educação precisam, cada vez 
mais, desenvolver habilidades para conse-
guir mediar e resolver conflitos, ampliando 
a capacidade de comunicação e diálogo, por 
meio da corresponsabilização dos profis-
sionais da saúde, educação e familiares no 
combate a violência e tendo como desafio, 
ainda, a plena efetivação da prática da pro-
moção de saúde baseado na realidade local. 
Nesse cenário a tecnologia educacional, do 
tipo infográfico, apresenta-se como uma fer-
ramenta prática, útil e de fácil entendimento 
para auxiliar na difusão de conhecimentos 
de forma mais atrativa e atraente às crianças.

Descritores: Enfermagem; Tecnologia 
educacional; Violência. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A obesidade constitui-se um grave 
problema de saúde global, pois se traduz em 
elevados ônus sociais e econômicos. No Bra-
sil, estima-se que a obesidade resulte no gas-
to aproximado de R$110 bilhões, o equiva-
lente a 2,4% do Produto Interno Bruto. Suas 
causas são de genealogia multifatoriais e po-
dem ser atribuídas principalmente a um de-
sequilíbrio energético entre as calorias con-
sumidas e calorias gastas, ocasionados pelo 
aumento da ingestão de alimentos ricos em 
gordura e inatividade física1. Os planos na-
cional e global de enfretamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) defi-
niram como meta deter o crescimento da 
obesidade, o que evidencia a importância do 
monitoramento desse fator de risco. 

Objetivo

Analisar a carga da obesidade no Brasil, 
entre 1990 e 2017. 
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Metodologia

Trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo, utilizando-se os dados do Estudo 
Carga Global de Doenças (GBD) atribuído 
ao índice de massa corporal elevado. Estima-
ram-se os anos de vida perdidos por incapa-
cidade (DALYs), anos de vida vividos com 
incapacidade (ILD) e os óbitos estratificados 
segundo sexo, faixa etária e Unidades da Fe-
deração. Os dados foram extraídos da plata-
forma online do GBD Compare. 

Resultados e Discussão

Em 2017, a obesidade correspondeu 
por 8,43% do total de DALYs e 12,3% do 
total de óbitos na população brasileira, sen-
do responsável por 5.095.124,82 de DALYs. 
Observou-se diferença entre o percentual de 
DALYs e óbitos, quando se comparado entre 
os sexos, sendo mais elevado em mulheres. 
O percentual e taxa de DALYs aumentaram 
de acordo com progressão da idade, acome-
tendo principalmente as faixas etárias de 
60 a 64 anos e 65 a 69 anos. Houve tendên-
cia temporal de crescimento entre os anos 
de 1990 e 2017 dos DALYs, YLD e óbitos. 
Considerando todo período, os estados com 
maiores taxas de DALYS foram Alagoas, 
Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. 
De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), 138 países registraram que as 
mulheres eram 50% mais propensas a serem 
obesas em relação aos homens2. A evolução 
do estado nutricional da população adulta 
brasileira, nos inquéritos nacionais realiza-
dos entre 1975 e 2003, também apontam o 
aumento na prevalência do excesso de peso 
e obesidade nas regiões Norte e Nordeste3. 
As principais explicações para esses achados 
são descritas nas análises sobre práticas ali-
mentares de acordo com a Pesquisa de Orça-
mento Familiar (POF), na qual mostrou um 
crescimento na aquisição de carboidratos 
simples, alimentos ricos em gordura e o ex-
cesso do teor de açúcar (13,9% das calorias 
totais)4. Ressalta-se que o consumo de lei-
te e derivados, verduras e legumes estavam 
abaixo da média nacional4. Ademais, tem-se 
as questões relativas as práticas de ativida-
des físicas. Assim, resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), apontou que a 
proporção de mulheres, classificadas como 
insuficientemente ativas, foi mais elevada 
na Região Norte (56,4%) e nos homens na 
região Nordeste (37,3%)5. Perfis semelhan-
tes da disponibilização de alimentos foram 
encontradas na região Sudeste, pelo aumen-
to do consumo de refrigerantes, bebidas 
alcoólicas, condimentos, refeições prontas, 
excesso do teor gordura total (31% das calo-
rias totais) e saturadas (8,9% das calorias to-
tais), bem como o excesso do teor de açúcar 
(17,4% das calorias totais)4. 

Conclusão

Considera-se, portanto, que a obesida-
de corresponde a uma elevada carga de inca-
pacidade e de morte no Brasil, especialmen-
te em mulheres, com idade a partir dos 60 
anos. O crescimento da obesidade, no Brasil, 
evidencia padrões inadequados de alimen-
tação e atividade física, ou seja, estilos de 
vida não saudáveis, que contribuem para o 
e surgimento de DCNT. Destaca-se, ainda, 
que algumas estratégias para redução da 
obesidade foram desenvolvidas no decorrer 
dos últimos anos. Contudo, para o controle 
deste cenário, é indispensável uma atuação 
mais abrangente de políticas públicas com 
inclusão assertivas de caráter regulatório e 
fiscal, bem como ações locais que visem pre-
venção e a promoção de hábitos de vida sau-
dável relacionados à alimentação adequada 
e à prática de atividades físicas. Avançar no 
enfrentamento das DCNT e dos seus fatores 
de risco, especialmente a obesidade, impli-
ca em adotar decisões políticas e na imple-
mentação de novas medidas regulatórias, 
inclusive que façam frente aos interesses da 
indústria alimentícia, a fim de que possam 
ser atingidas as metas de redução, assumi-
das nos planos nacional, global e na Agenda 
2030 do Desenvolvimento Sustentável.

Descritores: Obesidade; Transição Nu-
tricional; Epidemiologia; Saúde Pública.

Eixo temático: Produção do conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Nos últimos anos, os investimentos 
em infraestrutura e saneamento básico, 
fortalecimento da atenção primária em 
saúde e o aumento no nível de escolaridade 
da população brasileira contribuíram para 
a redução na incidência de Doença Diar-
reica Aguda (DDA), e principalmente, na 
hospitalização pela doença. Todavia, em 
localidades com baixo percentual da popu-
lação com acesso a esses serviços, os custos 
econômicos com hospitalizações ainda são 
elevados para o sistema público em saúde. 
A enfermagem pode contribuir neste con-
texto com ações de promoção da saúde e 
prevenção da doença, manejo adequado 
dos casos, e busca de ações públicas de me-
lhoria do saneamento básico local. 
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Objetivo

Apresentar gastos públicos com hospita-
lizações por DDA no Brasil, entre os anos de 
2014 a 2018 comparando-os com os gastos do 
Sul do Brasil, do Estado de Santa Catarina e 
Oeste Catarinense nesse mesmo período, dis-
cutindo esses resultados à luz das atribuições 
do profissional enfermeiro neste contexto. 

Metodologia

Realizou-se um estudo transversal de 
abordagem quantitativa. Foram coletados 
dados sobre gastos com hospitalizações por 
DDA no Sistema de Informações Hospitala-
res do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), 
disponibilizado eletronicamente no portal do 
DataSUS. O período compreendeu entre os 
anos de 2014 a 2018. Foram considerados “in-
ternação por diarreia” os códigos A00 a A09 
da 10ª revisão da Classificação Internacional 
de Doenças, com seleção de dados por local 
de residência. Para apresentação dos dados, 
optou-se pelo cálculo de gastos a cada 1.000 
habitantes do local e ano de ocorrência da 
hospitalização. Este cálculo foi realizado com 
a divisão dos gastos totais no ano em hospi-
talizações por DDA no local, pela população 
estimada pelo IBGE para o local no ano de 
2018, e o valor multiplicado por 1.000. Os da-
dos serão apresentados em ordem decrescen-
te dos valores de cada local, para cada ano do 
estudo. Foi realizado cálculo para identificar 
o aumento percentual de gastos com hospita-
lização por DDA, do local com menor valor, 
em comparação ao local com maior despesa 
em cada ano. Para discussão da atuação do 
profissional enfermeiro na prevenção e ma-
nejo da DDA nos serviços de saúde, foi reali-
zada busca na literatura recente sobre o tema. 

Resultados e Discussão

No ano de 2018, Região Oeste catari-
nense teve gastos de R$ 497,58 a cada 1.000 
habitantes, Brasil R$ 214,41, Estado de Santa 
Catarina de R$ 199,23 e Região Sul R$ 167,33, 
decorrentes de hospitalizações por DDA. No 
ano de 2017, foi observado perfil semelhan-
te, quando Região Oeste apresentou gastos 

de R$384,17 a cada 1.000 habitantes, Brasil 
R$ 218,22, Santa Catarina R$ 183,13 e Re-
gião Sul R$ 168,55. E, igualmente no ano 
de 2016, quando a Região Oeste apresentou 
gastos de R$ 473,66, Brasil R$ 254,42, Santa 
Catarina R$ 203,33 e Região Sul R$ 187,87. 
No ano de 2015, a Região Oeste apresentou 
gastos de R$ 382,86 a cada 1.000 habitantes, 
Brasil R$ 237,08, Santa Catarina R$ 169,94 e 
a Região Sul R$ 169,60. No ano de 2014, Re-
gião Oeste apresentou gastos de R$ 353,28, 
País R$289,35, Região Sul R$ 192,43 e Estado 
de Santa Catarina R$ 188,38. Os dados apre-
sentados demonstram que entre os locais es-
tudados, a Região de Saúde Oeste apresenta 
histórico de maiores custos de hospitalização 
por DDA. No ano de 2018, houve aumento 
de 297% entre os gastos com hospitalização a 
cada 1.000 habitantes registrados na Região 
Oeste Catarinense, em relação aos dados da 
Região Sul do país, onde registrou-se a menor 
proporção de gastos no período. Em 2017, os 
gastos da Região Oeste foram 227,92% su-
periores aos registrados na Região Sul, e em 
2016, 252,12% maiores em relação à Região 
Sul. No ano de 2015, a Região Oeste apresen-
tou 225,74% mais gastos com hospitalizações 
por DDA, em comparação aos dados da Re-
gião Sul, e no ano de 2014, a Região Oeste 
apresentou aumento de 187,53% nos gastos 
em relação ao Estado de Santa Catarina, que 
neste ano apresentou os menores índices. O 
profissional enfermeiro possui importante 
papel na intervenção para mudança do perfil 
de morbidade pela doença na Região Oeste 
e na redução desses custos. A Organização 
Mundial da Saúde estima que a cada um real 
gasto com saneamento básico, são economi-
zados quatro reais em saúde, principalmente 
relacionados à diminuição da incidência de 
doenças infecciosas, como a diarreia. Diante 
disso, em muitas situações a ação do profis-
sional enfermeiro se limita as orientações e 
a possibilidade de propor plano de melhoria 
das condições às autoridades competentes¹. 
Durante atividades de promoção da saúde, 
o enfermeiro pode contribuir com o empo-
deramento da população, para que tenham 
consciência da influência dos riscos e vul-
nerabilidades socioambientais na incidência 
de DDA. E, consequentemente, que esses 
possam fortalecer a luta por melhorias nos 
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serviços de saneamento básico, e estabelecer 
mudanças em sua rotina para minimizar o 
risco de contaminação ou desenvolvimen-
to da DDA. Além disso, o enfermeiro rea-
liza o acompanhamento das crianças desde 
o nascimento, orientações aos indivíduos e 
familiares de crianças, associadas a práticas 
de higiene que diminuem a incidência e re-
incidência de DDA¹. A alta cobertura de va-
cinação contra rotavírus também diminui a 
incidência de DDA. Essa imunização contri-
buiu na diminuição dos casos de diarreia em 
crianças desde sua implantação em 2006 na 
rede pública de saúde³. Durante a atenção, 
o profissional de saúde necessita realizar a 
classificação do caso, considerando o grau de 
desidratação, com utilização de instrumen-
to disponibilizado pelo Ministério da Saú-
de (MS)². Decorrente desta avaliação, será 
adotado o plano de tratamento. Para ado-
ção do Plano A, o indivíduo não apresenta 
desidratação, e é orientado o tratamento no 
domicílio². Em caso de desidratação leve, o 
indivíduo recebe reidratação oral no serviço 
de saúde, e é reavaliado em quatro horas, se 
houver melhora do quadro, é prescrita a con-
tinuidade do tratamento com Soro de Reidra-
tação Oral (SRO) no domicílio². E, em caso 
de permanência ou piora da desidratação, é 
adotado o Plano C, que consiste na reidrata-
ção venosa². Nesse caso, pode ser necessária 
a hospitalização do indivíduo. O profissional 
enfermeiro, em caso de indivíduo sem desi-
dratação, ou quadro leve, pode orientar uso 
de SRO, e medidas de suporte, como uso de 
água filtrada, e alimentação adequada du-
rante o período de recuperação¹. Em caso de 
DDA de etiologia presumível como infeccio-
sa, são necessárias orientações sobre intensi-
ficação dos cuidados de higiene, para evitar 
transmissão da doença. 

Conclusão

Os custos relatados incluem apenas 
aqueles oriundos da morbidade hospitalar no 
sistema público de saúde pela doença. Con-
tudo, em muitas situações o indivíduo com 
diarreia recebe o tratamento na atenção pri-
mária em saúde, o que gera mais custos da 
doença ao sistema público de saúde. Além 
disso, a diarreia diminui a qualidade de vida 

do indivíduo portador, e pode gerar faltas do 
trabalhador no ambiente laboral, aumentado 
os efeitos deletérios da doença. Ressalta-se 
que, investimentos em melhorias no sanea-
mento básico da Região Oeste poderiam 
diminuir a incidência e hospitalização pela 
doença no local, e consequentemente dimi-
nuir os gastos do sistema público de saúde. 
Observou-se que há poucos estudos recentes 
relacionados à atuação do profissional enfer-
meiro no enfrentamento e manejo da DDA. 
A divulgação do estudo tem por finalidade 
difundir os dados sobre custos da hospitali-
zação entre os enfermeiros e entes envolvidos 
da Região de Saúde do Oeste, para que estes 
tenham consciência da situação, e de acordo 
com o diagnóstico situacional local, implan-
tem ações para diminuição da incidência e 
hospitalizações por DDA. 

Descritores: Enfermagem; Diarreia; 
Gastos em Saúde; Hospitalização.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa

Financiamento: Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação do Estado de San-
ta Catarina (FAPESC): Termo de Outorga 
2019TR706
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Introdução

Medicamentos são substâncias de gran-
de importância no tratamento de doenças, 
gerando melhor qualidade de vida às pessoas, 
entretanto, seu uso inadequado gera uma 
grande ameaça à saúde pública. Desde muito 
tempo a automedicação é praticada em diver-
sas regiões e civilizações diferentes, sem pres-
crição médica, sejam medicamentos caseiros 
ou industrializados. Produtos terapêuticos 
são habitualmente procurados principalmen-
te para o alívio da dor ou sintomas de doenças. 
A busca rápida de soluções está na cultura da 
população e a ausência de profissionais capa-
citados prejudica a adequada orientação sobre 
o correto uso de medicamentos¹. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 
de 50% de todos os medicamentos são incor-
retamente prescritos, dispensados e vendidos; 
e mais de 50% dos pacientes os utilizam in-

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



236

corretamente2. O uso de medicamentos para 
uma melhor qualidade de vida e conforto do 
usuário requer administração de forma se-
gura, com a base em evidências científicas, 
na dose correta e por período de tempo ade-
quado. Essa narrativa ressalta a importância 
da qualificação na formação de profissionais 
com habilidades e competências adequadas, 
irradiadores do conhecimento, para desenvol-
ver estratégias de conscientização sobre o uso 
racional de medicamentos2. 

Objetivo

Ressaltar a importância da presença de 
profissionais com formação adequada para a 
conscientização da população no uso racional 
de medicamentos. Desenvolver habilidades e 
competências na formação em enfermagem 
para que possa contribuir na identificação de 
situações de risco quanto ao uso inadequado 
do medicamento e desenvolver estratégias 
dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
para evitar a automedicação da população. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão,   do 
tipo exploratória e descritiva, desenvolvida 
no mês de maio de 2020, da literatura dispo-
nivel  nas plataformas Scielo, Medline, Spell e 
sites da organização pan-americana da saú-
de (OPAS) e Organização Mundial da Saúde 
(OMS), utilizando-se os   descritores   “Auto-
medicação”, “Uso Racional de medicamentos” 
e “consulta de enfermagem’’ nos idiomas por-
tuguês e inglês, com aréa temática em ciências 
da saúde. Dos estudos encontrados, foram 
utilizados três artigos que contemplaram os 
objetivos propostos, o manual do uso racional 
de medicamentos publicado pelo Ministério 
da Saúde (MS) também foram analisados, as-
sim como os dados retirados dos sites.  

Resultados e Discussão

Percebe-se que o processo de autome-
dicação inicia quando a pessoa ao sentir uma 
dor ou desconforto relata esta situação para 
algum familiar, amigo ou conhecido, este 
por sua vez, é influenciador  acerca de suas 

opiniões fazendo com que busque os recur-
sos designados pelo mesmo. Assim também, 
quando a primeira fonte de ajuda e fácil aces-
so de uma pessoa é a farmácia, descreven-
do suas dores ao atendente ou farmacêutico, 
este com conhecimento para relacionar a fi-
siologia do problema com os medicamentos 
ofertados, porém muitas vezes a pressão do 
mercado farmacêutico pela comercialização, 
deixa em segundo plano a saúde da popu-
lação. Portanto, as pessoas acostumam-se a 
resolver essas questões sozinhas e não bus-
cam por uma consulta de enfermagem ou 
médica na rede pública de saúde, pois mui-
tas vezes são influenciadas por propagandas 
de marcas famosas de medicamentos, preju-
dicando a própria saúde, com a ingesta de 
medicamentos sem critérios ou mesmo ne-
cessidade3. A UBS, é o local prioritário de 
atenção básica à saúde na estrutura do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), onde ocorre o 
maior contato entre os profissionais de saúde 
e a população, é nela em que a enfermagem 
desenvolve suas atividades em diversas áreas 
na atenção básica, desenvolvendo práticas, 
quando necessário, no ambiente domiciliar 
ou comunitário. Neste e em outros espaços 
de prática profissional, o enfermeiro é res-
ponsável pela supervisão, planejamento, 
organização, execução, coordenação e mo-
nitoramento do trabalho desenvolvido. Re-
lacionando a atuação desses profissionais e 
o convívio entre eles nas Unidades Básicas 
de Saúde, percebemos a extrema impor-
tância na formação adequada dos mesmos, 
sendo que a qualidade de ensino influência 
diretamente na atuação do profissionalismo 
a ser realizado em campus de trabalho, as 
instituições devem sempre frisar um ensi-
no de qualidade e eficiência na qualificação 
desses profissionais para que no futuro haja 
uma atuação de serviço a ser realizada com 
convicção de maneira consciente e segura 
para atender as necessidades da população, 
assim como a necessidade de diminuição do 
uso de medicamento sem prescrição médi-
ca. Ainda que, a enfermagem é a principal 
ponte na resolutividade dos problemas das 
comunidades, ouvidas pelos Agentes Comu-
nitários de Saúde, há uma enorme linha de 
informações entre a comunidade e o SUS, 
com a participação da enfermagem, pode-se 
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mudar a prática atual, estudar estratégias e 
principais dificuldades de uma determinada 
população, e assim desenvolver propostas de 
mudanças para levar o cuidado mais eficien-
te e seguro para as pessoas4. 

Conclusão

A automedicação é um problema de 
saúde pública, trazendo prejuízos ao usuá-
rio e ao SUS. Esse problema pode ser evi-
tado pela ação conscientizadora de profis-
sionais de saúde, tais como de enfermagem, 
uma vez que sua atuação na UBS é bastan-
te ampla, bem como o contato frequente e 
próximo à comunidade. Destaca-se ainda a 
importância das Instituições de Ensino, que 
formam esses profissionais, para que zelem 
pela qualidade dos currículos.

Descritores:  Automedicação; Con-
sulta de Enfermagem; Uso racional de me-
dicamentos.

  
Eixo temático: Produção de Conheci-

mento: Pesquisa.
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Introdução

O processo de morte e morrer é muito 
presente na rotina de todos os enfermeiros, 
mas é um tema que pouco se discute durante 
a graduação de enfermagem. O processo de 
morte se dá pela interrupção definitiva da vida 
de um indivíduo. Por muito tempo a definição 
de morte estava correlacionada com o cessa-
mento do funcionamento cardíaco e seguido 
da interrupção da respiração. Na atualidade 
com o avanço da área da saúde, compreen-
de-se a definição de morte quando há a inter-
rupção das funções cerebrais do ser humano1. 
Devemos compreender que a vida tem a sua 
finitude e com o passar do tempo iniciam e se 
encerram vários ciclos. A morte é considerada 
como o último ciclo da vida humana. Sabemos 
que a morte está presente na vida de todos e 
que a visão que cada ser humano tem diante 
das morte pode variar de acordo com a sua 
cultura, e os sentimentos apresentados peran-
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te a morte são diferenciados de pessoa para 
pessoa. Muitos enxergam a morte como algo 
triste e angustiante, outros tem a visão que a 
morte é algo natural². Quando o ser humano 
se depara com a morte de uma pessoa próxima 
ele pode ter sentimentos de desamparo, raiva, 
tristeza e também pode levar a pensamentos 
e questionamentos sobre a sua própria morte, 
predominando o sentimento de medo e inse-
gurança ¹. O profissional de enfermagem está 
diretamente ligado com a morte, em razão de 
que em seu dia a dia seus pacientes podem vir 
a óbito, sendo eles crianças, jovens, adultos ou 
idosos. Lidar com a morte é algo muito com-
plexo, pois a perda de um paciente pode pro-
vocar uma infinidade de sentimentos como 
impotência e frustração profissional. No mo-
mento em que os profissionais passam a com-
preender a finitude da vida de todos os seres 
vivos, eles conseguem encarar a morte sendo 
algo destinado a todos. Mesmo que a morte 
seja algo frequente na rotina dos profissionais 
de enfermagem muitos não estão acostuma-
dos a enfrentar a morte e neste sentido algu-
mas mortes podem impactar os profissionais 
1-3. No decorrer da graduação o processo de 
morte e morrer é pouco discutido, deixando 
lacunas no processo de aprendizagem, então 
os alunos passam a acreditar muito na cura e 
na recuperação de seu paciente, deixando a 
visão da morte e morrer como algo natural à 
parte. Em consequência disso quando ocorre 
a morte de algum paciente o graduando pode 
se sentir culpado ou desapontado, e ao passar 
do tempo adquire experiência, e utiliza meca-
nismos como a negação para bloquear os sen-
timentos, pois acredita que assim, não ficará 
vulnerável a tal situação ¹. 

Objetivo

Identificar na literatura, a partir de vivên-
cias de profissionais e acadêmicos de Enferma-
gem, a visão e percepção acerca do processo de 
morte e morrer, e, partir disso estabelecer diálo-
go com as suas respectivas vivências. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão não sistemática 
da literatura, sobre o ensino e a percepção em 

que enfermeiros e graduandos de enferma-
gem tem sobre o processo de morte e morrer. 
Foi utilizado estudos disponíveis na base de 
dados do Google Acadêmico, Scielo, em re-
vistas e periódicos, os quais foram seleciona-
dos por meio dos descritores “Enfermagem” 
AND “Processo de morte e morre” AND 
“percepção de morte dos graduandos em en-
fermagem”. Foi analisado artigos científicos, 
trabalhos de conclusão de curso, e demais 
materiais que de alguma maneira dialogavam 
com o tema central. Resultados e Discussão: 
analisando os estudos já realizados sobre a 
temática, nota-se que o processo de morte e 
morrer é pouco discutido nas instituições de 
ensino superior, mesmo sendo um tema mui-
to importante de ser abordado, em virtude do 
profissional de enfermagem está sempre con-
vivendo com paciente que podem vir a óbito. 
A literatura mostra que os docente se sente 
receosos ao discutir este tema, visto que para 
muitos foi privilegiado uma formação mais 
tecnicista, aonde era priorizado a cura da 
doença e a preservação da saúde, e pouco era 
falado sobre a assistência ao paciente que esta 
vivenciando o processo de morte. Mas gra-
dualmente os docentes estão inserindo deba-
tes nas salas de aula sobre o processo de morte 
e morrer com seus alunos, com a intenção de 
deixá-los mais familiarizados com o assunto 
e evitar um impacto grande no momento em 
que o aluno vivencia a morte durante sua ati-
vidade prática4. Saber trabalhar com o pro-
cesso de morte e morrer é muito importante 
para os graduandos em enfermagem, uma 
vez que para muitos acompanhar o óbito de 
um paciente pode se tornar uma experiência 
difícil de superar, carregada de sentimentos 
como impotência, frustração e culpa. Duran-
te a graduação os acadêmicos devem sim ser 
preparados para serem tecnicamente compe-
tentes, mas também é importante ajuda-los a 
serem capazes de compreender e lidar com 
os sentimento próprios, tendo assim a con-
dição de passar segurança e conforto a famí-
lia que acaba de perder um ente querido1. A 
percepção que os graduandos tem sobre o 
processo de morte e morrer é variado e está 
propriamente ligada as vivências pessoais, a 
cultura que está inserido ou até mesmo a re-
ligião que cada um tem, outro fator é vinculo 
que é criado com o paciente e com a família, 
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que de alguma maneira podem interferir na 
maneira de agir diante da morte. Os estudos 
também evidenciam que os acadêmicos, após 
vivenciar a morte de um paciente não sabem 
como agir perante a família, isso devido à 
dificuldade de trabalhar com o processo de 
morte e morrer. O diálogo com os familiares 
do paciente que faleceu deve trazer sentimen-
tos de acolhimento, conforto e suporte, pres-
tando assim uma assistência a família, para o 
discente o diálogo após o óbito se torna um 
processo difícil o que acaba interferindo na 
qualidade do cuidado prestado5. 

Conclusão

Perante aos estudos analisados enten-
de-se que os profissionais e acadêmicos sente-
se inseguros ao lidar com o processo de mor-
te dos pacientes, também sentem dificuldade 
ao lidar com os familiares. Percebe-se que 
esse é um problema visível nos dias de hoje 
na vivencia do professional e do acadêmico 
de enfermagem. Compreende-se que a partir 
disso na graduação é importante que tenham 
momentos de discussão sobre o processo de 
morte e morrer, para que os alunos possuam 
uma maior percepção e também uma visão 
acerca deste processo como algo natural, em 
que todos vão passar por esse processo. Tam-
bém se torna importante abrir espaços para 
que os alunos reflitam sobre a morte, assim, 
como futuros profissionais serão capazes de 
dar o amparo necessário ao paciente que está 
em fase terminal e a sua família, possibilitan-
do a eles um atendimento acolhedor e inte-
gral; e também ter um preparo melhor diante 
desta situação, evitando situações de estresse.

Descritores: Estudantes de Enferma-
gem; Atitude Frente a Morte; Profissionais de 
Enfermagem; Morte.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A insuficiência cardíaca (IC) é deter-
minada como uma síndrome clínica que 
se caracteriza por alterações no funciona-
mento e estrutura cardíaca, levando a in-
capacidade de bombeamento do coração 
para atender satisfatoriamente as necessi-
dades metabólicas e teciduais do organis-
mo1. Sintomas de desconforto respiratório 
e hipertensão pulmonar capilar, decorrente 
da elevada pressão no átrio esquerdo ou do 
aumento da pressão de enchimento do ven-
trículo esquerdo, são comuns em pacien-
tes com insuficiência cardíaca, que sofrem 
problemas de fadiga e dispneia, decorrente 
do aumento do trabalho respiratório e da 
queda do débito cardíaco2. 
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Objetivo

Relatar a experiência em uma ativi-
dade educativa sobre insuficiência cardía-
ca, realizada em Unidade Básica de Saúde 
(UBS), a fim de qualificar o melhor atendi-
mento de enfermagem. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência de 
caráter descritivo, vivenciado por graduados 
em enfermagem pela Universidade Regional 
do Cariri — URCA, durante uma coleta de 
pesquisa, com a obtenção de dados através de 
registro de observações e conversações que 
ocorreram durante a realização de uma ativi-
dade de educação em saúde realizada na sala 
de espera de uma UBS, localizada no muni-
cípio de Crato-Ce, em novembro de 2018. A 
atividade contou com a participação de usuá-
rios presentes na unidade, que esperavam por 
algum atendimento na recepção. Utilizou-se 
como recurso de apoio para o desenvolvi-
mento da atividade um jogo, o qual foi utili-
zado vários papéis sortidos contendo afirma-
ções e perguntas sobre a temática abordada. 

Resultados e Discussão

Em primeiro momento, buscou-se a 
utilização da sala de espera para a realização 
da atividade, devido ser um ambiente que fa-
vorece alcançar um número considerável de 
usuários, já que é o local onde todos permane-
cem aguardando atendimento. Com isso, os 
mediadores ao realizarem a atividade educa-
tiva utilizaram-se de uma linguagem simples 
e acessível, pois, muitos dos presentes eram 
pessoas que não continham muito entendi-
mento sobre a temática, assim, os acadêmi-
cos foram conduzindo o momento de modo 
que os participantes pudessem partilhar in-
formações que eram relevantes a respeito da 
temática. No início, foi repassado entre os 
presentes um recipiente que continha vários 
papeis que abrangiam perguntas e afirma-
ções sobre os principais aspectos da Insufi-
ciência Cardíaca. Após todos pegarem um 
destes, os acadêmicos deram procedimento 
com a discussão sobre a temática, explicando 

as afirmações, respondendo às perguntas, e 
esclarecendo os questionamentos surgidos. 
Foram abordados, então, os seguintes aspec-
tos: qual a causa (o que é e como ocorre), a 
doença é transmissível? (Ela pega?), sintoma-
tologia (como são os sintomas e quais são os 
principais?), prevenção (como se prevenir?), 
tratamento (como se trata?), onde procurar 
atendimento? Além disso, houve também 
discussão acerca dos mitos que envolvem a 
doença, tendo a finalidade de contribuir para 
reduzir o preconceito frente aos pacientes 
acometidos pela IC e melhorar a sua quali-
dade de vida. Deste modo, houve uma boa 
participação dos usuários da unidade, con-
tribuindo com suas perguntas e opiniões, 
porém, no dia existia uma grande demanda 
de pessoas na unidade, tornando um pouco 
difícil a realização tranquila da atividade em 
decorrência do barulho, em alguns momen-
tos. Pôde-se então, constatar que os usuários 
participantes presentes na unidade, tinham 
um conhecimento prévio deficitário relacio-
nado à doença. O que ficou evidenciado por 
meio das respostas dadas e perguntas feitas 
pelos mesmos aos questionamentos elabo-
rados pela equipe que organizou a atividade. 
Ressalta-se que, durante a atividade, procu-
rou-se esclarecer que a IC não possui cura, 
mas tem controle, e sendo o diagnóstico fei-
to o mais cedo possível, poderá haver uma 
melhor adequação ao tratamento, podendo 
o acometido ter uma melhor qualidade de 
vida. Todos que participaram foram orienta-
dos sobre a importância de procurar o ser-
viço de saúde, ao perceber o surgimento de 
sinais e sintomas da doença, principalmente, 
falta de ar e cansaço a esforços simples como 
pentear o cabelo ou varrer a casa. Apesar das 
adversidades que foram surgiram durante a 
realização da atividade, considerou positiva a 
oportunidade de poder compartilhar conhe-
cimentos tão valiosos no processo de educa-
ção em saúde da comunidade, esperando-se 
que fique um alerta de como a doença é gra-
ve, e esclarecido os aspectos relevantes que a 
envolvem. Desta forma foram evidenciados 
bons frutos relacionado a atividade de edu-
cação em saúde, a qual possibilitou desenvol-
ver ações com direcionamento a promoção 
de saúde, contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida da população ali presente. 
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Conclusão

A partir desta experiência, notou-se 
como é de grande importância à inserção 
da educação em saúde. Por meio desta, bus-
cou-se promover o diálogo entre acadêmicos 
e participantes, com a finalidade de juntos 
trabalharem os principais tópicos sobre a 
doença, desde a importância de saber o que 
é e o que ela ocasiona, até onde procurar 
atendimento para o seu diagnóstico e trata-
mento precoce. Sendo abordado ainda, a sua 
desmitificação, e os aspectos relevantes para 
melhoria da qualidade de vida. Nesta pers-
pectiva, podemos ressaltar que os profissio-
nais de saúde são um agente fundamental na 
construção da saúde, e é por meio, também, 
da sala de espera, que o enfermeiro tende a 
compreender melhor as necessidades apre-
sentadas pelos usuários do serviço. Destaca-
se, assim, que, a educação em saúde é uma 
importante ferramenta que deve ser utilizada 
pelos profissionais de saúde no âmbito da as-
sistência, pois propicia momentos de discus-
são com a comunidade, objetivando não só 
transmitir informações, mas servindo de es-
tímulo aos usuários para serem protagonistas 
no seu processo saúde-doença, auxiliando 
também, na melhor qualidade da assistência 
de enfermagem, fortalecendo as atividades e 
assistências fornecidas no âmbito do SUS. 

Descritores: Insuficiência cardíaca; 
Atividade educativa; Promoção de Saúde; 
Educação em Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O Ministério da Saúde (MS), seguindo 
a diretriz da Organização Mundial da Saúde, 
aprovou em maio de 2006 a Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Legitimou, desta forma, a oferta destas prá-
ticas oferecidas por profissionais nas Unida-
des Básicas de Saúde e o desenvolvimento de 
abordagens à saúde que pretendem estimu-
lar a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde utilizando métodos naturais, pautados 
na escuta, no acolhimento e no desenvolvi-
mento de vínculos terapêuticos entre usuá-
rio, família e profissional de saúde, de modo 
a auxiliar no entendimento do conceito am-
pliado de saúde e no autocuidado¹. É impor-
tante que as pessoas tenham medidas que as 
auxiliem a enfrentar problemas e desafios do 
dia a dia. Para se ter uma condição energética 
mais equilibrada e estável, aspecto este ne-
cessário para a não manifestação de doenças, 
a auriculoterapia pode ser uma prática não 
convencional de grande aceitabilidade, segu-
rança e eficácia, pelo reconhecimento de seus 
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efeitos positivos em distúrbios físicos, psíqui-
cos e mentais². Muitas revistas, livros e publi-
cações na mídia falada e escrita acenam que a 
aplicação de auriculoterapia atua diminuindo 
a ansiedade, o estresse, a depressão, os pro-
cessos inflamatórios, entre outros problemas. 
Sendo assim, deu-se origem ao trabalho de 
conclusão de curso intitulado “A auriculote-
rapia como ferramenta de cuidado na dimi-
nuição da ansiedade e do estresse acadêmico”, 
onde pretendeu-se analisar a referida prática 
no organismo do indivíduo, de forma a dimi-
nuir o estresse e a ansiedade percebidos. 

Objetivo

Analisar o efeito da auriculoterapia 
como ferramenta de cuidado na diminuição 
da ansiedade e do estresse em um grupo de 
acadêmicos da graduação em enfermagem. 

Metodologia

Trata-se de um estudo caso-controle. A 
pesquisa foi realizada no Centro de Educação 
Superior do Oeste — CEO da Universidade 
do Estado de Santa Catarina — UDESC, no 
departamento de enfermagem na cidade de 
Chapecó — Santa Catarina. Foram sujeitos do 
estudo dezesseis (16) acadêmicos do curso de 
enfermagem com idades entre dezoito (18) e 
vinte sete (27) anos. A prática da auriculotera-
pia aconteceu no período de agosto a setem-
bro de 2019, onde foram realizados encontros 
individuais e semanais, com duração de 15 
minutos, por seis semanas. A aplicação das 
sementes de mostarda foram realizadas por 
duas professoras do curso de graduação em 
enfermagem capacitadas em auriculoterapia. 
O grupo teste e o grupo controle foram divi-
didos através de sorteio realizado na presença 
de todos os participantes que se enquadraram 
nos critérios de inclusão, sendo oito acadê-
micos sorteados aleatoriamente para o grupo 
teste e oito para o grupo controle. Durante as 
primeiras seis semanas o grupo teste realizou 
as sessões e ao término o grupo controle teve 
a oportunidade de realizar sessões de auricu-
loterapia conforme o interesse. Para mensu-
rar os níveis de estresse e ansiedade dos aca-
dêmicos, foi aplicada a escala Perceived Stress 

Scale (PSS — Escala de Estresse Percebido) e a 
escala Generalized Anxiety Disorder Screener 
(GAD-7) que demonstra resultados relativos 
à incidência de Transtorno de Ansiedade Ge-
neralizada e o questionário sobre a saúde do/a 
paciente PHQ7 antes de iniciarem as sessões 
e ao término delas. Os encontros acontece-
ram em uma sala preparada para a aplicação 
de auriculoterapia, contendo todos os mate-
riais necessários. Houve a padronização dos 
pontos de auriculoterapia utilizados na prá-
tica, sendo os que seguem: Ansiedade 1 e 2, 
Neurastenia, Shenmen, Sub córtex, Frontal, 
Coração, Relaxante muscular, Fígado, Rim e 
Ápice da orelha. Os dados foram compilados 
em planilha do excel e analisados seguindo a 
metodologia de estudo de caso controle, com 
os dados apresentados em tabelas e gráficos. 
A pesquisa obteve aprovação do Comitê de 
Ética em pesquisa (CEP) da UDESC. 

Resultados e Discussão

O grupo 1 foi denominado grupo tes-
te — recebeu 6 aplicações de auriculoterapia. 
Composto por 08 participantes, todas do sexo 
feminino, com idade mínima de 18 anos e a 
máxima de 27. De acordo com as questões 
presentes na ficha do participante sete das 
oito entrevistadas já ouviram falar de auricu-
loterapia. As participantes definiram sua saú-
de como regular, porém, afirmaram sentir a 
necessidade da prática de exercícios físicos e 
de uma alimentação saudável. Algumas rela-
taram problemas frequentes de irritabilidade, 
distúrbios do sono, ansiedade, depressão, in-
fecção urinária, sintomas estes que auxiliam 
na manifestação da ansiedade, segundo os 
participantes. Nos relatos das situações em 
que se sentem estressados e/ou ansiosos em 
relação ao curso que frequentam, todas as 
participantes afirmaram sentirem estressados 
e/ou ansiosos, principalmente por situações 
em que envolviam provas, trabalhos em gru-
po, falar em público e saudade de casa. Notou-
se que nas primeiras semanas de auriculote-
rapia a maioria das participantes definiu estar 
irritada, estressada com provas e trabalhos da 
faculdade, sem tempo para resolver as coisas 
do dia a dia, cansada, comendo de forma ex-
cessiva, ansiosa e sem vontade de estudar. Já 
nas semanas seguintes e até a última sessão 
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considera-se uma melhora significativa em 
diversos aspectos pela maioria das participan-
tes. Na comparação de escalas do grupo teste e 
grupo controle, conforme a Escala de Estresse 
Percebido verificou-se que após a aplicação da 
auriculoterapia, a quantidade de estudantes 
do “Grupo Teste”, diminuiu em 75% o nível de 
estresse. No “Grupo Controle” os resultados 
demonstraram que 37,5% diminuíram sensi-
velmente nível de estresse; 12,5% da amostra 
conservaram os níveis referidos anteriormen-
te, e 50% apresentaram um aumento do nível 
de estresse. Os valores referentes a ferramenta 
GAD-7, demonstram resultados relativos à 
incidência de Transtorno de Ansiedade Gene-
ralizada. Com base nos critérios da GAD 7, foi 
possível constatar que 37,5% dos estudantes 
apresentaram quadro de ansiedade e 17% de 
depressão. Considera-se indicador positivo de 
sinais e sintomas de transtornos de ansieda-
de, valor igual ou maior que 10, sendo assim, 
considerando a amostra total, encontrou-se 
prevalência de 87,5% de ansiedade em sujeitos 
pertencentes ao “Grupo Teste” e após o perío-
do de seis semanas com aplicação de Auricu-
loterapia esse percentual diminui considera-
velmente para 28,57%. No “Grupo Controle“ 
já não se evidenciou essa diminuição, pois os 
valores na primeira aplicação do teste se apre-
sentaram de forma semelhante nas duas tes-
tagens, ou seja, inicia-se com 87,5% apresen-
tando prevalência de ansiedade, e na segunda 
testagem 75% continuam indicando o quadro 
de ansiedade. Analisando esses resultados, 
pode-se afirmar que 100% da população tes-
tada com tratamento de Auriculoterapia apre-
sentou resultado satisfatório em relação ao 
GAD-7 e a esta técnica vinculada as PICS. O 
resultado positivo deste estudo vem ao encon-
tro com outras pesquisas realizadas com auri-
culoterapia para estresse e ansiedade3-4. 

Conclusão

O desenvolvimento do estudo possibi-
litou analisar que a prática da Auriculoterapia 
pode ser uma atividade proposta pela Enfer-
magem como fonte de promoção e prevenção 
da saúde, mostrando ser um bom instrumen-
to para o enfrentamento dessa realidade, sen-
do também amplamente indicada para uma 
grande variedade de distúrbios. 

Descritores: Estresse acadêmico; An-
siedade; Terapias Complementares; Auricu-
loterapia; Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa

Financiamento: Universidade do Esta-
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Introdução

A vacinação é considerada uma das 
intervenções mais exitosas em saúde públi-
ca, tendo em vista sua relação custo-efetivi-
dade, salvando milhões de vidas anualmen-
te. Embora exitosa, entraves na conservação 
dos imunobiológicos ainda coexistem1 acar-
retando em riscos à potência desses produ-
tos e consequentemente, comprometendo a 
imunização dos indivíduos. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda que 
os imunobiológicos sejam transportados e 
armazenados a uma temperatura de +2ºC 
a +8ºC2. A cadeia de frio (CF) de conserva-
ção de imunobiológicos compreende todo o 
trajeto que os imunobiológicos percorrem 
desde a fabricação até o momento de sua 
administração nos indivíduos, requisitando 
um sistema de transporte e armazenamento 
efetivos a fim de mantê-los nas temperaturas 
recomendadas, tendo por base sua termoes-
tabildade3. Deste modo faz-se necessário 
a avaliação da manutenção da CF a fim de 
oferecer imunobiológicos potentes, reduzir 
falhas no processo de conservação e garantir 
a segurança dos indivíduos. 
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Objetivo

Mensurar a manutenção da cadeia de 
frio de conservação de imunobiológicos nas 
salas de imunização. 

Metodologia

Realizou-se um estudo transversal ana-
lítico, no segundo semestre de 2017, para 
mensuração da manutenção da CF de todas 
as salas de imunização inseridas nas unidades 
básicas de saúde urbanas da Macrorregião 
Oeste de Minas Gerais (MG). Composta por 
53 municípios a Macrorregião Oeste — MG 
possui 295 salas de imunização da rede pú-
blica de saúde. Foram incluídas neste estudo 
275 salas de imunização, excluindo-se aque-
las localizadas na zona rural (n = 20), pela di-
ficuldade de acesso e ou inexistência de estru-
tura física. A avaliação da manutenção da CF 
foi realizada por meio da Escala de Avaliação 
da Conservação de Imunobiológicos (EACI), 
cuja finalidade é mensurar a manutenção da 
CF a nível local, representado pelas salas de 
imunização. A EACI é composta por 5 itens, 
adotando uma escala do tipo likert como op-
ção de respostas (nunca; quase nunca; quase 
sempre e sempre), cujas pontuações variam 
de 0 a 3, respectivamente; além de 7 itens 
descritivos que otimizam a avaliação das sa-
las de imunização. O escore obtido pela EACI 
é 15 pontos, estratificado em: 0 — 9 pontos 
(manutenção da cadeia de frio inadequada) e 
10 — 15 (manutenção da cadeia de frio ade-
quada). A aplicação da EACI foi realizada 
presencialmente em sala reservada na unida-
de de saúde, com o profissional enfermeiro 
responsável técnico pela sala de imunização 
ou com o auxiliar/técnico de enfermagem 
atuante na respectiva sala. Realizou-se análi-
se descritiva e teste de associação, por meio 
do qui-quadrado de Pearson, para verificação 
de associação entre os escores obtidos pelos 
municípios e variáveis do contexto externo: 
porte populacional e cobertura por Estratégia 
Saúde da Família (ESF). 

Resultados e Discussão

Nas 275 salas de imunização avaliadas 
falhas na manutenção da CF foram observa-
das. A grande maioria das salas de imuniza-
ção não dispõem de geradores de energia elé-
trica, nobreaks ou câmaras refrigeradas com 
baterias em casos de falta de energia elétrica 
(n = 206; 74,9%); não dispõem de outros ins-
trumentos de medição de temperatura, além 
do termômetro do momento, de máxima e de 
mínima (n = 185; 67,3%); não são equipadas 
com câmaras refrigeradas (n = 182; 66,2%) 
e não possuem ambientes climatizados, não 
mantendo uma temperatura de +18ºC a 
+20ºC (n = 199; 72,3%). Ainda, grande parte 
do transporte dos imunobiológicos realizado 
dentro dos municípios, não ocorre em carros 
climatizados (n = 235; 85,5%). A Macror-
região Oeste — MG apresentou um escore 
médio de 4 pontos, de acordo com a EACI, 
para a manutenção da CF, evidenciando ain-
da que municípios de menor porte possuem 
uma melhor manutenção da CF. Na análise 
de associação, verificou-se que o porte po-
pulacional esteve associado a manutenção de 
suas CF (p = 0,011), enquanto a cobertura de 
ESF não demostrou associação (p = 0,667). 
A manutenção da CF é fundamental na pre-
venção de alterações na efetividade e potên-
cia dos imunobiológicos, tendo em vista sua 
termossensibilidade4. Assim, a realização de 
avaliações da CF subsidia e potencializa a su-
pervisão e a gestão desta cadeia, tanto pela 
equipe de enfermagem atuante nas salas de 
imunização como pelos gestores municipais, 
orientando melhorias com base no contexto 
real destes serviços. Salienta-se que a EACI 
apresenta itens avaliativos baseados nas 
orientações atuais da OMS e do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) brasileiro e 
que auxiliam na diferenciação de uma sala de 
imunização ideal, fato que justifica as falhas 
levantadas neste estudo. Já os itens descriti-
vos indicam a existência de quesitos mínimos 
pertinentes à uma adequada conservação de 
imunobiológicos. A associação, entre muni-
cípios de menor porte populacional com uma 
melhor manutenção da CF, pode estar rela-
cionada ao fato que tais municípios dispõem 
de melhores gestões fiscais, internas e sociais, 
devido vínculo e proximidade entre popula-
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ção, profissionais e gestores5. Periódicas ava-
liações da CF incidem em sua efetividade, 
sustentabilidade, bem como no desempenho 
dos PNI, demandando profissionais e gesto-
res qualificados para tal, o que, consequente-
mente, resulta no reconhecimento de entra-
ves relacionados a perdas de imunobiológico 
por falhas na conservação. É valido destacar 
que todas as salas de imunização avaliadas 
apresentaram suas atividades de imunização 
sob responsabilidade da equipe de enferma-
gem, com supervisão do enfermeiro. Neste 
sentido, o enfermeiro, responsável técnico 
pelas atividades de imunização, é peça fun-
damental no gerenciamento da CF, emba-
sando o processo decisório de aquisição de 
equipamentos e adequação da estrutura físi-
ca, essenciais à manutenção da CF, além de 
promover capacitações sistemáticas, impac-
tando na qualidade da assistência prestada 
nas salas de imunização. Deste modo, a utili-
zação de instrumentos de avaliação das salas 
de imunização, como a EACI, subsidia este 
processo de gerenciamento. 

Conclusão

Evidenciou-se entraves na Macrorre-
gião Oeste — MG em relação a manutenção 
da CF de conservação de imunobiológicos, 
requerendo significativas melhorias nas salas 
de imunização avaliadas a fim de contribuí-
rem para o êxito do PNI brasileiro. Como os 
processos avaliativos, este estudo apresenta as 
fragilidades da conservação dos imunobio-
lógicos na macrorregião e fornece subsídios 
para gestores e profissionais de saúde poten-
cializarem essa intervenção nos respectivos 
municípios e salas de imunização.

Descritores: Vacinas; Atenção Primá-
ria à Saúde; Avaliação em Saúde; Avaliação de 
programas e projetos de saúde; Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa

Financiamento: Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) 
(APQ-03509-13); Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) (Código 001).
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Introdução

O legado deixado por Florence Nightin-
gale, durante a Guerra da Criméia em 1854, foi 
um marco para a construção das práticas mo-
dernas da enfermagem, sustentado pela Teo-
ria Ambientalista, que priorizava o ambiente 
como gerador de saúde para seus pacientes1. 
Esse modelo de cuidado buscava manter a co-
modidade nos ambientes hostis, incluindo em 
seus cuidados intensivos a limpeza, ilumina-
ção, temperatura, entre outras ações de higiene 
e conforto nos espaços1. No contexto histórico 
brasileiro, pode-se observar inúmeras epide-
mias como, varíola, febre amarela, gripe espa-
nhola, peste bubônica, lepra e sarampo. Com o 
avanço dessas doenças, os problemas sanitários 
tomaram grandes proporções no país. Desse 
modo, a construção de instrumentos e formas 
de trabalho na saúde pública foram essenciais, 
como a obrigatoriedade de notificar alguns 
agravos e a instituição de quarentena para pa-
cientes de risco, que passaram a ser reconheci-
dos pelos profissionais sanitaristas2. Contudo, 
além da evolução das práticas adequadas uti-
lizadas pela enfermagem desde Nightingale, 
ainda, na atualidade, encontram-se desafios no 
campo da saúde pública. Portanto, ressalta-se 
a exigência de resgatar evidências de interven-
ções que foram inovadoras nos séculos passa-
dos, trazendo a sua importância neste momen-
to de pandemia pela Coronavírus Disease 2019 
(COVID-19), a fim de auxiliar enfermeiros na 
prestação de serviços com qualidade2,3. 

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



251

Objetivo

Analisar a percepção de enfermeiros 
gestores sobre o legado de Florence Nightin-
gale para as práticas de enfermagem no en-
frentamento da COVID-19 na Macrorregião 
Oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Estudo analítico, de abordagem qualitati-
va, que integra o projeto de pesquisa multicên-
trico “Cuidado e gestão em enfermagem como 
saberes no campo da atenção primária: pro-
posições para as boas práticas”, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer n. 
2.380.748/2017 e Certificado de Apresentação 
para Apreciação Ética nº 79506717.6.0000.0118. 
O cenário foi a Macrorregião Oeste do estado 
de Santa Catarina. Buscou-se entrevistar en-
fermeiros que contribuíram e participaram 
do processo de enfrentamento da COVID-19, 
ao ocupar cargos e funções gestoras, à frente 
de Secretarias Estadual e Municipais de Saú-
de, Conselho Regional de Enfermagem (CO-
REN), hospitais e universidades com cursos de 
graduação e pós-graduação em enfermagem. 
A pesquisa incluiu, por escolha intencional, 
enfermeiros nas funções de gestão, totalizando 
12 participantes. Foi realizada consulta inicial 
aos participantes, via WhatsApp, após, foi en-
caminhado e-mail com formulário do google 
forms, que continha em sua estrutura inicial 
o aceite do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), seguido das questões 
da entrevista semiestruturada. As entrevistas 
foram realizadas no mês de abril de 2020. Os 
dados foram organizados e analisados ma-
nualmente, com a utilização da técnica do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

Resultados e Discussão

Apresenta-se a seguir os DSC como 
principais resultados encontrados: “DSC 1: 
Entre os principais aprendizados de Florence 
está a necessidade de organização dos serviços 
de saúde e da constituição de um saber alia-
do a prática, baseado em evidências. Esse foi 
e tem sido fundamental para a reestruturação 
do processo de cuidar da época de Florence 

à atual situação da COVID-19. Acredito que 
Florence e as grandes precursoras da Enfer-
magem nos ensinaram a romper padrões e 
estereótipos”. “DSC 2: Além do Coronavírus/
COVID-19 temos várias outras patologias e 
precisamos dar continuidade, tanto à assis-
tência quanto às capacitações. Penso que não 
podemos colocar nossos “soldados no campo 
de batalha sem devida orientação”, visualizo 
como um cenário de guerra ou pré-guerra, 
onde todos nós precisamos atuar de forma or-
denada, consciente, com paciência inteligente 
e com qualidade na assistência”. “DSC 3: Com 
Florence vieram as orientações que vão desde 
os cuidados com a higienização adequada das 
mãos e dos ambientes, ventilação dos domicí-
lios até estudos baseados em evidências, com 
construção de gráficos que permitem analisar 
fatores de risco/proteção diante de epidemias/
pandemias, os quais contribuem para os cui-
dados primários em saúde”. “DSC 4: precisa-
mos de uma pandemia para aprender a valori-
zar a maior categoria profissional na saúde, e/
ou o maior e melhor sistema público universal 
do mundo?”. Ao reconhecer as ideias centrais 
dos discursos do sujeito coletivo apresentados 
pelos enfermeiros que atuam na linha de frente 
ao combate do Coronavírus, é possível perce-
ber, no DSC 1, que uma das principais práticas 
resgatadas, considerando legado de Floren-
ce, está relacionada com a sistematização dos 
serviços de saúde. O discurso demonstra que 
os enfermeiros, neste cenário de crise da saú-
de pública, buscam nas Práticas Baseadas em 
Evidências (PBE), um processo que permite 
a utilização de estratégias já consolidadas no 
passado, possibilitando o aprimoramento e a 
qualificação da assistência prestada. Além dis-
so, os profissionais reconhecem a importância 
do empoderamento e liderança que Floren-
ce passava em suas lutas históricas, demons-
trando que os gestores, em meio a um cenário 
epidêmico1, ainda precisam exceder barreiras 
que impossibilitam a adoção da Prática Avan-
çada de Enfermagem (PAE), como os confli-
tos de interesses entre profissionais da saúde, 
sobre o papel de atuação de cada indivíduo4,5. 
Outro ponto relevante, apresentado no DSC 
2, evidencia que os enfermeiros gestores se 
preocupam com a equipe na linha de frente, 
devido a falta de orientações sobre como pro-
ceder frente a uma nova doença que ainda está 
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sendo caracterizada, com atual construção de 
evidências e experiências, o que pode influen-
ciar nas boas práticas de cuidado/assistência. 
Diante do exposto, até o momento, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) se mantém fragilizado, 
com a baixa disponibilidade de exames para 
o diagnóstico da COVID-19; profissionais da 
saúde, por vezes, desamparados para a atua-
ção de qualidade, pela falta de equipamentos 
de proteção individual, em meio à necessida-
de de contenção da epidemia2,3. Assim, quan-
do enfermeiros recebem recursos materiais 
que comportam a demanda da real situação, 
conseguem aumentar a resolutividade do cui-
dado prestado e da organização institucional. 
Portanto, nas experiências vivenciadas por 
Florence, diferentes da realidade atual, as pri-
meiras linhas de atuação do seu processo de 
trabalho eram focadas na melhoria do ambien-
te, considerando, inclusive, as habilidades e a 
organização de pessoal, o que gerava, ao final, 
resultados de qualidade. O DSC 3 revelou que 
os enfermeiros reconhecem e consideram as 
teorias ambientalistas de Florence, avaliando 
que as linhas e medidas de cuidado da época, 
apesar da essência curativista, configuravam 
ações que vão ao encontro aquelas preconiza-
das pela Atenção Primária em Saúde (APS), o 
que demonstra a importância dessas medidas 
para a saúde pública, neste caso, no que se re-
fere à prevenção do contágio pelo novo coro-
navírus. Por fim, o DSC 4 expõe a realidade 
que os enfermeiros enfrentam com a desvalo-
rização profissional e enfatiza o desamparo do 
poder legislativo sob o trabalho no SUS. Dessa 
forma, a falta de apoio, em ambos os aspectos, 
pode resultar na desmotivação destes profis-
sionais para uma atuação engajada e de qua-
lidade. Cumpre destacar que a PAE, embora 
não assumida com tal desígnio, mas realizada 
fortemente, pela pioneira Florence Nightinga-
le, na atualidade, pode ser inoperante pela falta 
de reconhecimento e estresse em ambientes do 
sistema de saúde, sem apoio institucional4-5. 

Conclusão

No ano de 2020, em que se completa o 
bicentenário de Florence Nightingale, os en-
fermeiros gestores reconhecem o seu legado 
e demonstram o quanto os ensinamentos e as 
teorias deixadas por esta enfermeira contri-

buem, ao longo da história da humanidade, 
com a construção do conhecimento científi-
co em saúde, principalmente, no que se refere 
às práticas de cuidado em enfermagem nos 
distintos cenários de atuação. A pandemia da 
COVID-19 tem ressaltado a importância da 
enfermagem e compreendido o papel funda-
mental destes profissionais na organização do 
SUS e dos cuidados em saúde e enfermagem.

Descritores: Doenças Transmissíveis; 
Enfermagem; História da Enfermagem; Siste-
ma Único de Saúde; Infecções por Coronavírus.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Hemoterapia é uma área que exige 
conhecimentos específicos e habilidades do 
enfermeiro no processo de transfusão e doa-
ção de sangue, visando à prevenção de ris-
cos1. Nesse sentido, a medicina transfusional 
para ser efetiva e segura deve contar com 
profissionais de enfermagem capacitados, a 
atuação destes profissionais pode minimizar 
significativamente os riscos do paciente que 
recebe transfusão e evitar danos, se o geren-
ciamento do processo transfusional ocorrer 
com a eficiência necessária2. Estudos enfati-
zam que profissionais sem habilidade técnica 
suficiente e sem conhecimentos em hemote-
rapia podem reduzir a segurança transfusio-
nal e causar prejuízos importantes ao pacien-
te. A atuação competente torna-se requisito 
essencial dentro da medicina transfusional, 
prevenindo as possíveis complicações e rea-
ções transfusionais3. Desta forma, questiona-
se: Qual o perfil dos profissionais de enfer-
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magem que conduzem a administração de 
sangue e derivados, atuantes em um hospital 
público catarinense? 

Objetivo

Caracterizar o perfil dos profissionais 
de enfermagem que administram hemote-
rápicos em um hospital público do extremo 
oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de resultados parciais de um 
estudo transversal de abordagem quantitati-
va, derivado do trabalho de conclusão de cur-
so e vinculado à macro pesquisa “Tecnologia 
educativa organizacional: melhores práticas 
para a gestão da segurança em procedimen-
tos hemoterápicos” do Grupo de Estudos 
sobre Saúde e Trabalho da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Gestra/Udesc). A 
coleta de dados foi realizada em fevereiro de 
2020 em um hospital público da região do 
Extremo Oeste de Santa Catarina, com 36 
profissionais da área da enfermagem (enfer-
meiros e técnicos de enfermagem), com se-
leção por conveniência, e que atuavam nos 
seguintes setores: Centro Cirúrgico, Sala de 
Recuperação, UTI Geral, UTI Neonatal, Ber-
çário, Centro Obstétrico, Oncologia e Clíni-
ca Médica, tendo nesta amostra profissionais 
dos três turnos de trabalho. Para a coleta de 
dados foi utilizado um instrumento de pes-
quisa impresso com 20 itens: sexo, idade, ca-
tegoria profissional, titulação, tempo de for-
mação, tempo de atuação na profissão, tempo 
de atuação na instituição, setor de atuação, 
turno de trabalho, grau de satisfação com 
trabalho, grau de satisfação com salário, rea-
liza trabalhos concomitantes, horas extras, 
nível de organização do setor, ritmo de tra-
balho, adequação da escala de funcionários, 
recebeu capacitação em hemoterapia na for-
mação profissional, capacitação nas funções 
que executa no hospital, capacitação em he-
moterapia na instituição de trabalho. Os da-
dos coletados foram digitados no programa 
Excel®, para posterior análise destes dados. 
A pesquisa passou pela aprovação do Comi-
tê de Ética em Pesquisa sob parecer número 

3.675.162 e CAAE: 18895119.9.0000.0118, o 
qual respeitou os preceitos éticos da Resolu-
ção nº 466 de 2012 e 510 de 2016 do Conse-
lho Nacional de Saúde. 

Resultados e Discussão

Em relação aos itens investigados, as 
mulheres representam a maioria da amostra 
(94,5 %), sendo grande parte dos profissio-
nais com idade entre 31 e 50 anos (57%). Ao 
considerar a categoria profissional, participa-
ram 30 técnicos de enfermagem (83,3%) e seis 
enfermeiros (16,67%), representando uma 
proporção de um enfermeiro para cada cinco 
técnicos entrevistados. No quesito de titula-
ção, 30 participantes se designaram técnicos 
em enfermagem, um profissional graduado 
(enfermeiro), três enfermeiros com especiali-
zação lato sensu e dois enfermeiros com mes-
trado. Na variável tempo de formação, obte-
ve-se uma variação de dois à 27 anos, sendo 
que a maior representatividade da amostra 
tinham dois anos de formados (22%). O tem-
po de atuação na profissão variou de um à 
27 anos, sendo a maior representatividade 
com atuação de dois e seis anos na profissão 
(16,5% cada). Em relação ao tempo de atua-
ção na instituição, os participantes tinham 
até 10 anos na instituição (78%) enquanto 
outros sinalizaram ter entre 10 e 30 anos de 
labor nesta instituição hospitalar (22%). Vale 
destacar que para a composição da amostra 
deste estudo, considerou-se a participação de 
três à seis profissionais de cada setor, respei-
tando contemplar todos os turnos de traba-
lho. Assim, o setor com menos participantes 
foi o berçário já que este contém apenas um 
profissional técnico por turno, enquanto o se-
tor com maior número de entrevistados foi a 
oncologia com seis participantes, por consi-
derar um dos setores de maior demanda por 
hemoterápicos segundo informações obtidas 
da agência transfusional em questão. Os pes-
quisadores tomaram o cuidado de convidar a 
participar do estudo pelo menos um técnico 
por turno de trabalho, o que configurou-se a 
participação de 12 profissionais atuantes no 
período matutino, 10 do período vesperti-
no, seis manhã e tarde, denominado período 
diurno e oito trabalhadores do período no-
turno. Houve uma grande diversidade quan-
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to ao tempo de atuação no setor que variou de 
um à 24 anos, a maioria estavam a menos de 
um ano no setor atual (36%), atuavam há dois 
anos no mesmo setor (16,5%). No quesito de 
satisfação com trabalho, em uma escala de 0 
à 10, sendo considerado de 0-3 insatisfeito, 
4-7 pouco satisfeito e 8-10 satisfeito, nenhum 
dos participantes relatou insatisfação, poucos 
satisfeitos (39%) e a maioria relataram estar 
satisfeitos (61%). Ao ser abordado a satisfa-
ção com salário, considerando a mesma aná-
lise de escala que o item anterior, relataram 
insatisfação (14%) dos participantes, pouca 
satisfação (64%) e satisfeitos (22%). Vale res-
saltar que atuam somente neste local/hospital 
(75%) enquanto ¼ dos participantes sinaliza-
ram trabalhar em outro lugar — dupla jor-
nada laboral (25%), enquanto mais da meta-
de realizam horas extras (aproximadamente 
60%). Ainda, ao pensar na organização do 
setor, consideram o local de trabalho organi-
zado (69%), parcialmente organizado (28%) 
e uma parcela pequena dos participantes 
consideram desorganizado (3%). O ritmo de 
trabalho foi considerado acelerado (72%) e 
moderado (28%). Ao considerar o número 
de pessoas na escala de trabalho, considera-
ram insuficientes (55,5%) enquanto os de-
mais consideraram adequado. Em relação ao 
treinamento/capacitação específica para he-
moterapia na sua formação profissional, afir-
maram não terem recebido (47%) enquanto 
mais da metade receberam treinamento es-
pecífico. Quanto ao treinamento para exer-
cer as funções que executa na instituição 
(80,5%) receberam. Por fim, em relação ao 
treinamento para hemoterapia na instituição 
onde atua, relatou não ter recebido (78%). 
Tais resultados despertam para a necessi-
dade de abordar as questões que envolvem 
a hemoterapia ainda na formação e que, os 
profissionais que atuam com hemocompo-
nentes, sejam mais experiente na profissão 
ou não, carecem de educação continuada em 
saúde acerca da temática investigada. 

Conclusão

Constata-se a prevalência de profis-
sionais de enfermagem do gênero feminino, 
com idade entre 31 à 50 anos, com pouco 
tempo de formação e de atuação no setor. 

Alguns participantes não tiveram acesso à 
conteúdos sobre a temática durante a forma-
ção profissional, nem capacitação no local de 
trabalho o que pode ser um fator dificultador 
para a segurança do paciente/serviço durante 
a prática transfusional, que aliado ao ritmo 
de trabalho acelerado, número insuficiente 
de profissionais na escala de trabalho, a du-
pla jornada de trabalho e realização de horas 
extras, podem comprometer o bom desem-
penho do profissional e consequentemente a 
qualidade da assistência. Assim, ao conside-
rar os requisitos necessários para uma prática 
transfusional segura, recomenda-se o desen-
volvimento de ações pautadas na qualificação 
profissional para atuação nas demandas que 
envolvem o uso de hemocomponentes. 

Descritores: Enfermagem; Práti-
ca Transfusional; Capacitação Profissional; 
Educação Continuada.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O Brasil é líder mundial no consumo 
de agrotóxicos desde 2008, sendo a região 
Sul responsável por aproximadamente 30% 
do consumo do país1. Segundo dados do 
Agrofit, o estado de Santa Catarina (SC) ocu-
pava o 11º lugar no ranking do Brasil entre 
os consumidores de agrotóxicos, com uma 
utilização de aproximadamente 21 milhões 
de quilos de ingrediente ativo em 20122. 
Ainda, no Brasil as malformações congêni-
tas são desde 2000, a segunda principal cau-
sa de óbito infantil, e responsáveis por 37% 
das internações pediátricas, estando entre 
as três principais causas das mesmas3. Nes-
te contexto, um estudo realizado no Paraná 
sugere a hipótese de que possa haver relação 
entre as malformações congênitas e os agro-
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tóxicos utilizados em função das tendências 
crescentes nas taxas levantadas naquele es-
tado4. Considerando a relevância de ambas 
as temáticas para a saúde pública e a escas-
sez de estudos relacionando-as, observa-se 
a importância da realização de pesquisas 
buscando verificar as possíveis associações 
entre o quantitativo de malformações con-
gênitas e o consumo de agrotóxicos. 

Objetivo

Analisar dados epidemiológicos acer-
ca da utilização de agrotóxicos em toneladas 
e os dados de malformações congênitas em 
nascidos vivos no estado de Santa Catarina 
entre 2014 a 2018. 

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional 
ecológico referente aos dados de 2014 a 2018 
acerca da venda de agrotóxicos em toneladas 
disponibilizados no site do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais (Ibama), e dados de anomalias congêni-
tas em nascidos no estado de Santa Catarina, 
obtidos através do Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos (SINASC), no Departamen-
to de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), em maio de 2020. Para calcular 
o número de nascidos vivos com malforma-
ções em cada ano analisado, utilizou-se o nú-
mero de anomalias congênitas do estado di-
vidido pelo total de nascidos vivos do estado 
multiplicado por 1.000. Os dados coletados 
nesses sistemas de acesso público foram com-
pilados em tabelas do Microsoft Excel e apre-
sentados em valores absolutos e percentual e 
analisados por estatística descritiva. 

Resultados e Discussão

Observou-se a partir dos relatórios de 
vendas de agrotóxicos por Unidade de Fede-
ração, divulgado pelo Ibama, que Santa Cata-
rina consumiu 10.788,18 toneladas de agrotó-
xicos em 2014, 13.109,71 em 2015, 12.071,06 
em 2016, 12.628,37 em 2017 e 10.876,67 em 
2018. Sendo assim, percebe-se que houve um 
crescimento entre 2014 e 2015, que se mante-

ve com pequena variação entre 2015 e 2017, 
seguido de uma queda relevante nas vendas 
de 2017 para 2018. Além disso, os relatórios 
mostram que o ingrediente ativo mais ven-
dido no Estado de Santa Catarina durante o 
período investigado, foi o glifosato com uma 
venda de 25.423,64 toneladas, e que os herbi-
cidas foram a classe de agrotóxico de maior 
consumo, com um total de 35.073,99 tonela-
das. Com relação às malformações congêni-
tas, observou-se que em 2014, para cada 1000 
nascidos vivos 9,6 nasceram com anomalias 
em SC, em 2015 a taxa foi de 8,9/1.000 nasci-
dos vivos, em 2016 foi de 8,8/1.000 nascidos 
vivos, em 2017 foi de 8,6/1.000 nascidos vivos 
e em 2018, 8,1/1.000 nascidos vivos. Dessa 
maneira, observa-se um decréscimo na taxa 
de anomalias registrada inicialmente entre 
os anos de 2014 e 2018 em SC. As principais 
malformações congênitas registradas no esta-
do durante o período analisado foram: mal-
formações e deformidades congênitas do apa-
relho oesteomuscular (952), malformações 
congênitas do aparelho circulatório (478), 
deformidades congênitas dos pés (475), mal-
formações do aparelho geniturinário (435) e 
outras malformações (496). No mesmo pe-
ríodo, o Brasil apresentou uma taxa média de 
8,4 malformações para cada 1.000 nascidos 
vivos, enquanto a média da região Sul foi de 
8,1/1.000 nascidos vivos, sendo a segunda re-
gião do país com maior número de anomalias, 
ficando atrás somente da região Sudeste, com 
9,9 para cada 1.000 nascidos vivos. O estado 
de SC apresentou uma média de 8,8 malfor-
mações para 1.000 nascidos vivos no período. 
Assim, percebe-se que a taxa de anomalias no 
Sul é alta se comparado às demais regiões do 
país, e semelhante aos dados do Brasil. Ainda, 
a taxa do Estado de SC mostrou-se maior que 
a média regional e nacional, representando 
assim um valor significativo de malforma-
ções. Muitas vezes a taxa de anomalias pode 
ser elevada em função da falta de prevenção 
e de informações efetivas, decorrente de um 
pré-natal de baixa qualidade. 

Conclusão

Observou-se nesse estudo que a pro-
porção entre o consumo de agrotóxicos e a 
taxa de malformações congênitas não segue 
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o mesmo perfil de crescimento, pois o consu-
mo de agrotóxicos oscilou entre crescimento 
e queda, sendo que na maioria dos anos regis-
trou aumento, enquanto a taxa de anomalias 
apresentou somente queda entre o período 
estudado. Sugere-se a realização de pesquisas 
com maior teor metodológico em seres hu-
manos para aprofundar a temática e buscar 
respostas capazes de afirmar se existe ou não 
relação entre as malformações congênitas e o 
consumo de agrotóxicos. Embora os estudos 
existentes até o momento não tragam muitas 
evidências, ressalta-se a importância da atua-
ção do profissional enfermeiro em ambas as 
temáticas no que diz respeito a promoção da 
saúde, seja na busca de parcerias com profis-
sionais devidamente habilitados para orien-
tar os agricultores quanto a manipulação 
correta dos agrotóxicos a fim evitar os danos 
causados pela exposição inadequada, e ainda, 
nas orientações preventivas à morbimortali-
dade materna e neonatal durante as consultas 
de pré-natal às gestantes, especialmente com 
relação aos teratógenos, sendo os agrotóxicos 
pertencentes a essa categoria. 

Descritores: Anormalidades congêni-
tas; Agroquímicos; Epidemiologia.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O aparelho urinário é responsável pela 
elaboração da urina e seu armazenamento 
temporário até a oportunidade de ser elimi-
nada para o exterior através da micção. É 
constituído por órgãos secretores, os quais 
produzem a urina representados pelos rins e, 
órgãos excretores, encarregados de processar 
a drenagem da urina para fora do corpo, re-
presentados pelos ureteres, bexiga urinária e 
uretra.1 Na mulher o aparelho urinário é com-
pletamente independente, enquanto que no 
homem, a uretra serve tanto ao aparelho uri-
nário como ao genital masculino.1 Assim, na 
mulher a uretra é mais curta e mais reta, com 
aproximadamente quatro centímetros (cm) 
de comprimento e desemboca entre os lábios 
menores, logo abaixo do clitóris — órgãos do 
aparelho genital feminino, enquanto que no 
homem, a uretra se relaciona também com o 
aparelho genital masculino, é mais longa e si-
nuosa, com mais ou menos 20 cm de compri-
mento.1 Nesse sentido, pela proximidade no 
meato urinário externo feminino da região 
anal, o risco de infecção urinária é maior em 
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mulheres do que em homens. Tal particula-
ridade anatômica entre o gênero feminino e 
masculino deve ser levada em consideração 
ao analisar o risco de infecção urinária entre 
homens e mulheres. A infecção do trato uri-
nário (ITU) é uma patologia frequente, que 
pode ocorrer em todas as faixas etárias, do 
neonato ao idoso. Frente ao exposto, questio-
na-se: O que a literatura aborda sobre a pre-
venção de infecção do urinária em mulheres? 
Esse estudo justifica-se pela importância de 
orientação necessária às mulheres para evitar 
infecções urinárias de repetição. 

Objetivo

Identificar na literatura os cuidados ne-
cessários para prevenção de infecção do trato 
urinário feminino. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão inte-
grativa da literatura, de abordagem qualitativa, 
com descrição narrativa dos achados. A coleta 
de dados foi desenvolvida no primeiro semes-
tre de 2020, na Biblioteca Virtual em Saúde, 
para a busca envolvendo a temática prevenção 
de infecção do trato urinário em mulheres, uti-
lizaram-se os descritores “Infecção do Trato 
Urinário” AND “Cuidado”. Adotou-se como 
critério de inclusão, artigos completos, no idio-
ma português, disponível eletronicamente de 
forma gratuita, entre os anos de 2015 à 2019. 
A busca possibilitou identificar nove (9) arti-
gos. Após a leitura dos títulos e resumos, dois 
artigos foram descartados das etapas seguintes 
por não abordarem a temática do estudo (n=1) 
e por duplicidade (n=1). Na etapa seguinte foi 
realizada a leitura minuciosa dos textos previa-
mente selecionados sendo incluídas sete publi-
cações nesta revisão, as quais foram analisadas 
pela técnica de análise temática,2 representada 
por três etapas distintas, a saber, pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos resul-
tados, inferência e interpretação. 

Resultados e Discussão

Da análise dos textos selecionados foi 
possível identificar a alta incidência de in-

fecções urinárias, sobretudo envolvendo a 
realização de procedimentos de enferma-
gem como o cateterismo vesical, sinalizando 
a relevância de registros dos procedimen-
tos realizados com informações fidedignas 
para a continuidade do cuidado em saúde. 
Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os 
procedimentos invasivos, como a sonda-
gem vesical, são considerados as principais 
causas de infecção do trato urinário, com 
maior predisposição às gestantes, idosos, 
portadores de insuficiência renal e diabetes 
mellitus.3 Nesse sentido, devem ser levado 
em consideração a colonização do meato 
urinário, a falha na realização do procedi-
mento e a segurança na esterilização e inte-
gridade dos materiais utilizados que podem 
favorecer a proliferação de microorganis-
mos infecciosos. Ainda, a literatura sinaliza 
para a importância de cada serviço de saúde 
identificar os fatores de risco que acometem 
a população adstrita em sua área de atuação, 
traçando o perfil epidemiológico com iden-
tificação dos microorganismos envolvidos 
na patogenicidade frente às infecções do 
trato urinário, além de garantir pressupos-
tos de segurança do paciente por meio da 
implantação de protocolos4 a fim de garantir 
melhor qualidade da assistência em serviços 
de saúde com a menor produção de danos 
durante os procedimentos requeridos. Nesse 
sentido, há ênfase nas infecções do trato uri-
nário que acometem gestantes e puérperas, 
pelas consequências tanto para a mãe quanto 
para o feto/neonato, que estão associadas à 
prematuridade, baixo peso ao nascer e mor-
talidade fetal, o que exige cuidados específi-
cos pela toxicidade do tratamento, risco de 
evolução do caso para sepse, entre outros 
comprometimentos à saúde materna fetal.5 
Por conseguinte, destaca-se a realização de 
pré-natal de qualidade, acompanhamento e 
orientação por profissional da saúde, diag-
nóstico precoce das ITU para a intervenção 
adequada e em tempo hábil.5 Os autores re-
latam a melhoria da qualidade por meio de 
avaliações das práticas assistenciais e moni-
toramento constante e sistemático dos índi-
ces clínicos de qualidade. Do mesmo modo, 
ênfase se dá para o reconhecimento da ana-
tomia feminina, o desenvolvimento de edu-
cação continuada em saúde como forma 
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de ampliar a segurança do paciente nesses 
ambientes, sobretudo pela higiene das mãos 
e manuseio correto de cateteres urinários. 
Em síntese, a literatura não aborda de forma 
clara a importância de orientação específi-
ca sobre a higiene feminina, uma vez que, 
em função da estrutura anatômica própria 
e sua proximidade com região anal, requer 
que tais cuidados sejam sempre realizados 
no sentido ântero-posterior, evitando as-
sim, infecções decorrentes de patógenos 
comuns ao trato gastrointestinal. A adesão 
a cuidados com higiene adequada, alimen-
tação, ingestão de maior volume de líquidos, 
o acompanhamento adequado a gestantes 
e puérperas, micção frequente e assistência 
integral podem ser trabalhados como estra-
tégias viáveis na educação, prevenção e pro-
moção da saúde, melhorando a qualidade de 
vida dos indivíduos do sexo feminino. 

Conclusão

Este estudo evidenciou a importância 
da prevenção de infecções do trato urinário 
pelas consequências que podem emergir, 
bem como o desenvolvimento do traba-
lho multidisciplinar em todos os níveis de 
atenção em saúde, tendo como foco a iden-
tificação das populações de risco para ITU, 
a educação permanente de profissionais, o 
uso de protocolos assistências e monitora-
mento de indicadores de qualidade. Desta-
ca-se a importância de se trabalhar com as 
populações de risco, os cuidados necessá-
rios para minimizar o desenvolvimento de 
infecções do trato urinário. 

Descritores: Enfermagem; Educação 
Continuada; Infecções do Trato Urinário; 
Cuidado.

Eixo temático: Produção de Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O envelhecimento da população, tem 
ocasionado uma alta incidência de doenças 
crônico-degenerativas. Dentre elas encontra-
se a demência, que é caracterizada pelo com-
prometimento intelectual, afetando a vida co-
tidiana dos idosos e suas famílias.¹ A Doença 
de Alzheimer (DA) é classificada como um 
tipo de demência, na qual ocorre a perda 
gradual das funções cognitivas com evolução 
para perda severa de memória. É a mais pre-
valente dentre as demais doenças neurodege-
nerativas, acometendo de 50 a 60% dos casos, 
e caracterizando-se como uma das principais 
causas de incapacidade na vida adulta.2 O 
quadro clínico da DA pode ser muito variá-
vel, as manifestações surgem de forma lenta 
e conforme progridem, aumenta a demanda 
de cuidados, devido à perda da autonomia 
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ocasionando a dependência e supervisão de 
algum cuidador, papel desempenhado, na 
maioria das vezes, por um familiar.¹ Dian-
te disso, surge a responsabilidade da família 
em assumir o papel de cuidador informal à 
medida que as dificuldades do paciente evo-
luem, exigindo a incorporação de atividades 
que geram mudanças abruptas na sua rotina,¹ 
o que pode constituir uma atividade desgas-
tante e morosa, de modo a implicar na sua 
saúde física, psicológica e social.3 

Objetivo

Identificar as dificuldades dos familia-
res no desenvolvimento do cuidado aos por-
tadores da Doença de Alzheimer. 

Metodologia

Adotou-se, nesse estudo, a revisão nar-
rativa da literatura, para responder à questão 
de pesquisa: quais as dificuldades dos fami-
liares no desenvolvimento do cuidado aos 
de portadores de DA? A busca foi realizada 
no mês de agosto de 2019 nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nos 
documentos do site da Organização Mun-
dial da Saúde. Os Descritores em Ciências da 
Saúde utilizados, de forma combinada, foram 
Doença de Alzheimer e Enfermagem e a pa-
lavra chave família. Selecionaram-se publica-
ções, artigos e outros materiais científicos e 
bibliográficos, dos últimos dez anos (2010-
2020), nacionais e internacionais, nos idio-
mas português e inglês, e no formato dispo-
nível e gratuito. Após leitura, as publicações 
selecionadas foram destacadas e analisadas, 
sendo apresentadas cinco nesse trabalho. 

Resultados e Discussão

A dinâmica familiar sofre impacto com 
os sintomas psíquicos da DA, pois os fami-
liares assumem funções que o acometido não 
pode mais desempenhar, e à medida que a 
doença evolui, as dificuldades cotidianas se 
tornam mais expressivas, exigindo maior dis-
ponibilidade por parte do cuidador para to-
mada de decisões e atribuição de atividades 

diárias que passam a ser de sua responsabili-
dade.4 No entanto, estes familiares, na maio-
ria das vezes, não se encontram preparados 
para assumir os cuidados de um portador de 
demência progressiva, o que pode resultar 
em uma tensão por fatores estressores físicos, 
emocionais e econômicos. Por outro lado, o 
fato de a família assumir os cuidados diminui 
a institucionalização destes pacientes, o que 
tende a ser menos custoso.² As dificuldades 
enfrentadas pelos familiares cuidadores no 
processo de cuidado estão relacionadas a sa-
ber lidar com sintomas neuropsiquiátricos 
que os portadores apresentam. Dentre eles, 
estão a dificuldade em reconhecer as pessoas 
e até os próprios familiares, o esquecimento 
do local de sua moradia e outros locais fre-
quentados, a não aceitação da doença o que 
impede a realização dos cuidados e oferece 
riscos à saúde, difícil autocontrole da medi-
cação, a não aceitação do banho como ne-
cessidade, má administração do dinheiro 
e a agressividade que se dá com a evolução 
do quadro clínico da doença.3 Os familiares 
também referem que a rotina de cuidados é 
extremamente desgastante, sentindo-se so-
brecarregados e exaustos devido a intensida-
de de cuidados que o idoso com DA exige.1 

Outros fatores determinantes para o aumento 
do estresse físico e emocional e que abalam a 
capacidade de resiliência do familiar cuida-
dor são, a idade avançada, ou seja, cuidadores 
com 60 anos ou mais, residir com o portador 
e prestar cuidados por tempo prolongado,¹ o 
grau de parentesco com o doente, a falta da 
prática de atividades físicas, a classe econô-
mica baixa, a ausência de tempo para realizar 
atividades próprias com privação da sua vida 
social e a falta de apoio familiar e profissio-
nal.4 Esses constituem fatores de risco à saúde 
do cuidador, podendo desencadear doenças 
cardiovasculares e sintomas depressivos. Des-
sa maneira, o familiar cuidador possui riscos 
de se apresentar tão doente quanto o porta-
dor de DA.¹ A rotina de cuidados pode acar-
retar no desgaste do familiar cuidador prin-
cipalmente devido à falta de conhecimento 
destes acerca da doença e a falta de apoio por 
parte dos serviços e demais familiares. Em 
vista disso, praticar e manter o cuidado a um 
doente crônico requer boa estabilidade física 
e mental, uma vez que as demandas só ten-
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dem a aumentar ao longo do processo.4 As di-
ficuldades no convívio e no cuidado à pessoa 
com DA, podem ser minimizadas por meio 
da construção e socialização de estratégias 
coletivas de cuidado, incluindo orientações 
profissionais e suporte emocional, tornando 
o desenvolvimento dos cuidados mais efeti-
vos.3 Destaca-se que no estágio final da doen-
ça os cuidadores demandam de uma atenção 
especial para aliviar seu estresse e ansiedade 
frente à doença incurável, de modo a mini-
mizar possíveis desgastes físicos e emocio-
nais, e atentando à sua qualidade de vida.2,4 

Sendo assim, familiares cuidadores precisam 
de uma rede de apoio, podendo contar com a 
ajuda de outros atores como amigos, vizinhos 
e profissionais de saúde.2,5 Além disso, o cui-
dador familiar necessita de apoio e orienta-
ções sobre os estágios da doença, os sintomas 
neuropsiquiátricos e sobre como proceder 
em cada situação do cotidiano e as habilida-
des e estratégias de cuidado que podem ser 
adotadas. As visitas domiciliares de profissio-
nais de saúde, especialmente de enfermeiros, 
podem auxiliar a esclarecer as dúvidas, para 
que se sintam mais preparados acerca do pro-
cesso de cuidado ao longo do tempo, estando 
menos propensos a desenvolver ansiedade e 
a sofrer com a sobrecarga, visto que com o 
amparo podem usufruir de uma melhor qua-
lidade de vida e preservar a própria saúde.4 

Conclusão

Destaca-se a relevância da atuação dos 
profissionais da área da saúde, principal-
mente do(a) enfermeiro(a), nas atividades 
de educação em saúde, se tornando, deste 
modo, uma referência de apoio aos familia-
res de portadores de DA de forma a possi-
bilitar o acesso a orientação de qualidade e 
a realização de fortalecimento de vínculos 
minimizando as dificuldades apresentadas 
no contexto de cuidado. Apesar de existir a 
especialidade gerontologia em enfermagem 
para atuar diretamente nas ações de educa-
ção sobre a DA, é imprescindível que o en-
fermeiro(a), conte com o auxílio das demais 
áreas multiprofissionais, configurando um 
atendimento interdisciplinar e integral, faci-
litando o enfrentamento da doença.

Descritores: Doença de Alzheimer; Fa-
mília; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

A Sistematização de Assistência de En-
fermagem (SAE), é uma metodologia que 
orienta o cuidado profissional de enferma-
gem e a documentação da prática profissional. 
Desse modo, organiza o processo de trabalho, 
permitindo a operacionalização do Processo 
de Enfermagem (PE). De acordo com a Re-
solução n. 358/2009 do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), o PE deve ser reali-
zado em todos os ambientes onde são pres-
tados cuidados de enfermagem. A realização 
do PE demonstra a importância do profissio-
nal, proporciona maior visibilidade à enfer-
magem e permite um olhar criterioso e cien-
tífico quanto aos cuidados prestados. Ainda, 
promove benefícios aos pacientes pois parte 
do cuidado integral, individualizado e eficaz 
(1). Para possibilitar a realização de cuidados 
integrais e eficazes aos pacientes, foi construí-
da uma tecnologia assistencial do tipo Matriz 
a partir das taxonomias Nanda International 
(NANDA-I) correspondente aos Diagnósti-
cos de Enfermagem (DE); a Nursing Interven-
tions Classification (NIC), para definição das 
intervenções e atividades desenvolvidas pela 
enfermagem; e a Nursing Outcomes Classifi-
cation (NOC) utilizada para a avaliação dos 
resultados de enfermagem. 
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Objetivo

Descrever a ligação NANDA — I, NIC e 
NOC (NNN) utilizadas para o diagnóstico de 
enfermagem “Risco de Recuperação Cirúrgi-
ca Retardada”. 

Metodologia

Estudo descritivo oriundo de projeto de 
pesquisa e extensão, que visa a implementação 
do PE nas redes de atenção à saúde, por meio da 
instrumentalização dos profissionais de enfer-
magem. O estudo foi realizado em uma unidade 
de clínica cirúrgica de um hospital de referência 
no Oeste de Santa Catarina. Para a construção 
da ligação NNN foram realizadas rodas de con-
versa com os profissionais de enfermagem, jun-
tamente com acadêmicos e docentes do curso 
de enfermagem para detectar as intervenções 
e resultados para o DE Risco de Recuperação 
Cirúrgica Retardada. A análise dos dados foi 
descritiva. O projeto foi aprovado pelo CEP/
UDESC, sob o parecer de número 1.770.439. 

Resultados e Discussão

Após elencar o DE, verificam-se as liga-
ções NIC e NOC correspondentes, fornecendo 
subsídios para que a equipe possa relacionar/
comparar com o cotidiano e demandas de cui-
dados aos usuários. O diagnóstico citado per-
tence ao domínio 11 — Segurança e Proteção, 
de NANDA-I, Classe 2 — Lesão física, definida 
como suscetibilidade a uma extensão do núme-
ro de dias de pós-operatório necessários para 
iniciar e desempenhar atividades que mantêm 
a vida, a saúde e o bem-estar que pode compro-
meter a saúde. Para esse DE foram associados os 
elementos Fatores Relacionados: dor, desnutri-
ção e obesidade; Condições Associadas: agentes 
farmacêuticos, contaminação do sítio cirúrgico, 
diabetes melito, edema no sítio cirúrgico, infec-
ção perioperatória no sítio cirúrgico, mobilida-
de prejudicada, náusea persistente, procedimen-
to cirúrgico extenso, trauma no sítio cirúrgico, 
vômito persistente; População de Risco: extre-
mos de idade, história de atraso em cicatrização 
de ferida (2). Diante disso, o enfermeiro avalia o 
paciente e determina quais fatores relacionados 
e condições associadas estão de acordo com o 

perfil clínico do mesmo. As avaliações dos Re-
sultados de Enfermagem (RE) foram selecio-
nadas pelos enfermeiros, docentes e estudantes 
levando em conta o NOC basal (antes das in-
tervenções), esperado (planejamento) e obtido 
(após as intervenções). Foram apontados qua-
tro RE, “Recuperação Cirúrgica: Convalescença”, 
descrito no Domínio II — Saúde Fisiológica, 
Classe AA — Resposta Terapêutica, com a se-
guinte definição: extensão da função fisiológica, 
psicológica e de papel depois da alta do cuidado 
pós-anestésico até a visita clínica pós-operatória 
final, trazendo os indicadores a serem avaliados: 
estabilidade hemodinâmica, débito urinário, 
ruídos intestinais, eliminações intestinais, hi-
dratação, ingestão de alimentos, nível de glicose 
sanguínea (cicatrização), cicatrização da ferida, 
deambulação, cognição, sono, uso de dispositi-
vos auxiliares prescritos, dor, drenagem no cura-
tivo, drenagem pelos drenos, infecção da ferida, 
tromboflebite, náusea, vômito, íleo paralítico, 
constipação, fadiga. O segundo RE apontado foi 
“Apetite”, descrito no Domínio II — Saúde Fi-
siológica, Classe K — Digestão e Nutrição, com 
a seguinte definição: desejo de comer, avaliando 
os indicadores: desejo de comer, satisfação com 
os alimentos, consumo de alimentos, consumo 
de líquido. “Conhecimento: Controle da Infec-
ção”, foi o terceiro RE elencado, referido no Do-
mínio IV — Conhecimento e Comportamento 
em Saúde, Classe S — Conhecimento em Saú-
de, com a definição: extensão da compreensão 
sobre a infecção, seu tratamento e prevenção da 
progressão e complicações da doença, trazendo 
como indicadores: meio de transmissão, sinais 
e sintomas de infecção, procedimentos de mo-
nitoramento da infecção, importância da hi-
giene das mãos, acompanhamento da infecção 
diagnosticada, importância da adesão ao trata-
mento, risco de resistência a droga, influência 
da nutrição na infecção, estratégias para con-
trole de estresse, fatores que afetam a resposta 
imune. O quarto RE selecionado foi “Nível de 
Dor”, alocado no Domínio V — Saúde Perce-
bida, Classe V — Estado dos Sintomas, com a 
seguinte definição: gravidade da dor observada 
ou relatada, trazendo como indicadores a serem 
avaliados: duração dos episódios de dor, expres-
sões faciais de dor, agitação, perda de apetite, 
náusea, intolerância alimentar, frequência respi-
ratória, frequência do pulso radial, pressão arte-
rial, transpiração, todos os indicadores citados 
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sendo avaliados em uma escala de 1 (pior) a 5 
(melhor), tendo esses indicadores para auxiliar 
na avaliação da evolução do quadro do pacien-
te (3). Para finalizar a ligação NNN foram sele-
cionadas duas intervenções, “Controle da Dor”, 
disposta no Domínio I — Fisiológico Básico, 
Classe E — Promoção do Controle Físico, defi-
nida como: alívio da dor ou redução da dor até 
um nível de conforto que seja aceitável para o 
paciente. As atividades indicadas para esta In-
tervenção de Enfermagem foram: fazer uma 
avaliação abrangente da dor para incluir a loca-
lização, características, início/duração, frequên-
cia, qualidade, intensidade ou severidade da dor 
e fatores precipitantes, observar para pistas não 
verbais de desconforto, especialmente naqueles 
incapazes de se comunicar efetivamente, assegu-
rar cuidados analgésicos para o paciente, deter-
minar o impacto da experiência da dor sobre a 
qualidade de vida (p. ex., sono, apetite, ativida-
de, cognição, humor, relacionamentos, desempe-
nho no trabalho e responsabilidades), avaliar as 
experiências passadas com a dor para incluir a 
história individual e/ou familiar de dor crônica 
ou incapacidade resultante, quando apropriado, 
fornece informações sobre a dor, como causas da 
dor, tempo de duração e desconforto esperado 
relacionado a procedimentos, controlar fatores 
ambientais que possam influenciar a resposta 
do paciente ao desconforto (p. ex., temperatura 
ambiente, iluminação, ruídos), medicar antes de 
uma atividade para aumentar a participação, 
mas avaliando os riscos da sedação, promover 
o repouso/sono adequado para facilitar o alívio 
da dor. Outra intervenção selecionada foi “Assis-
tência no Autocuidado”, descrita no Domínio 
I — Fisiológico Básico, Classe F — Facilitação 
do Autocuidado, definida como: auxiliar o ou-
tro na realização de atividades da vida diária. 
As atividades indicadas para esta Intervenção 
de Enfermagem foram: considerar a idade do 
paciente ao promover atividades de autocuidado, 
monitorar a capacidade do paciente de auto-
cuidado independente, fornece artigos pessoais 
desejados (p. ex., desodorante, escova de dentes 
e sabonete), fornecer assistência até o paciente 
ser totalmente capaz de assumir o autocuidado, 
auxiliar o paciente na aceitação das necessida-
des de dependência, ensinar pais/familiares a 
incentivar a independência, interferindo ape-
nas quando o paciente não conseguir, estabele-
cer uma rotina de atividades de autocuidado(4). 

Conclusão

A identificação das ligações NANDA-I, 
NIC, NOC para Risco de Recuperação Cirúr-
gica Retardada mostra-se importante para o 
desenvolvimento do raciocínio clínico e crí-
tico do enfermeiro, possibilitando ao profis-
sional uma visão mais acurada para a tomada 
de decisões. A utilização de uma linguagem 
padronizada garante a cientificidade às prá-
ticas de enfermagem, permitindo por conse-
quência, avaliação criteriosa dos pacientes e 
fornecimento de opções de tratamento ainda 
mais efetivas. Quanto maior o nível de co-
nhecimento científico, clínico e crítico do en-
fermeiro, mais adequada será a ligação.

Descritores: Enfermagem Perioperató-
ria; Processo de Enfermagem; Diagnóstico de 
Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Diante das atuais políticas de Saúde 
Mental, a Atenção Primária à Saúde passou a 
ser a porta de entrada para o atendimento aos 
pacientes em sofrimento mental, ampliando a 
demanda desta clientela neste nível de atenção, 
fazendo com que as equipes multiprofissionais 
se deparem cotidianamente com situações 
envolvendo estes pacientes.1 Compreende-se 
como de suma importância o papel da enfer-
magem no contexto do Sistema Único de Saú-
de, principalmente no que tange o cuidado aos 
pacientes em sofrimento mental, pois o traba-
lho destes profissionais baseia-se no cuidado 
às pessoas, prestando assistência em todas eta-
pas de sua vida, buscando garantir conforto e 
bem-estar.2 A equipe de enfermagem é aquela 
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que está na linha de frente no atendimento aos 
pacientes, principalmente daqueles que bus-
cam ajuda nas Unidades Básicas de Saúde por 
causas relacionadas ao sofrimento mental. Ao 
pensar-se em Saúde Mental é necessário en-
tender que a mesma não pode ser dissociada 
da saúde geral, tornando-se necessário reco-
nhecer que tais demandas estão presentes em 
diversas queixas relatadas pelos pacientes que 
chegam aos serviços de saúde, em especial da 
Atenção Primária, cabendo aos profissionais 
o desafio de perceber e intervir sobre estas 
questões.3 Neste contexto, torna-se funda-
mental a existência de estratégias para o cor-
reto manejo desta clientela, seja através da 
incorporação ou aprimoramento das compe-
tências de cuidado prestadas pelos profissio-
nais.4 Frente ao exposto torna-se importante 
que se conheçam os estudos realizados nos 
últimos anos, a fim de possibilitar um melhor 
entendimento de como manejar estes pacien-
tes na Atenção Primária à Saúde. 

Objetivo

Quantificar e descrever as característi-
cas da produção científica sobre as estratégias 
de manejo de pacientes em sofrimento men-
tal na Atenção Primária a Saúde. 

Metodologia

Estudo descritivo, do tipo bibliométri-
co, realizado em três bases de dados a saber: 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de 
Periódicos da CAPES e PUBMED. A busca 
ocorreu nos meses de março a maio de 2020, 
foram utilizadas diversas combinações de 
descritores, até serem identificados aqueles 
que apresentaram maior volume de publica-
ções e que satisfizeram o objetivo deste estu-
do. Optou-se pelos seguintes cruzamentos de 
descritores: Sofrimento mental and Atenção 
Primária à Saúde and Cuidado de enferma-
gem; Medicalização and Cuidado and Aten-
ção Primária à Saúde; Atenção Primária à 
Saúde and Assistência à Saúde Mental and 
Estratégia Saúde da Família. Para seleção 
dos estudos foram adotados critérios de in-
clusão e exclusão. Foram inclusos: Estudos 
nas línguas espanhola, inglesa e portuguesa 

e artigos completos gratuitos, publicados no 
período de 2015 a 2020. Teve-se como crité-
rios de exclusão: anais de eventos, relatos de 
experiência, revisões integrativas e narrati-
vas, artigos que não estavam disponíveis na 
íntegra e estudos que não responderam à per-
gunta da revisão. Também foram excluídos 
trabalhos que se repetiam nas bases de dados 
pesquisadas. A pergunta de pesquisa utili-
zada foi: “Que estratégias estão descritas na 
literatura para o manejo de pacientes em so-
frimento mental na Atenção Primária à Saú-
de?” A coleta e análise dos dados se deu em 
três etapas: inicialmente foi realizada busca 
dos estudos que correspondiam aos critérios 
de inclusão, sendo feita uma leitura do título 
e do resumo. Após, foi realizada a leitura na 
íntegra dos artigos selecionados para se ter 
certeza de que contemplavam a temática pro-
posta. Por último, efetuou-se a caracterização 
dos trabalhos, abordando os seguintes aspec-
tos: ano de publicação, área de conhecimento, 
origem, periódico, Qualis/Capes, tipo e mé-
todo de estudo e temas recorrentes. Os dados 
foram organizados e tabulados utilizando-se 
o software Microsoft Excel. 

Resultados e Discussão

Inicialmente identificou-se 575 estudos 
que contemplavam os critérios de inclusão de 
busca. Os mesmos estavam distribuídos nas 
bases de dados da seguinte forma: 154 arti-
gos na BVS, 181 no Periódicos da CAPES e 
240 na PUBMED. Destes, foram excluídos 
28 trabalhos por estarem repetidos entre as 
bases. Após leitura do título e resumo foram 
selecionados 72 trabalhos. Posteriormente 
foi realizada a leitura na íntegra dos 72 tra-
balhos para se ter certeza que contemplavam 
o objetivo proposto. Restaram então 28 tra-
balhos da base BVS, 7 da CAPES e 5 da PU-
BMED, totalizando 40 artigos para serem 
caracterizados. Identificou-se maior número 
de produção de trabalhos nos anos de 2017 
(9) e 2019 (9), em comparação aos demais 
anos. A distribuição do número de artigos 
por periódico evidenciou que nenhum deles 
apresentou publicação superior a quatro. As 
revistas Brasileira de Enfermagem e Physis: 
Revista de Saúde Coletiva destacaram-se pela 
maior quantidade de artigos publicados no 
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período, contemplando 4 trabalhos cada, se-
guidas pela Revista de Enfermagem da UERJ 
com 3 trabalhos. No total identificou-se 27 
periódicos que continham publicações que se 
enquadravam nos critérios de inclusão desta 
pesquisa. Quanto ao Qualis/Capes da área da 
Enfermagem houve prevalência de periódi-
cos com classificação B1 (8), seguido de B2 e 
B3 (6 e 5 estudos cada). Considerando à área 
de conhecimento dos artigos, a Enfermagem 
reuniu o maior número de publicações (16), 
seguida da Psicologia (10), além de haver tra-
balhos publicados em diversas outras áreas, 
sugerindo a relevância da temática no meio 
científico. Visualizando a origem da produ-
ção, observou-se uma expressiva quantidade 
de artigos brasileiros (34), havendo ainda pu-
blicações de outros cinco países. Quanto ao 
tipo de estudo, 33 trabalhos eram de aborda-
gem qualitativa, 4 quantitativos e 3 mistos. 
Um total de 32 artigos salientaram o termo 
Saúde Mental, 25 abordaram a Atenção Pri-
mária à Saúde, 7 mencionaram a Estratégia 
Saúde da Família, além de outros temas, po-
rém em menor quantidade como o apoio ma-
tricial, o cuidado, enfermagem/enfermeiro. 
Essas palavras predominantes nos trabalhos 
que compõem a amostra, em parte refletem 
a atual realidade das políticas de atendimen-
to aos pacientes em sofrimento mental, que 
apontam a atenção primária e as equipes de 
Saúde da Família como responsáveis pelo 
cuidado, tendo ainda a enfermagem como 
protagonista deste arranjo. O apoio matricial 
foi a principal estratégia apontada para o ma-
nejo dos pacientes neste nível de atenção. 

Conclusão

A realização desta pesquisa bibliomé-
trica evidenciou que a maior quantidade de 
estudos sobre o tema proposto foi publica-
da nos últimos 3 anos no Brasil, pela área 
de enfermagem. Além disso, a maioria dos 
periódicos encontrados apresentam uma 
estratificação média (B) segundo critérios 
Qualis/Capes. O tipo de estudo prevalente 
foi o qualitativo e os temas recorrentes iden-
tificados foram Saúde mental e Atenção Pri-
mária à Saúde. Apesar dos artigos seleciona-
dos apresentarem algumas estratégias para o 
manejo dos pacientes em sofrimento mental, 

fica evidente a necessidade da ampliação dos 
estudos sobre a temática, devido ao expres-
sivo número de casos de sofrimento mental 
presentes na população, principalmente de 
transtornos mentais leves, principal moti-
vo de busca por atendimento na Atenção 
Primária à Saúde.5 Pois compreende-se que 
estes casos podem ser tratados pela equipe 
multiprofissional, especialmente pela enfer-
magem, através do uso de suas habilidades 
e conhecimento científico, atuando por meio 
de diversas abordagens, qualificando o cui-
dado a esta clientela na Atenção Primária à 
Saúde, reduzindo a hipermedicalização. 

Descritores: Saúde Mental; Atenção 
Primária à Saúde; Cuidado.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A gestação configura-se como uma con-
dição singular na vida da mulher, que acarre-
ta em expectativas em relação às mudanças, 
sejam físicas, psicológicas e/ou sociais.1 Du-
rante o processo de parto, o apoio emocional 
às mulheres é essencial, pois esse processo fi-
siológico deve ocorrer de forma confortável, 
segura e, preferencialmente, com o mínimo 
de intervenções. A taxa de cesárea representa 
entre 40% e 85% dos partos nos serviços de 
saúde, público e privado, indicando assim, a 
relevância da discussão a respeito das ocor-
rências de intervenções desnecessárias no 
parto hospitalar.1 Há um grau de dissociação 
empregado na atenção ao parto e ao nasci-
mento em virtude da hipermedicalização e da 
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patologização dos processos naturais, os quais 
configuram-se como violência obstétrica. 
Esse processo culmina na perda da autono-
mia e da capacidade de decisão livre da mu-
lher sobre o seu corpo e sexualidade, impac-
tando negativamente na qualidade de vida.1-3 
Dessa forma, ações de prevenção quaternária 
se fazem necessárias de modo a minimizar as 
intervenções inadequadas e ponderar os pa-
drões criteriosos no que diz respeito a hiper-
medicalização e tratamentos excessivos, tanto 
diagnóstica quanto terapêutica durante o pro-
cesso de parto e nascimento.4 

Objetivo

Analisar a importância da prevenção 
quaternária no processo de parto e nasci-
mento como estratégia para reprimir a vio-
lência obstétrica. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão narrativa de li-
teratura desenvolvida em Maio de 2020, com 
o intuito de responder ao questionamento: 
qual a importância da prevenção quaterná-
ria no processo de parto e nascimento como 
estratégia para reprimir a violência obsté-
trica? A busca foi desenvolvida nas bases de 
dados LILACS e SCIELO, utilizando-se de 
forma combinada os unitermos: “prevenção 
quaternária”, “violência obstétrica” e “enfer-
magem”. A seleção dos estudos e a interpre-
tação das informações foram realizadas me-
diante interpretação subjetiva dos autores 
compondo uma breve análise da literatura já 
existente. Foram selecionados cinco artigos 
publicados em periódicos da área da saúde 
para apresentar neste trabalho. 

Resultados e Discussão

A prevenção quaternária estabelece 
um elo para impedir a violência obstétrica, 
uma vez que têm como parâmetro proteger 
a mulher de procedimentos invasivos e des-
necessários, incentivando, neste caso, que o 
cuidado obstétrico seja baseado em evidên-
cias e disponha de assistência, apoio e prote-
ção, com o mínimo de intervenções possíveis. 

Em relação à qualidade da atenção ao parto 
e ao nascimento, considerando a prevalência 
de cesáreas, de práticas e intervenções exces-
sivas, como a cateterização venosa destinada 
ao uso rotineiro de ocitocina, manobras de 
pressão em fundo uterino, além da episioto-
mia de uso liberal ou rotineiro que comprova 
a hegemonia do modelo intervencionista, en-
volvendo negligência, imperícia e até mesmo, 
despreparo profissional,1-3 sendo assim, veri-
fica-se a importância de analisar a assistência 
desenvolvidas à essas mulheres e refleti-la sob 
a ótica da prevenção quaternária. As ações de 
prevenção quaternária englobam o reconhe-
cimento das esferas individuais, familiares, 
comunitárias, sociais, políticas e institucio-
nais que perpassam pela singularidade e ori-
gem gregária da mulher assistida no serviço 
de saúde e sendo coparticipe do seu processo 
de cuidado.3 Além disso, essas ações reque-
rem a interação efetiva dos profissionais habi-
litados que se tornarão responsáveis por duas 
frentes, a primeira que circunda a atuação 
clínica e hospitalar, seja na atenção e apoio às 
gestantes e puérperas, seja na concepção mú-
tua e multidisciplinar que agrega orientações 
de planos de parto humanizado. Já a segunda 
exige suporte ativo e participativo social para 
que as demandas e reivindicações em prol da  
humanização da assistência venham a im-
pactar significativamente contra a violência 
obstétrica no sistema de saúde público e pri-
vado.1-3 Destaca-se que um dos fundamentos 
enraizados na medicina e, consequentemen-
te, nas práticas clínicas é o “primum non no-
cere”, ou seja, a prevenção quaternária deve 
prevalecer sobre qualquer outra alternativa 
preventiva ou curativa, partindo do compro-
metimento com os pacientes e com a profis-
são.4 Para que a prevenção quaternária tenha 
êxito é preciso haver a melhoria da qualidade 
da assistência à mulher com base em evidên-
cias científicas e a participação da mesma no 
processo de cuidado para que se possa garan-
tir a humanização.3-5 Diante disso, a adoção 
da prevenção quaternária necessita de maior 
rigor ético e embasamento técnico e científi-
co na análise dos argumentos e fundamentos 
para a incorporação ou recomendação de me-
didas preventivas individuais, como a adoção 
do parto humanizado a ser incorporado na 
sociedade de maneira efetiva e fundamental, 

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



273

a participação da mulher no processo do nas-
cimento e, principalmente, a diminuição de 
intervenções desde o período onde é deba-
tido o plano de parto até os cuidados puer-
perais.4 Desse modo, ressalta-se a relevância 
de investimentos na qualificação dos profis-
sionais de saúde, em especial de enfermagem, 
de modo a contemplar uma formação dire-
cionada às competências profissionais como 
cidadão e responsável pela saúde das pessoas, 
pautada no princípio da integralidade.2 O 
desenvolvimento e o ensino em larga escala 
da prevenção quaternária pode se tornar um 
verdadeiro método para a educação perma-
nente no Sistema Único de Saúde. Nesse con-
texto, as práticas que diminuem a medicali-
zação e a iatrogenia do cuidado poderiam ser 
adotadas e consolidadas nos diferentes níveis 
de atenção, se configurando como indutoras 
de novas subjetividades e práticas de saúde.4 

Conclusão

A prática da prevenção quaternária im-
plica o respeito pela autonomia da mulher, 
sendo indissociável do cuidado humaniza-
do e do combate à violência obstétrica, que 
deve ser encarada como questão prioritária 
na atenção ao parto e nascimento. Para tal, é 
necessário que os profissionais definam um 
plano de cuidado compartilhado e não cedam 
à ávida demanda das ações preventivas inter-
vencionistas, por vezes medicalizantes, invasi-
vas e desnecessárias. Este estudo teve o intuito 
de auxiliar na reflexão e incentivar a constru-
ção de novos repertórios de práticas de saúde 
que busquem melhoria das condições de saú-
de da mulher e, consequentemente do recém-
nascido, na defesa dos direitos de cidadania e 
integralidade assegurados pela Constituição 
Federal e tidas como princípios do SUS.

Descritores: Violência contra a Mulher; 
Prevenção Quaternária; Parto; Enfermagem. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

O processo de hospitalização é uma 
experiência complexa e que traz diversas 
mudanças para qualquer fase da vida, espe-
cialmente, para as crianças que percebem-
se  impossibilitadas de realizarem atividades 
do cotidiano como estar próximo de amigos 
e familiares, frequentar a escola e manter sua 
rotina de recreação. Além disso, estão cerca-
das de pessoas desconhecidas e que realizam 
procedimentos invasivos e dolorosos. Isso 
pode acarretar em sentimentos como medo, 
raiva, angústia, ansiedade e insegurança. No 
entanto, a utilização do lúdico no cuidado 
pode amenizar os agravos de uma hospitali-
zação pois promove uma melhor compreen-
são dos procedimentos, potencializa a inte-
ração entre paciente, família e profissionais e 
traz autonomia à criança. Como uma estra-
tégia de ludicidade tem-se o Brinquedo Te-
rapêutico (BT), o qual aproxima a criança do 
mundo hospitalar(1). Diante disso, encontra-
se, respaldo na Resolução do Conselho Fe-
deral de Enfermagem número 546 de 2017, a 
qual dispõe que é uma das atribuições do en-
fermeiro o uso do BT na assistência à criança 
hospitalizada, pois o ajuda a compreender as 
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necessidades da criança, a prepará-la para os 
procedimentos e a aliviar a tensão antes, du-
rante e após as intervenções(2). 

Objetivo

Identificar as evidências científicas, 
disponíveis, sobre o desenvolvimento do BT 
para a criança que vivencia o processo de 
hospitalização. 

Metodologia

Revisão narrativa da literatura(3) que 
teve como pergunta de pesquisa: quais são 
as evidências científicas disponíveis sobre o 
desenvolvimento do BT para a criança que 
vivencia o processo de hospitalização? Os 
critérios de inclusão foram artigos de pes-
quisa na temática; disponíveis na íntegra on-
line e gratuitos; em idioma português, inglês 
ou espanhol. Os critérios de exclusão foram: 
artigos sem resumo nas bases de dados ou 
incompletos. A coleta de dados ocorreu em 
maio de 2020. A busca ocorreu nas bases de 
dados da Literatura Latino-americana (LI-
LACS) e Caribe em ciências da saúde e na 
Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE) e na Biblioteca 
Eletrônica Científica Online (SciELO). Para 
o levantamento dos dados nas bases de da-
dos foram utilizados os descritores: criança, 
brinquedo, ludoterapia, jogos e brinquedos, 
ansiedade. Para a seleção dos estudos foi rea-
lizada primeiramente, a leitura dos títulos e 
resumos, após realizada a leitura do artigo 
na íntegra. As informações foram extraídas 
mediante a utilização de um instrumento, 
abrangendo os seguintes itens: identificação 
do artigo, características metodológicas, ava-
liação do rigor metodológico, intervenções 
estudadas e resultados. Para caracterização 
dos estudos, foi aplicada uma ficha de aná-
lise documental, desenvolvida pelas autoras 
do estudo, com os itens: ano, procedência, 
periódico, implicações para a enfermagem e 
possibilidades de pesquisas futuras. Os da-
dos foram analisados descritivamente com 
o aporte de uma tabela para expor a síntese 
dos artigos desta revisão. Em relação aos as-
pectos éticos, da presente revisão narrativa, 

serão respeitadas as ideias, os conceitos e as 
definições dos autores, esboçadas fidedigna-
mente, descritas e citadas conforme as nor-
mas do periódico em questão. 

Resultados e Discussão

Foram identificados 149 artigos, nos 
quais aplicou-se os critérios de inclusão e ex-
clusão, restando 11 artigos em que efetuou-
se a leitura na íntegra. A pesquisa apresen-
tou como resultado duas temáticas: o uso do 
Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI), 
utilizado para explicar os procedimentos aos 
quais a criança será submetida, facilitando 
sua compreensão; e o uso do Brinquedo Te-
rapêutico Dramático (BTD), que possui por 
finalidade permitir que a criança expresse 
sentimentos e experiências as quais possui di-
ficuldade em verbalizar(1). Evidenciou-se que 
o mais utilizado é o BTI, em que foram encon-
trados cinco estudos, sendo que destes, três 
foram realizados no período perioperatório e 
dois antes de punções venosas, os quais re-
lataram uma significativa redução nos níveis 
de ansiedade e aumento da compreensão e da 
colaboração das crianças diante dos proce-
dimentos a serem realizados. Foram encon-
tradas duas pesquisas que utilizaram o BTD, 
uma em sala de espera e uma em criança hos-
pitalizada, no qual a primeira relata eficácia 
na expressão dos sentimentos como medo, 
angústia e ansiedade por parte da criança, já a 
segunda não obteve mudanças significativas, 
no entanto, esses resultados podem estar rela-
cionados ao fato de as crianças terem feito uso 
da brinquedoteca antes da aplicação do BTD 
e a pesquisa sugere novos estudos. Somente 
um estudo utilizou o BTD e o BTI na mesma 
pesquisa e esclarece que foram úteis para ate-
nuar os possíveis traumas que a hospitaliza-
ção pode causar. Encontrou-se duas Revisões 
de Literatura acerca da aplicação do BTI e do 
BTD em crianças hospitalizadas, uma revisão 
sistemática e uma revisão integrativa, justifi-
cando que a aplicação do BT ainda é pouco 
utilizada pelos profissionais da enfermagem. 
Houve um estudo em específico que visou 
compreender a percepção da criança diante 
da hospitalização e concluiu-se que o uso do 
BT é essencial para a diminuição da ansieda-
de e do estresse nas crianças. Ter o brinque-
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do terapêutico como auxiliar no cuidado de 
enfermagem tem se mostrado eficiente para 
o processo de recuperação dos pacientes pe-
diátricos, visto que possibilita a aproximação 
do mundo da criança ao ambiente hospitalar, 
a permite conhecer as técnicas e procedimen-
tos pelos quais passará e torna-a participante 
do processo, possibilitando uma maior coo-
peração com os profissionais e redução nos 
sentimentos traumáticos(4). Verifica-se evi-
dências significativas em cinco artigos que o 
BTI proporciona o entendimento da criança e 
alívio de sua ansiedade. Utilizar o brinquedo 
com crianças hospitalizadas é a maneira mais 
eficaz de desenvolver a confiança e a aproxi-
mação entre profissional e paciente, uma vez 
que o brincar é essencial na infância e é a ma-
neira pela qual as crianças compreendem o 
mundo(4). Outro resultado pertinente encon-
trado em três estudos são as evidências, mais 
frequentemente observadas em BTD, da ex-
ternalização das vivências que as crianças são 
submetidas. O brinquedo torna possível que 
a criança exponha suas dúvidas, angústias e 
sentimentos, aliviando significativamente 
sua ansiedade. É possível compreender a im-
portância dessa ferramenta lúdica quando o 
cuidado à criança é considerado em sua to-
talidade, não desvinculando o cuidado físico 
do emocional e atentando para os possíveis 
traumas que aquela criança vivenciou ou 
pode vivenciar durante o período de hospi-
talização, assim essa ferramenta poderá atuar 
como um instrumento humanizador e tera-
pêutico, cumprindo seu objetivo de amenizar 
sentimentos negativos e facilitar esse período 
atípico pelo qual a criança está passando(5). 
Apesar da maioria dos estudos comprova-
rem os benefícios da utilização do BT, poucos 
profissionais da enfermagem fazem seu uso, 
devido a uma série de fatores, que constam 
sobrecarga dos profissionais, falta de tempo e 
de espaço adequado, insegurança quanto sua 
utilização por não terem tido conhecimento 
dele durante a graduação ou por nunca o te-
rem aplicado. O brinquedo terapêutico atua 
como facilitador e amenizador de situações 
ou procedimentos dolorosos, ajudando tanto 
a criança quanto a equipe de enfermagem, o 
que torna seu uso indispensável(5). 

Conclusão

Nos estudos analisados observou-se 
que a aplicação do BT é essencial para a di-
minuição da ansiedade, do estresse, do medo 
e de outros sentimentos negativos que a hos-
pitalização traz às crianças. Salientou, ainda, 
a melhora do vínculo entre paciente, profis-
sional e familiar. Não foi encontrado na lite-
ratura a utilização do Brinquedo Terapêutico 
Capacitador de Funções Fisiológicas.

Descritores: Jogos e brinquedos; Hos-
pitalização; Saúde da criança.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.  

Financiamento: Contemplado no 
CNPq pelo Edital nº 335/UFFS/2019.
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347 Enfermeira, Pós Doutora em Enfermagem, Docente 
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349 Enfermeira, Doutoranda em Ciências da Saúde — 
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350 Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissio-
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UDESC, enfermeira, prefeitura municipal de São Mi-
guel do Oeste/SC.

Introdução

A Organização Internacional do Tra-
balho define a violência no trabalho como 
qualquer ação, incidente ou comportamen-
to fundamentado em uma atitude voluntá-
ria do agressor, em decorrência da qual um 
profissional é agredido, ameaçado, ou sofre 
algum dano ou lesão durante a realização, 
ou como resultado direto do seu trabalho.1 
A violência no trabalho é uma realidade pre-
sente no cotidiano dos profissionais de saú-
de da Atenção Primária à Saúde e levando 
em consideração a força de trabalho advinda 
deste setor, faz-se necessário estudar o fenô-
meno da violência, bem como as medidas 
para o enfrentamento da mesma. 

Objetivo

Identificar como a prevenção e o en-
frentamento da violência no trabalho dos 
trabalhadores de saúde que atuam na Aten-
ção Primária à Saúde vêm sendo abordada na 
literatura científica nacional e internacional. 
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Metodologia

O presente estudo trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura. Para iden-
tificação dos estudos de interesse utilizou-
se a associação dos descritores “Primary 
Health Care” AND “Workplace violence” 
AND “Health personnel” AND “Violence”, 
nas bases de dados Pubmed Central, Biblio-
teca Virtual em Saúde e SCOPUS. A bus-
ca ocorreu diretamente nas bases de dados 
com acesso via Portal de Periódicos Capes, 
no mês de abril de 2020. Como critérios 
de inclusão dos estudos utilizou-se: artigos 
originais, completos, publicados no perío-
do de 2013 a 2019, disponíveis nos idiomas 
português, inglês e espanhol, disponíveis 
eletronicamente e que abordem a temática 
da “prevenção e enfrentamento violência 
no trabalho dos profissionais de saúde da 
Atenção Primária à Saúde”. Foram excluídos 
artigos duplicados, revisão de literatura, re-
flexão, editoriais, correspondência, artigos 
de debate e artigos não gratuitos. Aplicados 
os filtros de temporalidade, idioma e dispo-
nibilidade dos artigos, elencou-se 1046 ar-
tigos na base de dados Pubmed, 798 artigos 
na Biblioteca Virtual em Saúde e 312 artigos 
na SCOPUS. Seguida a leitura criteriosa de 
título e resumo, foram selecionados 75 ar-
tigos, aplicado os critérios de exclusão deli-
mitou-se 27 artigos para leitura na íntegra. 
Para a apresentação dos resultados foi utili-
zada a estatística simples e os artigos foram 
analisados pela técnica de análise temática 
proposta por Bardin.2 

Resultados e Discussão

A amostra final constituiu-se de 27 ar-
tigos relacionados ao foco deste estudo, sen-
do encontrados 17 artigos na base de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde (62,9%), sete na 
PubMed (25,9%) e três na SCOPUS (11,1%). 
Ao analisar as características dos artigos 
identificou-se que a maioria foi publicada 
no ano 2015, com sete publicações (25,9%) 
e nenhum artigo foi selecionado no ano de 
2014. Os estudos foram publicados em dife-
rentes periódicos, com maior frequência no 
BMC Research Notes e BMJ Open. De acordo 
com a localização geográfica de publicação, 

identificou-se o maior número de estudos 
em países do continente Europeu. Ao anali-
sar o idioma de publicação, verificou-se que 
19 estudos foram publicados na língua in-
glesa (70,3%), seis foram publicados em es-
panhol (22,2%) e dois em português (7,4%). 
A análise de conteúdo dos artigos permitiu 
identificar as estratégias de prevenção e en-
frentamento da violência no trabalho dos 
profissionais de saúde que atuam na Aten-
ção Primária à Saúde e o gerenciamento 
das situações de violência, dentre elas, des-
taca-se como a principal estratégia a reali-
zação de treinamentos para os profissionais 
de saúde (n=12/44,4%); foi citada também, 
a implantação de melhorias no ambiente e 
medidas de prevenção e segurança (guar-
das, alarmes) (n=9/33,3%); realização do 
registro da ocorrência dos casos de violên-
cia (n=8/29,6%); relato das experiências de 
violência (n=6/22,2%); resolução do des-
compasso entre as expectativas do paciente 
e o serviço oferecido, bem como melhorar 
a relação médico/paciente (n=4/14,8%); 
realização campanhas que visam melhorar a 
conscientização sobre a violência no traba-
lho e estabelecer medidas preventivas e pro-
tetoras no nível organizacional (n=2/7,4%); 
promoção de medidas para educação do 
paciente (n=2/ 7,4%); implantação de pro-
tocolos e rotinas escritas (n=1/3,7%); atua-
ção com responsabilidade das associações 
e sindicatos profissionais com desenvolvi-
mento de ação sistemática para prevenir e 
lidar com a violência no trabalho no setor 
de saúde (n=1/3,7%); e uma peculiaridade 
encontrada na pesquisa, foi a presença de 
dois estudos que sugerem a intervenção das 
autoridades, com implantação de legislação 
e medidas legais para os fatos relacionados, 
bem como, a inclusão e reconhecimento 
do profissional de saúde como autoridade 
(n=2/7,4%). Reforçando esses achados, po-
de-se citar o estudo nacional de Stuberlle3 e 
colaboradores que enfatiza a necessidade de 
investimentos em infraestrutura do serviço 
para a segurança do trabalhador de saúde. 
Já um estudo Chinês4 indica que campanhas 
com o objetivo de melhorar a conscientiza-
ção da violência no local de trabalho e es-
tabelecer medidas preventivas e de proteção 
no nível organizacional são necessárias. 
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Conclusão

Evidenciou-se que os estudos aborda-
ram as estratégias para a prevenção e o en-
frentamento do fenômeno da violência no 
trabalho no cenário da Atenção Primária à 
Saúde. Percebeu-se que essas medidas emer-
gem a necessidade de melhores condições es-
truturais, organização do processo de traba-
lho, investimentos em melhorias no ambiente 
de trabalho, situações de educação no traba-
lho e educação em saúde para usuários, bem 
como, medidas legais, que requerem apoio de 
autoridades legislativas e executivas.

Descritores: Violência; Violência no 
trabalho; Pessoal de saúde; Atenção Primária 
à Saúde; Adaptação Psicológica.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é compreendido como uma altera-
ção no campo do comportamento e do neu-
rodesenvolviento, apresentando déficits na 
interação, comunicação social e, exibindo 
frequentemente, comportamentos com pa-
drões repetitivos e restritos1. A constatação 
deste dar-se-á durante os primeiros três 
anos de vida, porém, na prática em saúde 
brasileira, o diagnóstico tende a ocorrer 
apenas na média dos cinco anos de idade, 
marco em que a criança adentra ao sistema 
escolar, o qual, por vezes, identifica os casos 
e encaminha para o serviço de saúde. E esta 
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demora aumenta consideravelmente o ris-
co da qualidade na resposta ao tratamento, 
interferindo em relação à aprendizagem de 
habilidades cognitivas, linguística, no en-
trosamento social, nas adaptativas e as rela-
cionadas ao comportamento1,2. 

Objetivo

Tencionar uma reflexão sobre os de-
safios presentes na assistência em saúde à 
crianças com transtorno do espectro autista. 
Metodologia: trata-se de uma reflexão de 
natureza teórico-metodológica acerca da te-
mática abordada. 

Resultados e Discussão

Crianças com transtorno do espectro 
autista necessitam de diferentes abordagens 
para sua compreensão, e o acolhimento é 
fundamental no estreitamento de laços, os 
quais permitem o desenvolvimento e o es-
tímulo da comunicação entre profissional e 
criança, possibilitando a partir do vínculo a 
construção de um projeto terapêutico con-
dizente com o caso, pois esta aproximação 
dos dois atores fornece ao profissional um 
olhar mais aguçado as reais necessidades 
existentes3. Para a criança portadora do TEA 
esta aproximação é de extrema importância, 
visto que propicia o diagnóstico precoce, o 
qual é tido como fator essencial para um 
melhor desenvolvimento cognitivo, social e 
comportamental, o que traz, consequente-
mente, benefícios fundamentais para as ou-
tras etapas de seu desenvolvimento1. Porém, 
uma das dificuldades encontradas para a 
construção deste vínculo está ligada ao con-
fronto que o profissional possui em relação 
à aproximação com a criança, visto que o 
transtorno favorece a dificuldade na intera-
ção social e na comunicação. Outro aspec-
to, estaria ligado a dificuldade que a criança 
possui em relação a atenção, pela facilidade 
em dispersar-se, e quanto a impulsividade 
e agressividade, presente em alguns casos, 
e para que isso seja enfrentado é necessá-
rio que o profissional esteja disposto a esta-
belecer um contato gradual, respeitando o 
espaço da criança, de forma a possibilitar a 

adaptação desta ao meio da saúde3. Além do 
exposto, para que este cuidado seja realiza-
do de maneira efetiva, também é necessá-
rio que o profissional tenha conhecimento 
suficiente para compreender o transtorno 
e suas implicações na vida da criança e da 
família, pois é a partir do conhecimento 
que se possibilitada um olhar amplo sobre 
as necessidades e o desenvolvimento práti-
co da assistência correta e eficaz, visto que 
o transtorno pode apresentar semelhanças 
com outros quadros, assim como pode ser 
compreendido de forma errônea como um 
mau comportamento da criança por falta de 
educação, causando confusão no momento 
do diagnóstico2,3. Há também os desafios 
presentes dentro do aspecto familiar, onde 
quem convive diariamente com a criança 
passa a apresentar níveis elevados de estres-
se, depressão e ansiedade, podendo afetar 
diretamente o tratamento, pois pelo senti-
mento de incapacidade e esgotamento o cui-
dado em saúde pode passar a ser atenuado, 
sendo de suma relevância abranger estes no 
processo, não desmerecendo suas dúvidas, 
angústias e receios4. E se levarmos em conta 
a expectativa de crescimento constante do 
público com TEA e a falta de sensibilidade 
do sistema, há de se obter muitos impasses 
para a sustentabilidade dos pressupostos 
fundamentais do Sistema Único de Saúde, 
os quais entram em confronto quando veri-
ficadas barreiras existentes na prática diária 
que impedem os cidadãos de alcançarem o 
que está disposto na legislação, necessitando 
de mudanças nas condutas das práticas diá-
rias, transformando o atendimento e o am-
biente em um espaço de acolhimento com 
equidade e fins de resolutividade1,2. O não 
reconhecimento de desafios dentro dos ser-
viços de saúde com a crescente mudança no 
paradigma do TEA está atrelado a futuros 
problemas públicos, entre eles o financeiro, 
visto que será bem mais custoso ao Estado 
tomar medidas tardiamente, quando a debi-
litação do indivíduo carecer de tecnologias 
mais caras e tratamentos custosos por não 
se ter tomado medidas prévias para garan-
tir pleno desenvolvimento da criança para 
sua vida adulta, assim como terá maiores 
gastos com a assistência aos cuidadores que 
quando desassistidos podem embarcar em 
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severas condições de estresse o que nos leva 
a outras patologias associadas e que pas-
sam de custos apenas de acompanhamento 
e fortalecimento de vínculos para forneci-
mento de tratamento de doenças evitáveis e 
possíveis complicações4,5. 

Conclusão

Frente à estas problemáticas é que se 
salienta a necessidade de um diagnóstico 
precoce com acompanhamento multiprofis-
sional e intersetorial, quando necessário, pos-
sibilitando o fornecimento de terapias reso-
lutivas, acolhimento e preparo de familiares 
e cuidadores dentro do processo de enfren-
tamento das dificuldades que possam surgir. 
Deste modo a sociedade e Estado poderão 
seguir por um caminho menos degradante 
para ambos os lados, tanto psicologicamente 
quando citados os usuários quanto economi-
camente quando nos reportamos ao Estado.

Descritores: Transtorno autístico; Cui-
dado; Saúde da criança.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.

Financiamento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).
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Introdução

A hemoterapia é um processo que com-
preende a transfusão de hemocomponentes, 
que exige um total cuidado desde a captação 
do doador até o processo de transfusão san-
guínea, sendo que mesmo com toda tecnolo-
gia envolvida não exclui os riscos de reações 
transfusionais que podem acontecer no pa-
ciente.¹ Dessa forma, a hemoterapia constitui 
no emprego do sangue como um todo, deno-
minado sangue total, ou ainda, um de seus 
componentes e derivados enquanto medida 
terapêutica.2 Esta conduta terapêutica, pode 
ser em certas ocasiões, a única maneira eficaz 
para salvar uma vida. Durante a hemoterapia 
pode ocorrer reação transfusional, conside-
rada qualquer intercorrência relacionada à 
transfusão sanguínea, durante ou após a sua 
administração.3 Diante deste aspecto, a enfer-
magem possui uma posição de destaque na 
hemoterapia, pois observa e atua em diversos 
cenários da transfusão de hemocomponentes 
para garantir a segurança transfusional.4 Além 
desses profissionais, tem suma importância o 
Comitê Transfusional (CT) que é responsável 
pelo monitoramento da prática hemoterápica 
na instituição de assistência à saúde, visando 
o uso racional do sangue, a atividade educa-
cional continuada em hemoterapia, a hemo-
vigilância e a elaboração de protocolos de 
atendimento da rotina hemoterápica.5 Para 
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que para a medicina transfusional ser efetiva 
e segura a todos os envolvidos, faz-se neces-
sário dispor de profissionais capacitados para 
minimizar os riscos decorrentes do processo 
transfusional e evitar danos. O conhecimento 
da demanda de utilização de hemocompo-
nentes é importante para programar ações de 
educação continuada em saúde, direcionadas 
aos profissionais das unidades consumidoras 
de tal serviço. Assim, questiona-se: Qual a 
demanda de utilização de hemocomponentes 
em um serviço hospitalar de Chapecó? 

Objetivo

Apresentar a demanda de utilização de 
hemocomponentes de um hospital público 
do oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, 
de abordagem quantitativa, com resultados 
parciais oriundos de um trabalho de conclu-
são de curso. Este trabalho é um recorte do 
macro projeto de pesquisa intitulado “Tec-
nologia educativa organizacional: melhores 
práticas para a gestão da segurança em pro-
cedimentos hemoterápicos” desenvolvido 
em parceria com a Associação Lenoir Vargas 
Ferreira (ALVF). A pesquisa foi desenvolvi-
da junto ao comitê transfusional de um hos-
pital público do oeste de Santa Catarina no 
primeiro semestre de 2020. O campo de es-
tudo foi selecionado por ser um hospital de 
referência regional para mais de um milhão 
de habitantes, que realiza atendimentos de 
média e alta complexidade para as regiões 
do oeste e meio oeste de Santa Catarina, no-
roeste do Paraná e norte do estado do Rio 
Grande do Sul com aproximadamente 290 
leitos e em processo de ampliação da estru-
tura física. A coleta de dados ocorreu atra-
vés dos registros da Agência Transfusional 
do referido hospital em relação a demanda 
por hemoterápicos do ano de 2019. Os da-
dos foram organizados em uma planilha do 
Excel® e analisados por meio de estatísticas 
descritiva simples. Este estudo seguiu as di-
retrizes éticas recomendados internacional-
mente, no que diz respeito à pesquisa com 

seres humanos e o disposto nas Resoluções 
466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional 
de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da UDESC sob nº 3.675.162. 

Resultados e Discussão

No período analisado registrou-se a uti-
lização de 6.552 hemocomponentes na uni-
dade hospitalar em estudo. O mês de maior 
utilização de hemocomponentes foi outubro 
(12,67%), seguido de novembro (11,03%) e 
maio (10,53%). Entre os hemocomponentes 
com maior demanda no serviço investigado, 
o Concentrado de Hemácias (CH) apareceu 
em primeiro lugar totalizando neste período 
3.047 unidades (47%), estando logo atrás o 
Concentrado de Plaquetas (CP) com n= 2.696 
transfusões (41%), o Plasma Fresco Congela-
do (PFC) com n=665 (10%) e o Crioprecipi-
tado (CRIO) com 144 transfusões (2%). A 
média de idade dos receptores de hemocom-
ponentes foi de 54,78 anos. Ao analisar a uni-
dade de internação que mais demandou por 
transfusões no ano de 2019, das 14 unidades 
hospitalares, a prevalência foi das unidades 
de oncologia com 2.242 transfusões (34,2%), 
clínica médica com 1.251 (19%) e unidade de 
terapia intensiva (UTI) adulta com 831 trans-
fusões (12,7%). No entanto, se considerarmos 
as três UTIs — adulto, neonatal e pediátrica, 
estas somam 1.589 transfusões (24,25%). As-
sim, ao considerar as 6.552 bolsas de hemo-
componentes transfundidas, foram registra-
das 63 notificações de reações transfusionais 
ao Comitê Transfusional, o que equivale a 
dizer que a cada 100 pessoas transfundi-
das uma sofreu uma reação transfusional. A 
transfusão configura-se na última etapa do 
ciclo do sangue, cujo objetivo é a introdução 
de sangue total ou de um de seus componen-
tes diretamente na corrente sanguínea, o que 
exige dos profissionais a adesão a uma série 
de cuidados antes, durante e após a transfu-
são. Nesse sentido, o papel do enfermeiro é 
de suma importância na hemotransfusão já 
que é o profissional de saúde que acompanha 
em maior parte o receptor, estando presente 
em todas as fases da transfusão, tendo papel 
crucial para que o cuidado seja efetivo e haja 
uma ação rápida para prevenção e cuidados 
diante de reações transfusionais. 
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Conclusão

Percebe-se que a população mais idosa 
é a que mais passa por procedimentos trans-
fusionais, sendo o concentrado de hemácias o 
principal hemocomponente infundido. O se-
tor de oncologia é o que realiza a maior parte 
das transfusões. O papel do Comitê Transfu-
sional nesta realidade é de suma importância 
pois ao analisar os dados notificados e regis-
trados pode traçar um perfil para conhecer 
as fragilidades dos setores e direcionar pro-
postas de mudanças de melhoria da prática 
transfusional. A medicina transfusional tem 
muitos benefícios para o quadro clínico dos 
pacientes em diferentes situações de saúde. 
No entanto, para minimizar os riscos dessa 
prática, requer profissionais capacitados para 
realização e monitorização da técnica, uma 
hemovigilância eficaz de forma a garantir a 
segurança nos processos transfusionais.

Descritores: Enfermagem; Prática 
transfusional; Segurança do sangue; Gestão 
de risco; Assistência de Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O posicionamento cirúrgico correto é 
um método que requer responsabilidade e 
deve ser efetuado pela equipe implicada na 
assistência ao paciente (equipe anestésica, 
cirúrgica e de enfermagem), no intraopera-
tório¹. É de responsabilidade do enfermeiro 
o planejamento e a implementação de ações 
de enfermagem que evitem as complicações 
decorrentes do procedimento anestésico-
cirúrgico, proporcionando assistência ao 
cliente juntamente com a equipe multidis-
ciplinar e assim estabelecer o melhor posi-
cionamento para o paciente, favorecendo as 
atividades durante o ato cirúrgico2. Escalas 
podem ser utilizadas a fim de nortear a pre-
disposição de risco para desenvolvimento 
de Lesão por Pressão (LPP) e sua aplicabili-
dade oferece subsídios para o planejamento 
do cuidado a fim de reduzir a incidência de 
lesões³. A Escala de Avaliação de Risco para 
o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes 
do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) ofe-
rece e configura um instrumento validado 
para avaliar o risco de lesões pelo posicio-
namento cirúrgico, o que auxilia na tomada 
de decisão do enfermeiro frente ao cuidado 
do paciente, bem como possibilita a melho-
ra na assistência de enfermagem1.  A apli-
cação dos saberes relativos às implicações 

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



287

oriundas do posicionamento cirúrgico do 
paciente, vinculada ao tipo e ao tempo de 
cirurgia, valendo-se dos recursos de prote-
ção e segurança, faz com que não ocorram 
complicações no pós operatório4. 

Objetivo

Aprofundar os conhecimentos acerca 
da prevenção de lesão por pressão no transo-
peratório e o papel do enfermeiro na assistên-
cia a esse perfil de paciente.  

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura. Realizada a partir da utilização dos 
materiais disponíveis na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), que abordassem o tema le-
são por pressão no transoperatório. Os des-
critores utilizados foram “lesão por pressão” 
and “transoperatório” and “enfermagem pe-
rioperatória”. Os critérios de inclusão foram: 
a relação com o tema proposto, publicações 
em língua portuguesa, limitando-se a traba-
lhos completos e disponíveis na íntegra. 

Resultados e Discussão

Durante o transoperatório, o enfer-
meiro tem um papel fundamental, pois o 
paciente apresenta-se fragilizado, devido ao 
fato de estar inconsciente sobre o efeito de 
medicações sedativas, e estar submetido a 
um procedimento invasivo, por essa razão é 
essencial que o enfermeiro tenha um olhar 
ampliado na assistência, prevenindo pos-
síveis complicações e realizando medidas 
preventivas em relação aos eventos adversos. 
Alguns fatores que influenciam para apre-
sentar LPP, são fatores intrínsecos e extrín-
secos, como idade, comorbidades, tempo de 
cirurgia, e posicionamento do paciente¹. As 
LPP comumente aparecem em até cinco dias 
após a exposição e pode se manifestar des-
de uma hiperemia até uma necrose tecidual. 
Sendo cirurgias abdominais e cardíacas as de 
maior incidência. A maior parte das lesões 
por pressão se encontram no estágio I, sendo 
a região sacra e o calcâneo as áreas mais aco-
metidas². As intervenções eficazes na pre-

venção de lesões estão relacionadas ao alívio 
de pressões ao posicionamento do paciente 
na mesa cirúrgica, sobre o colchão padrão, 
através do uso dos dispositivos distribuido-
res de pressão, que diminuem a pressão de 
interface tecidual do corpo do paciente com 
a mesa operatória³. Para tanto, a utilização da 
ELPO, avalia os riscos extrínsecos e intrínse-
cos, onde são atribuídos pontuações, a escala 
é dividida em 7 categorias (tempo cirúrgico, 
tipo de anestesia, superfície de suporte, posi-
ção dos membros, comorbidades e idade do 
paciente), com escore variando de 1 a 5, os 
quais possuem como escore total uma varia-
ção de 7 à 35 pontos. Quanto maior o escore 
menor o risco de desenvolver lesão decor-
rente do posicionamento cirúrgico. A ELPO, 
acaba tornando-se uma ferramenta profi-
ciente para manter a integridade tissular, e 
diminuir riscos desencadeadores de lesões, 
podem ser prevenidas com equipamentos 
estáticos e dinâmicos, disponíveis para pro-
moção de bem-estar, conforto, segurança e 
evitando os possíveis eventos adversos¹. Na 
perspectiva de custo benefício, as medidas 
preventivas, reduzem custos aos serviços 
hospitalares, pelo fato das LPP possuírem al-
tos custos de tratamento. Na perspectiva de 
custo e benefício aos pacientes, a prevenção 
é a melhor medida a ser adotada pela equipe 
de enfermagem. O posicionamento cirúrgico 
do paciente é um ato que exige cuidado e rea-
lização de maneira consciente, deve ser con-
siderado como relevante e essencial na pro-
moção do bem-estar, conforto e segurança, 
prevenindo eventos adversos, outras medi-
das estão a elevação dos calcâneos, assegurar 
o não contato com partes metálicas, certifi-
car que as faixas de posicionamento encon-
tram-se livres de comprometimento circula-
tório ou compressão nervosa, proporcionar 
reposicionamento, assegurar que instru-
mental utilizado não faça mais pressão que 
o necessário no sistema tegumentar do pa-
ciente³. A escala de ELPO, nesta perspectiva 
torna-se uma ferramenta de grande utilida-
de, associado aos conhecimentos científicos, 
podem ser utilizadas para reduzir possíveis 
eventos adversos causados no transoperató-
rio. As intervenções eficazes na prevenção 
de lesões de pele estão relacionadas ao alívio 
de pressões durante e imediata mente após a 
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permanência do paciente na mesa cirúrgica, 
sobre o colchão padrão, ademais é necessário 
a equipe de enfermagem atentar para que os 
dispositivos disponíveis não se tornem mais 
agravantes, quando usadas incorretamente, 
mesmo com intenção preventiva². 

Conclusão

Conclui-se que é imprescindível os cui-
dados de enfermagem no transoperatório, 
tendo em vista que cada paciente tem suas 
peculiaridades é essencial a avaliação do pa-
ciente considerando os fatores de risco para 
o desenvolvimento de complicações que pos-
sam comprometer a sua integridade física. Há 
diversos fatores que podem contribuir para o 
surgimento de eventos adversos no pós-ope-
ratório, entre eles alguns se referem às par-
ticularidades do paciente, como idade, peso, 
condição nutricional e doenças pré-existen-
tes. O enfermeiro, como profissional respon-
sável pelo paciente no centro cirúrgico, deve 
garantir a sua proteção e segurança, valendo-
se da SAEP (Sistematização da Assistência 
de Enfermagem Perioperatória), ferramenta 
disponível, indispensável e de alta impor-
tância, que permite uma melhor avaliação 
assim qualificando a assistência prestada a 
esse paciente, e fazer uso das escalas que se 
tem disponíveis como a Escala de Braden, e 
de ELPO que contribuem para que não acon-
teça eventos adversos ao paciente. É de com-
petência do enfermeiro promover ações para 
a prevenção de lesões decorrentes do proce-
dimento anestésico-cirúrgico, acompanhar o 
paciente em todas as etapas do seu tratamen-
to. Para isso, faz-se necessário que se atualize 
constantemente e exerça a educação conti-
nuada com seus colaboradores.

Descritores: Lesão por pressão; Tran-
soperatório; Enfermagem perioperatória.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Há mais de uma década, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) alerta para a neces-
sidade de se promover práticas mais seguras 
no ambiente de prestação de cuidados em 
saúde. No plano de trabalho de 2008-2009 da 
Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, 
consta uma ação que é foco deste estudo, a 
qual requer atenção por parte dos gestores e 
prestadores de serviços de saúde, denomina-
da Pacientes pela Segurança do Paciente, cujo 
principal propósito é garantir que a voz do 
paciente seja alicerce do movimento em prol 
da segurança(1). Em nível nacional, essa ação 
compõe um dos eixos do Programa Nacional 
pela Segurança do Paciente, instituído pelo 
Ministério da Saúde, o qual descreve ações 
para o envolvimento do paciente na sua segu-
rança(2). Considerando o direcionamento das 
políticas de saúde para melhorias na seguran-
ça do paciente, mediante sua participação, to-
mou-se como foco desta pesquisa a experiên-
cia do paciente na participação de cuidados, 
na perspectiva da qualidade no serviço hos-
pitalar. A inter-relação da base conceitual que 
se apresenta nesta assertiva reflete a natureza 
dinâmica e interativa do objeto investigado. 
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Objetivo

Analisar a experiência do paciente du-
rante a internação hospitalar, com foco na 
sua participação nos cuidados relacionados 
aos protocolos de segurança do paciente. 

Metodologia

Pesquisa qualitativa, do tipo explorató-
ria descritiva, ancorada no marco conceitual 
de coprodução(3), o qual implica em partici-
pação ativa do paciente nos seus cuidados. O 
cenário de pesquisa foi um hospital público, 
universitário, brasileiro, certificado pela Joint 
Comission International. Os participantes 
foram 22 pacientes e oito familiares adultos 
internados em 12 unidades clínicas e cirúrgi-
cas, além 10 profissionais que atuaram dire-
tamente no cuidado aos pacientes, sendo três 
enfermeiros, seis técnicos de enfermagem e 
um terapeuta ocupacional. A amostra foi in-
tencional, considerando-se o planejamento 
de entrevistar dois pacientes-famílias por uni-
dade, totalizando 24 entrevistas e, também, 
de acompanhar os profissionais disponíveis 
nas oportunidades de cuidados realizados no 
período estipulado para observação. A ob-
servação e as entrevistas foram realizadas em 
novembro de 2018. O roteiro da observação 
registrou os seguintes itens: comportamen-
tos, diálogos, descrição do local e de ativi-
dades executadas, bem como impressões do 
observador durante a prestação de cuidados. 
As entrevistas foram conduzidas com base na 
Técnica de Incidente Crítico, a qual possibilita 
a compreensão de comportamentos, situações 
e consequências. Após transcrição literal dos 
dados primários oriundos das entrevistas e 
das observações, iniciou-se a análise temática 
de forma conjunta. A pesquisa contemplou os 
aspectos éticos preconizados, sendo aprovada 
sob o número CAEE: 01092918.2.0000.5327. 

Resultados e Discussão

Metade dos pacientes participantes era 
do sexo masculino, com mediana de idade de 
57 anos. O tempo de internação correspondeu 
à mediana de 14 dias de hospitalização, com 
mínimo de seis e máximo de 52 dias. Quanto 

ao grau de escolaridade, 18 possuíam ensino 
fundamental e médio, cinco ensino superior 
e um analfabeto. Os motivos de internação 
foram relacionados a comorbidades clínicas 
e cirúrgicas, tanto agudas como crônicas. Os 
resultados emergentes da observação e entre-
vistas originaram a categoria — protocolos 
de segurança segundo a experiência do pa-
ciente, com os seguintes temas: identificação 
do paciente, segurança na administração de 
medicamentos, cuidados para prevenção de 
lesões decorrentes de quedas, cuidados para 
prevenção de infecções com foco na higieni-
zação de mãos, processo de consentimento, 
cirurgia segura e cuidados para prevenção de 
lesão por pressão. Destaca-se como resultado 
empírico transversal o papel dos pacientes-fa-
mílias como coprodutores do cuidado seguro, 
com base na análise integrada das informa-
ções. O uso de pulseira de identificação do 
paciente foi constatado nas situações observa-
das e nas entrevistas realizadas. Esse cuidado 
é reconhecido e valorizado pelos pacientes, 
mas verificou-se que a coprodução ainda não 
ocorre, ou seja, o paciente não participa da 
conferência de sua identificação. Em relação 
ao protocolo de medicação, buscou-se iden-
tificar o papel ativo dos pacientes-famílias na 
administração de medicamentos, se recebe-
ram orientação sobre isso, como fazem, mas 
as manifestações foram de desconhecimento 
desse cuidado por alguns pacientes. No pro-
toloco relacionado às medidas preventivas de 
lesões decorrentes de quedas evidenciou-se 
a participação de pacientes e familiares, bem 
como o conhecimento das medidas. Em rela-
ção à higienização das mãos os participantes 
reconhecimento sua importância e momentos 
obrigatórios, expostos em materiais informa-
tivos nos quartos, mas nem sempre este cuida-
do é seguido por todos. Em relação ao proces-
so de consentimento e à cirurgia segura todos 
os participantes da pesquisa consideraram se-
rem inseridos e participar no seu cuidado. O 
protocolo de prevenção de lesão por pressão 
não foi manifestado pelos participantes, mas 
foi observado que há estímulo de participação 
neste cuidado. Perante os resultados apresen-
tados e os achados da literatura(4) verificam-se 
contribuições para o avanço da coprodução 
nos cuidados assistenciais, mediante a sina-
lização do status quo da participação do pa-
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ciente como agente das ações de segurança no 
seu cuidado. Outro aspecto que decorre dessa 
incursão diz respeito ao espaço para coprodu-
ção ser promovido pela equipe de saúde, para 
a inserção do paciente como eixo central do 
cuidado seguro, condição que demanda em 
educação em serviço para implementação de 
tal estratégia, considerando as barreiras cul-
turais que a impedem(5). Espera-se, com isso, 
fomentar a produção de conhecimento para a 
saúde e repercutir nos processos de formação 
profissional, de atenção e gestão à saúde. 

Conclusão

Pode-se constatar alinhamento entre as 
percepções dos pacientes, as definições insti-
tucionais do campo estudado e os protocolos 
básicos descritos no Programa Nacional para 
a Segurança do Paciente. No entanto, apesar 
desses protocolos básicos fazerem parte das 
percepções dos pacientes-famílias, nem sem-
pre são seguidos pelos profissionais, incorren-
do em riscos para a segurança da assistência, 
quando importantes barreiras de segurança 
não são lembradas ou são ignoradas. Demar-
ca-se, ainda, que esse comportamento foi per-
cebido pelos pacientes-famílias, não haven-
do nenhuma sinalização de alerta por parte 
deles aos profissionais, condição que indica 
fragilidade no processo assistencial, por fal-
ta de participação ativa, principalmente, na 
conferência da identificação do paciente nos 
momentos obrigatórios e na higienização de 
mãos. Apesar de os pacientes-famílias de-
monstrarem potencial para coproduzir, não se 
identificou estímulo dessa prática, por parte 
dos profissionais. Na experiência dos pacien-
tes submetidos a cirurgias, a coprodução este-
ve presente, no momento do consentimento e 
marcação do sítio cirúrgico, quando a inter-
venção exigia lateralidade. Igualmente, cons-
tatou-se estímulo para a coprodução dos cui-
dados relacionados à prevenção de quedas. A 
coprodução para a segurança na administra-
ção de medicamentos foi constatada de forma 
dependente do comportamento proativo de 
alguns pacientes-famílias. A participação do 
paciente em seus cuidados configura uma so-
lução viável para serviços de saúde que visam 
à melhoria contínua das práticas assistenciais, 
na perspectiva de desenvolver parcerias efeti-

vas entre equipes de saúde e pacientes-famí-
lias, em benefício da segurança do paciente.

Descritores: Segurança do Paciente; 
Participação do Paciente; Qualidade da As-
sistência à Saúde; Assistência Centrada no 
Paciente; Hospitais.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

Os medicamentos têm papel muito 
importante na vida das pessoas, porém se 
usados de forma inadequada podem causar 
muitos malefícios à saúde. O consumo exa-
gerado de fármacos pode ocasionar situa-
ções indesejadas, tais como sobras de me-
dicamentos e consequentemente, o descarte 
inadequado, gerando riscos para a saúde das 
pessoas e para o ambiente1. O Brasil está en-
tre os maiores consumidores de medicamen-
tos do mundo, fato definido pelas políticas 
governamentais adotadas que colaboraram 
para o crescimento do seu consumo. Elevado 
consumo de medicamentos acarreta algumas 
situações que muitas vezes os consumidores 
não estão aptos a lidar, como a sobra e o des-
carte desses fármacos. Muitas são as causas 
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dessas sobras, pode-se citar: as apresentações 
das especialidades farmacêuticas com quan-
tidades superiores aos esquemas posológicos 
normalmente empregados; a propaganda e 
anúncios de fármacos estimulando os con-
sumidores à compra desnecessária; a não 
adesão dos pacientes ao tratamento prescri-
to; a alteração de esquema medicamentoso 
durante o tratamento, bem como a melhora 
ou cura de alguma doença ou óbito do pa-
ciente2. Muitos indivíduos não conhecem ou 
não têm informação quanto ao método cor-
reto de descarte de medicamentos vencidos 
ou em desuso, descartando-os de forma ina-
dequada, como por exemplo, em pias, vasos 
sanitários e terrenos baldios, causando gran-
de impacto ao meio ambiente e à saúde da 
população, contaminação da água, do solo e 
alimentos; intoxicação de animais e pessoas, 
principalmente às pessoas carentes e crianças 
mais vulneráveis, como frequentadores de li-
xões ou aterros sanitários que reaproveitam 
resíduos de medicamentos3. Além de medi-
camentos descartados de forma incorreta, a 
população também descarta materiais perfu-
rocortantes no lixo domiciliar, aumentando o 
risco de acidentes de trabalho e danos à saú-
de dos trabalhadores que manipulam esses 
resíduos. Estes acidentes causam lesões que 
acabam sendo portas de entrada para vírus, 
fungos e bactérias presente no lixo4. 

Objetivo

Avaliar se o descarte inadequado de re-
síduos de medicamentos e perfurocortantes 
em lixo comum pode trazer consequências 
para os trabalhadores de cooperativas de ma-
teriais recicláveis. 

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, de 
abordagem quantitativa realizado por acadê-
micas do curso de Enfermagem da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
A coleta de dados se deu através da aplicação 
de um questionário semiestruturado para 
catadores de materiais recicláveis que traba-
lham em duas cooperativas de coleta seletiva 
localizadas no município de Chapecó/SC, en-

tre os meses de dezembro de 2018 e março de 
2019. Esta pesquisa foi submetida ao Comi-
tê de Ética em Pesquisa da Udesc e aprovada 
sob o número CAAE 01036818.2.0000.0118. 

Resultados e Discussão

A amostra constituiu-se por um total 
de 11 colaboradores de duas cooperativas, 
sendo 82% do público feminino e 36% com 
idade entre 40 a 49 anos. 73% possuía como 
escolaridade ensino fundamental incomple-
to e 46% possuía vínculo empregatício há 
mais de 5 anos. Em relação à presença de 
perfurocortantes e medicamentos entre os 
resíduos recicláveis, 100% dos trabalhadores 
afirmaram que encontram ambos durante a 
triagem do lixo. A conduta adotada por eles 
é de armazenar os perfurocortantes em re-
cipientes firmes/rígidos, que posteriormente 
são devolvidos à empresa que faz a coleta se-
letiva do lixo no município, a qual encami-
nha esses resíduos ao aterro sanitário. O des-
tino dos medicamentos é semelhante ao dos 
perfurocortantes, entretanto, 18% dos entre-
vistados declararam que levam para casa os 
medicamentos encontrados, desde que os 
mesmos encontrem-se dentro do prazo de 
validade e com a embalagem intacta. Este 
achado comprova que o descarte incorreto 
dos medicamentos podem causar inúmeras 
consequências para saúde, em especial des-
ses trabalhadores, além de prejuízo ao meio 
ambiente que é contaminado. A presença de 
fármacos no lixo comum torna fácil o aces-
so para os catadores que os encontram, con-
tribuindo para a automedicação, sendo que 
muitas vezes os medicamentos encontrados 
não estão em condição de serem consumi-
dos, além de que o uso incorreto de antibió-
ticos pela população pode levar à resistência 
bacteriana, considerado malefício para a 
saúde dos seres humanos. Quanto ao per-
fil dos fármacos encontrados, a classe mais 
relatada foi a dos anti-inflamatórios não es-
teroides (AINES) totalizando 63%. Ainda, 
18% afirmam que já sofreram acidentes com 
perfurocortantes e que o fato ocorreu mais 
de uma vez. Nessas situações eles relataram 
que buscam assistência na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), demonstrando a im-
portância do Sistema Único de Saúde (SUS) 
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para essa população. A presença de materiais 
perfurocortantes em lixo comum gera alto 
risco de acidentes de trabalho para os cata-
dores nas cooperativas de material reciclável, 
além de serem porta de entrada para micror-
ganismos que levam ao desenvolvimento de 
inúmeras patologias. Dentre os participantes 
do estudo, 27% afirmam não terem recebi-
do orientações referentes ao tema, sendo que 
100% consideram importantes as orienta-
ções sobre o descarte correto desse tipo de 
resíduo para toda a população. 

Conclusão

A presença de resíduos de medicamen-
tos e perfurocortantes entre os resíduos só-
lidos recicláveis é uma realidade observada 
no município de Chapecó/SC. Em parte, isso 
se deve à falta de informação da população 
que precisa ser conscientizada acerca do 
tema para que medicamentos e perfurocor-
tantes tenham um destino correto. Os dados 
encontrados nesse estudo indicam que essa 
classe de trabalhadores está sujeita diaria-
mente a acidentes com perfurocortantes, e 
intoxicações ou desenvolvimento de reações 
adversas em decorrência do uso dos medi-
camentos encontrados entre o lixo. Frente a 
esta situação, são necessárias orientações aos 
trabalhadores sobre a importância do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
durante atividade laboral e dos perigos da 
prática da automedicação. Neste contexto, 
a Enfermagem, no âmbito da Atenção Pri-
mária à Saúde (APS), tem papel primordial 
identificando as necessidades desses traba-
lhadores, orientando sobre cuidados ao ma-
nipular esses resíduos e propondo ações que 
possibilitem melhorias na qualidade de vida 
dos catadores de materiais recicláveis.

Descritores: Enfermagem; Resíduos de 
drogas; Coleta de resíduos sólidos.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.

Financiamento: Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação do Estado de San-
ta Catarina (FAPESC), Termo de Outorga 
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Introdução

A criança hospitalizada com câncer 
perpassa por inúmeras internações, in-
tervenções e procedimentos, por sua vez, 
invasivos e dolorosos, que acarretam em 
experiências traumáticas, ocasionando o 
surgimento de sentimentos de insatisfação, 
e até, mesmo danos como crises de ansie-
dade e de estresse, junto a isso as relações 
que são estabelecidas no ambiente hospita-
lar influenciam diretamente no tratamento 
e na qualidade de vida da criança e seus fa-
miliares, principalmente, quando a criança 
vivencia uma condição crônica de saúde. Se-
gundo estimativas levantadas pelo Instituto 
Nacional do Câncer (1), em 2018 no Brasil, 
estimou 12.500 novos casos de câncer in-
fantil, e 2.704 mortes. Em todo o mundo 
estima-se que, todos os anos, 215.000 casos 
são diagnosticados em crianças menores de 
15 anos. Assim, torna-se necessário alter-
nativas de cuidado para que essas crianças 
possam vivenciar esse processo de maneira 
menos traumática, para isso os Enfermeiros, 
encontram respaldo na Resolução do Con-
selho Federal de Enfermagem número 546 
de 2017, a qual dispõe que é uma das atri-
buições do enfermeiro o uso do Brinquedo 
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Terapêutico (BT) na assistência à criança 
hospitalizada, pois o ajuda a compreender 
as necessidades da criança, a prepará-la para 
os procedimentos e a aliviar a tensão antes, 
durante e após as intervenções(2). 

Objetivo

Identificar as evidências científicas, dis-
poníveis, sobre a utilização do BT para crian-
ças que vivenciam uma doença oncológica.

 Metodologia

Trata-se de uma revisão narrativa da 
literatura (3), a partir das bases de dados Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Medical Lite-
rature Analysis and Retrieval System On-
line (MEDLINE), e a biblioteca eletrônica, 
Scientific Electronic Library Online (SCIE-
LO), com os seguintes descritores: jogos e 
brinquedos, oncologia, ludoterapia, câncer, 
lúdico, criança. Teve como pergunta de pes-
quisa: Quais são as evidências científicas, 
disponíveis, sobre a utilização do BT para 
crianças que vivenciam uma doença oncoló-
gica? Os critérios de inclusão foram artigos 
de pesquisa na temática; disponíveis na ínte-
gra online e gratuitos; em idioma português, 
inglês ou espanhol. Os critérios de exclusão 
foram: artigos sem resumo nas bases de da-
dos, livros, capítulos de livros, manuais mi-
nisteriais, manuscritos de pesquisa biblio-
gráficas, reflexões e relatos de experiência. 
Obteve-se um resultado de 114 artigos, dos 
quais sete atenderam aos critérios estabele-
cidos. A coleta de dados ocorreu em maio 
de 2020. Para a seleção dos estudos foi rea-
lizada primeiramente, a leitura dos títulos e 
resumos, após realizada a leitura dos artigos 
na íntegra. As informações foram extraídas 
mediante a utilização de uma ficha de aná-
lise documental, desenvolvida pelas autoras 
do estudo, com os itens: ano, procedência, 
periódico, implicações para a enfermagem e 
possibilidades de pesquisas futuras. Os da-
dos foram analisados descritivamente. Em 
relação aos aspectos éticos, foram respeita-
das as ideias, os conceitos e as definições dos 
autores, esboçadas fidedignamente. 

Resultados e Discussão

A partir da revisão foram apontadas 
três categorias temáticas: expressão e com-
preensão de sentimentos, estratégia no alívio 
da dor e perspectiva do enfermeiro. Desta-
ca-se três artigos, que falam na expressão de 
sentimentos da criança e compreensão de 
suas necessidades, fazendo com que o BT es-
clareça dúvidas da criança e do cuidador, re-
sultando em reflexões de si mesmo, mudan-
do a construção da autoimagem da criança 
quando diagnosticada com câncer, pois ao 
longo do tratamento a ela perpassa por mu-
danças na sua aparência, causando aumento 
dos sentimentos negativos. Sendo submetida 
ao BT a criança apresenta redução nos níveis 
de estresse, tristeza, aliviando a ansiedade e 
o medo, causado pela própria doença. O uso 
do BT pode incentivar a criança a expressar 
seus problemas, suas experiências traumáti-
cas e situações desagradáveis, pois a criança 
transfere seus sentimentos para o brinquedo 
e se desapega dessa experiência. Sendo uma 
prática benéfica para sua saúde, pois a crian-
ça consegue compartilhar mais livremen-
te aspectos importantes de sua vida diária e 
contando como elas gerenciam sua doença 
oncológica (4). Observa-se, em dois artigos, 
que o BT é efetivo como estratégia auxiliar no 
alívio da dor em crianças durante o tratamen-
to quimioterápico e radioterápico reduzindo 
a sedação durante o tratamento e alívio da 
dor em procedimentos invasivos. Sendo a dor 
uma das principais preocupações das crian-
ças quando o câncer é diagnosticado. Nesse 
contexto o BT, possui potencial para aliviar 
a dor, pela redução de medo, ansiedade e es-
tresse, durante procedimentos como punção 
do cateter venoso central totalmente implan-
tado, e punção venosa. O brinquedo propor-
ciona satisfação e surpresa pela oportunidade 
de manusear os materiais reais utilizados em 
procedimentos invasivos e dolorosos, nor-
malmente somente observados por elas, as-
sim melhoram o humor, diminuindo o sofri-
mento psíquico (5). Outro resultado relevante 
apresentados em dois artigos, é a perspectiva 
do enfermeiro em relação ao uso do BT, vis-
to como um avanço na assistência trazendo 
benefícios para criança com câncer. Sendo 
assim um recurso para o profissional de en-
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fermagem se aproximar da criança, para uma 
melhor compreensão de suas necessidades. 
Salienta-se que o Enfermeiro deve oferecer 
as possibilidades de BT à criança, sendo es-
tabelecidos e adequados de acordo com a sua 
etapa de desenvolvimento assim, minimizan-
do os traumas, anseios, causados a mesma. 
Vale ressaltar indisponibilidade de tempo da 
equipe de enfermagem em aplicar o BT no 
seu cuidado, muitas vezes associada a falta de 
profissionais e a sobrecarga do trabalho, a fal-
ta de sensibilização, e capacitação do membro 
e a resistência dos profissionais em relação ao 
BT, pois na graduação apresentaram lacunas 
na aplicação dessa tecnologia educacional (5). 

Conclusão

Nas evidências analisadas percebeu-
se que uso do BT na oncologia pediátrica, 
traz resultados significativos fortes na saú-
de da criança com câncer. Visto que, o BT 
é fundamental para o cuidado à criança em 
tratamento oncológico, pois proporciona 
conforto, alívio dos seus sofrimentos, me-
lhora na qualidade de vida e da dor, fazendo 
com que o brinquedo faça parte do proces-
so de hospitalização da criança, tornando 
o ambiente hospitalar mais agradável. No 
entanto conforme apontam as evidências á 
lacunas no conhecimento dos profissionais 
de enfermagem, acerca da utilização do BT 
no contexto da oncologia pediátrica.

 
Descritores: Ludoterapia; Pediatria; 

Oncologia.
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Introdução

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) se 
mostra crescente nas últimas décadas, eviden-
ciado através de estudo ecológico. Os óbitos 
decorrentes desta condição clínica, representa 
uma elevada taxa de mortalidade no país, cerca 
de 183,3 a cada 100.000 habitantes¹. O IAM, é 
definido como a morte celular do tecido car-
díaco, relacionado à interrupção do suprimento 
sanguíneo, onde um ou mais vasos que irrigam 
o músculo cardíaco tem seu fluxo interrom-
pido 1-2. Esta obstrução, denominada Doença 
Arterial Coronariana (DAC), se dá, geralmente 
associado a uma condição preexistente, como 
a aterosclerose, esta consiste na adesão de ca-
madas lipídicas na parede do vaso, tendo como 
principais fatores de risco a Hipertensão Arte-
rial Sistêmica (HAS), tabagismo, sedentarismo, 
obesidade, dislipidemias e fatores genéticos. 
Devido à pressão exercida sobre respectivas 
camadas lipídicas aderidas a parede do vaso 
acometido, ocorre o desprendimento de pla-
cas ateroscleróticas, levando ao tamponamento 
arterial coronariano completo. Por se tratar de 
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uma intercorrência grave, a prevenção da DAC, 
bem como do IAM, se mostra relevante, no que 
tange prognóstico positivo³, aliado a isso o pro-
fissional enfermeiro se mostra como principal 
responsável por garantir a manutenção da saú-
de e de complicações e agravos. Perante a isso, a 
Intervenção Coronária Percutânea (ICP), alia-
do a cuidados adequados, tem sido a melhor es-
tratégia de reabilitação do fluxo sanguíneo co-
ronariano e a manutenção da saúde do usuário. 
Uma das ICP’s utilizadas no processo terapêu-
tico preventivo, é a Angioplastia Coronariana 
Transluminal Percutânea (ACTP) ³. Na ACTP, 
é realizada a introdução de um cateter por via 
arterial, com intuito de posicionar um balão 
metálico no local onde a placa aterosclerótica 
está localizada, este respectivo balão é insufla-
do e a permeabilidade do vaso se torna possí-
vel novamente³. Alguns fatores são levados em 
consideração para definir a probabilidade de 
incidência de complicações como idade, doen-
ças pré-existentes como a Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), uso ou não de anticoagulantes 
e terapias farmacológicas usadas anteriormente 
a realização da ACTP 4. Todavia, os riscos que 
este procedimento oferece são relevantes, prin-
cipalmente quando dizem respeito a local de 
realização do procedimento, sendo predomi-
nantemente em via radial ou femoral.  O pro-
fissional enfermeiro, possui papel fundamental 
neste processo, pois é responsável pela identifi-
cação de riscos e pela elaboração de planos de 
cuidados e tomada de decisões respectivas ao 
cuidado, no intuito de promover a evolução po-
sitiva do quadro clínico do paciente, visando a 
recuperação e reabilitação da saúde4. 

Objetivo

Identificar na literatura, a via de reali-
zação de ACTP com menor índice de com-
plicações em sítio de acesso, e os principais 
diagnósticos de enfermagem presentes na ta-
xonomia da NANDA e aplicados pelo profis-
sional enfermeiro. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão não sistemática 
da literatura de estudos disponíveis na base de 
dados do Google Acadêmico, Scielo, em revis-
tas e periódicos, os quais foram selecionados 

por meio dos descritores “Enfermagem” AND 
“Diagnósticos de Enfermagem” AND “Inter-
venção Coronária Percutânea” AND “Angio-
plastia”. Os estudos avaliados e que de alguma 
forma dialogava com o objetivo deste trabalho, 
foram aproximadamente 05 estudos, estes in-
cluindo trabalhos de conclusão de curso e arti-
gos científicos publicados a partir de 2014. 

Resultados e Discussão

Perante a análise dos estudos, identi-
ficou-se discrepância entre eventos adversos 
ocorridos em via femoral e radial e, os princi-
pais diagnósticos de enfermagem segundo a ta-
xonomia NANDA, realizado pelo profissional 
enfermeiro. Os resultados foram categorizados 
de acordo com a incidência de ocorrência das 
complicações, podendo ser de baixa, moderada 
e alta, correlacionando também a via de realiza-
ção do procedimento, bem como o desenvolvi-
mento de eventos isquêmicos e hemorrágicos. 
Posteriormente, foram elencados os principais 
cuidados empregados aos pacientes submeti-
dos à ACTP no setor de hemodinâmica. Quan-
to à primeira categoria, refere-se à ocorrência 
de eventos isquêmicos via radial, tendo índice 
de ocorrência baixo, representando 13,6%. A 
segunda categoria, trata-se de ocorrência de 
eventos isquêmicos via femoral, o qual apre-
senta incidência moderada de 21,0%. A terceira 
categoria, eventos hemorrágicos através de via 
radial, apresenta baixos índices, representando 
redução de 25% a 29% de chances de desenvol-
vimento de sangramento grave quando com-
parado a via femoral. Tendo como quarta cate-
goria, os eventos hemorrágicos em via femoral, 
sendo estes, responsáveis por altos índices de 
ocorrência de sangramentos graves, cerca de 
31,0% 3-5. A análise paralela das vias de acesso, 
se mostram efetivas quanto a sua finalidade. 
De toda sorte, a via mais utilizada como sítio 
de acesso foi identificada como a artéria radial, 
sendo por sua baixa taxa de complicações ou, 
pela praticidade do processo de recuperação.   
Porém, por se tratar de um procedimento in-
vasivo, estudos apontam que a via radial pode 
não ser a primeira opção, pois o tempo de pro-
cedimento é maior relacionado à via femoral, a 
quantidade de contraste instilado para a realiza-
ção do procedimento também é elevada, resul-
tando em maior exposição à radiação e descon-
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forto do paciente 5. A via femoral, levando em 
consideração as categorias elencadas de inci-
dência, apresentou como principais complica-
ções, o sangramento grave, hematoma e o risco 
de infecção elevado. Frente a isso, os principais 
diagnósticos de enfermagem contemplam as 
mais relevantes necessidades identificadas nos 
pacientes. Os respectivos diagnósticos, segundo 
a taxonomia NANDA foram empregados, sem 
distinção de via de acesso, porém, de maior pre-
valência, destacam-se: risco de infecção; risco 
de sangramento; débito cardíaco diminuído; 
comunicação verbal prejudicada; perfusão tis-
sular periférica ineficaz; risco de função cardio-
vascular prejudicada; risco de perfusão tissular 
cardíaca diminuída; mobilidade física prejudi-
cada; sobrepeso e obesidade 4-5.  Outro relevan-
te ponto de análise, deve ser quanto ao proces-
so de recuperação, o que pode ser verificado 
a partir do resultado, sendo que, a via radial 
apresenta melhor vislumbre na reabilitação do 
paciente, devido a localização anatômica do 
procedimento, o que proporciona menor risco 
de infecção e o tempo de internação, quando 
comparado a via femoral. Perante ao exposto, 
é de grande valia, ressaltar a importância do 
procedimento de ACTP, aliado ao emprego de 
cuidados adequados pela equipe de enferma-
gem com finalidade de evitar evoluções nega-
tivas do quadro clínico do paciente, levando 
em consideração, o princípio de evitar causar 
mais danos ao usuário 3-4-5.

Conclusão

A partir das análises, leituras e interpreta-
ção, é possível inferir, que os pacientes que são 
submetidos ao procedimento de ACTP, apre-
sentam menores probabilidades de desenvol-
verem complicações, tais como, sangramento 
grave, infecção de sítio de acesso e hematoma, 
através da utilização da via radial como sítio de 
acesso. Contudo, destaca-se que há especifici-
dades em que a via femoral é utilizado como 
primeira opção, como nos casos de emergência. 
Ainda, avalia-se necessário, o acompanhamen-
to contínuo, a avaliação adequada e diagnóstico 
preciso das necessidades do paciente, pois isso, 
posto como fator determinante para o alcance 
do objetivo da equipe multidisciplinar envol-
vida, o de proporcionar aos pacientes procedi-
mento seguro de acordo com suas demandas, 

e cuidados efetivos frente a suas necessidades. 
Aponta-se ainda a relevância dos estudos acer-
ca de tal método, e a necessidade de realização 
de novos estudos acerca do tema.
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Introdução

O cenário carcerário no Brasil vem cres-
cendo gradativamente, sendo o quarto país 
com a maior população prisional do mundo, 
e as mulheres constituem um percentual cada 
vez mais significativo neste contexto1. Embo-
ra, construído culturalmente como um am-
biente que fornece condições inadequadas e 
insalubres de saúde, existem políticas públicas 
que garantem o direito ao acesso a assistên-
cia à saúde com equidade e integralidade2. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável 
pelo acesso da população em todos os níveis 
de assistência em saúde, garantido um aten-
dimento integral, por meio de ações de pro-
moção, prevenção e reabilitação, com caráter 
universal, independente da categoria, raça, 
cor ou características sociais e pessoais3. Para 
o direito a saúde em sistemas prisionais bra-
sileiros, foi instituída Lei 7.210/84 — Lei de 
Execução Penal (LEP), a qual objetiva a garan-
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tia da preservação de seus direitos e a reinser-
ção do apenado ao convívio social, atendendo 
as necessidades específicas desta população 
de forma mais humanizada e de acordo com 
as características sociais de cada indivíduo4. 
Frente ao exposto, o envolvimento das mu-
lheres em situação de cárcere privado nas 
ações da equipe multiprofissional de saúde, 
podem transformar positivamente a sua vida 
em âmbito social, agregando a integração dos 
serviços de saúde da unidade penitenciária, 
expondo as reais necessidades deste público, 
visando garantir uma assistência de qualidade 
e todo aporte operacional no desenvolvimen-
to de ações práticas de promoção, prevenção, 
reabilitação e redução de agravos. 

Objetivo

Relatar o desenvolvimento de uma tec-
nologia social, no formato de curso, dirigido 
para as mulheres privadas de liberdade do 
sistema prisional da região oeste do estado de 
Santa Catarina/Brasil. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência do 
Curso de Formação para Mulheres Promoto-
ras da Saúde no Sistema Prisional, elaborado 
a partir da Cartilha  para Promoção da Saúde 
à Mulher Privada de Liberdade”  que foi resul-
tado de uma pesquisa ação (Thiollent, 2011) 
desenvolvida no Mestrado Profissional em 
Enfermagem na Atenção Primária a Saúde- 
MPEAPS/UDESC. A Cartilha foi construída 
a partir da percepção das mulheres e de uma 
revisão narrativa sobre a legislação de saúde 
da mulher e de pessoas privadas de liberda-
de. Sua validação foi realizada pelas mulheres 
privadas de liberdade de uma unidade prisio-
nal feminina da região do oeste catarinense e 
por profissionais da saúde. O curso com apli-
cação da Cartilha, foi desenvolvido por meio 
do Programa de Extensão: Produzindo Boas 
Práticas na Rede de Atenção à Saúde no mu-
nicípio de Chapecó da Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC), em parceria 
com a Coordenação de Projetos Especiais da 
Secretária da Administração Penitenciária 
(SAP). O curso foi realizado para 20 mulhe-
res escolhidas pela Coordenadora de Projetos 

Especiais da Secretaria Estadual de Adminis-
tração Prisional e Socioeducativa e Direção 
da Unidade Prisional Feminina. Os critérios 
utilizados foram: ser alfabetizada, adesão à 
proposta e o bom comportamento dentro do 
presídio. A capacitação das mulheres priva-
das de liberdade contou com a participação 
de quinze professores, acadêmicos de enfer-
magem e com o Chefe da Divisão de Atenção 
às Mulheres e Grupos específicos do Ministé-
rio da Justiça. A carga horária foi de 40 horas, 
distribuídas em turnos de 3h e meia, ao longo 
de dez dias (04 á 14 novembro de 2019).  Sua 
proposta atendeu o que propõe o Art. 42 da 
Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 a 
qual estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional. O artigo supracitado afirma 
que “as  instituições de educação profissional 
e tecnológica, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comuni-
dade, condicionada a matrícula à capacidade 
de aproveitamento e não necessariamente ao 
nível de escolaridade.”  Assim, o curso de for-
mação de mulheres promotoras de saúde teve 
a finalidade de atender às demandas de pro-
moção da saúde das mulheres aprisionadas 
dentro do sistema prisional. 

Resultados e Discussão

A elaboração da programação do curso 
foi desenvolvido a partir do Plano Estadual de 
Saúde do Sistema Prisional, da Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade (PNAISP), do Plano 
Estadual de Políticas para Mulheres Privadas 
de Liberdade e dos princípios democráticos, e 
dos cincos campos de ação da Carta de Ota-
wa: Estilo de vida, Empoderamento, Ambien-
tes Saudáveis, Políticas Saudáveis e Reorgani-
zação dos Serviços de Saúde. Os conteúdos 
abordados foram: Promoção da Saúde, Fluxo 
do Serviço de Saúde na Unidade Prisional, 
Atribuições da Equipe de Saúde Prisional, 
Atribuições das Mulheres Privadas de Liber-
dade Promotoras de Saúde, Esquema Vacinal 
da Mulher Adulta, Doenças Transmissíveis, 
Cuidados com a Higiene Pessoal, Hábitos 
Alimentares Saudáveis, Relação Interpessoal 
e Familiar, Atividade Física, Políticas Assis-
tenciais, Retorno Escolar, Inserção ao Merca-
do de Trabalho, Atenção à Saúde da Mulher 
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Idosa, Atenção à Saúde da População LGBT, 
Doenças não Transmissíveis, Prevenção de 
Doenças Transmitidas por Vetores, Saúde Bu-
cal da Mulher, Cuidados com Saúde Repro-
dutiva e Sexual, Primeiros Socorros, Saúde 
Mental. O curso permitiu a criação de um ca-
dastro das mulheres das galerias (celas onde 
ficam alocadas na unidade prisional), onde se 
encontram as mulheres privadas de liberdade 
promotoras da saúde ou de sua área de abran-
gência, mantendo os cadastros atualizados; a 
identificação de mulheres ou grupos que de-
mandam cuidados especiais sensibilizando a 
comunidade prisional para o cuidado em saú-
de; e a potencialização do trabalhar em equi-
pe na Unidade Básica de Saúde (UBS) prisio-
nal do Sistema Único de Saúde promovendo 
a integração entre população atendida e os 
serviços de atenção básica de saúde Prisional. 

Conclusão

A cartilha foi um dispositivo de forta-
lecimento das ações de prevenção de doenças 
e promoção da saúde das mulheres privadas 
de liberdade que passaram a difundir os te-
mas trabalhados no curso, dentro das galerias 
e celas. Esta vivência possibilitou destacar as 
potencialidades do serviço de saúde da uni-
dade prisional em se tornar mais humanizado 
e potencializar a produção de conhecimento 
tanto da equipe de saúde, quanto das mulhe-
res privadas de liberdade, reconhecendo e 
respeitando os seus direitos, aperfeiçoando 
as tecnologias do cuidado da prática profis-
sional, além da valorização destas mulheres. 
Para o sistema prisional o curso fortaleceu o 
SUS dentro da unidade prisional, pois favore-
ceu a comunicação entre as pessoas privadas 
de liberdade e a equipe de saúde.   Contri-
buindo para a qualidade de vida, dando sub-
sídios para fortalecer o autocuidado, empo-
derando-as na busca de conhecimentos para 
o fortalecimento da Atenção Primária a Saú-
de destinada a esta população.

Descritores: Educação em Saúde; Pro-
moção de Saúde; Tecnologias; Mulheres de-
tentas; Saúde da mulher.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

Os avanços científicos e tecnológicos 
têm provocado mudanças importantes na 
atenção à saúde da criança. Com o acesso às 
tecnologias modernas, aumentou a sobrevi-
vência de crianças, que antes morriam pre-
cocemente devido a doenças graves como: 
prematuridade, malformações congênitas e 
condições crônicas. De acordo com dados de 
países mais desenvolvidos, 90% das crianças 
com doenças crônicas atingem a vida adul-
ta1. A evolução tecnológica tem permitido a 
transferência do cuidado de crianças do am-
biente hospitalar para o domiciliar, mas para 
que isso aconteça, a família que irá passar 
por um processo de desospitalização precisa 
ser assistida por todos os serviços da rede de 
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atenção à saúde, para que se sintam seguras 
e amparadas para levar o seu filho para casa1. 
A desospitalização compreende a alta hospi-
talar precoce de forma segura e responsável, 
sendo necessário um planejamento deta-
lhado e rigoroso. Quando ocorre de forma 
eficiente, diminui o tempo de permanência 
hospitalar e aumenta a oferta de leitos para o 
tratamento de doenças agudas1. Assim, exis-
te a necessidade de um olhar atento para o 
cuidado com as Crianças com Necessidades 
Especiais de Saúde (CRIANES) em uso de 
dispositivo tecnológico, como por exemplo, 
a traqueostomia. Pensando no cuidado após 
a alta hospitalar e a capacitação do cuidador, 
o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e as 
Equipes de Atenção Domiciliar (AD) preci-
sam ser inclusas nesse processo de adapta-
ção da criança e seus cuidadores para os cui-
dados com a traqueostomia em domicílio. O 
SAD é um serviço realizado pelas Equipes 
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de 
Apoio (EMAP). É considerado um servi-
ço complementar aos cuidados realizados 
na Atenção Primária à Saúde (APS) e em 
serviços de urgência, substitutivo ou com-
plementar à internação hospitalar2. A mo-
dalidade de AD, caracteriza-se pela realiza-
ção de ações de prevenção e tratamento de 
doenças, reabilitação, paliação e promoção 
à saúde, ações estas que devem ser prestadas 
no domicílio do usuário, com a finalidade 
de garantir a continuidade dos cuidados2. 
Entre as atribuições dos profissionais na 
AD, destacamos a capacitação dos cuidado-
res do usuário em atendimento, envolvendo
-os na realização dos cuidados domiciliares, 
respeitando seus limites e potencialidades, 
considerando-os como sujeitos do proces-
so2. Diante do exposto, os profissionais de 
enfermagem que compõem as equipes de 
AD, devem orientar os cuidados necessá-
rios com a cânula de traqueostomia de uma 
criança desospitalizada, cabendo à equipe 
de enfermagem orientar os cuidados com a 
limpeza da pele periestoma, troca diária da 
fixação da cânula de traqueostomia, técnica 
correta da aspiração das vias aéreas, preven-
ção de complicações e condutas que devem 
ser tomadas havendo intercorrências. É 
imprescindível o papel de educar dos pro-

fissionais de saúde no empoderamento das 
famílias no processo de cuidar da criança 
dependente de tecnologia3. 

Objetivo

Refletir sobre o uso do vídeo no cuida-
do domiciliar como uma tecnologia educa-
cional para orientar os cuidados à criança em 
uso de traqueostomia.  

Metodologia

Trata-se de uma reflexão teórica sobre 
o uso do vídeo como tecnologia educacional 
para o cuidado domiciliar à criança em uso 
de traqueostomia. Para essa reflexão foi reali-
zada uma busca de material bibliográfico pu-
blicado em livros, manuais do Ministério da 
Saúde e nas bases de dados do Portal de Pe-
riódicos da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os 
descritores utilizados foram: Saúde da Crian-
ça, Assistência Domiciliar, Enfermagem, Tra-
queostomia, Tecnologia educacional.  Essa 
reflexão é parte integrante do Trabalho de 
Conclusão de Curso que está sendo realizado 
no Mestrado Profissional em Enfermagem na 
Atenção Primária à Saúde da Universidade 
do Estado de Santa Catarina intitulado “Ví-
deos educativos para o cuidado domiciliar à 
criança em uso de traqueostomia”. 

Resultados e Discussão

O profissional enfermeiro, buscando 
acompanhar a evolução tecnológica, vem 
criando novas formar de ensino para pro-
mover o cuidado da população. Ao pensar 
em desenvolver uma tecnologia voltada para 
o cuidado, é necessário entender que não 
pode envolver somente os aspectos técni-
cos na realização de uma tarefa, a tecnolo-
gia precisa ser desenvolvida possibilitando o 
cuidado humanizado e respeitando o conhe-
cimento cientifico, técnico, pessoal, cultural, 
social, econômico, político e psicoespiritual 
dos envolvidos4. Assim, o enfermeiro, por ser 
o profissional que orienta e realiza o cuida-
do aos usuários, precisa estar atualizado na 
construção de tecnologias para o uso na sua 
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prática diária. O vídeo é uma opção de tec-
nologia educacional que pode ser desenvol-
vida e utilizada na promoção e capacitação 
de familiares/cuidadores. Ele se destaca por 
ser de fácil compartilhamento, interessante 
visualmente e atrativo por possuir imagens 
e áudio5. Para utilizar o vídeo como tecnolo-
gia educacional, são necessários alguns cui-
dados na sua elaboração, precisar ter: uma 
linguagem clara de acordo com o nível de 
escolaridade do público-alvo; uma fala bem 
empregada para tornar o vídeo mais atrati-
vo e captar melhor a atenção do telespecta-
dor; é preciso realçar a interatividade com o 
propósito de promover a reflexão do assunto 
abordado; e o tempo de vídeo não deve ul-
trapassar 20 minutos, vídeos muito longos 
podem dispersar a atenção do público5. 

Conclusão

Utilizar o recurso tecnológico em for-
ma de vídeo pode ser uma estratégia útil e 
de fácil aplicação, para que os profissionais 
da enfermagem realizem a capacitação no 
domicílio. No entanto, apesar da quantida-
de de cuidados e atenção que demandam as 
crianças que fazem uso de traqueostomia e o 
quanto é importante que os pais e cuidadores 
sejam bem capacitados para que se sintam 
seguros em realizar o cuidado no domicílio, 
ainda não existem na literatura relatos de uso 
da tecnologia em forma de vídeo para a capa-
citação de pais e cuidadores de crianças em 
uso de traqueostomia. O vídeo, por ser uma 
ferramenta de fácil compartilhamento e com 
a possibilidade de ilustrações reais dos cuida-
dos com o uso de imagens e áudios, poderá 
facilitar o entendimento através da visualiza-
ção dos cuidados pelos pais e cuidadores.

Descritores: Saúde da Criança; Assis-
tência Domiciliar; Enfermagem; Traqueosto-
mia; Tecnologia Educacional.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

A violência no trabalho dos profissio-
nais da saúde, tem revelado um importante 
problema de saúde pública, com consequên-
cias negativas à saúde dos trabalhadores, so-
bretudo aos trabalhadores de Enfermagem da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), que atuam 
na linha de frente do acolhimento, cuidado e 
atendimento aos usuários deste serviço e são 
os primeiros a receber atos violentos quando 
há insatisfação do usuário. 

Objetivo

Analisar a ocorrência e os tipos de vio-
lência no trabalho da Enfermagem na ESF. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de métodos 
mistos, explanatório sequencial1, conduzi-
do por uma etapa quantitativa seguida pela 
etapa qualitativa. Foi realizado em 53 ESF, 
distribuídas em 26 Centros de Saúde da Fa-
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mília de um município do Sul do Brasil. Para 
definição dos participantes da primeira etapa 
do estudo foi realizado cálculo amostral por 
categoria populacional elegível, consideran-
do 95% de confiança e erro de 5% da amos-
tra. Os participantes foram 169 profissionais 
da categoria de Enfermagem (enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e auxiliares de en-
fermagem). A coleta de dados ocorreu entre 
setembro de 2018 a março de 2019. Na etapa 
quantitativa foi utilizado o Survey Question-
naire Workplace Violence in the Health Sec-
tor, proposto pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Organização Internacional do 
Trabalho e de Serviços Públicos e Conselho 
Internacional de Enfermagem,2 traduzido 
e adaptado para a língua portuguesa3. Esse 
questionário mensura a ocorrência dos tipos 
de violência física e psicológica, a segunda 
subdividida em agressão verbal, assédio mo-
ral/intimidação, assédio sexual e discrimina-
ção racial ocorridas nos últimos 12 meses. 
Foram incluídos trabalhadores de enferma-
gem que atuavam a mais de um ano na ESF 
e excluídos os que estavam afastados por 
qualquer motivo. Na etapa qualitativa foram 
convidados profissionais que participaram 
na etapa anterior, sendo selecionados por 
sorteio. Compuseram essa etapa 18 profissio-
nais que participaram de uma entrevista. Os 
dados quantitativos foram codificados, tabu-
lados e analisados por meio do software Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 21.0. As variáveis de natureza quanti-
tativa foram descritas por meio de medidas 
de tendência central e dispersão: média, des-
vio padrão, mediana, valor mínimo e máxi-
mo observado e amplitude interquartílica, 
estimativa por intervalo de confiança para 
a média populacional com base no número 
de respostas válidas e nível de confiança de 
95%. Os dados qualitativos provenientes das 
transcrições das entrevistas foram submeti-
dos à Análise Temática de Bardin. O estudo 
foi aprovado por um Comitê de Ética em 
Pesquisa, via Plataforma Brasil, sendo a apro-
vação sob parecer 2.835.706/2018. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. Para preservar 
o anonimato dos participantes no uso dos 
fragmentos das falas, estes foram codificados 
como: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem 

e Auxiliar de Enfermagem, seguido do nú-
mero de ordem dos instrumentos. 

Resultados e Discussão

O estudo revelou que 93,5% da amos-
tra eram mulheres, de cor branca (91,1%), 
casadas (70,4%), possuíam em média (1 a 
2) filhos, com média de escolaridade de 15,4 
anos, dormem em média 7,1 horas de sono ao 
dia e (50,3%) fazem uso de medicações. Entre 
os profissionais de enfermagem, compuse-
ram a amostra (27,8%) enfermeiros, (66,9%) 
auxiliares de enfermagem e (5,3%) técnicos 
de enfermagem. No que diz respeito aos atos 
violentos em seus locais de trabalho, 83,4% 
dos trabalhadores declararam ter sido expos-
tos há algum tipo de violência nos últimos 
12 meses. Sobre os tipos de violência sofri-
da por estes trabalhadores, destaca-se maior 
prevalência da violência psicológica, distri-
buída em agressões verbais (75,7%), intimi-
dação/assédio moral (39,1%), assédio sexual 
(8,9%) e discriminação racial (4,1%). Ainda, 
3,0% dos trabalhadores sofreram violência 
física. Em se tratando dos perpetradores da 
violência, constatou-se que o paciente foi o 
principal perpetrador das agressões verbais 
(n=99), assédio sexual (n=14), discrimina-
ção racial (n=6) e violência física (n=5). E a 
chefia foi a principal perpetradora de assédio 
moral (n=31). Na etapa qualitativa foram en-
trevistados trabalhadores para complemen-
taridade dos achados, os resultados foram 
categorizados e demonstraram que a violên-
cia está presente cotidianamente em seus lo-
cais de trabalho, o que causa consequências 
como sofrimento mental, medo, insegurança, 
ansiedade, agitação, sobrecarga laboral, can-
saço, desmotivação entre outros. A exemplo 
destas consequências que afetam a saúde dos 
trabalhadores expostos a violência, revelam-
se nos trechos a seguir os depoimentos que 
retratam o fenômeno: “…aquele dia que o 
senhor [paciente] me agrediu, eu não estava 
bem e eu entrei em desespero, eu chorei mui-
to, demorei alguns dias para me recuperar…” 
(AE141); “[…] eu fico muito nervosa e sem-
pre me dá taquicardia, a primeira coisa que 
me dá é taquicardia, se alguém alterar a voz 
ou começa agredir, um dos primeiros sinto-
mas que tenho é ficar trêmula e com taquicar-
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dia. E vai dias para eu esquecer. No momento 
da agressão eu até fico bem calma, consigo 
agir naturalmente, mas internamente eu per-
cebo que fico muito mal” (E72); “[…] eu me 
senti bastante mal, foi a primeira vez que eu 
tive que sair da recepção e ir lá atrás, porque 
me deu uma crise de choro […] Eu só não en-
tendi porque tanta agressividade da pacien-
te […] não precisava ter sido assim.” (AE13). 
Ambas estratégias de pesquisa quantitativa e 
qualitativa no método misto reforçam a com-
pletude dos dados sinalizando a ampla análi-
se do fenômeno estudado. De acordo com a 
OMS, todos os tipos de violência estão forte-
mente associados a consequências negativas 
à saúde dos trabalhadores ao longo da vida4 
e as condições de trabalho também contri-
buem para o adoecimento do trabalhador de 
Enfermagem5, consequentemente refletindo 
e fragilizando o seu processo laboral. 

Conclusão

A violência no trabalho da Enferma-
gem que atua na ESF é um importante pro-
blema que afeta os trabalhadores cotidiana-
mente. O estudo revelou que os trabalhadores 
deste setor sofreram todos os tipos de violên-
cia investigados entre eles agressões físicas e 
psicológicas. Dentre os tipos, a maior preva-
lência foi de violência psicológica, classifica-
da em agressões verbais, seguida por assédio 
moral/intimidação. O principal perpetrador 
da violência foi o paciente, seguido pela che-
fia em segundo lugar. Estes achados indicam 
que medidas de contensão da violência de-
vem ser implementadas, com planejamento 
de ações, como a cultura de paz, cabendo aos 
gestores dos serviços de saúde um olhar aco-
lhedor e resolutivo no que diz respeito aos 
trabalhadores vítimas da violência.

Descritores: Violência no trabalho; 
Enfermagem; Saúde do trabalhador; Estraté-
gia Saúde da Família.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa

Financiamento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).
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Introdução

O ato transfusional é considerado uma 
etapa complexa da hemoterapia, a qual exige 
um olhar atento da equipe assistencial pelo 
risco de incidente e eventos adversos com-
prometendo a segurança do paciente. Os 
profissionais de enfermagem têm posição 
de destaque na hemoterapia, pois atuam em 
diversos cenários no contexto de doação e 
transfusão de sangue, abraçam diferentes 
processos de trabalho e articulam diferen-
tes dimensões da transfusão de hemocom-
ponentes1. A atuação destes profissionais 
tende a garantir a segurança transfusional 
de maneira eficiente. Assim, a hemoterapia 
compreende a transfusão de sangue e hemo-
componentes, processo que requer cuidado 
em todas as etapas para minimizar os riscos 
de reações transfusionais que pode causar 
no paciente, apesar de todo o aparato tec-
nológico envolvido2. A técnica transfusional 
é a última etapa do processo, um momen-
to complexo, que exige um olhar atento 
da equipe assistencial, uma vez que toda 
transfusão é passível de gerar um incidente 
transfusional. Nesse sentido, entende-se por 
reação transfusional, toda e qualquer inter-
corrência que ocorra como consequência 
da transfusão sanguínea, durante ou após a 
sua administração3. Tais reações são consi-
deradas o principal problema relacionado 
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à hemoterapia, podendo ocorrer no mo-
mento da instalação, durante ou logo após 
a transfusão de sangue ou hemocomponen-
tes, caracterizadas pela presença de sinais e 
sintomas de intensidades variadas — leves 
à graves, em resposta ao tratamento hemo-
terápico, podendo causar óbito ao paciente. 
Esse fato ressalta a importância dos registros 
realizados pelos profissionais envolvidos na 
hemoterapia no prontuário do paciente. 
Deve atentar para registrar dados básicos, 
que facilitará a comunicação entre a equipe, 
a tomada de decisão para os cuidados sub-
sequentes, além de respaldar os profissio-
nais em qualquer situação conflituosa. Com 
base no exposto, emergiram algumas ques-
tões de pesquisa, a saber: Quais as reações 
transfusionais prevalecem nos procedimen-
tos hemoterápicos? Na prática, existe algum 
hemocomponente que causa mais reações? 
Qual tipo de reações são comuns? Quais 
unidades hospitalares estão mais envolvidas 
com as reações transfusionais? Este trabalho 
é um recorte do macro projeto de pesquisa 
intitulado “Tecnologia educativa organiza-
cional: melhores práticas para a gestão da 
segurança em procedimentos hemoterápi-
cos” desenvolvido em parceria com a Asso-
ciação Lenoir Vargas Ferreira (ALVF). 

Objetivo

Analisar as reações transfusionais pre-
valentes por hemocomponente nos procedi-
mentos hemoterápicos no ano de 2019em um 
hospital público no oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, de 
abordagem quantitativa, com resultados par-
ciais vinculados ao trabalho de conclusão de 
curso. Esta pesquisa foi desenvolvida junto 
ao Comitê Transfusional de um hospital pú-
blico do oeste de Santa Catarina no período 
de abril e maio de 2020. A seleção do cenário 
de estudo deu-se por ser um hospital de refe-
rência regional que realiza atendimentos de 
média e alta complexidade para as regiões do 
oeste e meio oeste de Santa Catarina, noroes-
te do Paraná e norte do estado do Rio Grande 

do Sul com aproximadamente 290 leitos, que 
abrange mais de um milhão de habitantes. A 
coleta de dados deu-se por meio dos registros 
da ficha de investigação de reações transfu-
sionais da Agência Transfusional referente ao 
ano de 2019. Os dados foram organizados em 
uma planilha do Excel® e analisados por meio 
de estatísticas descritiva simples. Para a reali-
zação deste estudo, considerou-se as diretri-
zes éticas recomendadas internacionalmente, 
no que diz respeito à pesquisa com seres hu-
manos e o disposto nas Resoluções 466/2012 
e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, 
a qual teve início após aprovação pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da UDESC sob nº 
3.675.162 em outubro de 2019. 

Resultados e Discussão

No ano de 2019, a Agência Transfusio-
nal do Hospital Regional do Oeste foi res-
ponsável por realizar 6.552 transfusões de 
hemocomponentes. Nesse período foram re-
gistradas 63 reações transfusionais, todas elas 
investigadas pelo Comitê Transfusional insti-
tucional. Quanto ao mês das reações, em ja-
neiro não houve nenhum registro, enquanto 
setembro foi o mês com a maior ocorrência 
n=11 (17,46%). Quanto à unidade de interna-
ção hospitalar, os setores mais envolvidos nas 
reações foram a oncologia (53,97%), a clínica 
médica (17,46%) e a unidade de terapia in-
tensiva (UTI) e centro cirúrgico com 4 casos 
cada (6,4%). Ao considerar 6.552 hemocom-
ponentes transfundidas e 63 reações transfu-
sionais notificadas ao comitê transfusional, 
pode-se dizer que a cada 100 pessoas trans-
fundidas uma sofreu uma reação transfusio-
nal. O Concentrado de Hemácias (CH) foi 
responsável por 36 destas reações (57,14%), 
o Concentrado de Plaquetas (CP) por 25 rea-
ções (39,70%) e o Plasma Fresco Congelado 
(PFC) por 1 (1,60%) das reações notificadas, 
sendo que no período analisado não houve 
registro de reação ao Crioprecipitado CRIO. 
Os tipos de reações mais prevalentes foram a 
reação alérgica com (39,70%), a reação febril 
não hemolítica com (20,63%), a Sobrecarga 
Circulatória com (17,46%) e as demais rea-
ções (dispnéia, dor aguda e hipotensão re-
lacionada à transfusão) totalizando 4 casos 
(6,4%). Pela análise realizada de cada caso e 
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registro da Comissão Transfusional quanto 
à gravidade das reações, foram considera-
das 49 reações leves (77,77%) e 14 modera-
das (22,22%). Por fim, após averiguação pelo 
comitê transfusional (15,88%) das reações 
notificadas foram descartadas, consideradas 
improváveis (3,17%), consideradas possíveis 
(31,75%) e prováveis (49,20%). 

Conclusão

Verificou-se que em torno de 0,77% dos 
pacientes hemotransfundidos desenvolveram 
alguma reação transfusional, em sua maioria 
classificadas como leves, sendo a mais co-
mum a alergia, sobretudo, decorrente do uso 
de concentrado de hemácias. A Comissão 
Transfusional do serviço hospitalar em ques-
tão, investiga todas as reações transfusionais 
notificadas à Agência Transfusional. Apesar 
de a maior parte das reações notificadas te-
rem sido consideradas leves e ocasionarem 
reação alérgica ao hemocomponente, a prá-
tica transfusional requer intenso cuidado e 
conhecimento por parte dos profissionais en-
volvidos nesse processo. 

Descritores: Prática transfusional; 
Reação transfusional; Segurança do sangue; 
Gestão de risco; Assistência de Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A terapia transfusional é um procedi-
mento de suporte essencial para o cuidado 
do paciente clínico e cirúrgico que envolve 
riscos de reações transfusionais, mesmo sen-
do realizada por meio de indicação precisa e 
respeitando todas as normas técnicas preconi-
zadas1. A hemotransfusão torna-se assim um 
procedimento que demanda muitos cuidados 
antes, durante a após o término de todos os 
procedimentos hemoterápicos, que devem ser 
seguidas de acordo com a Resolução — RDC 
n° 34, de 11 de junho de 2014 que dispõe so-
bre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue2. De 
tal forma torna-se indispensável identificar 
se os profissionais de enfermagem sentem-se 
capacitados ao atendimento de paciente an-
tes, durante e após a transfusão, pois são eles 
que estão à frente do cuidado ao paciente. Eles 
precisam estar preparados técnica e cientifi-
camente, reduzindo assim, as intercorrências 
decorrentes de possíveis condutas inadequa-
das3. Desta forma questiona-se: Quais são as 
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fragilidades e potencialidades que permeiam a 
prática de profissionais de enfermagem frente 
aos procedimentos de hemotransfusão? 

Objetivo

Identificar as fragilidades e potencialida-
des que permeiam a prática de profissionais de 
enfermagem na hemotransfusão em um hos-
pital público do oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de resultados parciais de um es-
tudo transversal de abordagem mista, derivado 
do trabalho de conclusão de curso e vinculado 
à macro pesquisa: “Tecnologia educativa orga-
nizacional: melhores práticas para a gestão da 
segurança em procedimentos hemoterápicos” 
do Grupo de Estudos sobre Saúde e Trabalho 
da Universidade do Estado de Santa Catari-
na (Gestra/Udesc). A coleta de dados foi rea-
lizada em fevereiro de 2020 em um hospital 
público da região do oeste de Santa Catarina, 
com 36 profissionais da área da enfermagem, 
representados por enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. A seleção da amostra deu-se por 
conveniência nos seguintes setores: Centro Ci-
rúrgico, Sala de Recuperação, UTI Geral, UTI 
Neonatal, Berçário, Centro Obstétrico, Onco-
logia e Clínica Médica. A coleta de dados ocor-
reu por meio de roteiro semiestruturado, a qual 
foi gravada com autorização prévia dos parti-
cipantes. Posteriormente, as gravações foram 
transcritas, possibilitando a análise dos resulta-
dos. A despersonalização dos participantes foi 
realizada através da identificação dos mesmos 
por número arábico de acordo com sua partici-
pação na pesquisa. Este estudo teve aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 
número 3.675.162 em novembro de 2019. 

Resultados e Discussão

Dos 36 entrevistados (75%) relataram 
já ter realizado a instalação de um hemocom-
ponente. Ao serem questionados da existência 
de normas hospitalares para hemotransfusão 
(75%) mencionaram existirem normas, passos 
a serem seguidos. Em relação as formas de iden-
tificação do receptor para hemotransfusão, fo-

ram levantados os seguintes meios: verificação 
do nome do paciente na prescrição confron-
tando com a identificação no rótulo da bolsa, 
identificando assim, para quem se destina, tipo 
de hemocomponente e volume e ainda, a verifi-
cação da etiqueta e do quadro de identificação 
daquele paciente. Três participantes não soube-
ram informar a forma de identificar o receptor 
(nº 9, 24 e 32), comentando que esta era uma 
etapa desenvolvida pelos funcionários do banco 
de sangue. Ao serem questionados sobre os cui-
dados pré-transfusionais, os participantes co-
mentaram da verificação dos sinais vitais (69%), 
acesso venoso adequado (33%), identificação 
do paciente (19%), assepsia/antissepsia (17%), 
via exclusiva (14%), verificação dos dados na 
bolsa (11%), temperatura da bolsa (11%), admi-
nistrar medicações prévias em certas ocasiões 
como o pré-plaquetas (11%), verificar a prescri-
ção da transfusão no prontuário (8%), lavagem 
das mãos (6%) e utilização de luvas (6%). Em re-
lação aos cuidados durante a transfusão, os par-
ticipantes sinalizaram a verificação dos sinais vi-
tais (81%), atentar reações transfusionais (47%), 
permeabilidade do acesso (14%), atentar o go-
tejamento (8%), orientar acompanhante (3%), 
cuidar horário (3%) e postergar administração 
de medicações durante a transfusão (3%). Em 
relação a conduta em caso de reação transfusio-
nal, comentaram de avisar enfermeiro/médico 
do setor (86%), cessar transfusão (78%), co-
municar banco de sangue (25%), checar sinais 
vitais (3%) e administrar soro fisiológico (3%). 
Quando questionado sobre o registro de reações 
transfusionais, comentaram da existência de 
uma folha de notificação (33%) e da necessida-
de desse registro da reação no prontuário (58%). 
Acerca dos cuidados após a transfusão, informa-
ram o registro com carimbo (83%), sinais vitais 
(58%), guardar bolsa por um período (56%), 
anotações em prontuário (53%), manter acesso 
salinizado (42%), desprezar a bolsa transfundi-
da (36%), anexar rótulo da bolsa (36%) e admi-
nistrar diuréticos (14%). Pelos questionamentos 
realizados percebeu-se que muitas condutas 
necessárias para hemotransfusão não foram ci-
tadas em consenso, condutas estas necessárias 
para garantir a segurança transfusional. Isso 
pode ter ocorrido devido ao curto período das 
entrevistas, em que os participantes esqueceram 
de relatar, ou devido ao fato de alguns destes 
setores realizarem poucos procedimentos he-

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



315

moterápicos, o que impede eles de praticarem 
e conhecerem com exatidão esta prática, além 
do fato de que o banco de sangue é responsável 
em muito destes setores pela prática transfusio-
nal. Dentre as potencialidades verificadas nesta 
pesquisa tem-se o fato de a maioria já terem ins-
talado hemocomponentes e saberem que este é 
um procedimento que possui normas a serem 
seguidas, apesar de não terem manuseado o 
POP específico. Outra questão diz respeito que 
a maioria soube informar a forma correta para 
identificação do receptor de hemocomponen-
tes. Demais resultados positivos foi que a maio-
ria lembrou dos cuidados de verificação dos si-
nais vitais antes, durante e depois da transfusão, 
da necessidade de manter a bolsa no setor por 
determinado período no caso de reação trans-
fusional, do registro no prontuário do paciente 
com o carimbo de sinais vitais e das anotações/
evolução de enfermagem logo após o término. 
A maioria demonstrou conduta adequada em 
caso de reação transfusional em que cessariam 
a transfusão e comunicariam enfermeiro/médi-
co. Entretanto como fragilidades neste quesito 
poucos citaram o fato de ter que avisar o banco 
de sangue, checar os sinais vitais e administrar 
soro fisiológico. A maioria lembrou que nestas 
situações de reações tem que registrar em pron-
tuário, mas poucos lembraram da existência de 
uma folha de notificação específica para esse 
registro. Outras fragilidades em que menos da 
maioria lembrou diz respeito aos cuidados em 
checar a prescrição médica para hemotransfu-
são, checar rótulo da bolsa e condições desta, 
identificar o paciente e a via ter que ser exclusiva 
para o procedimento transfusional. Além disso 
menos da maioria citou a necessidade durante 
a transfusão de observar reações transfusionais, 
permeabilidade do acesso, gotejo da transfusão, 
orientar o acompanhante e cuidar para não ul-
trapassar as 4 horas máximas de transfusão. E 
por fim houve menos da minoria que lembrou 
de anexar o rótulo da bolsa no prontuário logo 
após o término. Um fato contraditório visto 
nos resultados, foi que alguns participantes re-
lataram guardar a bolsa transfundida enquanto 
outros a desprezavam, deve se ter claro na insti-
tuição quais as medidas preconizadas para que 
não haja condutas desajustadas e inadequadas. 
Manter a bolsa guardada por um período é uma 
forma eficaz para garantir a hemovigilância do 
processo no caso de reação transfusional. 

Conclusão

Percebe-se que os profissionais de enfer-
magem apresentam lacunas de conhecimento 
em relação ao procedimento transfusional o 
que pode culminar na falha em garantir a se-
gurança transfusional ao receptor. Sugere-se 
implementar ações de educação continuada em 
saúde envolvendo esta temática — Cuidados 
em Hemotransfusão. Tal capacitação pode en-
volver todas as unidades hospitalares, mesmo 
aquelas que realizam em menor quantidade 
este procedimento, para assegurar profissionais 
capacitados para atuarem na hemotransfusão 
independente do setor de atuação, garantindo 
ao receptor o melhor cuidado possível. 

Descritores: Enfermagem; Prática 
transfusional; Reação transfusional; Seguran-
ça do paciente, Educação continuada.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Levando-se em consideração o âmbito 
da saúde, a auditoria pode ser definida como 
a investigação de dados quantitativos e qua-
litativos, materiais e informações necessárias, 
para a análise, conferência, avaliação e com-
provação de procedimentos, operações e ro-
tinas dentro de um estabelecimento de saúde, 
seja de caráter público ou privado, e pode ser 
feita internamente, quando é realizada por um 
profissional da própria instituição, a qual está 
voltada principalmente aos aspectos de avalia-
ção e controle interno, de maneira a identifi-
car possíveis inconformidades, detectar e cor-
rigir falhas, e agir de modo preventivo, como 
uma ferramenta de controle de qualidade; 1 e 
externamente, que é exercida através de uma 
empresa externa a instituição ou profissional 
auditor independente, que não possui relação 
com a instituição a ser auditada e visa prin-
cipalmente garantir o grau de confiabilidade 
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dos dados contábeis e administrativos da ins-
tituição.2 Com relação a isto, a auditoria em 
enfermagem surge como uma ferramenta de 
gestão para o aprimoramento da qualidade da 
assistência prestada ao cliente, de maneira a 
avaliar a qualidade dos serviços prestados pela 
enfermagem, sendo um de seus métodos de 
trabalho, a verificação dos registros em pron-
tuário do cliente/paciente.3 

Objetivo

Avaliar a qualidade dos registros reali-
zados pela equipe de enfermagem no ambien-
te hospitalar e demonstrar a importância da 
auditoria dentro de estabelecimentos de saú-
de, no que se refere ao aperfeiçoamento dos 
registros em prontuário e suas consequências 
para a saúde financeira da instituição. 

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma Revi-
são Narrativa de Literatura (RNL), que objeti-
vou conhecer o que a literatura especializada 
em saúde, dos últimos dez anos, traz a respeito 
da importância da auditoria na análise e aper-
feiçoamento dos registros de enfermagem. A 
busca de dados foi realizada em 07 de novem-
bro de 2019, nos bancos de dados na Bibliote-
ca Virtual de Saúde (BVS), refinados pelas fon-
tes de dados da Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e no Banco de Dados de Enfermagem — Bi-
blioteca Brasileira (BDENF), utilizando-se os 
termos delimitadores de pesquisa, Registro de 
Enfermagem AND Auditoria de Enfermagem. 
Inicialmente, foram encontradas 1166 produ-
ções científicas, e de acordo com os critérios de 
inclusão, foram selecionados 21 artigos para a 
análise dos resumos e após a leitura e análise 
do conteúdo, restaram 11 artigos que passa-
ram a compor o corpus de análise para este 
estudo de revisão narrativa. Para a análise dos 
dados foi utilizado o método de Minayo. 

Resultados e Discussão

Com relação aos objetivos propostos 
pelos autores, analisando de uma forma geral, 
fica evidente que os artigos tratam da avalia-

ção da qualidade dos registros realizados pela 
equipe de enfermagem (10 artigos), utilizan-
do-se métodos de auditoria para a coleta dos 
dados (10 artigos); o décimo primeiro artigo 
não utilizou método de auditoria ou análise 
de registros em seu objetivo, por se tratar de 
um relato de experiência, porém entrou para 
o estudo por se tratar de um tema relevante, 
na qual podem ser comparados os achados 
em prontuário com as experiências práticas. 
Neste contexto, os registros de enfermagem 
são de fundamental importância para a con-
tinuidade do cuidado, pois estabelece uma 
comunicação entre toda a equipe de enfer-
magem e demais profissionais que entrem 
em contado com o cliente/paciente, já que 
nos registros devem constar todas as infor-
mações referentes à condição geral na qual 
se encontra o cliente/paciente e toda a assis-
tência prestada pela equipe. Quando feitos de 
forma efetiva, os registros servem de parâme-
tro para avaliação da qualidade dos serviços 
prestados. O prontuário do cliente/paciente, 
local onde são realizados os registros, é um 
documento legal, com validade jurídica, civil 
e criminal, que serve para respaldo do profis-
sional que prestou a assistência. Além de ser 
base para a análise de auditoria e posterior 
faturamento das atividades realizadas pela 
equipe.4 A análise dos artigos selecionados 
demonstrou que os registros têm sido efe-
tuados de forma incompleta pela equipe de 
enfermagem, e as justificativas são variadas, 
seja pela falta de monitoramento dos regis-
tros, déficit de profissionais, sobrecarga de 
trabalho, ou simplesmente por desinforma-
ção e falta de atualização profissional; foram 
constatados registros sem carimbo, assinatu-
ra ou qualquer identificação do profissional 
que prestou o cuidado, registros sem anota-
ção prévia de data ou hora e até mesmo de 
ambos, ausência de checagens nas prescri-
ções médicas e de enfermagem, presença de 
siglas e abreviações sem amparo científico e 
as quais não eram institucionalizadas pelos 
estabelecimentos de saúde, espaços em bran-
co, rasuras e letras ilegíveis, que por se tratar 
de um documento, tornam a legalidade dos 
procedimentos descritos não confiáveis, além 
de conter erros de ortografia, ausência de 
informações e falta de justificativas técnicas 
sobre procedimentos realizados. Todos estes 
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fatores justificam a afirmação, de que é neces-
sário que as anotações sejam constantemente 
avaliadas e as fragilidades encontradas de-
vem servir de material para a elaboração de 
capacitações e treinamentos a serem explora-
dos e discutidos em equipe, para que os regis-
tros possam a atender à legislação e garantir 
a partilha de informações e continuidade do 
cuidado, visando à segurança dos clientes/
pacientes. A legislação não estabelece a obri-
gatoriedade das instituições de saúde possuir 
um enfermeiro auditor, nem mesmo estabe-
lece a formação de uma equipe de apoio ao 
enfermeiro auditor de acordo com o quanti-
tativo populacional atendido pelo enfermeiro 
especialista em auditoria, ficando a cargo da 
instituição prestadora de serviços a contra-
tação. Todos os relatos contidos no prontuá-
rio servem de parâmetro para determinar à 
condição as quais o cliente/paciente chegou 
à instituição, procedimentos e cuidados na 
qual foi submetido, e a forma como está dei-
xando a instituição, de maneira a possibilitar 
uma avaliação do seu quadro clínico e servir 
de parâmetro para o ressarcimento de valo-
res relacionados aos atendimentos prestados, 
além de ser uma prova documental para res-
paldo do profissional, e é nesse contexto que 
a auditoria entra como instrumento de gestão 
e estratégia administrativa, para revisar todo 
o prontuário e os registros efetuados, a fim de 
detectar e corrigir inconformidades de modo 
a evitar glosas referentes aos serviços presta-
dos.5 Diante do exposto, a auditoria é a meto-
dologia de trabalho mais eficaz para se detec-
tar as fragilidades e potencialidades contidas 
nos registros em prontuário, por se tratar de 
uma tarefa que exige atenção, agilidade, e ser 
desempenhada de forma sistemática, com ri-
gor metodológico, devido as suas implicações 
legais, jurídicas e financeiras. 

Conclusão

A realização deste estudo possibilitou 
elencar algumas fragilidades contidas nos re-
gistros de enfermagem de acordo com as pu-
blicações dos últimos dez anos a respeito do 
tema, qual seria a melhor forma de detectar 
estas inconformidades de maneira a otimizar 
o serviço dos profissionais da categoria, e a 
importância dos serviços de auditoria como 

estratégias de gestão e instrumentos de valida-
ção para garantia da qualidade da assistência 
de enfermagem. Pode-se observar a escassez 
de produção científica sobre a qualidade dos 
registros de enfermagem, e principalmente 
referentes à atuação, importância e resultados 
oriundos das ações do enfermeiro auditor. 
Além disto, possibilitou descrever uma das 
áreas de atuação do enfermeiro auditor e a im-
portância deste profissional nas instituições de 
saúde, já que suas funções possibilitam a aná-
lise geral do prontuário e da assistência pres-
tada, criando possibilidades de excelência da 
assistência de enfermagem.

Descritores: Registros de Enfermagem; 
Auditoria de Enfermagem; Educação em Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

O sarampo é uma doença viral, cau-
sada pelo RNA vírus pertencente ao gênero 
Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. 
O agente etiológico por sua vez, é altamente 
contagioso e comumente presente na infân-
cia. Podendo ser transmitida de forma direta 
através de gotículas contaminadas pelo vírus, 
expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respi-
rar em contato com a mucosa nasal e bucal, 
posteriormente se instalando na corrente 
sanguínea. Os sintomas iniciais começam a 
aparecer após em média 10 dias da infecção, 
os quais incluem: febre acima de 38,5oC e tos-
se, irritação nos olhos, congestão nasal, falta 
de apetite, surgimento de manchas brancas 
na parte interna das bochechas denominadas 
“manchas de Koplik”1. Após 3 a 5 dias dos 
primeiros sintomas, aparecem outros indí-
cios da doença, como manchas vermelhas no 
rosto e posteriormente no resto do corpo, se 
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a febre prosseguir é um indicativo de agravo 
da doença. As complicações diferem de acor-
do com a faixa etária, em crianças as conse-
quências são mais pertinentes, podendo ser 
letal. Já em gestantes, pode gerar parto pre-
maturo e consequentemente o baixo peso do 
recém-nascido. Não se tem um tratamento 
específico para a doença além da administra-
ção de vitamina A para as crianças infecta-
das1. Primeiramente é feito o isolamento do 
infectado para evitar a contaminação, ape-
nas são utilizados fármacos para amenizar 
os sintomas causados pelo sarampo. Grande 
parte das pessoas infectadas se recuperam 
dentro de duas a três semanas. Ao longo de 
muito tempo, o sarampo foi uma das princi-
pais causas de morbidade e mortalidade em 
crianças menores de um, até cinco anos, uma 
das explicações para essa afirmativa deve-
se pela doença acarretar mais complicações 
nessa fase1. Essa infecção é de nível mundial, 
variando sua incidência de um lugar para o 
outro, a qual depende da suscetibilidade da 
população e da presença do vírus no local1. 
A única forma de se prevenir dessa infecção, 
é se vacinando, as vacinas são oferecidas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gra-
tuita e obrigatória, sendo assim, é dever dos 
tutores manter a agenda vacinal da criança 
em dia, prevenindo essa, e, demais doenças. 
Falar sobre esse assunto é de suma importân-
cia, uma vez que a frequência de casos volta a 
ser uma problemática no país, tendo um au-
mento significativo no número de casos nos 
últimos anos; vale salientar que a doença já 
havia sido radicalizada no Brasil. 

Objetivo

Analisar as características do sarampo 
e seu impacto no Brasil por meio de revisão 
de litertura. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão narrativa da 
literatura sobre as características do saram-
po, desde seus sintomas, complicações, trata-
mentos, prevenção e sua incidência no Brasil 
analisando dados epidemiológicos. A coleta 
de dados foi realizada no primeiro semestre 

de 2020, através de dois boletins epidemio-
lógicos, um resumo expandido e um manual 
epidemiológico com aprofundamento teóri-
co referentes ao assunto tratado. 

Resultados e Discussão

Apesar da vacina ter sido implementa-
da no Brasil na década de 60, a incidência de 
casos de sarampo não diminuiu. Devido a sua 
gravidade e seu alto contágio, em 1968 esta 
tornou doença de notificação compulsória. 
Porém, os números de infectados só aumen-
taram, nas décadas de 80 a 90 e a doença se 
comportou como endêmica no Brasil, oca-
sionando epidemias a cada dois ou três anos 
no país1. Medidas precisavam ser tomadas 
para que a situação se amenizasse. No ano 
de 1992, o Brasil lançou uma meta, visando 
à extinção do sarampo como uma prioridade 
e implementou o Plano Nacional de elimina-
ção do sarampo. Neste plano existiam diver-
sas medidas, incluindo aumentar a cobertura 
vacinal e ampliar o monitoramento de casos 
suspeitos. Atualmente a vacinação contra o 
sarampo, através da Tríplice viral, é disponi-
bilizada pelo SUS, porém os indivíduos são 
diretamente influenciados pela sua condição 
socioeconômica, condições de acesso, sejam 
elas por questões motoras ou de oferta de 
horários diferenciados para a realização da 
vacinação, e assim, acabam tendo dificulda-
des e não acessam o serviço de Saúde e não 
se vacinam2. A negligência para com a vaci-
na pode acarretar diversas consequências, 
não só individuais, mas também coletivas, 
acarretando em surtos de sarampos esporá-
dicos. Apesar da diminuição da incidência 
de casos, ainda se nota um número elevado, 
em 2019 notificaram-se 49.613 casos suspei-
tos de sarampo, 21% desse número foram de 
confirmados3. Em 2020, até a 19a semana epi-
demiológica foram notificados 8.976 casos 
suspeitos, e 35,1% foram confirmados, entre 
todos os estados brasileiros se destaca o Pará 
com aproximadamente 1.270 casos confir-
mados, o coeficiente de incidência dos casos 
de crianças menores de um ano de idade foi 
maior 11 vezes do restante da população con-
taminada4. Devido a esse alto número, a fim 
de evitar o agravo dos casos e óbitos causados 
pelo sarampo, o Ministério da Saúde, adotou 
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a estratégia “Dose Zero”, que abrange a reco-
mendação de crianças de seis a onze meses 
de idade serem vacinadas contra o sarampo4. 
Outro dado importante é que até o momento, 
no Brasil constam quatro mortes ocasionadas 
por sarampo4. 

Conclusão

As leituras aos boletins epidemiológi-
cos, o resumo expandido e ao manual epi-
demiológico proporcionaram reflexões que 
contribuíram no conhecimento do panorama 
atual frente à infecção do sarampo, no aumen-
to da percepção sobre os riscos dessa infecção 
e da necessidade de ser fazer a vacinação para 
prevenir esta doença. Cabe ressaltar, que cada 
indivíduo deve conscientizar-se sobre a im-
portância da imunização como uma medida 
profilática e de biossegurança individual e no 
contexto social. Auxiliando na prevenção do 
sarampo e na promoção da saúde, devido à 
facilidade da doença em ser transmitida.

Descritores: Sarampo; Vacinação; Pro-
moção da Saúde.

Eixo temático: Produção de Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

A saúde da mulher passa a ser incorpo-
rada às políticas nacionais de saúde nas pri-
meiras décadas do século XX, com uma de-
manda relativa à gravidez e ao parto. Havia 
uma visão muito restrita para as mulheres 
nas décadas de 30, 50 e 70 com os programas 
materno-infantis focados nos fatores bioló-
gicos, sociais/domésticos e responsáveis ape-
nas pela criação, educação e cuidados com a 
saúde do seu grupo familiar tornando-as um 
grupo vulnerável sem nenhum impacto na 
saúde deste¹. Considerando as diversas ma-
nifestações sociais, culturais e econômicas 
vivenciadas no país, e ainda considerando a 
criação e as modificações na implantação do 
SUS, em 1984 o governo lançou o Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
(PAISM), que adotava, com dificuldade o 
acesso da população aos meios de contra-
cepção. O PAISM buscava incorporar me-
didas educativas, preventivas, de promoção, 
diagnóstico, tratamento e recuperação nos 
âmbitos da ginecologia, pré-natal, parto e 
puerpério, climatério, planejamento familiar, 
infecções sexualmente transmissíveis, câncer 
de mama e colo de útero¹. Nesse contexto, 
considerando as reais necessidades das mu-
lheres, ainda priorizando os aspectos repro-
dutivos da mulher, tal precariedade referia-se 
apenas relacionado ao seu estado gravídico
-puerperal, tendo em vista que apenas em 
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meados da década de 90 foram incorporadas 
as ações de forma integral à saúde da mulher, 
com uma visão mais ampla e contemplando 
novas ações de promoção à saúde. Em 2004 
o Ministério da Saúde criou a Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde da Mulher — 
Princípios e Diretrizes (PNAISM) este sendo 
um importante avanço para a saúde das mu-
lheres, que ampliou o cuidado para além do 
atendimento materno seguindo uma lógica 
descentralizada, regionalizada e hierarqui-
zada em níveis de complexidades crescente, 
refletindo o compromisso com a implemen-
tação de ações em saúde voltadas as mulhe-
res em todas as fases da vida, garantindo 
seus direitos e reduzindo agravos por causas 
preveníveis e inevitáveis, promovendo a me-
lhoria das condições de vida e saúde das mu-
lheres brasileiras, reduzindo a morbidade e 
mortalidade, o combate a violência sexual e 
doméstica, atenção ao abortamento inseguro 
e o planejamento familiar ampliando a quali-
ficação dos profissionais e um olhar humani-
zado e integral à saúde da mulher no Sistema 
Único de Saúde — SUS². 

Objetivo

Analisar as diretrizes do Plano Municipal 
de Saúde do município de Chapecó-SC à luz 
dos pressupostos a Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). 

Metodologia

Trata-se de uma análise documental 
com abordagem qualitativa, realizada em 
2019. Num primeiro momento foi realizado 
a leitura da Política Nacional Integral à Saú-
de da Mulher — PNAISM e identificado as 
suas diretrizes. A seguir a leitura do Plano 
Municipal de Saúde de Chapecó — SC vigen-
te no ano de 2014 a 2017 a fim de desenvol-
ver a revisão documental e a partir disto foi 
necessário a criação de etapas e elaboração 
da pesquisa através do método proposto por 
Bardin (2011), que compreende as seguintes 
fases: pré-análise, exploração do material 
e tratamento dos resultados obtidos3. Este 
processo de análise teve como referencial 
teórico os marcos teóricos e legais relaciona-

dos nas diretrizes e propostas do Estado e da 
União com relação a saúde das mulheres. Tal 
análise teve o objetivo de identificar quais 
as ações realizadas no município que esta-
vam alinhadas aos objetivos indicados na 
PNAISM. No segundo momento analisou-
se em profundidade as ações alinhadas e as 
que não são comtempladas com a PNAISM 
e emergiram como categorias do estudo: (1) 
“Planejamento familiar”; (2) “Atenção obs-
tétrica”; (3) “Vítimas de violência sexual e 
doméstica”; (4) “Atenção à saúde mental das 
mulheres”; (5) “Atenção à saúde da mulher 
no climatério e terceira idade”; (6) “Saúde da 
mulher indígena”; (7) “Saúde da mulher tra-
balhadora”; (8) “Saúde da mulher negra”; (9) 
“Saúde da mulher lésbica”; (10) “Saúde da 
mulher em privação de liberdade”. 

Resultados e Discussão

O Plano Municipal de Saúde de Cha-
pecó é um instrumento de gestão que utiliza 
de uma análise situacional para definir metas, 
objetivos e diretrizes que devem ser cumpri-
das em um período plurianual, ou seja, por 
quatro anos. Seu objetivo estratégico é pro-
mover atenção integral à saúde da mulher 
e da criança e implementar a rede cegonha, 
com especial atenção às áreas de população 
com maior vulnerabilidade4.A partir da leitu-
ra e análise dos documentos oficiais em rela-
ção as práticas de saúde adotada pelo muni-
cípio, sejam elas assistenciais ou educativas, 
percebesse uma discrepância quando com-
parado com a Política, pois mesmo havendo 
diretrizes desde 2004 para ampliar, qualificar 
e humanizar o acesso a saúde nos diversos 
grupos populacionais tentando quebrar esse 
paradigma de “mulher mãe” ainda assim a 
saúde da mulher é focada no materno-infan-
til, ou seja, após 15 anos da implementação 
da Política e adequação das ações e diretrizes 
preconizadas pelo Ministério da Saúde — MS 
a maioria das ações realizadas para as mu-
lheres no município se dirigem ao período 
da gravidez, do parto e amamentação, redu-
zindo a mulher ao ciclo gravídico puerperal, 
como se a mulher só tivesse importância e 
valor enquanto “mulher reprodutora”. Perce-
be-se um ponto positivo com a preocupação 
para o alcance dos objetivos traçados pelo 
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município, na prevenção, promoção, recupe-
ração e reabilitação do câncer de colo uterino 
e mama, abordagem sindrômica de infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs) mas ao 
mesmo tempo não é especificado quais são as 
outras atividades que são realizadas para con-
templar as mulheres trabalhadoras, mulheres 
residentes em área rural, mulheres solteiras, 
mulheres que optam não ter filhos, mulheres 
negras, mulheres de diferentes classes religio-
sas e culturais, mulheres lésbicas, mulheres 
trans, mulheres com transtornos mentais e 
mulheres em privação de liberdade. 

Conclusão

Percebeu-se fragilidade apresentada 
pelo município em seu instrumento de ges-
tão para integrar todas as mulheres nas suas 
ações em saúde, observa-se que as ações 
realizadas têm o foco principal na promo-
ção e prevenção de IST´s, câncer de colo do 
útero e mama, planejamento familiar e saú-
de obstétrica, diminuindo a mulher ao ciclo 
gravídico-puerperal. Emerge a necessidade 
de expandir os olhares e perspectiva para as 
mulheres de uma forma mais integral sem 
focar na construção retrograda de concei-
tos e especificidades biológicas e sexualida-
de. Vale ressaltar que uma vez presente nos 
instrumentos de gestão, as ações realizadas 
para as mulheres poderão garantir a conso-
lidação da PNAISM desta forma, garantir o 
acesso dos direitos humanos básicos deven-
do-se buscar a melhoria de qualidade de vida 
e saúde da população feminina, bem como, 
através das qualificações das atividades em 
saúde, momentos de diálogos e acolhimen-
to no serviço. Na construção deste estudo 
percebeu-se além das fragilidades já citadas 
acima um ponto positivo na atenção volta-
da as mulheres no planejamento familiar, 
parto e puerpério, diminuindo o índice de 
mortalidade materno-infantil no município. 
Cita-se ainda a preocupação do município 
com a promoção, prevenção e recuperação 
do câncer de colo uterino e câncer de mama, 
sendo de suma importância uma interven-
ção direta com os gestores, profissionais de 
saúde e a população em específico. As ações 
em saúde in loco no município poderiam 
proporcionar uma ampliação das ações em 

saúde, auxiliando na adesão das ações não 
alinhadas com a Política, podendo incitar 
diretamente nos gestores e participantes da 
organização deste instrumento de gestão a 
relevância da completude deste documen-
to para a gestão de saúde. Entende-se que 
o município está inserido em uma realida-
de social, econômica e cultural de constante 
mudanças e atende de forma diferenciada as 
sugestões propostas pela Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Descritores: Saúde da Mulher; Políticas 
Públicas; Enfermagem; Promoção da Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

Segundo a Sociedade Brasileira de 
Diabetes1 o Diabetes Mellitus (DM) é uma 
doença causada pela deficiência na produ-
ção de insulina ou em sua ação, gerando um 
quadro de hiperglicemia persistente, uma 
vez que a insulina é o hormônio que contro-
la a glicose sanguínea. O DM é classificado 
de acordo com sua etiologia em: DM tipo 1, 
DM tipo 2, DM gestacional e outros tipos, 
sendo o tipo 1 e o tipo 2 os mais comuns.1 
O DM tipo 1 é considerado uma doença 
autoimune, em que ocorre a destruição das 
células β pancreáticas, o que impossibilita a 
produção de insulina1 e apresenta sinais e 
sintomas significativos como perda de peso 
e polaciúria.2 Já o tipo 2 é a forma mais co-
mum entre os pacientes diabéticos, possui 
origens diversas, relacionada a fatores gené-
ticos, metabolismo, comorbidades associa-
das e estilo de vida.1 Diferentemente do tipo 
1, o DM tipo 2 é uma doença silenciosa, ge-
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ralmente diagnosticada em exames de rotina 
ou devido a complicações causadas pela pró-
pria doença.2 Quanto ao tratamento, o DM 
tipo 1 tem como essencial a aplicação de 
insulina, justamente pela ausência ou quase 
ausência de células β pancreáticas.3 No DM 
tipo 2 o tratamento é baseado na adoção de 
hábitos de vida saudáveis ligados à alimen-
tação, prática de atividade física, moderação 
no uso de substâncias prejudiciais ao orga-
nismo e também o tratamento medicamen-
toso, que consiste em antidiabéticos orais, 
que agem por diferentes mecanismos na re-
dução da glicemia, além de doses de insuli-
na em determinados casos.1 Alguns estudos 
comprovam o que se observa na prática, que 
existe uma dificuldade do paciente diabético 
aderir ao autocuidado, e consequentemente, 
ao seu tratamento medicamentoso. Dentre 
as razões para que isso ocorra estão fatores 
de ordem pessoal, econômica e cultural, além 
de situações decorrentes da doença, da com-
plexidade do tratamento, do sistema de saúde 
e da equipe multidisciplinar.4-5 Neste contex-
to, torna-se fundamental conhecer os fatores 
que intereferem na adesão ao tratamento me-
dicamentoso do DM para então buscar estra-
tégias para o correto manejo destes pacientes 
na Atenção Primária à Saúde. 

Objetivo

Quantificar e descrever as característi-
cas da produção científica que trata da adesão 
ao tratamento medicamentoso pelo paciente 
diabético na Atenção Primária à Saúde. 

Metodologia

Estudo descritivo, do tipo biblio-
métrico, realizado nas seguintes bases de 
dados: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Scientific Electronic Library Online (SCIE-
LO). Foram usados como Descritores da 
Ciência da Saúde (DeCS): Diabetes Mellitus 
e Adesão ao tratamento. O acesso às bases 
de dados ocorreu em novembro de 2019 e 
foram incluídos os trabalhos disponíveis 
online, publicados nos últimos cinco anos 
(2015-2019), no idioma português e que 

abordassem os fatores que interferem na 
adesão ao tratamento medicamentoso do 
DM. Como critérios de exclusão estabele-
ceram-se: artigos em que não foi possível 
identificar relação com a temática por meio 
da leitura de título e resumo; artigos de re-
visão, teses e documentos oficiais. Também 
foram excluídos trabalhos que se repetiam 
nas bases de dados pesquisadas. A pergun-
ta de pesquisa utilizada foi: “Quais os fato-
res que interferem na adesão ao tratamento 
medicamentoso dos pacientes portadores de 
Diabetes Mellitus atendidos na Atenção Pri-
mária a Saúde (APS)?” A coleta e análise dos 
dados se deu em três etapas: inicialmente foi 
realizada busca dos estudos que correspon-
diam aos critérios de inclusão, sendo feita 
uma leitura do título e do resumo. Após, 
foi realizada a leitura na íntegra dos artigos 
selecionados para se ter certeza de que con-
templavam a temática proposta. Por último, 
efetuou-se a caracterização dos trabalhos, 
abordando os seguintes aspectos: ano da 
publicação, área de conhecimento, origem, 
periódico, Qualis/Capes e tipo de estudo. Os 
dados foram organizados e tabulados utili-
zando-se o software Microsoft Excel. 

Resultados e Discussão

Inicialmente identificaram-se 101 ar-
tigos que contemplavam os critérios de in-
clusão. Os mesmos estavam distribuídos nas 
bases de dados da seguinte forma: 45 artigos 
na Scielo e 56 na Lilacs. Após leitura do títu-
lo e resumo foram selecionados 18 trabalhos, 
sendo 14 da base Lilacs e 4 da base Scielo, 
porém estes últimos já estavam inclusos na 
base Lilacs, restando ao final 14 artigos para 
serem caracterizados. Verificou-se maior 
número de produção de trabalhos sobre essa 
temática no ano de 2016 (5), seguido pelos 
anos 2015 (3) e 2018 (3). A análise do nú-
mero de artigos por periódico demonstrou 
que nenhum deles apresentou mais do que 
3 artigos no período pesquisado. A Revista 
de APS foi o periódico com maior número 
de publicações, totalizando 3, seguida pela 
Acta Paulista de Enfermagem, que continha 
2 trabalhos. No total, identificou-se 11 pe-
riódicos em que foram encontradas as 14 
publicações incluídas nesta pesquisa. Quan-
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to ao Qualis/Capes dos periódicos, prevale-
ceram periódicos com classificação B2 (4) 
seguido de A2 (2), B1 (2) e B4 (2). Conside-
rando à área de conhecimento dos artigos, 3 
foram publicados em períodicos da área da 
Enfermagem, 3 da área de Saúde Coletiva e 3 
tinham enfoque na Atenção Primária à Saú-
de. Os demais eram de áreas das Ciências da 
Saúde e Psicologia. Visualizando a origem 
das produções, observou-se que todos os ar-
tigos foram produzidos no Brasil, prevalen-
do as produções do Estado de Minas Gerais 
(6), seguido pelo Estado do Rio de Janeiro 
(3) e Ceará (2). Quanto ao tipo de estudo, 
10 trabalhos eram de abordagem quantita-
tiva, 3 qualitativos e 1 misto. O que se pode 
evidenciar nos estudos selecionados foi que 
a adesão ao tratamento medicamentoso em 
pacientes diabéticos ainda é falha. Os fatores 
encontrados para a baixa adesão foram: es-
quecimento e perda do horário de utilização 
dos medicamentos; falta de apoio familiar; 
questão financeira relacionada aos medica-
mentos que não são fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e para o acesso à pro-
fissionais especializados da rede particular; 
baixo nível de escolaridade e polifarmácia. 

Conclusão

Observou-se um baixo número de 
publicações nacionais sobre a temática, 
apesar de sua relevância. Grande parte de-
las foram publicadas em periódicos da área 
da Enfermagem e da APS, reforçando a im-
portância dos profissionais da enfermagem 
no processo de adesão ao tratamento medi-
camentoso. O enfermeiro é o profissional 
que tem maior ligação com o usuário na 
APS e, por este motivo, precisa estar aten-
to para adesão ao tratamento no DM, para 
que possa intervir precocemente, evitando 
as complicações da doença e preservando a 
qualidade de vida do paciente. A adesão ao 
tratamento farmacológico é essencial para o 
controle da doença, pois um indivíduo com 
DM estabilizada, apresenta menos chances 
de desenvolver as complicações da doença, 
impactando diretamente no financiamento 
do SUS, onde os gastos consequentemente 
serão menores, podendo ser distribuídos 
para tratamento de outras doenças. 

Descritores: Diabetes Mellitus; Adesão 
ao Tratamento; Enfermagem.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Ações com o objetivo de intimidar, 
constranger, humilhar, degradar e desestabi-
lizar um indivíduo são características de um 
tipo de violência que não é conhecido pela 
grande maioria dos profissionais da enferma-
gem — o assédio. O assédio moral é consi-
derado uma forma de cerco ao trabalhador, 
a fim de se exercer sobre ele certo domínio, 
caracterizado pela insistência impertinente, 
perseguição, sugestão ou pretensão constan-
tes em relação a um indivíduo, que leva a 
violência psicológica, constrangimento, hu-
milhação, vexame e até mesmo, tortura psi-
cológica. Nesse sentido, as consequências do 
assédio moral podem ser graves por afetar 
a saúde física e mental, tem impacto negati-
vo na autoestima, interferir na vida familiar, 
no relacionamento com colegas de trabalho, 
além de interferir no crescimento profissio-

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



329

nal. Entre sentimentos e situações ruins que 
o trabalhador passa a conviver, destacam-se 
a depressão, distúrbios do sono e alimenta-
res, sensação de fracasso e inutilidade que 
geram conflitos internos, palpitações, entre 
outros, que podem evoluir para pensamen-
tos ou tentativas de suicídio em decorrência 
do sofrimento por tal situação.1 Este resumo 
trata de uma imersão na literatura sobre os 
profissionais da enfermagem que sofrem este 
tipo de violência, por vezes sem perceber que 
estão sendo vítimas de um crime. O assédio 
é um tipo de violência que afeta diretamente 
no desempenho do profissional, que acaba se 
anulando frente a toxicidade do seu ambiente 
de trabalho ao invés de focar na qualidade do 
desempenho de suas funções. Frente ao ex-
posto, questiona-se: O que a literatura aborda 
sobre o assédio envolvendo os profissionais 
de enfermagem? Quem são os agressores e 
que atitudes caracterizam tal violência? 

Objetivo

Conhecer o que a literatura apresenta so-
bre o assédio contra profissionais de enferma-
gem com ênfase no reconhecimento do agres-
sor e atitudes que configuram tal violência. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão narrativa e des-
critiva da literatura, de abordagem qualitativa 
sobre o assédio enfrentado pelos profissionais 
de profissionais em ambiente laboral. A cole-
ta de dados foi realizada no primeiro semes-
tre de 2020, na base de dado virtual do Goo-
gle Acadêmico, contemplando publicações 
entre 2018-2020. Inicialmente foi realizad a 
busca de estudos que abordassem a temática 
Assédio na Enfermagem utilizando o uniter-
mo “Assédio” associado com o descritor em 
saúde “Enfermagem” utilizando o operador 
boolenado AND. Considerou-se como crité-
rios de inclusão os artigos em português; de-
senvolvidos no Brasil; disponíveis na íntegra 
eletronicamente e de forma gratuita. Como 
critérios de exclusão, utilizou-se artigos iden-
tificados como fuga do tema, duplicados, re-
latos de experiência e estudos que fugiam da 
temática proposta. Posteriormente foi reali-

zado a leitura de títulos e resumos para sele-
ção aleatória dos manuscritos que versaram 
sobre assédio na enfermagem. Ao final, pro-
cedeu-se a leitura na íntegra dos manuscritos 
previamente selecionados e foram incluídos 
dois estudos alinhados ao objetivo proposto, 
sendo que os principais achados foram regis-
trados em formulário específico e analisados 
por meio da análise de conteúdo. 

Resultados

O assédio moral ainda é uma violência 
presente no labor da enfermagem, sempre re-
lacionada à situações de humilhação e cons-
trangimentos, as quais geram muitos senti-
mentos negativos como o medo, insegurança, 
raiva, impotência, entre outros que por vezes 
não podem ser compartilhados com colegas 
de trabalho ou familiares por serem mal in-
terpretados.2 O assédio moral é um tipo de 
violência que envolve princípios éticos, tan-
to individuais quanto coletivos, que acabam 
limitando a efetivação do trabalho da enfer-
magem e jamais pode ser considerado algo 
normal ou esperado, independente do cená-
rio e atores envolvidos. A literatura sinaliza 
que as produções científicas envolvendo o 
assédio moral e o trabalho da enfermagem 
se concentram nas regiões do nordeste2-3, su-
deste e sul do país.2 Tal violência ocorre em 
diferentes cenários e envolve os serviços de 
atenção primária à terciária,3 sendo as áreas 
de atendimento de urgência e emergência as 
que apresentam as maiores taxas de violên-
cia, representadas pelo assédio moral, agres-
sões físicas e até sexuais.2 O perpetrador, em 
geral são pacientes e seus acompanhantes, 
colegas de trabalho e superior hierárqui-
co.2-3 Ainda, os atos de violência englobam 
agressões verbais, competição entre colegas, 
agressões físicas, roubo, entre outras.2 Den-
tre as manifestações físicas apresentadas pelo 
profissional que sofreu violência, destacam-
se o cansaço, dor de cabeça, falta de apetite, 
taquicardia, insônia, episódios de estresse e 
baixa autoestima, além de distúrbios psico-
lógicos representados por febre emocional, 
medo, tristeza, choro e depressão.3 Frente a 
toda essa situação, pesquisadores chamam a 
atenção dos gestores, que imersos no como-
dismo, pouco fazem para tentar minimizar 
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os atos de violência e assédio envolvendo a 
enfermagem, apesar da preocupação mani-
festada por algumas autoridades de saúde e 
até mesmo, envolvendo a justiça do trabalho 
nos últimos anos.2 Ressalta-se que, além das 
consequências psicológicas como a presen-
ça de memórias perturbadoras relacionadas 
às lembranças do momento de agressão, os 
sentimentos negativos que emergem de tal 
fato,2-3 tais como a ansiedade, o desprazer 
pelo trabalho, as dificuldades de convivência 
com familiares e amigos2-3 podem culminar 
com o suicídio, como forma de sessar com o 
sofrimento. Ao analisar tais situações, iden-
tifica-se que os profissionais sabem quando 
estão sendo vítimas de uma situação de assé-
dio, porém em sua maioria aceitam inúmeras 
vezes sem tomar uma providência, até chegar 
ao ponto de afetar sua saúde mental que aca-
bam trabalhando com medo e receio em suas 
atividades, não desempenhando um papel de 
plenitude do cuidado. Situação que na maio-
ria das vezes chega ao extremo com trans-
tornos mentais, principalmente depressão e 
ansiedade e até mesmo o suicídio³. Casos de 
assédio moral e sexual têm sido cada vez mais 
naturais em notícias, porém seus desfechos, 
em raros os casos são satisfatórios e boa parte 
está relacionada ao poder que determinados 
profissionais têm do ponto de vista histórico 
com a submissão dos profissionais da enfer-
magem e que os pacientes têm por estar em 
um ambiente para o alívio da dor ou reso-
lução de seus problemas de saúde, por vezes 
passando por vítima, apesar de ser o agressor. 

Conclusão

A violência no ambiente de trabalho 
é muito antiga, mas só recentemente foi re-
conhecida como forma de agressão ao tra-
balhador. O desenvolvimento de estratégias 
para intimidar o agressor e coibir a violência 
no ambiente laboral ainda é incipiente. Uma 
questão que chama a atenção para a reflexão é 
como as instituições de ensino superior vem 
trabalhando as questões de violência e ética 
na formação? Seria fundamental disseminar 
informações sobre as formas de violência 
e estratégias para minimizá-las, tais como 
campanhas, divulgação nas mídias sociais, 
assim como formas punitivas severas para 

intimidar agressores em prol de uma enfer-
magem mais saudável ao enfrentamento das 
adversidades que próprio setor de saúde às 
impõem. Acredita-se que só assim, teremos 
profissional mais preparados para não se ca-
lar ao vivenciar situações de assédio. 

Descritores: Assédio; Enfermagem; 
Violência; Abuso de Poder.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

Segundo o Ministério da Saúde1, o 
câncer está entre as doenças que mais gera 
morbimortalidade entre os brasileiros, sen-
do causa de novos estudos para definir estra-
tégias de assistência e reabilitação para clien-
tes com o diagnóstico. Por ser considerado 
um problema da saúde pública, é importante 
fazer o direcionamento adequado dos pro-
fissionais da enfermagem frete ao cuidado 
dos pacientes oncológicos. Sabe-se que o 
papel dos profissionais de enfermagem, que 
atuam nas unidades de saúde são de extre-
ma importância, pois requer um trabalho de 
educação e conscientização à população, e 
requer um cuidado continuado. 

Objetivo

Constatar atuações da assistência da 
enfermagem a pacientes oncológicos presta-
das pela equipe de enfermagem em um mu-
nicípio do extremo oeste Catarinense. 
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Metodologia

Refere-se a um estudo descritivo ex-
ploratório, com abordagem qualitativa. Par-
ticiparam do estudo 11 enfermeiras atuantes 
nas Estratégias de Saúde da Família do mu-
nicípio estudado. As entrevistas ocorreram 
no segundo semestre de 2019, nos meses de 
setembro e outubro. Para a coleta de dados, 
utilizou-se uma entrevista semiestruturada. 
Após a coleta de dados, estes foram analisa-
dos segundo Bardin (2011). A pesquisa teve 
aprovação pelo comitê de ética sob parecer 
3561668 e CAEE 18799119.3.0000.5367. 

Resultados e Discussão

Percebeu-se que a grande maioria dos 
profissionais entrevistados são mulheres e 
atuam na área a mais de cinco anos. A en-
fermagem se torna essencial na assistência 
do paciente oncológico e assim deve estar 
preparada para este atendimento. As ações 
educativas também aparecem carentes se-
gundo os enfermeiros, e se tornam um dos 
principais problemas do cotidiano. Confir-
ma-se, pois a literatura2 sinaliza que houve 
vários avanços no tratamento do câncer, 
tem radioterapia e quimioterapia, que são 
as formas mais comuns de tratamento. É de 
suma importância o profissional de enfer-
magem orientar os pacientes e seus fami-
liares sobre as medidas preventivas, expli-
car os efeitos colaterais provocados pelas 
medicações, percebendo que o perfil do 
paciente oncológico é diferenciado diante 
da mudança de vida e no qual o tratamen-
to e cuidados são prolongados e com vários 
efeitos adversos, tendo uma visão holística3. 
Os enfermeiros também relataram que se 
sentem despreparados e sem treinamentos 
voltados a oncologia. Na maioria dos relatos 
dos enfermeiros, os mesmos afirmam que 
a enfermagem se faz muito importante na 
prevenção e educação preventiva do câncer. 
Se a enfermagem estivesse mais preparada 
e com os treinamentos adequados, muitos 
casos poderiam ser evitados e ou diagnosti-
cados mais precocemente, facilitando assim 
seu tratamento e a melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes. São várias as ques-
tões que necessitam de atenção especial, tais 

como a educação em saúde relacionada ao 
câncer, campanhas de prevenção em escolas 
e unidades de saúde, treinamento dos pro-
fissionais e capacitação da equipe, fazendo 
que com isso o tratamento se torne mais 
eficiente e a educação em saúde preventiva3. 
O profissional precisa ser dinâmico, com-
preender e incorporar na sua prática diária a 
avaliação dos diferentes domínios da saúde. 
São necessárias, além de habilidades técni-
cas específicas para atuação na área, compe-
tências de comunicação, preparo emocional, 
espiritual, dentre outros, para desempenhar 
uma assistência de qualidade na promoção e 
prevenção de saúde3. A equipe de enferma-
gem tem papel fundamental na promoção 
da qualidade de vida e funcionalidade dos 
pacientes com câncer e seus familiares, sen-
do a reabilitação uma forma de promover o 
bem-estar desses indivíduos e de auxiliá-los 
a retomar as suas vidas e seus papéis sociais, 
além de promover uma melhor qualidade de 
vida para paciente e família4. 

Conclusão

Percebe-se uma escassez de conhe-
cimento dos entrevistados relacionados à 
assistência de enfermagem realizada ao pa-
ciente oncológico nas estratégias da saúde 
da família. Por meio dos relatos identifica-
se debilidade no que se refere a prestação 
do cuidado para acolher pacientes e fami-
liares, considerando que a qualidade no 
cuidado proporcionado é de extrema valia 
para possibilitar ao paciente o alívio de suas 
reclamações e sintomas, proporcionando 
dimensões maiores de conforto bem-estar 
e cuidado integral. Compete ao enfermei-
ro e a sua equipe de trabalho desenvolver 
um programa de intervenção assistencial 
de cuidados, auxiliando a identificar os es-
forços e limitações de cada paciente. Faz-se 
indispensável que o enfermeiro identifique 
sua população local de acordo com a políti-
ca nacional de atenção básica, notando que 
cada paciente e família necessitam de um 
cuidado particular e coletivo abrangendo a 
prevenção e promoção da saúde e recupe-
ração no momento em que for necessário. 
Propõem-se que no decorrer da graduação 
haja mais inclusão referente ao conteúdo 
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abordado por meio de semanas acadêmicas, 
e inserção de disciplina com conteúdo ca-
racterístico da assistência de enfermagem 
voltada à oncologia na grade curricular.

Descritores: Educação em Saúde; Saú-
de Pública; Oncologia.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A enfermagem é uma profissão regu-
lamentada no Brasil pela Lei nº 7.498, de 25 
de junho de 1986 e pelo Decreto nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, e vem desempenhando 
um papel de extrema importância na conso-
lidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
diversos cenários contemplando a assistência, 
o ensino e a pesquisa,1 além de integrar ações 
em empresas, extensão universitária, entre 
outras. Nesse sentido, utiliza-se de diferentes 
instrumentos para implementar assistência 
de enfermagem, entre elas, a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE), a qual 
fornece maior segurança aos pacientes, garan-
tindo mais qualidade na prática assistencial e 
autonomia aos profissionais da enfermagem.2 
Para o desenvolvimento da SAE, o enfermei-
ro se utiliza de métodos e estratégias para a 
identificação das situações de saúde/doença, 
subsidiando ações de assistência que possam 
contribuir para a promoção, prevenção, recu-
peração e reabilitação da saúde individual e co-
letiva, regulamentada pelo Conselho Federal 
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de Enfermagem (COFEN) por meio da Reso-
lução 358 de 2009.3 A SAE organiza o trabalho 
profissional da enfermagem tornando possível 
a operacionalização do Processo de Enferma-
gem (PE), um instrumento metodológico que 
orienta o cuidado profissional e a documen-
tação da prática profissional.3 Durante ativi-
dades práticas e estágio decorrentes do ensino 
de graduação, percebeu-se que os enfermeiros 
da atenção primária à saúde não desenvolviam 
suas atividades diárias de forma sistematizada, 
o que despertou o interesse em investigar essa 
temática. A questão que norteou a presente in-
vestigação pautou-se em conhecer a percepção 
dos enfermeiros sobre a sistematização da as-
sistência de enfermagem na atenção primária 
e suas interfaces no cotidiano profissional. 

Objetivo

Identificar a percepção e o entendimento 
dos enfermeiros inseridos na atenção primária 
à saúde sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem em Unidades Básicas de Saú-
de num município do Oeste de Santa Catarina. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa transver-
sal, exploratória e descritiva com abordagem 
qualitativa, desenvolvida com 12 enfermeiros 
atuantes nas Estratégias de Saúde da Família 
(ESF) de um município de pequeno porte, no 
oeste de Santa Catarina, dos quais onze (n=11) 
aceitaram participar voluntariamente do estu-
do e um (n=1) profissional se recusou a par-
ticipar desta investigação. O instrumento de 
coleta foi um questionário semiestruturado 
aplicado individualmente no próprio local de 
trabalho, durante reunião mensal dos enfer-
meiros no mês de agosto de 2019, mediante 
contato prévio com o coordenador de enfer-
magem do município, por meio de agenda-
mento. Durante a reunião mensal o questioná-
rio foi entregue aos enfermeiros na presença 
do pesquisador, o qual recolheu os instrumen-
tos ao término do seu preenchimento pelos 
participantes. Os pesquisadores realizaram a 
despersonalização dos participantes, os quais 
foram identificados por meio da letra “E” de 
Enfermeiro, seguido de número arábico cres-

cente de acordo com a ordem de participação 
do estudo (E1, E2 até E11). Os dados quanti-
tativos foram organizados em programa Excel, 
analisados e apresentados de forma descritiva, 
por média, desvio padrão e percentuais). As 
questões descritivas foram transcritas na inte-
gra e categorizadas pela técnica de Análise de 
Conteúdo proposta por Bardin.4 Este estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
sob o nº 3.432.606 em 02 de julho de 2019. 

Resultados e Discussão

A pesquisa contou com a participação 
de 11 enfermeiros, todos do sexo feminino, 
com média de idade de 34,3 anos, com tempo 
de formação de aproximadamente nove anos, 
(média = 9,27) e atuante na ESF em média 
cinco anos. A maioria dos participantes infor-
maram ser especialistas (81,8%). Da análise de 
conteúdo emergiram seis categorias, a saber: 
Compreensão de conceito — SAE; Utilização 
da SAE no ambiente de trabalho; Reconhe-
cimento das etapas do Processo de Enferma-
gem; Organização do processo de trabalho; 
Dificuldades percebidas para efetivação da 
SAE e; Facilidades para a implementação da 
SAE. Em relação a “Compreensão do concei-
to — SAE”, menos da metade dos enfermeiros 
informaram se tratar de um instrumento que 
organiza e direciona as ações de enfermagem 
(45,4%), informando se tratar da descrição da 
sigla SAE — “Sistematização da Assistência 
de Enfermagem” (27,3%) e não responderam 
(27,3%). Apesar dos enfermeiros afirmarem 
não estarem apropriados do conceito da SAE, 
na categoria “Utilização da SAE no ambien-
te de trabalho” a maioria dos participantes a 
utilizam no ambiente de trabalho (81,8%). 
No entanto, até o momento da coleta de da-
dos, o município envolvido nesta investigação 
não dispunha do PE implantado. Na catego-
ria “Reconhecimento das etapas do Processo 
de Enfermagem”, nenhum participante soube 
descrever as cinco etapas que compõem o PE, 
elencando algumas das etapas (81,8%) e não 
responderam (18,2%). Entre as etapas, a me-
nos citada foi a primeira “investigação” a qual 
foi substituída pelos termos: anamnese, exame 
físico e histórico. Dessa forma, evidenciou-se 
que os participantes demonstram dificuldade 
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em definir as etapas do PE, conforme falas: 
“Anamnese, Exame físico, Prescrição de enfer-
magem, Diagnóstico de enfermagem e Avalia-
ção” — E3; “Anamnese, Exame físico, Evolução, 
Prescrição enfermagem” — E2. Tal fragilidade 
desperta para outro questionamento: Como as 
instituições de ensino superior estão abordan-
do a SAE durante as atividades acadêmicas? 
Isso porque, a legislação que respalda as ativi-
dades do enfermeiro precede o período de for-
mação dos participantes. Acredita-se que por 
meio de educação continuada em serviço essas 
fragilidades possam ser mitigadas. Segundo a 
legislação vigente, em todas as instituições em 
que ocorre o cuidado profissional de enferma-
gem, independente de ser pública ou privada, 
o PE deve ser realizado de modo deliberado 
e sistemático. Ainda, tal legislação descreve o 
PE é representado pelas etapas de investigação, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.3 A aplicabilidade do PE de for-
ma fragmentada não contribui para a qualida-
de da assistência prestada, ou seja, uma assis-
tência sistematizada perpassa o conhecimento 
específico das etapas do PE, as classificações 
diagnósticas e ferramentas de sistematização, 
diante do qual, poder-se-á de fato, pensar na 
implementação de uma assistência de enfer-
magem sistematizada de qualidade e resoluti-
va às necessidades da população adstrita. Na 
“Organização do processo de trabalho” a SAE 
foi sinalizada com baixa aceitação da enferma-
gem e dificuldade de utilização como afirma: 
“A SAE é muito importante e pode facilitar o 
trabalho da Enfermagem, porém percebo que 
não é muito aceita e muitas vezes pela difi-
culdade de utilizar esse instrumento” — E5. 
A categoria “Dificuldades percebidas para 
efetivação da SAE” foi representada por três 
subcategorias, a) Ambiente (pela grande de-
manda, falta de tempo, sobrecarga de trabalho 
e excesso de funções); b) Recursos (reduzido 
número de profissionais, falta de informatiza-
ção, morosidade do atendimento) e c) Teoria 
(carência de conhecimento e treinamento, 
bem como a falta de protocolos assistenciais). 
Diante do exposto, é necessário investimen-
to público tanto em recursos humanos como 
tecnológicos e melhoria na gestão dos proces-
sos que envolve a assistência de enfermagem. 
Quanto às “Facilidades para a implementação 

da SAE”, todos os participantes concordaram 
que a implantação da SAE, de alguma manei-
ra, oferecerá vantagens, entre elas organização 
e agilidade no processo da assistência, facili-
tando e direcionando o trabalho da equipe de 
enfermagem, melhoria na qualidade e atendi-
mento padronizado, registro das informações. 

Conclusão

Os resultados desta investigação sinali-
zam a necessidade de aprofundamento teórico 
para viabilizar a implantação do processo de 
enfermagem e implementação da sistematiza-
ção da assistência de enfermagem na atenção 
primária à saúde, cuja importância é reconhe-
cida pelos profissionais, decorrente da melho-
ria da qualidade assistencial frente à necessida-
des de saúde e demandas da comunidade, bem 
como pelo registro da assistência prestada.

Descritores: Assistência de Enferma-
gem; Processo de Enfermagem; Atenção Pri-
mária à Saúde; Enfermeiras e Enfermeiros.

Eixo temático: Construindo Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

Atualmente identifica-se o grande cresci-
mento do setor rural e as mudanças frequentes 
em seu meio. Grandes empreendimentos, altos 
custos e pouca lucratividade, são fatores que 
contribuem para o êxodo rural, principalmente 
com relação aos jovens1. As propriedades ru-
rais apresentam cada vez menos mão de obra o 
que gera maior sobrecarga de trabalho aos tra-
balhadores com idade maior e posteriormente 
favorecem o desenvolvimento de doenças ocu-
pacionais pela jornada intensa². O meio rural 
pode oferecer riscos ao trabalhador, mesmo 
que de forma temporária, por suas atividades 
ou causar ainda danos irreparáveis a sua saúde. 
A atividade laboral realizada de modo intenso 
demanda muito do trabalhador, gerando des-
gastes intensos². Nesse contexto, a forma de 
cuidados empregada promove novas demandas 
em saúde necessárias para promoção do auto-
cuidado destes trabalhadores rurais. Para que 
isso seja possível é importante que a equipe de 
saúde tenha conhecimento do perfil do traba-
lhador e seu modo de vida, o que implica no de-
senvolvimento de ações em saúde direcionadas 
a satisfazer as necessidades deste público. 
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Objetivo

Descrever a importância de conhecer o 
perfil do trabalhador rural para o desenvolvi-
mento de ações de prevenção. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa transversal 
elaborada a partir de dados obtidos para a 
dissertação de Mestrado Profissional em 
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde 
(APS), oriunda do projeto promoção do cui-
dado frente aos fatores de risco para Bruce-
lose e Tuberculose. Apresenta variáveis para 
descrição de questões levantadas a partir de 
uma amostra da população. Empregou-se 
testes descritivos como média, moda, am-
plitude, frequência e variância, bem como 
teste analíticos, as variáveis categóricas fo-
ram descritas por frequências absolutas e 
relativas. Para comparar médias, os testes 
t-student ou Análise de Variância (ANOVA) 
foram realizados, para avaliar a associação 
entre as variáveis numéricas e ordinais, os 
testes da correlação linear de Pearson ou de 
Spearman foram utilizados. O nível de sig-
nificância adotado será de 5% (p<0,05) e as 
análises realizadas no Programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 
21.0. O público alvo foram famílias residen-
tes no interior de um município do Oeste 
de Santa Catarina e que atuam na atividade 
leiteira, entre os meses de agosto de 2018 a 
março de 2019. Foram realizadas 34 entrevis-
tas com questionário semi estruturado e des-
tas, foram selecionadas, por meio de sorteio 
aleatório, quatro famílias para a prática da 
observação estruturada não participante. A 
pesquisa foi avaliada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da UDESC, via Plataforma 
Brasil, obtendo a liberação por meio do pa-
recer Nº 2.812.402 de 10 de Agosto de 2018. 

Resultados e Discussão

Duas questões evidenciadas no es-
tudo relacionavam-se existência de filhos, 
sendo que 31 (91,2%) famílias afirmam que 
possuem filhos. Destas famílias, 22 (64,7%) 
afirmam que os filhos não auxiliam na pro-

priedade e os 11 (32,4%) restantes auxiliam. 
Convém destacar que, na maioria das famí-
lias entrevistadas, os filhos são menores de 
idade conforme relatam: “meu filho é peque-
no, quando ficar maior de idade [...] vai sair 
(casa) pra estudar” (DGV). Com isso, iden-
tificou-se que cada vez mais o trabalho no 
campo possui a disposição menos mão de 
obra para as atividades. Isso gera maior so-
brecarga de trabalho aos trabalhadores que 
permanecem na atividade. Esse dado corro-
bora com estudo realizado no Rio Grande do 
Sul, no qual também evidenciou-se uma di-
minuição da mão de obra jovem no campo1. 
O modo com que as patologias laborais vêm 
aumentando demonstra a necessidade de 
melhorias no atendimento a essa população 
de modo especial ao trabalhador rural, sen-
do que normalmente desenvolve atividades 
onde são necessárias orientações sobre ris-
cos ocupacionais, ergonômicos, biológicos, 
químicos, físicos e de acidentes³. Outra ques-
tão importante está relacionada a jornada de 
trabalho que 24 (70,6%) dos trabalhadores 
afirmam que trabalham de cinco há 12 horas 
por dia. Isso nos permite identificar a intensa 
jornada de trabalho aos quais estão expostos 
os trabalhadores e a necessidade de auxílio 
no trabalho laboral. Conhecendo o territó-
rio, o perfil do trabalhador rural, seus valo-
res pessoais e suas necessidades de saúde são 
fundamentais para o planejamento das ações 
em saúde pelos profissionais que atuam nes-
se contexto4. Estabelecer o vínculo contribui 
para alargar espaços dialógicos com as comu-
nidades, inserindo e fortalecendo as ações de 
saúde, de promoção e prevenção5. 

Conclusão

Aante o exposto conclui-se que a re-
dução de mão de obra no campo, acrescido 
de longas e extenuantes jornadas de trabalho 
são fatores que predispõem o surgimento de 
patologias no trabalhador rural. Para tal, ob-
serva-se a necessidade de maior aproxima-
ção a este público, com vistas a conhecer sua 
realidade e planejar ações de prevenção para 
redução de danos e vulnerabilidades presen-
tes no trabalho rural. Além disso, o trabalho 
conjunto com outros setores para identificar 
o que gera esta redução de mão de obra la-
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boral e quais estratégias podem ser utilizadas 
para melhorias deste quadro.

Descritores: Trabalho; Riscos ocupa-
cionais; Perfil; Autocuidado; Atenção Primá-
ria à Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

A Atenção Primária à Saúde constitui 
a base da assistência à saúde em países que 
adotam sistemas de saúde de caráter univer-
sal, além de ser a principal porta de entrada 
do sistema, esta tem um papel relevante em 
ordenar a Rede de Atenção à Saúde (RAS). 
Mas, para que isso ocorra ela deve desem-
penhar funções específicas, nos quesitos de 
resolubilidade e orientação dos distintos 
pontos das redes de cuidado1. Consideran-
do, que as necessidades de saúde da popu-
lação estão em constante transformação, os 
serviços de saúde devem se moldar para su-
prir essas novas indigências, especialmente 
para garantir a efetividade dos princípios e 
diretrizes que norteiam o Sistema Único de 
Saúde, tido como direito social1. Diante dis-
so, como forma de suprir essas necessidades 
encontradas na Atenção Primária o Minis-
tério da Saúde criou em 2008, por meio da 
Portaria nº 154, o Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) com o objetivo de apoiar 
as ações da Estratégia da Saúde da Família 
(ESF), ampliando a abrangência do serviço 
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e de suas ações, possibilitando, consequen-
temente, maior resolubilidade dos casos, e 
fomentando ações intersetoriais, com foco 
prioritário nas ações de prevenção e pro-
moção da saúde2. Após alguns anos de sua 
publicação, melhorias foram realizadas na 
legislação permitindo adequações impor-
tantes para o bom funcionamento do NASF, 
como a inclusão de uma terceira modalida-
de a qual permitiu que municípios de me-
nor porte também utilizassem deste serviço, 
visto que a primeira modalidade traz em seu 
contexto a existência de cinco a nove ESF’s, 
a segunda com três a quatro e passando a 
terceira a permitir a implantação em locais 
com uma a duas. Outra alteração sofrida foi 
em sua terminação passando em 2017 a ser 
denominado de Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica (NASF-AB), 
apresentando-se como membro orgânico 
da Atenção Básica integralmente no dia a 
dia nas Unidades Básicas de Saúde, com um 
trabalho horizontal e interdisciplinarmen-
te pelos profissionais de forma a garantir a 
longitudinalidade do cuidado e a prestação 
de serviços à população1,3. Sobre sua com-
posição, o NASF se dá de maneira multipro-
fissional, com diferentes profissões e espe-
cialidades, que atuam de maneira integrada 
e de apoio às equipes da saúde da família, 
vistam como “retaguarda especializada”, esta 
opera em duas dimensões: na clínico-assis-
tencial, atuando diretamente com o usuário, 
e na técnico pedagógica, onde produz apoio 
educativo a equipe apoiada e são pautadas 
pelo acolhimento, humanização da saúde, 
intersetorialidade, ações multiprofissionais 
e responsabilidade compartilhada1. 

Objetivo

Trazer elementos teóricos para uma re-
flexão sobre a cobertura do NASF-AB no ter-
ritório brasileiro após a implantação de sua 
política e os avanços trazidos para APS. 

Metodologia

Trata-se de uma reflexão de natureza 
teórico-metodológica acerca da temática 
abordada. 

Resultados e Discussão

A aproximação entre os serviços de 
saúde com seus usuários é algo imprescindí-
vel para o reconhecimento destes e de suas 
reais necessidades, sendo de suma impor-
tância possibilitar por meio de ações a auto-
nomia dos moradores dos territórios assis-
tidos, de forma a aperfeiçoar suas ações em 
saúde, fomentando as intervenções propos-
tas pela equipe de saúde e em consequência 
gerando maior adesão ao tratamento pro-
posto. É necessário também possuir a visão 
geral do território, promovendo a saúde de 
maneira global e não apenas para aqueles 
indivíduos com maior grau de debilitações, 
a participação da comunidade em fazer a 
sua saúde é vista como um ato democráti-
co e deve ser realizada sempre que possível 
de forma compartilhada3,4. E apesar das ESF 
serem preparadas, em tese, para este aten-
dimento completo e compartilhado, por ve-
zes, há casos em que se necessita de auxílio 
externo para a sua completa compreensão 
e atendimento resolutivo, desta forma, o 
NASF-AB se torna de suma importância 
para a perpetuação dos serviços em saúde, 
auxiliando as equipes da atenção primária 
a desenvolver suas atividades de maneira 
mais resolutiva e oferecendo para a popula-
ção do território uma diversidade de outros 
serviços em saúde4. É perceptível a relevân-
cia do NASF-AB nas práticas da atenção pri-
mária pela adesão ocorrida com o passar do 
tempo desde sua implementação, visto que 
em 2012 constavam apenas 1.929 equipes 
cadastradas, sendo que ao final do ano de 
2018 já eram averiguadas 5.517, elevando as 
expectativas para o ano de 2019 para uma 
estimativa de 6.500 equipes atuantes. Este 
aumento expressivo na quantidade de nú-
cleos existentes no país possibilitou a am-
pliação das redes de serviço em saúde, e em 
consequência a resolutividade, abrangência 
e o poder de gerar ações3,5. Visando garantir 
o desenvolvimento do respectivo núcleo, o 
Ministério da Saúde disponibiliza de incen-
tivos financeiros para as equipes cadastra-
das. Porém, mesmo com incentivos legais, 
em alguns locais o NASF-AB ainda é utiliza-
do de forma equivocada, substituindo a bai-
xa efetividade dos serviços especializados e 

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



342

suprindo as falhas da rede de saúde ocasio-
nadas pela falta de recurso ou pela má ges-
tão, deturpando os princípios que cercam o 
programa. Ainda há a problemática relacio-
nada à insuficiência de profissionais especia-
lizados em algumas regiões e a dependên-
cia com serviços privados, o que ocasiona 
a fragmentação da atenção, inviabilizando 
o funcionamento da rede de modo efetivo3. 
Identificar estes fatores na prática das equi-
pes é essencial para suas superações, e uma 
das ações que colabora para operacionalizar 
a rede é o Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Bási-
ca (PMAQ), com vistas a incentivar gesto-
res e equipes a aperfeiçoarem os serviços de 
saúde ofertados, possibilitando a melhoria 
nas condições de acesso e nos resultados de 
saúde obtidos em longo prazo. Permitindo, 
desta forma, a adequação dos atendimentos 
perante as problemáticas evidenciadas4. 

Conclusão

São nítidas as melhorias adquiridas 
no setor da saúde após os mais de dez anos 
do NASF-AB no país, desde a abertura de 
um leque de atendimentos diferenciados 
para a população, até como o suporte as 
ESF e o crescimento consequente da rede. 
Porém, ainda são perceptíveis as dificulda-
des encontradas na prática, as quais devem 
ser criteriosamente avaliadas e trabalhadas 
em conjunto com os setores públicos e a 
população, para que seus obstáculos sejam 
ultrapassados com maior facilidade, de for-
ma resolutiva e fidedigna perante as neces-
sidades reais de cada território.

Descritores: Sistema Único de Saúde; 
Equipe de Assistência ao Paciente; Atenção 
Primária à Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.

Financiamento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).
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Introdução

Na atenção à saúde é necessário conhe-
cer os seus clientes para que os cuidados pres-
tados atinjam uma percepção de qualidade. 
Para o Ministério da Saúde (MS) são depen-
dentes químicos a pessoa que faz uso descon-
trolado ou problemático de álcool e outras 
drogas. Na maioria das vezes a pessoa não 
consegue interromper ou medir a quantida-
de da substância consumida e essa situação-
reflete negativamente na sua vida cotidiana, 
especialmente na família e no trabalho1. As 
comunidades terapêuticas (CT) são institui-
ções, não governamentais e sem fins lucrati-
vos de longa permanência para o tratamento 
do uso problemático de álcool e drogas. Os 
internos (assim denominadas as pessoas em 
tratamento), podem permanecer no local por 
cerca de seis a nove meses para o tratamento. 
O objetivo essencial das CT é oferecer apoio 
para que seus internos consigam reconhecer 
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suas perdas, entender a dependência como 
uma doença crônica e a partir disso auxiliar 
o interno na retomada da organização da sua 
vida social, famíliar e trabalho1. As formas 
mais comuns de terapia na CT é a labortera-
pia, também entendida como o tratamento 
aplicando práticas laborais manuais, jardina-
gens, hortas, criação e cuidados de animais 
(bovinos, aves), carpintaria, entro outros. 

Objetivo

Esse estudo tem como objetivo conhe-
cer o perfil sociodemográfico dos internos de 
uma comunidade terapêutica localizada no 
município de Chapecó/SC. 

Metodologia

Esse estudo é oriundo de um dos obje-
tivos específicos de um trabalho de conclu-
são de curso (TCC) intitulado Atuação do 
Enfermeiro na Prática da Biblioterapia com 
Internos de uma Comunidade Terapêutica, 
o qual tem como público alvo os internos 
de uma CT que se localiza na zona rural de 
Chapecó, e tem como regra aceitar somente 
pessoas do sexo masculino e maiores de 18 
anos de idade. A CT tem vaga para 20 in-
ternos, porem no momento da pesquisa ha-
via 14 internos. Projeto aprovado pelo CEP/
UDESC número 3.952.581. Em encontro 
com os internos no CT foi explanado sobre 
o projeto, lido o TCLE e após o aceite, apli-
cou-se o questionário com as seguintes per-
guntas: idade; estado civil; número de filhos; 
residência; escolaridade; profissão; substân-
cia que fazia uso; outras doenças. 

Resultados e Discussão

Após análise dos 14 questionários, 
observou-se que a idade dos internos va-
riou de 25 a 62 anos, com uma média de 50 
anos. Quanto ao estado civil dos internos, 
09 (64%) apontaram ser solteiros; 03 (21%) 
divorciados; 01 (7%) viúvo; e 01 (7%) casa-
do. Perguntado sobre o número de filhos, os 
internos responderam 06 (42%) não ter fi-
lhos; 08 (57%) tem filhos. Sobre residência/
moradia apontaram que 4 residiam em casa 

própria (28 %); 6 (42 %) residir de favor com 
algum familiar/ amigos; 03 (21%) internos 
disseram estar moradores de rua antes de vir 
para a CT; e 1 (7%) residia no próprio CT a 3 
anos. Quanto a escolaridade os internos res-
ponderam 6 (42%) ter o ensino fundamental 
completo; 1 (7 %) ter ensino médio comple-
to; 4 (28%) ter o ensino fundamental incom-
pleto; e 3 (21%) ter ensino médio incom-
pleto. Sobre o tipo de substância que fazia 
uso os internos apontaram o uso álcool por 
11(78%); seguido de cocaína (7%); maconha 
(7%); e cigarros (7%). Quando perguntado 
aos internos sobre outras comorbidades es-
tes responderam que 5 internos (35%) de-
clararam não ter nenhuma doença, além do 
abuso de álcool e drogas, os outros internos 
apontam as suas doenças como: hiperten-
são (14%) , sífilis (7%) , gastrite (14%) , HIV 
(14%) , câncer (7%) e dorsalgia (7%) .Obser-
va-se que os resultados apontam que o abuso 
de álcool e drogas pode afetar diretamente a 
vida social do indivíduo, causando um dis-
tanciamento familiar e social; e devido aos 
seus padrões de vida, os usuários ficam vul-
neráveis a viver em situação de rua4. Várias 
são as pesquisas que relatam a prevalência da 
baixa escolaridade entre os usuários de dro-
gas; segundo autores, o uso de substâncias 
psicoativas é iniciado ainda na adolescência, 
principalmente por experiencias familiares e 
que posteriormente é compartilhado, com a 
necessidade de ser aceitos em grupos 5 e é re-
fletido no baixo desempenho escolar, ressal-
ta-se que os problemas escolares podem tan-
to preceder o uso de substâncias quanto ser 
consequências do consumo 3; o uso de álcool 
e drogas e a aprendizagem e abandono es-
colar tem associação, pois esse uso ocasiona 
a perda cognitiva de percepções memória e 
pensamentos4. O uso do álcool é considerado 
a porta de entrada para as demais drogas, o 
elevado número do abuso do álcool, também 
pode ser explicado por ser uma substância 
de custo acessível e fácil procura, por ser 
uma droga licita no Brasil. As doenças apon-
tadas podem ser classificadas como doenças 
ocasionadas ou fator importante pelo uso 
abusivo de álcool e drogas, como, HIV, sífi-
lis, câncer e gastrite; e doenças laborais como 
dorsalgia. Os distúrbios e sequelas ocasiona-
das pelo abuso problemático de álcool e pelo 
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uso de outras drogas tem se destacado como 
importante problema de saúde no Brasil e no 
Mundo2. Há pesquisas que apontam que pes-
soas que utilizam o álcool e drogas em exces-
so podem ter desordens psíquicas. 

Conclusão

É evidente que, o uso de substâncias 
psicoativas é questão de saúde pública pelo 
aumento constante de seu consumo, e o per-
fil sociodemográfico dos usuários do CT 
em discussão se encaixam com os de ou-
tros estudos. O tratamento e reabilitação do 
uso problemático de álcool e drogas requer 
planejamento, organização, conhecimento e 
implementação de estratégias. Os internos 
são dependentes do cuidado e vários não 
tem o apoio dos próprios familiares, os pro-
fissionais de saúde, principalmente os profis-
sionais de enfermagem que é o que está em 
maior contato com o paciente, devem estar 
atentos para essa realidade, e devem usar 
do acolhimento como uma estratégia a ser 
aplicada. Os resultados requerem pesquisas 
complementares, que permitem cruzamento 
de informações e assim contribuir para a me-
lhora da qualidade de vida dos usuários. 

Descritores: Enfermagem; Saúde Men-
tal; Avaliação em saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. 
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Introdução

Em 30 de janeiro de 2020, a Organiza-
ção Mundial da Saúde emite o mais alto nível 
de alerta, declarando a doença COVID-19, 
causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 
como uma Emergência de Saúde Pública In-
ternacional, e, em 11 de março declara a pan-
demia. Até o dia 15 de maio, haviam 4.338.658 
casos de COVID-19 confirmados com 297.119 
óbitos em todo o mundo, e, no Brasil, 218.223 
casos confirmados com 14.817 óbitos. O vírus 
possui alta transmissibilidade, ocasionando 
um aumento acelerado do número de casos. 
Ainda não há vacinas ou tratamentos com 
evidências comprovadas, motivos que exigem 
maior atenção para as medidas gerais de prote-
ção. A pandemia se sobrepõe a outros proble-
mas de saúde presentes nos serviços de saúde, 
e aumenta as chances de que as pessoas com 
alguma condição clínica de risco fiquem mui-
to doentes, como no caso dos imunodeprimi-
dos. Não existem evidências de que as pessoas 
vivendo com HIV, clínica e imunologicamente 
estáveis, apresentem complicações diferentes 
das demais pessoas. A infecção pelo HIV/Aids 
é considerada uma condição crônica, e deve 
seguir medidas gerais de proteção indicadas 
para todas as populações. Contudo, um siste-
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ma imunológico enfraquecido pode ser mais 
vulnerável à COVID-19, indicando que o risco 
é maior para as pessoas que vivem com HIV 
e não estão em tratamento antirretroviral, ou 
com contagem de CD4 baixa e carga viral alta. 
A implementação de protocolos e o distancia-
mento social são medidas importantes para 
conter o avanço do SARS-CoV-2, mas há uma 
preocupação de que essas medidas possam in-
terferir no acesso aos antirretrovirais (TARV) 
e na adesão ao tratamento. Somado a isso, o 
preconceito e a discriminação estão entre os 
fatores que contribuem para que as pessoas vi-
vendo com HIV tenham medo de procurar os 
serviços de saúde. No ano de 2018, em todo 
o mundo, 1,7 milhões de pessoas foram infec-
tadas pelo HIV, 37,9 milhões viviam com esse 
vírus, e 770 mil morreram de doenças relacio-
nadas à Aids.1 Com base no panorama apre-
sentado, questiona-se: “o que os estudos vem 
apresentando acerca do tema COVID-19 entre 
pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA)? 
Quais medidas vem sendo desenvolvidas no 
contexto do cuidado as PVHA?” 

Objetivo

Explorar as publicações envolvendo 
a temática COVID-19 em pessoas vivendo 
com HIV/Aids em âmbito mundial. 

Metodologia

Adotou-se a pesquisa narrativa por pos-
sibilitar a busca livre de material já publicado, 
considerando que a pandemia é um fenôme-
no recente, fato que pode limitar os achados. 
Os resultados foram organizados em duas ca-
tegorias: COVID-19 entre as PVHA; e, o cui-
dado às PVHA em meio a pandemia. 

Resultados e Discussão

COVID-19 entre as PVHA: as PVHA 
podem apresentar um risco maior de desen-
volverem doenças graves em comparação com 
a população em geral. As condições psicos-
sociais, desigualdades sociais e econômicas, 
presença de comorbidades, e a interrupção 
no acesso aos serviços de saúde são conside-
rados encargos que podem afetar o bem-estar 

físico, emocional e social das PVHA, e quando 
somados, potencializam os riscos. As condi-
ções psicossociais que alimentam epidemias 
interligadas contribuem para a compreensão 
dos fatores que aumentam o risco de infeção 
grave pelo novo coronavírus entre as PVHA, e 
podem subsidiar intervenções em saúde efica-
zes. Existe uma probabilidade maior de carga 
na saúde mental entre PVHA, com abuso de 
substâncias e outras infecções, que são inten-
sificadas em populações marginalizadas, mi-
norias sexuais e de gênero, minorias raciais e 
étnicas, e pobres ou carentes. Equipes de saúde 
que estão acompanhando pacientes por tele-
fone durante a pandemia, relatam que muitas 
pessoas estão extremamente estressadas, an-
siosas e não conseguem dormir. Medidas de 
proteção como o distanciamento social e os 
pedidos para que as pessoas fiquem em casa, 
contribuem para desacelerar a transmissão 
da COVID-19, mas podem exacerbar a expe-
riência de isolamento entre as PVHA, e ter um 
impacto nunca visto em toda a população. A 
adoção de medidas a longo prazo precisam ser 
constantemente avaliadas acerca de seus efei-
tos sobre a saúde das PVHA. Ainda, o distan-
ciamento social pode interromper a atividade e 
econômica ocasionando a insegurança alimen-
tar pela tendência de que os preços aumentem 
significativamente. Outra preocupação é a in-
terrupção no acesso aos serviços de saúde de-
vido à sobrecarga e escassez de medicamentos 
não produzidos durante a pandemia. É preciso 
estar atento para que não haja interrupção do 
tratamento das PVHA, que podem resultar 
em aumento do número de mortes por doen-
ças relacionadas à Aids, podendo perdurar por 
mais de cinco anos, e impactar no aumento da 
transmissão do HIV.2-3 O cuidado às PVHA 
em meio a pandemia: as ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento das PVHA devem 
ser mantidas durante a pandemia. Do mesmo 
modo, é imprescindível que as PVHA mante-
nham o vínculo com profissionais e serviços 
de saúde para ter acesso aos cuidados e a dar 
continuidade ao seu tratamento. A distribui-
ção e dispensação de medicamentos precisa 
ser monitorada. Para tanto, faz-se necessário 
o reforço das equipes de saúde em termos de 
profissionais, ferramentas tecnológicas, logís-
ticas, e instalações físicas. O fornecimento de 
medicamentos e insumos para as PVHA pre-
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cisam ser suficientes para um período de três 
a seis meses, e as PVHA com baixa contagem 
CD4 ou com comorbidades necessitam de 
atendimento contínuo. Para promover a ade-
são aos cuidados de saúde e a TARV, seguin-
do as recomendações da COVID-19, algumas 
estratégias vem sendo adotadas, como: apoia-
dores do tratamento indicados pelo pacien-
te (família, amigos e companheiros) podem 
ajudar no gerenciamento da terapia e fornecer 
apoio psicossocial; e, a telemedicina vem sen-
do utilizada para garantir o acesso constante 
aos cuidados em saúde, ainda que não esteja 
claro se produzirá os mesmos resultados en-
tre visitas e supressão da carga viral. Entre os 
cuidados que devem ser mantidos estão: vaci-
nação; testagem para o HIV; fornecimento de 
insumos como kits de autoteste e preservativos 
em pontos além dos serviços de saúde. Ainda, 
os investimentos financeiros do HIV precisam 
ser garantidos, de modo que a pandemia não 
constitua motivo para redirecionamento, sob a 
pena de agravar a situação das PVHA. Infor-
mações sobre o COVID-19 devem ser sem-
pre atualizadas, precisas e obtidas por meio 
de fontes seguras. Até o momento, a melhor 
forma de prevenir a doença é evitar a exposi-
ção ao vírus, adotando medidas de proteção, 
como: lavar periodicamente as mãos e usar ál-
cool em gel; evite tocar a boca, nariz e olhos; 
as superfícies devem ser limpas e desinfetadas 
constantemente; manter mais de um metro de 
distância entre outras pessoas; cobrir a boca e 
o nariz com o cotovelo ao tossir e espirar, e uti-
lizar lenço descartável; ficar em casa se não se 
sentir bem, e procurar atendimento de saúde 
caso tenha sintomas; usar máscara de acordo 
com as recomendações; e seguir as instruções 
da autoridade sanitária local.1, 4-5. 

Conclusão

O tratamento adequado para as pessoas 
que vivem com HIV/Aids possibilita que elas 
alcancem um nível indetectável de HIV, impe-
dindo a transmissão do vírus e mantendo-as 
saudável, mas interrupções no tratamento devi-
do à pandemia de COVID-19 as mantém em si-
tuação de vulnerabilidade. É preciso considerar 
os desafios que contribuem para o agravamento 
da situação de saúde desta população, sobretu-
do decorrente da conjugação da epidemia de 

HIV/Aids e da pandemia de COVID-19. Todas 
as medidas adotadas durante e após a pandemia 
precisam ser avaliadas continuamente, de modo 
a fornecerem subsídios para o direcionamento 
da manutenção ou adoção de novas medidas. 

Descritores: Infecções por Corona-
vírus; HIV; Cuidados de Saúde; Medidas de 
Proteção; Impacto Psicossocial.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

O acidente vascular encefálico no Bra-
sil é considerado uma das doenças com maior 
taxa de mortalidade nos últimos anos, ele re-
presenta a segunda causa de óbito no país, 
atrás apenas do infarto. O acidente vascular 
encefálico pode ser ocasionado de duas ma-
neiras, a trombótica (tipo isquêmico) ou pelo 
rompimento de um vaso sanguíneo no encé-
falo (tipo hemorrágico). Os dois tipos causam 
disfunção cerebral, contudo a forma como 
ocorre a lesão são diferenciadas1. Dentre os 
principais sinais e sintomas podemos desta-
car, formigamento ou fraqueza na face ou no 
braço, especialmente em um lado do corpo, 
confusão mental, alteração da fala, desvio de 
rima labial, dor de cabeça súbita, intensa, sem 
causa aparente2. Muitos destes pacientes aca-
bam posteriormente apresentando limitações 
físicas que reflete alterações da movimenta-
ção como a dificuldade para deambular. Nes-

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



350

sa condição, o trabalho da equipe de reabi-
litação torna-se essencial para garantir uma 
melhor qualidade de vida a esses pacientes, 
entre os membros da equipe de reabilitação, 
o enfermeiro tem papel importante pois 
através do processo de enfermagem ele po-
derá identificar, propor intervenções e men-
surar se os resultados foram eficazes. 

Objetivos

Investigar a ocorrência do diagnóstico 
de enfermagem mobilidade física prejudica-
da, em pacientes com acidente vascular ence-
fálico em um hospital público. 

Metodologia

Este estudo trata-se de amostragem da 
pesquisa que está sendo desenvolvida para a 
obtenção do título de especialista em Urgência 
e Emergência da Associação Hospitalar Lenoir 
Vargas Ferreira do Hospital Regional do Oes-
te (HRO). A pesquisa está sendo desenvolvida 
em um hospital público do Oeste de Santa Ca-
tarina, que é referência em oncologia, neuro-
logia, e traumato-ortopedia, ainda é referência 
regional atendendo os Oeste de Santa Catarina, 
norte do Rio Grande do Sul e Paraná. O estu-
do será desenvolvido em duas etapas, na etapa 
I do estudo, será desenvolvida uma pesquisa 
quantitativa transversal, que consiste na coleta 
de dados com um instrumento elaborado pela 
equipe pesquisadora e a etapa II, na forma de 
revisão integrativa da literatura. A coleta de 
dados teve início em maio e irá até julho de 
2020. Os sujeitos da pesquisa são pacientes in-
ternados no setor de neurologia, do Hospital 
Regional do Oeste, com diagnóstico médico de 
acidente vascular cerebral. A amostragem total 
será de 40 pacientes, sendo realizada duas co-
letas de cada participante, a primeira coleta é a 
análise do primeiro processo de enfermagem 
realizado após a internação no setor de neu-
rologia e segunda amostra é coletada após sete 
dias. Para isso, a pesquisa é realizada por meio 
da análise em prontuário eletrônico próprio do 
hospital e pelo físico impresso e disponível no 
setor. Para essa análise a pesquisadora disponi-
biliza de um tempo de sua carga horária sema-
nal para a busca desses dados. 

Resultados e Discussão

A pesquisa segue em desenvolvimento 
ainda na fase inicial da coleta de dados, até 
o presente momento realizou-se 13 coletas 
de dados de um total de (n=80), observou-se 
que a maioria dos casos de acidente vascular 
cerebral (AVC) são do tipo isquêmico. Além 
da característica do AVC mais evidenciado 
ser do tipo isquêmico, os fatores de risco 
que corroboram para essa patologia encon-
tradas na pesquisa foram: homens, maiores 
de 55 anos, com comorbidades prévias como 
por exemplo, hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Até o 
presente momento, observou-se que o diag-
nóstico de enfermagem, mobilidade física 
prejudicada não foi elencado em nenhum 
dos processos de enfermagem analisados dos 
pacientes envolvidos na pesquisa. Dentre os 
diagnósticos de enfermagem elencados, os 
mais citados foram: risco de infecção e nu-
trição desequilibrada: menor do que as ne-
cessidade corporais, sendo justificado pelos 
procedimentos realizados, como inserção 
de cateteres venosos, sondas vesicais, assim 
como dificuldade de deglutição e rebaixa-
mento do nível de consciência com conse-
quente passagem de sonda naso/oro entérica 
para nutrição. De acordo com a literatura o 
AVC isquêmico ocorre em aproximadamen-
te 80% dos casos, logo o AVC hemorrágico, 
é menos frequente, sua taxa de incidência 
gira em torno de 20%, contudo costuma ser 
mais grave1,3. Diversos são os fatores de risco 
para o AVC, dentre eles cita-se os modificá-
veis e não modificáveis. Os fatores de risco 
modificáveis são aqueles que podem ser par-
cialmente ou completamente modificados, 
principalmente por meio de alterações nos 
hábitos de vida, contrapondo, temos os não 
modificáveis, que são aqueles que não con-
seguimos alterá-los3. Aproximadamente 50% 
dos pacientes pós acidente vascular encefáli-
co apresentam hemiparesia/hemiplegia, con-
figurando-se como uma das maiores dificul-
dades enfrentadas, tendo em vista que afeta 
diretamente o equilíbrio e consequentemen-
te a mobilidade física da pessoa4. Após análi-
se desse item da pesquisa surge a reflexão so-
bre o estado real destes pacientes, em busca 
da justificativa para tais dados encontrados, 
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onde em nenhum dos processos de enferma-
gem analisados haviam o diagnóstico de mo-
bilidade física prejudicado elencado, será que 
os pacientes analisadas não tinham mobili-
dade física prejudicada, este diagnóstico ape-
nas não foi elencado por não ser considerado 
como prioritário, ou estes pacientes estavam 
acamados, sem mobilidade alguma e por isso 
não tiverem este diagnóstico elencado. Nota-
se que o processo de enfermagem ainda pre-
cisa ser muito discutido enquanto equipe de 
enfermagem, ressaltando a sua importância 
frente ao cuidado do paciente com AVC, e 
relevância das intervenções para o processo 
de reabilitação desses pacientes. 

Conclusão

Com essa pesquisa, vê-se a necessidade 
de destacar a relevância da avaliação da mo-
bilidade física em pacientes que sofreram um 
AVC, tendo em vista que essa característica 
afeta a qualidade de vida dele, bem como a rea-
lização das suas atividades de vida essenciais. 

Descritores: Diagnóstico de Enferma-
gem; Acidente Vascular Cerebral; Limitação 
da Mobilidade; Classificação. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

O perfil demográfico brasileiro iniciou 
a sua transformação a partir de 1970, quan-
do de uma sociedade predominantemente 
rural e tradicional, com famílias numerosas 
e alto risco de mortes infantis, passou-se 
a uma sociedade majoritariamente urba-
na, com diminuição no número de filhos e 
nova estrutura familiar. A população que era 
predominantemente jovem em um passado 
não tão distante, passou a ter um contingen-
te cada vez maior de pessoas com 60 anos 
ou mais de idade1. Com o envelhecimento 
populacional e as necessidades advindas 
naturalmente, surgiram os cuidadores de 
idosos, que são fundamentais na assistên-
cia ao idoso, pois são o elo entre o sistema 
de saúde, o idoso e a família. Os cuidadores 
podem ser classificados em formais (com 
remuneração) ou informais (sem remune-
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ração)2. O cuidador informal de idoso é ge-
ralmente um integrante da família, que as-
sume a responsabilidade de cuidar da pessoa 
dependente, de forma preventiva e também 
para atividades de reabilitação, administra-
ção de medicamentos, cuidado emocional, 
ajuda e acompanhamento de atividades da 
vida diária2. Para que o atendimento ao ido-
so seja prestado de forma adequada, dimi-
nuindo riscos e danos, é importante que o 
profissional de saúde reconheça as suas ne-
cessidades e realize atividades de educação 
em saúde com foco nelas. 

Objetivo

Realizar uma revisão narrativa da li-
teratura acerca das demandas educativas de 
cuidadores informais de idosos. 

Metodologia

Consiste em uma revisão narrativa da 
literatura, utilizando três etapas distintas e 
subsequentes3, realizada nos meses de mar-
ço e abril de 2020, com os descritores “ido-
so”, “cuidadores” e “educação em saúde”, na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram 
utilizados critérios de inclusão: artigos sobre 
as necessidades de educação em saúde dos 
cuidadores informais de idosos; nacionais e 
internacionais; em inglês, espanhol ou portu-
guês; publicadas nos últimos dez anos. Foram 
excluídas as produções sem acesso ao texto 
completo online e artigos duplicados. Os ar-
tigos foram analisados através de título e/ ou 
resumo para sua inclusão ou exclusão. 

Resultados e Discussão

Foram encontradas 641 publicações 
e após aplicação dos critérios de exclusão e 
inclusão restaram 21 artigos, escolhendo-se 
quatro, por conveniência para o presente 
resumo expandido. Vive-se em um momen-
to de transição demográfica, onde acontece 
uma queda na fecundidade e um aumento 
na expectativa de vida das pessoas, e como 
consequência, um aumento no número de 
idosos1. Tendo em vista o cenário atual e 
o envelhecimento populacional, os cuida-

dores informais se revelam como agentes 
fundamentais na assistência aos idosos que 
apresentam algum grau de dependência4. O 
cuidado, na maioria das vezes, é centrado 
nos usuários doentes, esquecendo-se dos 
cuidadores informais, que também deman-
dam atividades de orientação e educação em 
saúde5. Sendo assim, os profissionais da saú-
de têm como função dar suporte aos cuida-
dores informais, bem como dar apoio a fim 
de facilitar o processo de adaptação e apren-
dizado do cuidador, quando for o caso4. Esta 
revisão revela que as demandas educativas 
solicitadas pelos cuidadores informais de 
idosos são muitas e são multidimensionais, 
ou seja, de ordem fisiológica, social e psico-
lógica: orientações sobre armazenamento 
de medicamentos, estratégias para auxiliar 
na administração de medicamentos, ajuda 
no manejo da insulina e rodízio de aplica-
ções, armazenamento adequado de serin-
gas e agulhas, informações básicas sobre 
cuidados de higiene, orientações referentes 
à alimentação saudável, transporte e trans-
ferência de idosos, estímulos a mobilidade, 
estímulos a atividade ao ar livre e ao diálogo, 
atividades que estimulem o desenvolvimen-
to psicomotor do idoso, orientações que 
ajudem na independência do idoso, orien-
tações sobre iluminação adequada, inserção 
de idosos em grupos sociais, importância 
da espiritualidade5. O cuidador informal 
de idosos realiza diversas práticas de cuida-
dos, as mesmas vão desde as relacionadas 
ao bem-estar até as atividades de vida diária 
— higiene, alimentação, acompanhamento, 
vigilância, administração de medicamentos, 
e comunicação2. As demandas para a edu-
cação em saúde de cuidadores informais de 
idosos são diversas, podendo-se citar: sabe-
res e práticas diárias, o processo de envelhe-
cimento, qualidade de vida do idoso e do 
cuidador, questões relacionadas ao autocui-
dado, estímulo para a autonomia do idoso, 
patologias relacionadas com o processo de 
envelhecimento e desgaste físico e emocio-
nal do cuidador2. Os cuidadores necessitam 
das atividades de educação em saúde e os 
profissionais de enfermagem da Atenção 
Primária à Saúde são os principais atores, 
responsáveis por estas ações. Para o êxito 
das mesmas é necessário que se estabeleça 
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um vínculo entre cuidadores e equipe para 
que cada cuidador possa ser observado na 
sua individualidade, e as atividades sejam 
diversas, sendo elas: consultas individuais, 
visitas domiciliares e atividades em grupo2. 

Conclusão

A partir do exposto percebe-se que o 
envelhecimento populacional aumentou o 
número de cuidadores informais de idosos. 
Estes cuidadores apresentam várias deman-
das de educação em saúde para que o cui-
dado prestado ao idoso seja de qualidade e 
ofereça menor risco. Percebeu-se que as ne-
cessidades deste público são muitas, sendo 
necessário que os profissionais da saúde, es-
pecialmente o enfermeiro, saibam quais são 
elas para que realizem ações de educação em 
saúde com foco nas demandas dos cuidado-
res informais de idosos.

Descritores: Cuidadores; Idoso; Enve-
lhecimento; Necessidades; Educação em Saúde.

Eixo temático: Produção de Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O estresse é um processo presente no 
cotidiano das pessoas, em todas as situações 
que exigem do indivíduo, certa adaptação ao 
novo. O estresse pode ser definido como a 
resposta do organismo a qualquer situação 
que force o indivíduo a sair de sua rotina. 
Independente do fator gerador de ameaça, 
seja ele físico, químico, biológico ou psicos-
social, há uma tendência do organismo en-
volver todo o corpo num processo de reação 
para se defender da sensação desagradável 
que o ameaça.1 No entanto, cada indivíduo 
responde de forma particularizada frente 
às adversidades, o que para alguns é apenas 
uma dificuldade leve, para outros pode ge-
rar um estresse excessivo com repercussões 
nos diferentes domínios — físico, cogniti-
vo, emocional e comportamental. Algumas 
pesquisas vêm sinalizando as implicações 
do estresse para a saúde física e mental dos 
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indivíduos. E, no meio acadêmico isso não 
é diferente, uma vez que os estudantes de 
graduação vivenciam mudanças e adapta-
ções que podem incluir o período de estudo, 
a dupla jornada caracterizada por estudar 
e trabalhar, as vezes até tripla jornada pela 
necessidade de conciliar os afazeres domés-
ticos com marido/esposa e filhos, aliado as 
exigências do curso/Instituição de Ensino 
Superior (IES) com atividades paralelas vin-
culadas ao ambiente universitário. Todas es-
sas demandas, se não forem bem administra-
das, podem contribuir para a manifestação 
do estresse e consequentemente dificuldades 
de aprendizagem e alterações negativas no 
desempenho acadêmico. Ainda, a literatura 
aponta que entre as repercussões cognitivas 
do estresse, há diminuição na atenção e con-
centração, deterioração da memória com 
elevação dos índices de erros e dificuldade 
ou demora de resposta à estímulos, os quais 
interferem negativamente no processo en-
sino aprendizagem de qualquer indivíduo.2 
Frente ao exposto questiona-se: O que a li-
teratura científica aborda sobre o estresse 
em estudantes dos cursos da área de saúde? 
Faz-se necessário reconhecer as situações 
de dissabores pelos estudantes consideradas 
estressantes a fim de guiar estratégias para 
minimizar o estresse acadêmico, o adoeci-
mento e consequentemente a evasão escolar. 

Objetivo

Identificar fatores geradores de estresse 
em estudantes no ambiente universitário. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão narra-
tiva da literatura de abordagem qualitativa. A 
coleta de dados foi desenvolvida no primeiro 
semestre de 2020, na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) (Bireme). A busca ocorreu di-
retamente na BVS com acesso via Portal de 
Periódicos Capes, através da associação dos 
descritores em português “Estresse” AND 
“Estudante” AND “Educação Superior”, con-
templando as publicações dos últimos cinco 
anos e disponíveis eletronicamente de forma 
gratuita, com auxílio do Programa Academi-

cal5. A busca dos artigos nas bases de dados 
por meio aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, totalizaram nove artigos. Na pri-
meira etapa foi realizada a leitura de títulos 
e resumos e todos as publicações identifica-
das estavam alinhadas ao objetivo do estudo 
e foram consideradas para a etapa seguinte. 
Na segunda etapa procedeu-se a leitura dos 
textos na íntegra, sendo que os nove artigos 
compuseram esta revisão. 

Resultados e Discussão

Nos artigos analisados, foi possível 
constatar que o estresse emocional, oriundo 
de motivos diversos, afeta diretamente o de-
senvolvimento acadêmico, podendo ser mais 
intenso, a ponto de abalar/prejudicar, sua car-
reira profissional, tornando-se desgastante e 
com alto grau de cansaço físico e mental. É 
possível dizer que um motivo comum do de-
senvolvimento desse desequilíbrio emocio-
nal, se dá devido ao excesso e/ou sobreposição 
de atividades executadas pelo acadêmico, tais 
como trabalho, universidade, família e afaze-
res domésticos, muitas vezes o problema só 
é notável quando já está causando problemas 
mais sérios em sua saúde. Os estudos sinali-
zam como fatores estressantes a dificuldade 
de adaptação com o ambiente universitário 
nos primeiros dois a três semestres de curso, 
a distância da família, diferenças culturais, o 
medo de reprovações, a dificuldade de rela-
cionamento com alguns docentes, sobretudo 
durante aulas práticas e primeiros estágios. 
Ainda, há ocorrência de estresse elevado em 
indivíduos entre 18 à 21 anos de idade e sexo 
feminino, sendo que quanto mais idade o es-
tudante tem, mais desenvolve resiliência para 
lidar com as adversidades da vida acadêmica. 
A falta de reconhecimento de quem e onde 
procurar auxílio dentro da universidade é um 
fator que contribui para a ansiedade e conse-
quentemente para o desenvolvimento de es-
tresse. Assim, recomenda-se atenção especial 
aos estudantes das fases iniciais, preferencial-
mente com suporte psicopedagógico para 
melhor adaptação dos estudantes no ambien-
te universitário. O estudante apresenta preo-
cupações e responsabilidades que emergem 
concomitante a sua formação acadêmica, 
como a preocupação em quando irá começar 
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a trabalhar na área, quando irá construir uma 
família, entre outras questões importantes a 
serem tomadas nesta fase da vida.3 Alguns 
estudantes ainda precisam buscar uma for-
ma de se manter/se sustentar em uma cidade 
nova, longe dos pais. Pesquisa realizada re-
centemente, reconhece que há um aumento 
na presença do estresse, no período de for-
mação dos estudantes.4 Por experiência, po-
de-se afirmar que a vida acadêmica demanda 
muitos afazeres, como atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, monitoria, horas de estu-
do para a realização de avaliações e atividades 
teóricas e práticas, bem como estágios curri-
culares, o que pode contribuir para o desen-
volvimento de estresse. Tal situação favorece 
a evasão escolar, além do adoecimento. 

Conclusão

Portanto, é de suma importância que 
seja oferecido aos acadêmicos um serviço de 
apoio psicológico, que tenha profissionais 
de referência no ambiente universitário, os 
quais o estudante possa buscar em momen-
tos conflitantes; assim como, seja reservado 
momento livre para atividades de lazer, tor-
nando o período de graduação mais leve e 
proveitoso. Independente das causas de es-
tresse acadêmico, o desequilíbrio emocional 
pode comprometer o rendimento, e desta 
forma interferir na qualidade de vida, prin-
cipalmente em estudantes de cursos da saú-
de, como a enfermagem que está na linha de 
frente no cuidado. É necessário que as IES 
olhem atentamente para o cenário acadêmi-
co, propondo e implementando estratégias 
eficazes de enfrentamento diante de situa-
ções adversas no contexto acadêmico bus-
cando diminuir situações que levem ao es-
tresse e consequente sofrimento emocional.

Descritores: Estresse; Educação Supe-
rior; Estudante; Adaptação Psicológica; Resi-
liência Psicológica.
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E-mail para correspondência: 

roberta.a.silva@ufv.br

457 Acadêmica de Enfermagem na Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV);
458 Acadêmica de Enfermagem na Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV);
459 Professora orientadora, Doutora pela Escola de En-
fermagem da UFMG, Professora Adjunta no Departa-
mento de Enfermagem e Medicina, na Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).

Introdução

O evento adverso é um incidente que 
resulta em dano ao paciente1. Tal evento é 
relevante pois atinge a integridade do ser 
humano, possui potencial significativo para 
perdas parciais ou totais de funções, e até 
mesmo pode levar a óbito1. O evento adverso 
é considerado um problema de saúde públi-
ca oneroso aos sistemas de saúde, e agente de 
instabilidade às pessoas acometidas. Há uma 
variedade de causas para a ocorrência dos 
eventos adversos, dentre as quais podemos 
citar: sobrecarga de trabalho, inexperiência 
profissional, alocações inadequadas, checa-
gem insuficiente das informações do paciente 
e outras2, sendo que para o atual estudo, será 
abordada a comunicação entre profissionais 
e entre profissional-paciente. A comunicação 
eficaz é uma das metas de segurança3 do pa-
ciente e faz parte da categoria de tecnologias 
leves da saúde, que se expressa na relação 
entre as pessoas, e são indispensáveis para a 
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consumação do cuidado, pautadas na reci-
procidade e na interação4. Como resultado 
da comunicação deficitária tem-se os erros 
de diagnóstico, o agravamento do estado de 
saúde de alguns dos pacientes, a prestação de 
cuidados inadequados, os problemas de ade-
são ao tratamento, a ruptura na continuidade 
dos serviços prestados, as mortes por erros 
médicos evitáveis, dentre outras consequên-
cias, que além da integridade física, alteram 
a relação de confiança entre paciente e pro-
fissional3. Uma comunicação efetiva reduz 
a ocorrência de erros e consequentemente 
oportuniza a segurança do paciente. 

Objetivo

Analisar os eventos adversos relacio-
nados ao erro de comunicação na assistên-
cia em saúde. 

Metodologia

Trata-se de um estudo quantitativo, 
descritivo-analítico, transversal realizado 
por meio de consulta dos dados de notifi-
cações dos EA, provenientes de um hospi-
tal de ensino, de médio porte, localizado no 
interior de Minas Gerais. Os dados foram 
coletados em novembro de 2019 por meio 
de um questionário adaptado, com base nos 
estudos realizados da Estrutura Conceitual 
da Classificação Internacional sobre Segu-
rança do Doente, relatório Técnico Final, 
publicado pela OMS. Foram contabilizados 
34 eventos adversos, baseado nas fichas de 
notificações de eventos adversos padroniza-
das da instituição, datadas do ano de 2016 a 
2019. Para este estudo, utilizou-se dados de 
eventos adversos relacionados ao erro de co-
municação. Para análise descritiva, as variá-
veis foram apresentadas como frequências 
absolutas e relativas. Os dados foram anali-
sados utilizando o software SPSS 25.0. 

Resultados e Discussão

Dos 34 eventos adversos, 11(32,4%) 
estavam relacionados ao erro de comunica-
ção. Dos (n=11) eventos adversos relacio-
nados ao erro de comunicação, três (n=3) 

se referiam a falta de orientação direta ao 
paciente, (paciente ingeriu clorexidina de-
germante que era destinada ao banho, um 
outro paciente passou horas em jejum se 
preparando para uma cirurgia, o médico 
não compareceu, não comunicou, o pacien-
te ficou sem receber notícias e em jejum por 
24h, um terceiro caso: paciente menor de 
idade não foi informado sobre os direitos de 
acompanhante e sua mãe dormiu no chão); 
seis (n=6) relacionados ao erro de comuni-
cação entre os profissionais que resultaram 
em avaliação médica tardia ou pacientes 
sem avaliação; um (n=1) diz respeito a fa-
lha de comunicação entre a equipe devido 
à plantão tumultuado que culminou na au-
sência de medicação para a paciente vítima 
de violência sexual; e um (n=1) diz respeito 
a troca de resultados de exames. Sobre os 
eventos com avaliação médica tardia foram: 
4 pacientes ficaram sem avaliação médica, 
incluindo pacientes graves, entre eles um 
traumatismo crânio encefálico, 1 recém-nas-
cido ficou sem atendimento médico no dia 
seguinte a entrada dele no hospital, e culmi-
nou em internação no centro de tratamento 
intensivo; no sexto a falta de comunicação 
entre os plantonistas resultou em admissão 
do paciente sem avaliação na emergência. 
Além disso, em cinco dos 11 eventos adver-
sos relacionados a comunicação, não houve 
registro da conduta tomada pela equipe, re-
velando falhas na comunicação verbal e es-
crita. Essas falhas demonstram fragilidades 
na interação entre profissionais e do profis-
sional com o paciente. Para segurança e qua-
lidade na assistência em saúde a qualidade 
do fluxo das informações é fundamental, o 
que depreende-se a relevância da habilida-
de de comunicação. A defasagem dessa ha-
bilidade e de instrumentos que auxiliem na 
padronização das informações, pode deixar 
subentendido a cada profissional personali-
zar negativamente a sua conduta terapêuti-
ca e os meios que a envolvem1. A falha na 
comunicação pode resultar em omissões de 
informações importantes, inconsistência de 
dados e ausência de repasses entre a equipe, 
que podem levar a cuidados desorganizados 
e descontínuos4. Tais consequências podem 
trazer danos ao paciente, como demonstra-
dos neste estudo, podendo ser reversíveis ou 
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não. Além disso, pode reverberar em mais 
custos e recursos despendidos pela institui-
ção, como por exemplo, aumentar dias de in-
ternação do paciente, além de danos sociais, 
emocionais e financeiro ao paciente e seus 
familiares. Ademais, reforça-se, no contexto 
da segurança do paciente, a importância da 
comunicação efetiva entre a enfermagem e 
equipe multidisciplinar, haja vista que são os 
profissionais que realizam diversas praticas 
assistenciais, muitas intervenções invasivas 
e passam muito tempo ao lado do paciente5. 

Conclusão

Os erros de comunicação identifica-
dos neste estudo estão relacionados a falhas 
na organização do serviço, falhas de regis-
tros de orientações ao paciente e à equipe, 
e falhas de processos relacionados à comu-
nicação. Trata-se de eventos adversos evitá-
veis. A habilidade de comunicação deve ser 
desenvolvida continuamente nos ambientes 
dos serviços de saúde, de forma a padroni-
zar condutas que sejam suficientes para que 
a segurança do paciente não seja compro-
metida e os eventos adversos sejam evitados. 
Além disso, tal prática pode garantir maior 
qualidade na assistência em saúde, como 
promover práticas seguras.

Descritores: Comunicação; Segurança 
do Paciente; Serviços de Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma 
síndrome caracterizada pela perda das ne-
cessidades metabólicas e teciduais do tecido 
cardíaco, levando ao seu mau funcionamen-
to, sendo destacada como um problema de 
saúde pública relevante, e apontada como 
uma nova epidemia, devido, sua elevada 
morbidade e mortalidade1. Sua alta prevalên-
cia possivelmente cresce devido ao aumento 
da expectativa de vida, sendo que essa atinge 
de forma preponderante as faixas etárias mais 
elevadas, como a população idosa2. Devido a 
doença apresentar várias descompensações, e 
diversos sintomas, que levam a uma mudan-
ça em sua rotina, os profissionais da enferma-
gem passaram a ter um destaque no apoio e 
tratamento desses pacientes, tendo em vista 
sua enfática atuação, em decorrência de se ter 
demonstrado a grande importância do trata-
mento não farmacológico, buscando-se uma 
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visão integral de tais pacientes, além disso, os 
profissionais da saúde ainda precisam desen-
volver pesquisas que possam ter um melhor 
aprofundamento sobre a temática, de modo 
a estimular o crescimento de técnicas de cui-
dado, melhor promoção da saúde e aceitação 
terapêutica, o que irá interferir de modo posi-
tivo na qualidade de vida dos pacientes3. 

Objetivo

Identificar as principais repercussões 
ocorridas na vida dos pacientes acometidos 
pela Insuficiência Cardíaca. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de caráter ex-
ploratório-descritivo, apresentando uma 
abordagem qualitativa, realizado com um 
grupo de dez pacientes diagnosticados com 
IC, que estavam sob o acompanhamento 
ambulatorial em um hospital regional do 
coração, localizado na cidade de Barbalha 
— Ceará, no período de agosto a outubro 
de 2018. As coletas foram realizadas por 
meio de entrevistas semiestruturadas, sendo 
o projeto aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Universidade Regional do Cari-
ri, sob o parecer nº 3.183.164. 

Resultados e Discussão

Participaram da pesquisa sete homens, 
apresentando idades entre 45 e 72 anos, e três 
mulheres, com idade entre 59 e 87. Verifi-
cou-se por meio das entrevistas, que diante 
do diagnóstico de IC as repercussões mais 
significativas na vida desses pacientes foram 
relativas as mudanças ocasionadas em seu as-
pecto socioemocional, sendo relatado por es-
ses a tristeza por ter que abandonar algumas 
atividades sociais, por haver um afastamento 
dos amigos e até de parentes próximos, devi-
do não poder comer alguns alimentos e be-
ber algumas bebidas que são restritas. Além 
disso, há as mudanças em seus afazeres co-
tidianos, como um simples passeio na praça, 
trabalhos caseiros ou fora do lar, que deixam 
de ser realizados por sentimentos de medo, 
ansiedade, ou em decorrência dos próprios 

sintomas, como falta de ar, inchaço das per-
nas, cansaço, dores no corpo, tontura e afins, 
o que os leva a ter um estado emocional afe-
tado. Ainda foram pontuados por esses, a di-
ficuldade para se adaptar a nova condição de 
saúde, mostrando-se inconformados diante 
da sua situação. Outros, no entanto, demos-
traram um comportamento de luta e supera-
ção sobre a situação vivida devido à doença, 
e indicaram ter força de vontade para mudar 
seu estilo de vida, e realizar as adaptações e 
restrições que a patologia causa, buscando 
se conscientizar que essas mudanças são es-
senciais para melhorar sua qualidade de vida. 
Todos os pacientes mencionaram também, 
os impactos que a doença trouxe na vida fi-
nanceira, onde a maioria não consegue man-
ter-se o minimamente bem, por questões do 
dinheiro ser só o suficiente para os medica-
mentos e exames, necessitando muitas ve-
zes financeiramente, da ajuda de familiares 
e amigos próximos. Assim, faz-se necessário 
que esses pacientes tenham uma boa rede de 
apoio. Sem o apoio de profissionais da saúde, 
de familiares, e amigos para vencer as dificul-
dades, esses não terão condições de elaborar 
mudanças comportamentais para conseguir 
se adequar a nova condição de saúde, sendo, 
o mais importante o apoio da família, pois 
esse é considerado um fator extremamente 
positivo de suporte diante da existência des-
sas dificuldades, proporcionando um ali-
cerce para o enfrentamento e adequação do 
paciente ao tratamento4. Infelizmente, nem 
todos os fatores podem ser controlados pe-
los pacientes, como a adequação ao trata-
mento, que sofre várias interferências, como 
o fator financeiro. A maior parte dos acome-
tidos apresentam uma renda mensal baixa, e 
nem todos os medicamentos ainda são gra-
tuitos, levando-os a gastar o pouco que tem 
para comprar os medicamentos que faltam, 
ocasionando falta para a compra de outros 
suprimentos básicos, impedindo-os que te-
nham uma vida com dignidade5. 

Conclusão

Este estudo evidenciou como se faz ne-
cessário ter um conhecimento integral des-
ses pacientes, buscando compreender os seus 
sentimentos, e as mudanças que a doença 
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causa na vida dos mesmos, para que assim, 
como profissionais possamos ser capazes de 
contribuir de forma relevante e individual a 
cada pessoa, em qualquer nível de atenção 
assistencial, com foco na melhor qualidade 
da assistência de enfermagem. Destaca-se 
que por a Insuficiência Cardíaca provocar 
um forte abalamento emocional, social e 
financeiro dos pacientes, provocando mu-
danças bruscas nas suas vidas, torna esse um 
campo de investigações no qual o enfermei-
ro necessita continuar avançando através de 
pesquisas, para melhor dispor de aparatos 
que possam auxiliar na melhoria da qualida-
de da assistência a esse público.

Descritores: Insuficiência Cardíaca; 
Pesquisa em Enfermagem; Enfermagem;

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

Há alguns anos, o movimento de hu-
manização do parto e nascimento vem im-
pulsionando mudanças no cenário obstétrico 
com repercussão na assistência. Ações que 
privilegiam a técnica medicalizada e desper-
sonalizada e que consideram o ato de parir e 
nascer como patológico vem sendo desmis-
tificadas1,2. Mesmo com as políticas públicas 
implementadas ao longo da última década, 
diversas instituições brasileiras estão aquém 
de ofertar uma atenção segura, qualificada e 
humanizada às mulheres e recém-nascidos.3 
Assim, observa-se que muitos casais têm de-
cidido por uma modalidade de parto e nas-
cimento que respeita o curso natural desses 
eventos, com respeito ao tempo da mulher e 
do bebê. Objetivo: relatar as percepções de 
uma acadêmica de Enfermagem no acompa-
nhamento de um parto domiciliar planejado. 
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Metodologia

Relato de experiência vivenciada du-
rante acompanhamento de um parto domi-
ciliar planejado ocorrido em janeiro de 2020, 
em uma cidade do extremo oeste de Santa 
Catarina, durante assistência prestada por 
duas enfermeiras obstetras com experiência 
no atendimento dessa modalidade de parto. 

Resultados e Discussão

A gestante acompanhada possui 29 
anos, é casada, cor branca, professora, es-
tava grávida pela primeira vez e sua idade 
gestacional equivalia a 40 semanas pela pri-
meira ecografia realizada dia 17/06/2019 (9 
semanas e 4 dias) e a 40 semanas e 5 dias 
considerando a data da última menstruação 
(04/04/2019). Dez consultas pré-natais fo-
ram realizadas pelo Sistema Único de Saúde 
e no decorrer da gravidez todos exames in-
dicaram normalidade, classificando a gestan-
te como de baixo risco. O primeiro contato 
telefônico entre o casal e a equipe aconteceu 
às 5:30 horas do dia 15 de janeiro, quando 
esta foi avisada de que a gestante estava com 
contrações regulares e dolorosas desde às 3 
horas da madrugada. Certificando-se de que 
se tratava de trabalho de parto verdadeiro, a 
acadêmica e uma das enfermeiras obstetras 
se deslocaram até a cidade, distante 3 horas 
de Chapecó. Chegando ao domicílio do casal, 
a outra enfermeira obstetra já estava presen-
te, juntamente com uma fotógrafa. Durante 
o processo de parturição a gestante foi mo-
nitorada pelas enfermeiras, sendo realizadas 
diversas auscultas cardíacas fetais, avaliação 
da dinâmica uterina e acompanhamento da 
evolução do trabalho de parto por meio de 
apenas um toque vaginal e de sinais e expres-
sões faciais e corporais manifestados pela 
gestante. Foram utilizados diversos méto-
dos não farmacológicos para o alívio da dor 
e que também serviram de apoio à mulher, 
tais como: uso da bola obstétrica, banhotera-
pia de aspersão no chuveiro e de imersão na 
piscina, aromaterapia, massagem, estímulo 
de pontos por acupressão, rebozo, spinning 
babies para auxílio do posicionamento fetal, 
musicoterapia, ambiente com luz baixa, entre 
outros. Após 33 horas de trabalho de parto, 

na posição de cócoras, em cima da cama do 
casal, às 11:53 horas do dia 16 a mulher deu 
à luz a uma menina que nasceu em dois tem-
pos, em occipito púbico. Ela foi recebida pela 
própria mãe e com o seu pai próximo, transi-
tou espontaneamente, com apgar 10 no pri-
meiro e quinto minutos de vida. Permaneceu 
em contato pele a pele com sua mãe e ma-
mou nos primeiros 60 minutos, sendo que a 
hora dourada foi respeitada pela equipe, que 
não interferiu na formação do vínculo entre 
o trinômio mãe-pai-bebê. Duas ampolas de 
ocitocina intramuscular foram aplicadas na 
mulher para prevenção de hemorragia pós
-parto. A placenta dequitou espontaneamen-
te em Baudelocque Schultze, após uma hora 
do nascimento e apresentou as membranas 
amnióticas e cotilédones íntegros à revisão. 
Em torno das 13:30 horas a então puérpera 
almoçou e, após, foi auxiliada até o banheiro 
para banho de aspersão enquanto a recém-
nascida permaneceu em contato pele a pele 
com seu pai. Após o banho, a revisão e ins-
peção perineal da puérpera demonstrou pe-
ríneo íntegro. O exame físico da bebê acon-
teceu três horas após o nascimento, cujo peso 
foi 3270g, comprimento 46,9cm e perímetro 
cefálico 36cm. Não foi detectada nenhuma 
anormalidade ou malformação da recém-
nascida e seus reflexos neurológicos estavam 
presentes. Foi administrada a vitamina K na 
bebê para prevenção da síndrome hemorrá-
gica. Após organização do material, presta-
ção de orientações sobre cuidados com a mu-
lher e a recém-nascida e constatação de que 
a recém parida e sua filha estavam estáveis, 
a equipe se despediu, deixando o domicílio. 
Durante a observação da assistência realiza-
da pelas enfermeiras obstetras no ambiente 
domiciliar, foi possível perceber grande dife-
rença comparada à assistência hospitalar. O 
fato da gestante ter liberdade para se expres-
sar, se movimentar, se alimentar, entre outras 
particularidades inerentes a esta modalidade 
de parto corroboraram para esta percepção 
da acadêmica. Ainda, a própria mulher foi a 
primeira pessoa a tocar e pegar sua filha no 
colo, permanecendo por mais de hora em 
contato pele a pele, fato que, além de favore-
cer a formação do vínculo, possibilitou o es-
tabelecimento da amamentação na primeira 
hora de vida. A permanência das enfermeiras 
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no domicílio, por quatro horas após o parto, 
possibilita que todo o acompanhamento e 
procedimentos sejam realizados sem pressa, 
no tempo da família. Na atuação em ques-
tão, constatou-se um atendimento realmente 
humanizado que priorizou toda a família e 
preservou o protagonismo dos maiores inte-
ressados. Percebeu-se que, além da assistên-
cia técnica, o parto domiciliar possibilita um 
atendimento pautado no amor e respeito pela 
vida que está chegando e consequente expan-
são desse núcleo familiar, zelando-se para que 
tudo ocorra da melhor forma e que perma-
neçam apenas memórias felizes desses mo-
mentos. Infelizmente, ainda existem diversos 
tabus acerca dos partos domiciliares, porém 
reitera-se que trata-se de uma modalidade de 
parto e nascimento seguro e que a equipe que 
atua nesse contexto é qualificada e prepara-
da para manejar complicações e emergências 
que, eventualmente, possam ocorrer. Recém-
nascidos de partos domiciliares apresentam 
índices de apgar maiores que sete no primei-
ro e quinto minutos de vida, são submetidos 
ao clampeamento tardio do cordão umbilical, 
apresentam maiores índices de contato pele a 
pele com sua mãe, além de serem amamen-
tados na primeira hora de vida. Ainda, esses 
bebês não costumam demandar de cuidados 
neonatais especializados, como terapia de 
oxigênio nas primeiras 24 horas de vida, res-
suscitação, internações hospitalares e prati-
camente não apresentam traumas ao nascer4. 
Em diversos hospitais brasileiros observa-se 
um cenário que está muito distante desta ex-
periência de acompanhamento de um parto 
domiciliar vivenciada pela acadêmica. Dia-
riamente, mulheres e recém-nascidos são 
violentados por profissionais da saúde que 
priorizam o tempo e a quantidade e que, por 
diversas vezes, acabam por gerar danos irre-
versíveis, físicos ou psicológicos, ao binômio. 
Lamentavelmente, a única experiência de 
parto e nascimento num contexto hospita-
lar, até então acompanhada pela acadêmica, 
descortinou um cenário de violência obsté-
trica, com profissionais agindo sem nenhum 
respeito à mulher, tratando ela e seu recém-
nascido como mais um número no dia, fatos 
que alimentam as estatísticas sombrias da 
realidade obstétrica brasileira. 

Conclusão

O acompanhamento de um parto do-
miciliar planejado foi uma experiência incrí-
vel, permitindo à acadêmica a possibilidade 
de olhar para o processo de parto e nascimen-
to de uma forma muito particular e especial. 
Constatou-se que todo o processo precisa 
acontecer da maneira mais natural e fisioló-
gica possível e com o mínimo de interven-
ções para que se tenham melhores desfechos 
para a mulher e seu recém-nascido. Por fim, 
necessita-se, urgentemente, de profissionais 
mais humanos, empáticos, sensíveis e qua-
lificados atuando nos serviços de saúde, de 
forma a proporcionar um trabalho de parto, 
parto, pós-parto e nascimento dignos a todas 
as famílias que passam por esse processo.

Descritores: Parto domiciliar; Parto 
humanizado; Obstetrícia; Saúde da mulher; 
Recém-nascido. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

A incidência e a morbimortalidade são 
dados que permitem o controle para a vigi-
lância epidemiológica analisar a ocorrên-
cia, prevalência, distribuição e evolução das 
doenças. A epidemiologia acerca do câncer 
se desdobrou na mesma velocidade que o de-
senvolvimento das sociedades. Este fato está 
refletido nos altos índices de prevalência e 
incidência dos diversos tipos de câncer em 
todas as classes sociais. As especificidades 
oncológicas que antes atingiam classes menos 
favorecidas, agora atingem as classes mais fa-
vorecidas, e vice-versa. É fundamental conhe-
cer o máximo de informações possíveis sobre 
os tipos de câncer e caracterizar as mudan-
ças que ocorreram no ambiente ao longo dos 
anos. Isso possibilita um planejamento estra-
tégico e eficiente dos programas de promoção 
e de prevenção ao câncer no Brasil (BRASIL, 
2020). Várias questões devem ser levadas em 
consideração para uma fidedigna avaliação 
dos índices de prevalência de câncer, tais 
como o controle do tabagismo realizado pe-
las unidades básicas de saúde, educação dos 
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clientes além da educação nas escolas, falta de 
conhecimento ou de acesso à informação por 
parte dos clientes e familiares, diagnóstico er-
rôneo ou tardio e até mesmo a falta de acesso 
aos tratamentos adequados. 

Objetivo

Verificar a prevalência de óbitos por tipos 
de câncer, em um município do extremo oeste 
catarinense segundo variáveis selecionadas. 

Metodologia

Realizado um recorte de um trabalho 
de conclusão de curso intitulado: assistên-
cia de enfermagem ao paciente oncológico 
em município extremo oeste catarinense, 
onde analisou-se os dados da plataforma 
virtual da Diretoria de Vigilância Epide-
miológica de Santa Catarina (DIVE/SC) 
para encontrar os registros de óbitos por 
tipos de câncer e por faixa etária no muni-
cípio de São Miguel do Oeste. Após a coleta 
de dados, realizou-se agrupamento e análise 
de porcentagem à amostra. A pesquisa teve 
aprovação pelo comitê de ética sob parecer 
3561668 e CAEE 18799119.3.0000.5367. 

Resultados e Discussão

Em relação com as doenças analisadas, 
observa-se que a neoplasia dos brônquios e 
pulmões é prevalente em homens, derivado 
muitas vezes do estilo de vida. Entretanto 
é o tipo de câncer com o maior número de 
óbitos no município estudado. O câncer de 
pulmão consiste na neoplasia mais diagnos-
ticada no mundo e corresponde a 11,6% dos 
casos novos de câncer em 2018. Estima-se 
que seja a principal causa global de morte 
por câncer, tendo respondido por 1,8 mi-
lhão de óbitos no mesmo ano (SANTA CA-
TARINA, 2020). A idade que mais apresenta 
óbito na cidade de São Miguel do oeste é de 
59 a 99 anos e a doença que mais notificou 
óbitos foi a neoplasia maligna de brônquios 
e dos pulmões (SANTA CATARINA, 2020). 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(2020), o cigarro é, de longe, o mais impor-
tante fator de risco para o desenvolvimento 

do câncer de pulmão. A taxa de mortalidade 
de 2011 para 2015 diminuiu 3,8% ao ano em 
homens e, 2,3% ao ano em mulheres, devido 
à redução na prevalência do tabagismo. Se-
gundo Gonçalves, Padovan e Popim (2008) 
vários registros de prontuário indicam que 
os pacientes, em sua maioria, procuraram o 
serviço quando já havia presença de sinto-
mas. Isso sinaliza para uma falta de orien-
tação da população masculina a respeito do 
câncer, em relação à incidência, prevalência 
e idade, enquanto fatores de risco. Segun-
do o Instituto Nacional de Câncer (BRA-
SIL, 2020), considerando-se que, frequen-
temente, o câncer é resultado da exposição 
ao longo da vida a vários fatores de risco e 
que, em alguns casos, um fator pode poten-
cializar outro, os autores estimaram a fração 
atribuível de cada fator isoladamente e em 
conjunto a diversos tipos de câncer. Alguns 
estudos no Brasil têm mostrado que as ele-
vadas frequências e concomitâncias de fato-
res de risco para doenças crônicas indicam 
a necessidade de que as ações de prevenção 
estabeleçam estratégias que trabalhem a si-
multaneidade destes fatores ao longo da 
vida. Nessa perspectiva, percebe-se que um 
dos problemas mais ocorrentes é o atraso e 
demora do diagnóstico de câncer. Não há 
informações suficientes a respeito do tem-
po necessário para que um indivíduo com 
sintomas suspeitos receba o diagnóstico de 
câncer de pulmão (ARAUJO et al., 2018). 

Conclusão

Os achados deste estudo são impor-
tantes para o planejamento dos serviços de 
saúde e do seu acesso, pois revelam diferen-
ças, principalmente de gênero. Espera-se 
que, com os investimentos na área da saúde, 
como o auxílio ao paciente com câncer pos-
sam, além de auxiliar no cumprimento da 
lei do tratamento de câncer até futuramen-
te, impactar na história natural da doença, 
principalmente no período patogênico do 
câncer, possibilitando diagnóstico e tra-
tamento precoces e, assim, proporcionar 
maior sobrevida e qualidade de vida dos 
pacientes diagnosticados com câncer. Ob-
servou-se também que os homens são os 
principais acometidos pelas neoplasias, as 
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quais muitas estão relacionados a qualidade 
de vida, alimentação, pratica de exercícios 
físicos e realização de exames de rotina para 
prevenção do câncer, o que leva a ressaltar 
a importância da enfermagem no acompa-
nhamento dos pacientes com câncer e na 
educação em saúde, para preveni-los.

Descritores: Educação em Saúde; Saú-
de Pública; Oncologia.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

Muitas vezes não é fácil entrar no mer-
cado de trabalho sem ter experiência profissio-
nal, seja após a conclusão da graduação ou da 
pós-graduação, o que têm contribuído para o 
aumento de demanda por residências, em es-
pecial na área de enfermgem.1 A residência é 
uma modalidade de ensino de pós-graduação 
Lato Sensu, a qual tem por objetivo formar 
profissionais para atuação no Sistema Único 
de Saúde (SUS) de forma diferenciada, uma 
vez que pressupõe construção interdiscipli-
nar dos profissionais em saúde, trabalho em 
equipe, dispositivo de educação permanente 
e reorientação da assistência.2 Os programas 
de residência uniprofissional e multiprofissio-
nal na saúde, tem como característica o ensino 
em serviço, devendo o residente cumprir uma 
carga horária (CH) mínima de 60 horas sema-
nais, sendo destinada 80% para CH de ativi-
dades práticas e 20% para CH teóricas, tendo 
preceptores na prática, bem como professores 
das instituições de ensino superior.3 A forma-
ção de residentes, permeada por múltiplos es-
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paços e vivências, deveria ser compreendida 
como um processo de transformação, tendo 
em vista a capacidade dos residentes de de-
senvolver competências — conhecimento, ati-
tudes e habilidades — para o e no sistema de 
saúde. Assim, instigar questionamentos sobre 
a realidade do serviço, do cotidiano, contribui 
substancialmente para estabelecer maior pro-
ximidade do residente com o mundo do tra-
balho, de modo a despertar para a investiga-
ção. Na residência, para a obtenção do título 
e conclusão da especialidade, cada estudante/
residente, precisa realizar uma investigação 
respeitando a área de concentração do curso 
e, preferencialmente, ser desenvolvida na ins-
tituição proponente com o intuito de retribuir 
pelo espaço de aprendizado. Nesse sentido, 
ainda no primeiro ano de curso, cada residen-
te, instrumentalizado por conteúdos teóricos e 
mediado por docente, define a temática de inte-
resse e desenvolve o projeto a ser implementa-
do como requisito parcial à obtenção do título 
de especialista. Tal investigação é denominada 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Após 
a apreciação do projeto de investigação pelo 
serviço e sua liberação para desenvolvimento, 
assim como da aprovação quanto as questões 
éticas, o residente pode implementá-lo. Nesse 
sentido, mesmo seguindo todos os passos para 
a aprovação de projeto de TCC, por vezes os 
residentes se deparam com dificuldades insti-
tucionais, de compreensão dos próprios traba-
lhadores do serviço que não entendem os re-
quisitos do processo de formação da residência 
e acabam por não participar dos estudos ou 
criando empecilhos para o desenvolvimento 
do TCC. O tipo de investigação normalmen-
te varia de acordo com interesse do residente/
orientador e possibilidades de desenvolver tal 
investigação, tais como recursos disponíveis, 
tempo para a realização da coleta de dados, ta-
bulação e análise dos resultados, entre outros. 
A partir da apresentação inicial orquestrada, 
é possível perceber que mesmo após com a 
inserção do residente em campo prático com 
uma carga horária elevada de estudos teórico
-práticos, o custo envolvido em alguns estu-
dos, ainda há resistência dos profissionais do 
serviço em contribuir para a formação dos re-
sidentes, apesar dos serviços de saúde do SUS 
contemplarem a obrigatoriedade de contribuir 
para a formação de recursos humanos. 

Objetivo

Relatar a experiência das dificuldades 
que permeiam o processo de produção cientí-
fica por residentes no ambiente hospitalar. 

Metodologia

Trata-se de um estudo do tipo relato 
de experiência com descrição narrativa dos 
resultados. Apresenta-se uma reflexão sobre 
a vivência de residentes quanto ao processo 
de produção científica e as dificuldades que 
permeiam o desenvolvimento da parte inves-
tigativa da formação. Este relato foi desenvol-
vido no mês de maio de 2020 contemplando 
as dificuldades vivenciadas por residentes da 
área da saúde nos anos de 2019 e 2020, em um 
hospital um hospital público de referência em 
oncologia, neurologia e traumato-ortopedia, 
atendendo o oeste de Santa Catarina, Norte do 
Rio Grande do Sul e Paraná. O quadro funcio-
nal do referido hospital é composto por 1077 
profissionais, sendo 200 da administração, 521 
da enfermagem, 227 do apoio e 129 do diag-
nóstico e tratamento.4 Em estudos envolvendo 
todos os profissionais do serviço, a população 
elegível é estimada em 1077 participantes. 

Resultados e Discussão

Uma das grandes dificuldades dos hos-
pitais que comportam as residências em saúde 
é a participação efetiva dos seus colaboradores 
no processo de formação dos residentes. Ape-
sar do residente ser um profissional graduado, 
no serviço ainda é visto como um estudante, o 
que não deixa de ser. No entanto, tem registro 
ativo em seu conselho de classe e responde por 
seus atos, assim como todos os profissionais 
inseridos no serviço hospitalar. Nesse processo 
formativo, a questão investigativa a ser desen-
volvida, é aguçada ainda no primeiro semestre, 
despertando no residente um olhar atento so-
bre a prática e a implementação de ações para 
auxiliar a responder questionamentos da prá-
tica clínica, melhorar a assistência, processos 
de gestão ou qualquer fragilidade percebida 
durante atividades teórico-práticas que con-
tribuam com a qualidade do serviço, o bem 
estar e segurança do paciente. Os residentes 
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constroem um projeto de TCC de acordo com 
uma temática específica, sempre orientado por 
professor/pesquisador vinculado à uma Insti-
tuição de Ensino Superior (IES) e em período 
determinado pelo próprio hospital, junto com 
a coordenação da residência, os estudantes en-
caminham seus projetos para apreciação pelo 
serviço de saúde, que algumas vezes é o pró-
prio hospital, campo de prática da residência. 
Na maioria das vezes, os participantes são pa-
cientes e/ou acompanhantes e profissionais do 
serviço. Assim, no projetos que o público alvo 
é representado pelos trabalhadores, mesmo 
após aprovação pelo serviço hospitalar para 
desenvolvimento da investigação, há baixa 
participação. Em experiência recente em que 
a população em estudo contemplava todos os 
trabalhadores hospitalares (n=1077), em quase 
cinco meses de coleta, menos da metade ha-
viam participado do estudo. Inicialmente foi 
abordado os profissionais juntamente com os 
responsáveis pelo setor e distribuído os formu-
lários de coleta de dados, mas essa abordagem 
não se teve muito hesito. Optou-se então, em 
abordar individualmente os trabalhadores, 
momento em que era explicado sobre a pes-
quisa, deixado os impressos e agendado data 
para recolhimento. Alguns alegavam não ter 
tempo em serviço e levavam para casa. Quan-
do os instrumentos voltavam, as vezes estavam 
incompletos e sem assinatura no TCLE. Per-
cebeu-se que os profissionais hesitam na hora 
de responder questões relacionadas à chefia e 
a administração hospitalar, mesmo explicando 
sobre a despersonalização dos dados e o anoni-
mato dos participantes. Há preocupação com 
o baixo número de participantes nos estudos 
quantitativos. Como estratégia de coleta bus-
cou-se auxílio dos coordenadores de unidades 
para a sensibilização dos trabalhadores na par-
ticipação que resultou em maior receptividade, 
persistindo resistência em determinados seto-
res. Salienta-se aqui que os pesquisadores tive-
ram um custo elevado para imprimir o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
e o formulário de coleta (questionário), totali-
zando sete laudas por participante. Ao recolher, 
constatou-se que muitos participantes haviam 
jogado fora os impressos, gerando um custo 
desnecessário. Aliado a esta situação, muitas 
vezes o residente assume diversas atividades no 
setor, campo de prática, que o impede de cole-

tar dados da investigação durante o horário da 
residência, extrapolando as 60 horas semanais 
de atividades vinculadas à sua formação. 

Conclusão

A partir desse relato de experiência ob-
serva-se que as dificuldades que permeiam 
o processo de produção científica por resi-
dentes no ambiente hospitalar vai além das 
questões financeiras e de carga horária, mas 
envolve a empatia pelos trabalhadores e a 
necessidade de desenvolver uma cultura or-
ganizacional de acolhimento, e de melhorias 
contínuas no dia a dia da organização. 

Descritores: Projeto de Pesquisa; Pes-
quisa sobre Serviços de Saúde; Mão de obra 
em saúde; Internato não Médico; Ensino.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.

Referências

1. Soares F. Residência em Enfermagem: En-
tenda Como Funciona e Onde Fazer: Bibliote-
ca Virtual de Enfermagem. 24 jul 2019; [Acesso 
em 15 mai 2020]. Disponível em: http://biblio-
teca.cofen.gov.br/residencia-em-enfermagem
-entenda-como-funciona-e-onde-fazer/#

2. Silva CT, Terra MG, Kruse MHL, Cam-
ponogara S, Xavier MS. Residência multi-
profissional como espaço intercessor para a 
educação permanente em saúde. Texto Con-
texto Enferm [Internet]. 2016[Acesso em 15 
mai 2020]; 25(1):e2760014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/tce/v25n1/0104-
0707-tce-25-01-2760014.pdf

3. Associação Hospitalar Lenoir Vargas Fer-
reira. Hospital Regional do Oeste. Processo 
Seletivo Para Residência Multiprofissional 
em Oncologia e Uniprofissional N. 001/2019. 
Disponível em: https://hro.org.br/wp-con-
tent/uploads/2019/12/Edital.pdf

4. Hospital Regional do Oeste — HRO. Por-
tal da Transparência. 2019. Disponível em: 
http://www.relatecc.com.br/hro/

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



373

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
DOS INDIVÍDUOS 

PRIVADOS DE 
LIBERDADE: UMA 

REVISÃO DA 
LITERATURA

CIPOLATO, Franklin 
de Almeida475; 

HIRT, Juliana476; 
ZOCCHE, Denise Antunes 

de Azambuja477; 
CAMPOS, Juliana478

 
E-mail para correspondência: 

franklincipolato1999@hotmail.com

475 Acadêmico de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina — UDESC;
476 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina — UDESC;
477 Doutora em Enfermagem. Docente da Universida-
de do Estado de Santa Catarina — UDESC;
478 Mestre em Enfermagem. Enfermeira da Secretaria 
de Estado de Administração Prisional Socioeducativa.

Introdução

Observa-se que a população brasileira 
cresceu gradativamente nos últimos anos, 
junto a isso fica nítido os altos índices de 
violência e, consequentemente vindo à tona 
o aumento das pessoas privadas de liberda-
de, classificando o Brasil como quarto país 
com a maior população prisional do mundo. 
Conforme a constituição Federal de 1988¹, 
a saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantindo mediantes políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação. Portan-
to, considerando um cidadão recluso como 
cidadão brasileiro, esse direito também lhe é 
inerente. O direito dos indivíduos privados 
de liberdade a saúde no Brasil é garantido 
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pela Lei de Execução Penal e pela Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional2, porém sua as ações não ocorrem 
de forma efetiva. Assim, torna-se necessária 
a atuação do profissional de enfermagem 
para a implementação de estratégias frente 
as atividades de promoção à saúde nos pró-
prios ambientes carcerários. 

Objetivo

Relatar a produção científica existente 
na literatura sobre a promoção da saúde dos 
indivíduos privados de liberdade. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica 
do tipo narrativa da literatura sobre a pro-
moção da saúde dos indivíduos privados de 
liberdade no Brasil. O estudo realizou-se no 
mês de maio de 2020, a partir das platafor-
mas Scielo e Google Acadêmico, seguindo os 
seguintes descritores: Promoção da Saúde, 
Pessoas Privadas de Liberdade, Penitenciá-
rias e Sistema Único de Saúde. Identificou-se 
12 artigos que abordavam a temática. Os cri-
térios de inclusão foram: artigos publicados 
desde o ano de 2016 e em português, por evi-
denciar políticas públicas nacionais dos indi-
víduos privados de liberdade. Já os de exclu-
são foram artigos internacionais. Além disso, 
utilizou-se o Portal do Ministério da Saúde 
para retratar da Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)2. 
Procedeu-se, então, à análise de todo o ma-
terial, seguindo-se as etapas: leitura explora-
tória de todos os artigos; leitura seletiva para 
selecionar aqueles pertinentes ao tema desta 
pesquisa; e leitura analítica para apreciação e 
julgamento das informações, destacando-se 
os principais aspectos abordados3. 

Resultados e Discussão

Fica evidente que, os determinantes so-
ciais do ambiente carcerário e a infraestrutu-
ra influenciam na qualidade de saúde dessas 
pessoas. Segundo Krieger4, os determinantes 

sociais são fatores e mecanismos através dos 
quais as condições sociais afetam a saúde e que 
potencialmente podem ser alterados através 
de ações baseadas em informação. Seguindo 
essa linha, dentre as dificuldades encontradas 
está a situação de saneamento básico precá-
rio ou inexistente em inúmeros ambientes 
que acarretam problemas como a insalubri-
dade, onde acumulada à falta de higiene dos 
indivíduos, incidem diretamente no aumento 
de doenças infecciosas. As condições estru-
turais também influenciam a saúde dos indi-
víduos privados de liberdade, visto que, além 
de haver uma superlotação, normalmente há 
pouca iluminação e ventilação nos espaços4. 
Além disso, a baixa escolaridade da maio-
ria desses indivíduos também é um ponto 
crucial, pois muitas informações inerentes à 
transmissão de doenças e questões básicas de 
prevenção de agravos podem ser desconhe-
cidas por estes. Para que esses agravos men-
cionados sejam minimizados, no Brasil, essas 
pessoas são asseguradas pela Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP) instituída recentemente no ano 
de 2014. Ela instituiu, entre outras medidas, 
a inserção formal desses indivíduos no Sis-
tema Único de Saúde, assegurando que cada 
ambiente carcerário seja ponto integrante da 
Rede de Atenção à Saúde2. Os profissionais 
contemplados na equipe básica correspon-
dem a mesma equipe técnica da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), ou seja, enfermeiro, 
médico, cirurgião-dentista, técnico de enfer-
magem e técnico em saúde bucal. Quando 
a saúde mental é inserida, profissionais da 
área de psicologia, farmácia, serviço social, 
fisioterapia, nutrição, dentre outros, podem 
compor a equipe técnica2. A implementação 
de melhorias voltadas à promoção de saúde 
dentro de unidades prisionais é uma ideia 
crescente, na tentativa de articular os servi-
ços e refletir sobre a assistência prestada, na 
busca de conquistar melhorias nas condições 
e qualidade de vida destes indivíduos. Des-
sa forma, fica evidente que a equipe de en-
fermagem do serviço de saúde desempenha 
um papel importante no desenvolvimento 
de programas de saúde nos ambientes car-
cerários para promover a prestação de cui-
dados. Tal que se exige desses profissionais 
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que desenvolvam atribuições, habilidades e 
competências que atendam às singularida-
des dos indivíduos privados de liberdade. 
A enfermagem também pode contribuir ao 
proporcionar conforto e bem-estar, resgatar 
o sentido da existência humana e reduzir a 
discriminação e/ou preconceitos, auxiliando 
no desenvolvimento de ferramentas e estra-
tégias que visam na organização do serviços 
para reduzir o índice de vulnerabilidades por 
meio da promoção da cidadania, articulando 
o desenvolvimento social através da educação 
em saúde sobre as doenças e os fatores que 
mais acometem a população privada de liber-
dade, incentivando a sua participação ativa 
na construção de conhecimentos individuais 
e coletivos do processo saúde-doença5. 

Conclusão

Evidencia-se o déficit de ações de 
prestação de cuidado e assistência à saúde 
dos indivíduos privados de liberdade. Faz-
se necessário o desenvolvimento de ativida-
des de prevenção, controle e tratamento de 
doenças no âmbito do encarceramento, bem 
como ações de promoção da saúde e assis-
tência direcionadas para os problemas mais 
frequentes dos indivíduos, a fim de garantir 
a assistência integral ao institucionalizado 
nos ambientes carcerários. Conclui-se que, 
mesmo com as políticas vigentes que garante 
os direitos plenos na atenção integral à saú-
de dos encarcerados, baseado nos princípios 
da Universalidade, Integralidade e Equida-
de do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos 
direitos humanos é necessário um maior 
comprometimento dos profissionais de saú-
de para a sua implementação, garantindo 
uma assistência de qualidade. Os próprios 
gestores dos ambientes carcerários devem 
oferecer todo o suporte necessário para que 
isso aconteça, uma vez que, o local apresenta 
uma demanda grande de pessoas e é cercado 
de vulnerabilidades e desafios. 

Descritores: Promoção da Saúde; Pes-
soas Privadas de Liberdade; Penitenciárias; 
Sistema Único de Saúde.

Eixo temático: Produção do conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
apresentou em 2009, dados preocupantes refe-
rentes ao alto número de cirurgias realizadas 
anualmente no mundo. A medicina apresentou 
muitos avanços na área cirúrgica nas últimas 
décadas, no entanto, as complicações pós-ci-
rúrgicas continuam sendo um desafio constan-
te dos profissionais da saúde. Apesar de ser um 
local de circulação restrita, sem contato com o 
meio externo, é um cenário com altos índices 
de eventos adversos no ambiente hospitalar. 
Sabe-se que o Centro Cirúrgico (CC) é o local 
onde ocorrem procedimentos de alta comple-
xidade, exigindo profissionais de várias áreas 
para suprir a necessidade de um atendimento 
de qualidade. A dor no pós-operatório é uma 
das complicações mais comuns decorrente do 
próprio processo cirúrgico, pela manipulação 
dos tecidos. Ela deve ser tratada prontamente, 
uma vez que pode ser responsável por descon-
forto, agitação, alterações hemodinâmicas e 
prolongamento da hospitalização, além de che-
gar a níveis intoleráveis e interferir no processo 
de cura. A conduta da equipe de enfermagem é 
essencial para a amenização da dor do paciente 
no pós-operatório com objetivo de dirimir ou 
prevenir o desconforto causado por essa com-
plicação. Nesse sentido, a dor é uma experiência 
muito frequente no pós-operatório imediato, 
podendo estar relacionada ao sofrimento e à 
exposição dos pacientes a riscos desnecessários. 
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No entanto, a mensuração adequada da dor se 
consolida numa das principais ferramentas que 
auxiliam na diminuição desses riscos, o que exi-
ge o uso de instrumentos próprios para a men-
suração da dor, possibilitando conduta adequa-
da para a rápida recuperação. 

Objetivo

Conhecer os instrumentos de medição 
de dor que a enfermagem pode utilizar para 
qualificar a assistência pós-operatória. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão inte-
grativa da literatura nacional e internacional 
entre os anos de 2013 a 2018, nas bases de da-
dos PubMed Central® (PMC), SCOPUS, Web 
of Science e BVS (Bireme). A busca nas bases 
de dados primária foi realizada pela associa-
ção dos descritores em português “Medição da 
dor” AND “Sala de recuperação”, e em inglês 
“Pain measurement” AND “Recovery room” 
em dezembro de 2018 após a validação do pro-
tocolo de Revisão integrativa por dois pesqui-
sadores especializados na temática. 

Resultados e Discussão

Os textos identificados foram importa-
dos para o Programa Academical, através do 
qual foram aplicados os critérios de inclusão 
e exclusão, resultando na pré-seleção de 225 
manuscritos. Os artigos inclusos nesta revisão 
foram assim distribuídos: BVS (n=8); Pub-
Med (n=2); SCOPUS (n=1), totalizando onze 
publicações. Os trabalhos foram publicados 
em 10 periódicos, sendo que o British Journal 
of Anaesthesia se destacou com dois artigos 
(18,18%). A Alemanha é o país com maior nú-
mero de publicações (n=4, 36,36%). Os resul-
tados revelam a utilização de 13 instrumentos 
para a mensuração da dor no pós-operatório 
imediato na sala de recuperação pós-anestésica, 
são eles: Pacient Health Questionnaire-9 (PHQ-
9), Pain Catastrophizing Scale (PCS), State-Trait 
Operation Anxiety (STOA), Resilience Scale 
(RS-13), Quality Improvement in Postoperative 
Pain Treatment (QUIPS),1 Quality Improve-
ment in Postoperative Pain Treatment in Chil-

dren (QUIPSInfant), Faces Pain Scale (FPS),2 
Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability-scale 
(FLACC),3 Analgesia Nociception Index (ANI),3 
Escala Visual Analógica (EVA) ou Visual Ana-
logue Scale (VAS),4 Parents’ Postoperative Pain 
Measure (PPPM),4 Escala de Avaliação Numé-
rica (EAN) ou Numeric Rating Scale (NRS),1-2 
e a Pupillary Light Reflex Amplitude (PLRA).5 
Nesse sentido, a mais utilizada é a Escala de 
Avaliação Numérica (n=7). Os instrumentos 
PHQ-9, PCS, STOA e RS-13 foram utilizados 
somente em um estudo, enquanto o instrumen-
to QUIPS, que utiliza a escala NRS/EAN para 
a avaliação da dor, foi utilizada em quatro es-
tudos. Já o QUIPSInfant, que é um instrumen-
to adaptado para a versão infantil, foi utilizado 
em dois estudos. É importante salientar que o 
QUIPSInfant utiliza para mensuração da dor 
a escala FPS pois é um instrumento melhor 
aceito para a avaliação em crianças. Ainda, a 
escala NRS também foi utilizada isoladamente. 
A escala FLACC foi citada e utilizada em dois 
estudos e outros estudos utilizaram a escala 
ANI. A escala NRS ou EAN foi a escala mais 
utilizada. Um dos instrumentos utilizados nos 
estudos analisados foi o questionário de Quality 
Improvement in Postoperative Pain Treatment 
(QUIPS), onde aplicou-se a escala de avaliação 
numérica (NRS) para avaliar a dor do paciente 
durante o movimento, a dor máxima e a dor em 
repouso. O questionário QUIPS possui a versão 
para crianças: Quality Improvement in Postope-
rative Pain Treatment in Children (QUIPSIn-
fant). O que difere do QUIPS é que para avaliar 
os parâmetros de dor durante o movimento, 
dor máxima e dor em repouso, o QUIPSInfant 
utiliza concomitante a escalas de faces — Faces 
Pain Scale (FPS). Os dois questionários, QUIPS 
e QUIPSInfant, possuem uma segunda parte, 
que é preenchida pelo pesquisador com da-
dos demográficos e clínicos relevantes para as 
pesquisas, como idade, sexo, tipo de cirurgia, 
anestesia e como foi feito o controle da dor. O 
QUIPS pode ajudar a identificar cuidados ina-
dequados ou coletivos de pacientes de alto risco 
para os quais os hospitais devem reconsiderar 
ou melhorar os métodos de tratamento estabe-
lecidos. Neste contexto, o questionário é nota-
damente adequado como um complemento às 
iniciativas de melhorias da qualidade de atendi-
mento, gerando um feedback do que precisa ser 
melhorado e modificado de imediato. A escala 
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FLACC teve resultados confiáveis para a avalia-
ção da dor em crianças de 5 a 16 anos. Na pes-
quisa de validação de diversas escalas, a escala 
FLACC atendeu todos os parâmetros psicomé-
tricos de validade, fidedignidade, sensibilidade, 
especificidade e a aplicabilidade clínica, apre-
sentando grandes vantagens para a mensuração 
da dor em crianças na fase pré-escolar. Além 
disso, essa escala foi a única que teve proprie-
dades suficientes para a investigação da presen-
ça da dor em crianças com desenvolvimento 
pré-verbal. A escala Parents’ Postoperative Pain 
Measure (PPPM) é uma escala validada para a 
fase pós-operatória, que pode ser aplicada pelos 
pais para a avaliação da dor em crianças após a 
alta hospitalar, o que contribui para que múlti-
plos cuidadores possam participar da avaliação 
da dor e adequar o tratamento à criança. 

Conclusão

Através da análise dos estudos que com-
puseram essa revisão, todos na língua inglesa, 
foi encontrado 13 escalas diferentes, sendo elas: 
PHQ-9, PCS, STOA, RS-13, QUIPS, QUIPSIn-
fant, FLACC, ANI, VAS/EVA, PPPM, PLRA, 
FPS, e NRS. Com os resultados, observou-se 
que a NRS foi a mais utilizada, sendo essa em-
pregada em adultos, de mais fácil aplicação por 
enfermeiros para a mensuração da dor, e de fácil 
entendimento pelo paciente. As escalas encon-
tradas são para aplicação em crianças e adultos, 
não sendo encontrada nos estudos selecionados 
uma escala especifica para a terceira idade. Vale 
ressaltar que a mensuração correta da dor no 
pós-operatório, independente do instrumento 
de medida utilizado, juntamente com inter-
venção precoce, qualifica a assistência e pode 
corroborar significativamente com a antecipa-
ção da alta hospitalar com menor exposição do 
paciente à riscos e agravos que comprometem o 
reestabelecimento de sua saúde. Neste sentido, 
o trabalho aponta a necessidade de novas pes-
quisas, sobretudo com foco nas intervenções 
de enfermagem e na utilização de escalas para 
o manejo da dor no pós-operatório imediato. 
Recomenda-se que em cada instituição, os pro-
fissionais assistenciais possam avaliar qual ins-
trumento de mensuração de dor é mais apro-
priada ao público em questão, atentando para o 
cuidado de qualidade embasado nas melhores 
práticas, centrado na continuidade do cuidado 

com menor custo aos serviços de saúde.
Descritores: Medição da dor; Sala de 

Recuperação; Enfermagem Perioperatória; 
Cuidados de Enfermagem.
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Introdução

A COVID-19, doença causada pelo 
novo coronavírus, denominada de SARS-
CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2) foi detectada, pela primeira 
vez, na província de Hubei, na China. Esse ví-
rus ataca o sistema respiratório, provocando 
desde de infecções assintomáticas até quadros 
respiratórios graves, seja em pessoas idosas, 
indivíduos com comorbidades associadas e 
até crianças pequenas.1 A transmissão desse 
vírus ocorre por meio de contato por gotícu-
las respiratórias e aerossóis, sendo que essas 
últimas podem permanecer no ar por longos 
períodos de tempo, e serem transmitidas a 
pessoas em distâncias superiores a um metro 
de distância. Há, também a transmissibilida-
de por meio de tosse ou espirro e superfícies 
inanimadas, contendo o vírus.1 Até o momen-
to, não existe cura ou vacina para esse vírus, 
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tornando-o ainda mais perigoso nos entornos 
e dentro dos serviços de saúde. Então, os ser-
viços de saúde ficaram, gradativamente, su-
perlotados devido ao atendimento a pacientes 
com quadros respiratórios graves. Percebe-se 
uma certa tensão e medo de contaminações, 
seja pelos pacientes como profissionais de 
saúde, em especial aos serviços de países de 
baixa e média renda.2 Frente ao problemati-
zado, necessitou ter uma reorganização dos 
processos de trabalho intra hospitalares, em 
que os profissionais de saúde e pacientes/visi-
tantes precisam manter distanciamentos mí-
nimos para atividades assistenciais e que os 
atendimentos não urgentes ou programados 
deveriam ser suspensos, transitoriamente, ou 
serem remarcados.1 E uma das áreas hospi-
talares a serem reestruturadas, nesse cenário 
de recomendações ministeriais sobre a CO-
VID-19, foram os Centros Cirúrgicos (CC), 
em que as cirurgias eletivas foram reagenda-
das3. Diante desse cenário, suscitou o seguin-
te questionamento: “Como são realizadas, 
nesse cenário atual de Covid-19, as cirurgias 
eletivas nos serviços de saúde do Brasil?”. 

Objetivo

Discorrer sobre a realização de cirurgias 
eletivas, nos serviços de saúde brasileiros, à luz 
das recomendações do Ministério da Saúde 
(MS) e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
com busca no site governamental do MS e no 
site do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acer-
ca das diretrizes de cirurgias eletivas realizadas 
no Brasil, frente a uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional ocasio-
nada pela COVID-19. A busca se deu em maio 
de 2020, com período de recomendações pu-
blicadas no mês de janeiro a maio de 2020. 

Resultados e Discussão

Após a leitura das diretrizes do MS e 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, as reco-
mendações direcionaram sobre a realização 
de cirurgias em casos agudos e de emergên-

cia, em que os pacientes eram submetidos a 
uma avaliação clínica minuciosa, inclusive 
com a realização de testes para COVID19 e 
Raio-X de tórax.4 As salas cirúrgicas são con-
sideradas áreas de alto risco pelo fenômeno 
da aerossolização que é a exposição a altas 
concentrações de vírus geradas em certos 
procedimentos de suporte ventilatório como 
a intubação endotraqueal, ventilação manual 
antes da intubação, ventilação não invasi-
va por pressão positiva, traqueostomia, en-
tre outros. Nesse cenário, recomenda-se um 
número mínimo de funcionários por salas e 
o uso obrigatório de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI). Dentre os EPIs utili-
zados para o cuidado direto, o Ministério da 
Saúde recomenda o uso de gorro, óculos de 
proteção ou protetor facial, máscara cirúr-
gica ou respiradores; avental impermeável 
de mangas compridas e luvas de procedi-
mento. Já, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
direciona para um planejamento das salas 
operatórias quanto a disponibilidade de ter 
mais respiradores; limpeza e desinfecção, ri-
gorosa das salas, entre as cirurgias; cuidados 
em procedimentos laparoscópico e limitar o 
número de visitas no pós-operatório imedia-
to3. No que se refere às cirurgias cardíacas, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), MS 
e as Sociedades Cirúrgicas recomendam as 
suas suspensões temporárias devido ao alto 
risco de complicações pós-operatórias ime-
diatas requerendo, assim cuidados em uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Esses 
órgãos, ainda, se preocupam com o risco de 
contaminação do vírus por meio de infecções 
cruzadas, em pacientes internados em alas 
cirúrgicas. A recomendação, ainda, diz que 
pacientes com problemas cardíacos, com sin-
tomatologia de infarto agudo do miocárdio, 
efetuem ligações para seus médicos e/ou se 
dirigiram, imediatamente, a um hospital de 
urgência e emergência. Estudos revelaram 
que o número de casos de infartos, ocorridos 
em domicílios, aumentou gradativamente 
e os atendimentos hospitalares reduziram. 
Isso se deve ao receio de que o paciente não 
se contamine com o vírus, no atendimento 
hospitalar.5 Nesse sentido, os hospitais devem 
se organizar em dois fluxos de atendimentos, 
tanto para os pacientes quanto para a equipe 
de saúde. O fluxo com coronavírus recebem 
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pacientes confirmados por meio do teste de 
proteína C-reativa (PCR) ou os suspeitos, 
atendidos por profissionais com IgG positivo 
e com uso de EPI. O fluxo sem coronavírus 
atende pacientes com teste de PCR negativo 
e tomografia de tórax normal, atendidos por 
funcionários com IgG negativo ou positivo.5 

Conclusão

Frente ao exposto, percebe-se que a le-
talidade não ocorre, apenas por infecções da 
COVID-19, mas em um cenário mais amplo, 
às vezes inimagináveis ou indesejáveis, de pa-
cientes com diversas patologias clínicas que 
necessitariam de atendimentos de urgência e 
emergência nos serviços de saúde de grandes 
e pequenas cidades brasileiras. E os deter-
minantes de investimentos em treinamento, 
equipamentos e infraestrutura são onerosos 
ao atendimento de pacientes infectados pela 
COVID-19, frente a uma cobertura eficien-
te e sustentável. Assim, os principais desa-
fios dos setores de saúde, até o momento, é 
atender pacientes com COVID-19 e usuários 
em condições clínicas de emergência, em 
fluxos de acesso totalmente independentes e 
seguros. É preciso assegurar que todos esses 
pacientes tenham o seu direito à universali-
zação da saúde e cobertura de cuidados de 
saúde, de forma segura e resoluta. Com essa 
situação posta, o enfermeiro do CC deverá 
gerir cuidados pautados no Processo de En-
fermagem, além da adoção de medidas de 
prevenção e controle de infecções para a CO-
VID-19. Essas estratégias estão pautadas na 
implementação de protocolos de identifica-
ção e isolamento, devido à alta transmissibi-
lidade do vírus Sars-Cov-2; a busca por leitos 
de UTI em cirurgias que necessitam de cui-
dados críticos; a garantia de equipamentos e 
materiais que estruturem as salas cirúrgicas 
e, por fim a proteção aos profissionais de saú-
de pelo uso de todos os EPIs recomendados, 
devido ao efeito da aerossolização.

Descritores: Procedimentos Cirúrgi-
cos Operatórios; Infecções por Coronavirus; 
Serviços de Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS), tem 
como princípios a universalidade, integrali-
dade e equidade, os quais representam o di-
reito da população brasileira, conquistado e 
amparado na Constituição Federal de 1988, 
que garante acesso à saúde para todos1. O 
sistema de atenção à saúde no Brasil ainda 
é segmentado, com fragilidades de comuni-
cação uns com os outros, o que dificulta a 
continuidade e adesão do usuário ao trata-
mento. Para que os serviços de saúde fun-
cionem de forma integrada, efetivamente 
em rede, que possibilita a continuidade do 
cuidado entre os diferentes níveis de atenção 
— primária, secundária e terciária, faz-se 
necessário a reorganização dos serviços de 
saúde, integradas por meio de ações e ser-
viços, sistemas de apoio técnicos, logístico e 
de gestão. E, desta forma, ao evitar a frag-
mentação do sistema de saúde, o SUS con-
templará de fato suas diretrizes, ofertando 
um atendimento de qualidade2.Nesse ínte-
rim, um dos elementos essenciais para que 
as ações e serviços funcionem de forma in-
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tegrada entre os diferentes atores e cenários 
que envolvem a atenção à saúde pública, é 
viabilizar um sistema de comunicação efi-
ciente para conduzir o sistema de referência 
e contra referência (RCR). A integração das 
ações em saúde entre os serviços de atenção 
básica (AB) com a atenção hospitalar pode 
ser considerada um dos grandes desafios do 
sistema de saúde vigente no país, em todas 
as esferas de gestão. Embora diversas estra-
tégias tenham sido elaboradas no sentido de 
ampliar o diálogo entre os diferentes níveis 
de assistência e o empreendimento de esfor-
ços institucionais para viabilizar/organizar 
estruturas técnico administrativas locais, a 
comunicação entre profissionais de diferen-
tes níveis de atenção, ainda é pífia, o que cor-
robora com a reinternação de pacientes por 
agravamento de condições clínicas que po-
deriam ter sido resolvidas com a adequada 
comunicação e acompanhamento na aten-
ção primária. Ressalta-se que o profissional 
que está na linha de frente para atender o 
paciente, é majoritariamente da área de en-
fermagem, que entre as muitas atribuições 
desenvolve atividades assistenciais e de ges-
tão, e está sempre atento às necessidades de 
saúde individuais e coletivas. Para tal, utili-
za-se de senso crítico e criatividade para que 
suas ações possam satisfazer as necessidades 
de saúde da população adstrita, visando a 
promoção da saúde e a qualidade de vida3. 

Objetivo

Descrever a importância da referência 
e contra referência entre diferentes pontos da 
rede de assistência à saúde e as contribuições 
do enfermeiro nesse processo. 

Metodologia

Trata-se de um estudo exploratório e 
descritivo com abordagem qualitativa e des-
crição narrativa dos achados. O estudo foi 
desenvolvido no período de janeiro à março 
de 2019, em um município do extremo oeste 
de Santa Catarina, com doze enfermeiros in-
seridos na Atenção Primária à Saúde (APS). 
A coleta de dados deu-se por meio de en-
trevista balizada por roteiro semiestrutura-

do acerca dos instrumentos utilizados pelos 
participantes para implementar a referência 
e contra referência entre os diferentes pontos 
da rede de atenção à saúde no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). As entrevista foram gra-
vadas e transcritas na íntegra e importadas 
para o Programa NVivo. Os dados coletados 
foram analisados pela técnica de análise de 
conteúdo proposta por Minayo. Ressalta-se 
tratar da apresentação de resultados parciais, 
fruto de trabalho de conclusão de curso de 
graduação intitulado “Percepção dos enfer-
meiros inseridos na atenção primária à saúde 
acerca do trabalho em rede”. 

Resultados e Discussão

Participaram enfermeiros com idade 
entre 20 e 39 anos (n=10; 83%), do sexo fe-
minino (n=11; 92%), com tempo de forma-
do de três à cinco anos (n=6; 50%). Os par-
ticipantes consideram o local de trabalho 
organizado (n=10; 83%), com rito de traba-
lho acelerado (n=6; 50%) e consideram-se 
satisfeitos com os atendimentos realizados 
(n=7, 58%). Da análise qualitativa emergi-
ram duas categorias: a) Comunicação entre 
os diferentes pontos da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS) e; b) Instrumentos utilizados 
para viabilizar a referência e contra referên-
cia entre os diferentes pontos da RAS. Na 
primeira, os participantes afirmam que há 
dificuldade de comunicação entre os dife-
rentes pontos da RAS, sobretudo entre a APS 
e Atenção Terciária (AT), representada pelo 
serviço hospitalar como expressa alguns 
participantes: “Em alguns casos isolados, que 
é um paciente mais crítico eles até nos ligam 
para nos comunicar, [...] ainda existe uma 
distância entre atenção primária e atenção 
terciária, parece que existe um afastamento, 
[...] não dependem um do outro” E10. E, “Po-
deria ser melhor [...] existe um pré conceito 
das duas partes, não só deles mas também 
da nossa. Se fosse conversar um pouquinho 
melhor, [...], conseguiria melhorar muita coi-
sa” E9. Quando questionados sobre a refe-
rência e contra referência foi percebido que 
os participantes reconhecem esta estratégia: 
“É a continuidade do trabalho, né, é traba-
lhar de maneira longitudinal, ou seja, aquele 
paciente que era meu e eu encaminhei pro 

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



384

CAPS, pra oncologia, pra alguma especiali-
dade, enfim, eu não posso querer me livrar 
desse paciente, porque em algum momento 
ele vai retornar” E10. No entanto, não é roti-
na o serviço hospitalar informar a APS para 
acompanhamento do usuário após a alta 
conforme afirma um dos participantes: “De-
pende muito, não é muito comum não, mas se 
for algum caso pede, tem dois, três pacientes 
às vezes tem a necessidade de ir na casa né” 
E8. Quanto aos instrumentos utilizados para 
o sistema de referência e contra referência 
entre os serviços que compõem a RAS, os 
participantes sinalizaram que a comunica-
ção se dá por meio de ligações telefônicas, 
às vezes por papel, entre eles o receituário, 
a agenda eletrônica e raras vezes por e-mail. 
A agenda eletrônica que é um instrumento 
viabilizado pelo serviço hospitalar do muni-
cípio em questão, que pode auxiliar no pro-
cesso de comunicação entre os serviços hos-
pitalar e APS, já que o mesmo disponibiliza 
um breve histórico do paciente e cuidados 
necessários após a alta hospitalar. Assim, a 
APS recebe um alerta via agenda eletrônica 
quando da alta do paciente possibilitando a 
continuidade da assistência. Vale destacar 
que o município dispõe de um sistema cha-
mado Beta o qual liga as unidades de saú-
de com a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), em que são registrados o histórico 
do paciente, procedimentos realizados, local 
de atendimento, entre outros dados. A refe-
rência e contra referência são consideradas 
estratégias que viabilizam colocar em prá-
tica a integralidade, um conjunto de ações 
contínuas em saúde que desde a constitui-
ção de 1988 é importante para a estrutura o 
SUS. O sistema de referência e contra refe-
rência é o encaminhamento de um pacien-
te atendido em um determinado serviço de 
saúde, ou seja, um ponto da rede de aten-
ção, para outro de maior complexidade, já 
a contra referência é o encaminhamento do 
paciente ao seu local de origem pelo serviço 
de referência4. Nesse processo o enfermei-
ro tem um papel de extrema importância, 
orientando a equipe e instrumentalizando-a 
para o uso de ferramentas adequadas a con-
tinuidade da assistência. 

Conclusão

Percebe-se que apesar do esforço reali-
zado pelos serviços, as estratégias de comu-
nicação entre os diferentes pontos da rede 
de atenção à saúde ainda são ineficazes para 
a consolidação do sistema de referência e 
contra referência. A fragilidade de comu-
nicação entre os serviços além de impactar 
na continuidade do cuidado, pode resultar 
em reinternação hospitalar pelo agravamen-
to do quadro clínico, o que aumenta o custo 
para o sistema de saúde. 

Descritores: Comunicação; Enferma-
gem; Continuidade da assistência ao pacien-
te; Gestão em Saúde; Serviços de Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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Introdução

As Residências Multidisciplinares em 
Saúde são parte do processo de desenvolvi-
mento da educação continuada em saúde e 
mostram-se fundamentais, não somente para 
a prática em saúde, mas para o desenvolvi-
mento profissional exercido no contexto da 
prática diária. O ambiente organizacional é 
fundamentalmente constituído por pessoas 
que colaboram com suas competências para 
alcançar os objetivos da instituição, cada qual 
com suas funções, que se integram com o fim 
de realizar as atividades que visam o cuidado 
e atenção aos usuários do sistema de saúde 
e tem como finalidade primária a promoção 
da saúde. É também no ambiente organiza-
cional que se desenvolvem ações efetivas em 
prol da otimização dos métodos e atividades 
e, portanto, as atividades organizacionais e 
relacionais de profissionais e equipes é essen-
cial para a qualidade do trabalho em saúde. 
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As relações de trabalho e atuação dos resi-
dentes dentro dos programas de residência 
multiprofissional se fragmenta em muitos as-
pectos, como a relação entre a equipe multi-
profissional do setor, da própria equipe mul-
tiprofissional com os residentes e pacientes, 
e também, dos residentes com seus pacientes 
e colegas de residência multiprofissional no 
campo prático. Não é possível almejar quali-
dade nos serviços em saúde, sem prospectar 
as relações de trabalho e atuar efetivamente 
nesse contexto organizacional. 

Objetivo

Refletir acerca das relações de trabalho 
vivenciadas no campo da prática em Resi-
dência Multidisciplinar em Saúde. 

Metodologia

A pesquisa em termos de objetivos 
gerais, é classificada como descritiva, sendo 
o meio técnico de investigação, primordial-
mente observacional e a abordagem do pro-
blema da pesquisa é qualitativa. A pesquisa 
observacional foi estruturada descritivamen-
te como um relato de experiência das vivên-
cias durante o início do Programa de Resi-
dência Multiprofissional Integrada em Saúde 
do Idoso e Atenção ao Câncer, da Universi-
dade de Passo Fundo e realizado no Hospital 
São Vicente de Paulo, Passo Fundo/RS. 

Resultados e Discussão

No início das atividades do Programa 
de Residência Multiprofissional Integrada em 
Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer, com o 
primeiro período realizado no setor de onco-
logia, foi necessário um breve período para a 
inclusão efetiva nas equipes que logo mostra-
ram-se relativamente integradas. A percep-
ção, ao longo dos primeiros meses, é que as 
relações entre a equipe multiprofissional do 
setor ocorrem de forma dinâmica, inicial-
mente somos inseridos no posto de trabalho 
onde devemos aprender todas as rotinas e ter 
conhecimentos dos procedimentos padrões e 
dos locais dos materiais. Geralmente as inte-
rações são voltadas para os casos dos pacientes 

e suas necessidades. O convívio dependendo 
dos turnos é amistoso e temos a oportunidade 
de aprendizado com os outros profissionais 
de dentro do setor. De outra parte, observou-
se algumas dificuldades na organização das 
tarefas nas mudanças de turnos, com equipes 
precisando realizar mais tarefas do que ou-
tras, em função da ausência de profissionais 
e de integração apenas relativa, dado que não 
há um trabalho efetivo e conjunto de plane-
jamento integral de todas as atividades, não 
há conhecimento profundo das políticas de 
saúde que orientam as atividades das equipes 
e mesmo da adaptação destas políticas para 
o setor específico; pouca comunicação e no 
caso da enfermagem, carece-se de organiza-
ção das atividades de cuidado com base nas 
teorias da enfermagem. O que potencializa os 
programas de Residência Multiprofissional é 
a possibilidade do trabalho conjunto, a cons-
trução de ações “costuradas” por diferentes 
áreas profissionais, sendo que o que as une, 
neste caso, é a defesa de uma determinada 
política, o bem-estar do paciente e a saúde 
pública1. Importa, portanto, que os profis-
sionais e os residentes tenham consciência 
acerca da sua função principal de cuidar e 
que isso depende da compreensão de que as 
políticas e programas de saúde sejam conhe-
cidas dos profissionais e implementadas na 
rede de atenção em saúde, nas instituições de 
saúde e no setor e que todos os profissionais 
atuem com foco nessas políticas1;2. De outro 
lado, é fundamental que as equipes também 
atuem com foco no bem-estar do paciente e 
na valorização da saúde pública e isso exige a 
harmonia entre profissionais e entre equipes 
que se revezam em setores ou unidades de 
saúde, incluindo os residentes. A residência 
é uma oportunidade de aprendizado e a re-
lação com nossos pacientes é sempre voltada 
para a realização do melhor tratamento den-
tro de nossas capacidades e de atenção para 
todos os detalhes o que exige organização, 
planejamento e o trabalho conjunto efetivo2. 
Pode haver algum grau de integralidade foca-
lizada quando uma equipe, em um serviço de 
saúde, por intermédio de uma boa articula-
ção de suas práticas, consegue escutar e aten-
der, da melhor forma possível, às necessida-
des de saúde trazida por cada um, mas para 
que esta aconteça toda a equipe precisa estar 
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engajada3;. A inserção da Residência Multi-
disciplinar ao campo do trabalho, influencia 
diretamente nas mudanças necessárias do 
modelo de assistência à saúde e se constitui 
em uma atividade que poderá efetivamente 
transformar as relações entre profissionais das 
diferentes áreas, entre equipes, entre os profis-
sionais e a gestão e entre os profissionais e os 
usuários da saúde. E principalmente ajudará 
a desenvolver e disseminar a cultura da edu-
cação continuada como elemento base para a 
evolução das práticas em saúde4. 

Conclusão

As reflexões acerca das relações de 
trabalho no contexto da Residência Multi-
disciplinar aponta para a importância desse 
processo para a inserção dos profissionais re-
cém-formados no campo do trabalho; para a 
continuidade da educação profissional huma-
nizada, para o estímulo às mudanças positivas 
nas instituições e redes de saúde e para a pro-
moção das políticas públicas que devem ser a 
base de todas as ações em saúde. As experiên-
cias já vivenciadas apontam para a complexi-
dade em formar equipes integradas, coesas e 
harmônicas e isso exige que a residência mul-
tidisciplinar atue de forma que tutores e re-
sidentes ampliem sua consciência acerca dos 
desafios do mundo do trabalho. Neste contex-
to, é preciso incluir também a gestão em saú-
de e todos os profissionais que já atuam nas 
instituições de saúde, pois é da integração de 
todos, em prol do cuidado em saúde e da in-
tegralidade que se poderá ampliar a qualidade 
do sistema de saúde e ofertar bem-estar e pra-
zer para os trabalhadores da saúde. 

Descritores: Relações de Trabalho; Re-
sidência Multidisciplinar; Integração; Equi-
pes; Ambiente Organizacional.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

A Revisão Integrativa da Literatura 
(RI) é um meio de pesquisa recentemente in-
serida na área da saúde, sendo subsídio para 
prestação de cuidados de Enfermagem mais 
assertivos. É intitulado como integrativa por 
oferecer dados numerosos sobre determina-
da temática, através de etapas de pesquisa 
rigorosas trazendo aos profissionais de En-
fermagem as últimas e mais efetivas práticas 
clínicas através da evidência, conhecida como 
Enfermagem Baseada em Evidência (EBE)¹. 
Durante a trajetória acadêmica é exposto aos 
alunos do curso de Enfermagem da Universi-
dades do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
na quinta e sexta fase as matérias de Metodo-
logia de Estudo e Pesquisa II e III respectiva-
mente, abordando os diversos conteúdos re-
ferentes aos métodos de pesquisa, sendo um 
deles a RI. Esses métodos de pesquisa podem 
ser aprofundados através da inserção em inú-
meros espaços de aprendizado, como os pro-

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



389

jetos de pesquisa. No curso de Enfermagem 
UDESC há diversos grupos de pesquisa, que 
são regulamentados através da resolução Nº 
004/2007 — CONSUNI², os quais são fomen-
to para uma prática mais assertiva. 

Objetivo

Descrever e discutir sobre as implica-
ções da RI no âmbito da Enfermagem. 

Metodologia

Trata-se de uma Revisão Narrativa da 
Literatura, na qual foram acessados artigos 
online sobre o tema nas bases de dados Bi-
blioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google 
Acadêmico, efetuado leitura e análise, e após 
discutidos os aspectos importantes RI e suas 
implicações para o âmbito da Enfermagem. 

Resultados e Discussão

A prática da pesquisa torna-se uma 
ferramenta relevante para aquisição de in-
formações confiáveis, tendo em vista o con-
texto de saúde, de tecnologia e de comu-
nicação atual. As pesquisas em saúde são 
realizadas por inúmeros meios, como as 
revisões das publicações científicas, pesqui-
sas qualitativas e estudos quantitativos. Na 
metodologia das revisões, a mais vasta é a 
RI, pois engloba os estudos experimentais 
e não-experimentais³. Quanto mais estudos 
com diferentes e amplos métodos de pesqui-
sa incluídos na RI, garante-se um potencial 
de evidência elevado, visto que proporciona 
o aprofundamento do assunto em diversos 
aspectos e áreas de atuação3,4. No campo 
da Enfermagem, esse método configura-se 
em um tipo de pesquisa efetivo das últimas 
atualizações sobre o conteúdo definido, de-
vido suas etapas rígidas de estudo valida-se o 
conhecimento e o tornam aplicável na assis-
tência de Enfermagem. A RI é composta por 
seis etapas fundamentais, a fim de garantir 
maior rigor metodológico e atingir o obje-
tivo proposto¹. O primeiro passo direciona 
para definição da pergunta de pesquisa, onde 
ocorre a escolha do tema central, objetivos e 
descritores do estudo. O segundo passo é a 

investigação na literatura, que estabelece cri-
térios de inclusão e exclusão, busca nas bases 
de dados e seleção dos estudos. O terceiro 
passo consiste na coleta de dados, para carac-
terização, organização e subsídio para poste-
rior análise. No quarto passo temos o estudo 
minucioso dos artigos incluídos, com avalia-
ção crítica. A discussão dos resultados é rea-
lizada no quinto passo evidenciando as boas 
práticas e demonstrando novos caminhos de 
pesquisas. Por fim apresentação que é o sex-
to passo, permite a síntese e divulgação dos 
resultados. Todas as etapas devem estar cla-
ramente expostas e serem aplicadas de modo 
correto¹. Desta forma, neles são agrupados os 
maiores indícios possíveis sobre determinado 
assunto, gerando uma ampliação do conheci-
mento científico sobre o melhor cuidado de 
Enfermagem a ser prestado e identificando o 
pesquisador de referência. A RI é necessária, 
pois a área da saúde apresenta uma enorme 
gama de informações, sendo a categoria de 
Enfermagem responsável pela maioria das 
produções científicas. De encontro a isso, a 
Prática Baseada em Evidências (PBE) possi-
bilita que as melhores ações em saúde sejam 
prestadas, embasadas em produções atuais, 
para que as práticas assistenciais não ocor-
ram de forma empírica, reduzindo erros e 
padronizando os processos de cuidado. É 
necessário que os profissionais que atuam na 
prática utilizem as produções científicas do 
cuidado durante sua assistência, pois obser-
va-se que um número reduzido de profissio-
nais utiliza a EBE, apesar dos benefícios que 
ela gera, como maior evolução profissional, 
segurança para si e o paciente, permitindo 
que seja adaptada a realidade de cada insti-
tuição. No Brasil, essa prática é pouco disse-
minada entre os profissionais que estão na 
assistência, o que proporciona uma lacuna 
entre as pesquisas e sua aplicação, devido a 
carência de informação sobre como realizar 
as buscas e aplicar em sua vivência, demons-
trando que são os Enfermeiros docentes que 
mais produzem e a usufruem5. 

Conclusão

Diante do estudo observa-se a relevân-
cia da RI para Enfermagem, pois ela é um 
instrumento da PBE que permite autonomia 

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



390

e segurança aos cuidados de Enfermagem, 
por meio de suas etapas metodológicas e es-
truturadas, direcionando busca de informa-
ções confiáveis na tomada de decisões, para 
a produção de material na educação conti-
nuada e etapa inicial no o aprimoramento 
em determinado assunto. Apesar disso, sua 
aplicação é defasada na prática assistencial 
cotidiana, o que remete a necessidade de 
maior capacitação dos profissionais de En-
fermagem, principalmente daqueles que 
estão na assistência, sobre a busca dessas 
informações. Sugere-se novos estudos, me-
diante a escassez de pesquisas atuais a res-
peito do assunto na área da Enfermagem. 

Descritores: Enfermagem Baseada 
em Evidência; Cuidados de Enfermagem; 
Metodologia.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa .
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Introdução

Na pesquisa qualitativa, em que se pla-
neja a participação dos implicados no obje-
to investigado, utilizam-se diversas técnicas 
para condução da coleta de dados. A Técnica 
do Incidente Crítico (TIC), proposta por Fla-
nagan em 1973(1), tem sido empregada mais 
recentemente, em pesquisas no campo de saú-
de, sobretudo na enfermagem, pois permite 
elencar fatos importantes relacionados com o 
comportamento em situações específicas. A 
TIC possibilita explorar situações significa-
tivas, segundo a experiência dos entrevista-
dos em relação ao objeto investigado. Assim, 
promove a compreensão de comportamen-
tos, situações e consequências, com vistas a 
subsidiar o planejamento de ações de acordo 
com o que se pretende alcançar mediante sua 
aplicação. Para ser crítico um incidente deve 
ocorrer em uma situação onde o propósito 
ou intenção do ato pareça razoavelmente cla-
ro ao observador e onde suas consequências 
sejam suficientemente definidas, para deixar 
poucas dúvidas no que se refere a seus efei-
tos. Na perspectiva da segurança do paciente, 
tem-se destacado o envolvimento do cidadão 
em sua segurança, promovido por iniciativas 
da Organização Mundial da Saúde (2) e da Po-
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lítica Nacional de Segurança do Paciente(3). 
Nessa concepção, a TIC, enquanto técnica 
para coleta de dados, apresenta-se intrinseca-
mente relacionada ao conceito de experiência 
do paciente(4), o qual aborda temas chaves, 
como interações que ocorrem nos encontros 
de serviço entre usuários e profissionais; cul-
tura organizacional expressa nos comporta-
mentos dos profissionais e percepções dos 
usuários de como o cuidado é reconhecido, 
compreendido e lembrado. Considera-se que 
a TIC tem potencial para cooptar elementos 
que possam alavancar esse envolvimento no 
âmbito dos serviços de saúde. 

Objetivo

Descrever como a técnica de incidente 
crítico é aplicada na coleta de dados em pesqui-
sa qualitativa sobre experiência do paciente. 

Metodologia

Trata-se de estudo de caso, recorte de 
pesquisa desenvolvida em hospital público 
de ensino, do sul do país, cuja coleta ocor-
reu em 2018. Os participantes foram 24 pa-
cientes-famílias e 10 profissionais da equipe 
de saúde da linha de frente. Utilizaram-se 
múltiplas fontes para triangulação de dados: 
Informações sobre protocolos de segurança e 
resultados de indicadores, entrevista e obser-
vação com roteiro semiestruturado pautado 
na TIC. Após transcrição literal dos dados 
secundários oriundos da observação e entre-
vistas, os mesmos foram submetidos à análise 
temática, a qual resultou em único corpus de 
análise, que subsidiou as etapas de pré-aná-
lise, exploração do material e interpretação. 
A pesquisa contemplou os aspectos éticos 
preconizados, sendo aprovada sob o número 
CAEE: 01092918.2.0000.5327. 

Resultados e Discussão

Os resultados consistem na descrição 
detalhada do preparo dos instrumentos e da 
aplicação da TIC, nas etapas de observação 
e entrevista. Para a realização da observação, 
o roteiro foi elaborado com o intuito de deli-
mitar a situação a ser observada, relacionada 

a um processo assistencial com foco na segu-
rança do paciente na execução dos protocolos 
básicos do Programa Nacional de Segurança 
do Paciente. Os processos de interesse foram: 
identificação do paciente, processo de me-
dicação à beira leito, higienização de mãos, 
medidas de prevenção de quedas e lesão por 
pressão, processo de consentimento. O rotei-
ro contemplou descrição do ambiente, qual 
categoria profissional estava sendo obser-
vada, quais outras pessoas estavam presen-
tes, estrutura oferecida para o atendimento, 
como ocorreu o processo assistencial, com 
detalhamento das atividades condizentes aos 
cuidados. A observação foi direcionada para 
o registro dos diálogos, comportamentos e 
impressões do observador durante a intera-
ção entre profissional e paciente, com vistas a 
cooptar a participação do paciente/família no 
cuidado. Portanto, o objetivo não consistiu em 
verificar se o processo estava sendo realizado 
tecnicamente de acordo com o preconizado 
pelas rotinas assistenciais, mas sim, os docu-
mentos institucionais subsidiaram a observa-
ção, em busca dos momentos de participação 
que foram previstos institucionalmente. A eta-
pa de observação totalizou 16 horas, em qua-
tro turnos. Foram observados 30 encontros de 
serviço, ou seja, momentos de interação entre 
profissional da saúde e paciente/família à bei-
ra leito, no momento em que houve a realiza-
ção dos cuidados ou a produção de serviços 
de saúde. Para as entrevistas, organizou-se lo-
cal apropriado, que permitisse franco diálogo 
sem interrupções e com privacidade, em sala 
na própria unidade de internação. As 24 en-
trevistas foram gravadas em áudio, com dura-
ção de 30 minutos em média, cada uma. Dessa 
forma, foi possível obter relatos de experiên-
cias dos pacientes-famílias em relação aos cui-
dados prestados pelos profissionais durante a 
internação no hospital, cujo eixo norteador foi 
a qualidade e segurança do paciente. A con-
dução da entrevista com base na TIC insti-
gou explorar as percepções dos participantes 
em relação ao papel do usuário do sistema de 
saúde, como ator central responsável por sua 
segurança e desvelar atributos de satisfação 
relacionados à segurança do paciente. Após 
acomodação do participante, introduziu-se a 
temática por meio de assertiva orientada pela 
TIC, a qual instigou lembranças do partici-
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pante sobre seu atendimento e cuidados rela-
cionados à segurança assistencial, bem como 
seu envolvimento nos mesmos. A TIC prevê 
que haja uma lacuna de tempo entre a apre-
sentação da assertiva pelo entrevistar e a res-
posta do participante, para que o mesmo pos-
sa acessar suas lembranças, considerando que 
as situações registradas na memória consistem 
naquelas que foram significativas para quem 
as experienciou(4). Ao longo dos relatos dos 
participantes, buscou-se identificar situações, 
quem estava presente na situação, quais foram 
os comportamentos dos envolvidos, inclusive 
os seus (participante) e consequências acerca 
da experiência vivenciada, bem como alterna-
tivas para se alcançar outras consequências, 
instigando o que poderia ter sido diferente. A 
TIC tem potencial para cooptar memórias so-
bre experiências que geraram consequências 
positivas e negativas, sendo necessário que o 
entrevistador tenha conhecimento em pro-
fundidade acerca do tema investigado, bem 
como da aplicação desta técnica de coleta de 
dados para delimitar os três pilares que con-
figuram um incidente crítico: situação, com-
portamentos e consequências(1,5). 

Conclusão

A aplicação da TIC em pesquisas para 
cooptar a experiência dos pacientes requer 
preparo minucioso de suas etapas, com deli-
mitação do objeto em investigação, para di-
recionamento da observação dos encontros 
de serviço, bem como na condução das en-
trevistas. TIC apresentou relação intrínseca 
com o conceito de experiência do paciente, 
considerando que esse envolve interações no 
ambiente de prestação de cuidados, cultura e 
percepções de como o cuidado é reconhecido, 
compreendido e lembrado pelos pacientes. A 
aplicação da técnica possibilitou a compreen-
são de comportamentos e situações, com vis-
tas a subsidiar o planejamento de ações para 
o envolvimento do usuário nas ações de segu-
rança, com base em suas experiências. Além 
disso, instigou explorar as percepções dos 
participantes em relação ao papel do usuário 
do sistema de saúde, como ator central res-
ponsável por sua segurança, sendo capaz de 
apontar limitações e potencialidades para se 
promover essa prática nos serviços de saúde.

Descritores: Pesquisa Qualitativa; Se-
gurança do Paciente; Participação do Pacien-
te; Qualidade da Assistência à Saúde; Assis-
tência Centrada no Paciente.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa 
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Introdução

As mídias sociais exercem grande in-
fluência na sociedade contemporânea, seja 
para o compartilhamento saudável de infor-
mações, socialização interpessoal ou até no 
compartilhamento de informações de cunho 
inverídico. Para o sociólogo Michel Maffesoli, 
estudioso da pós modernidade, a influência 
das tecnologias nos modos de viver das pes-
soas, marcada pela socialização que as pes-
soas realizam por meio da internet e mídias 
sociais é uma das marcas da pós modernida-
de, a qual, o escritor chama de tecnossociali-
dade¹, ². Porém, como tudo na vida cotidiana 
possui dois lados, esse movimento da tecnos-
socialidade possui suas potências. Algumas 
destas limitações cotidianas pode ser a exis-
tência de conteúdos por vezes apelativos, que 
conquistam o indivíduo, mesmo não com-
provada sua veracidade², as cada vez mais 
frequentes “fake news”. Nesse cenário, uma 
esfera amplamente afetada pela tecnossociali-
dade é o campo da saúde, em especial no que 
refere-se às imunizações de crianças menores 
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de um ano, por exemplo, pois muitos de seus 
responsáveis buscam por informações sobre 
o assunto nos meios digitais, e por vezes con-
sidera real dados ou informações sem com-
provação científica e em sites não confiáveis². 

Objetivo

Promover reflexões acerca da tecnos-
socilidade no cotidiano dos profissionais de 
saúde e familiares, no que se refere às imuni-
zações de crianças menores de um ano. 

Metodologia

Estudo descritivo do tipo reflexivo, o 
qual pautou-se em manuais ministeriais que 
versam sobre o Programa Nacional de Imu-
nizações e publicações científicas envolvendo 
a problemática, com respaldo do referencial 
teórico da Sociologia Compreensiva e do co-
tidiano de Michel Maffesoli. 

Resultados e Discussão

O movimento antivacina, que teve seu 
retorno no final dos anos 70 e perdura até os 
dias atuais, é um exemplo da incompreensão 
dos dados científicos e utilização de forma 
incorreta dos meios digitais para dissemina-
ção de informações sobre as vacinas ao pú-
blico em geral.3 No Brasil, no ano de 1975, 
após dois anos da sua formulação, foi insti-
tuído o Programa Nacional de Imunizações 
(PNI), sendo regido pela Lei nº 6.259/75 e 
também pelo Decreto nº 78.231/76.4 Ela foi 
criada com intuito de ampliação da cobertu-
ra vacinal das vacinas que haviam sido inse-
ridas no recém formulado calendário vaci-
nal, realizando por meio deste a organização 
da divulgação de campanhas para imuniza-
ção. Pode-se perceber que na internet, atual-
mente, ainda são encontradas páginas que 
estimulam a não vacinação, pensando nis-
to, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como forma de minimizar a influência desses 
meios, criou uma página que contém dados 
verídicos sobre o tema³. O calendário vaci-
nal que é utilizado atualmente, previne uma 
gama de doenças muito maior que na gênese 
do programa, e atende desde o recém-nasci-

do até o idoso, respeitando as indicações de 
cada vacina por faixa etária, sendo que para a 
realização do controle de doses, cada pessoa 
tem um cartão de vacina, além do controle 
das unidades de saúde pelos sistemas. O sis-
tema próprio de informação deste programa 
é chamado de SI-PNI, o qual propicia muitas 
vantagens aos profissionais da área da saúde, 
como um melhor controle de quantidade e 
qualidade das vacinas necessárias, assim 
como facilita a avaliação do programa4. A 
avaliação dos dados gerados por este progra-
ma fazem com que os profissionais se aten-
tem ao percentual da população que não se 
vacina, ou seja, as pessoas que indiretamente 
fortalecem e/ou apoiam os movimentos anti-
vacina. Pensando em um contexto ampliado 
de saúde e analisando a situação atual, perce-
be se que há uma grande influência midiáti-
ca na tomada de decisões pelas pessoas, aqui 
podemos ressaltar a influência que as mes-
mas exercem nas questões da saúde como a 
aplicação de vacinas em seus filhos5. Em se 
tratando de vacinação muitos pais buscam 
por informações nas redes, e por vezes são 
conduzidos a sites e informações inverídicas 
ou sem comprovação científica, instaurando 
nestes várias dúvidas, como por exemplo, em 
relação à ocorrência de efeitos adversos cau-
sados pelos imunobiológicos. Segundo estu-
dos, a maioria das pessoas que apoiam a não 
vacinação são pessoas com bom nível de es-
colaridade, ou seja, são pessoas mais instruí-
das e com condições financeiras, de classe 
média a alta, incluindo alguns profissionais 
da área. Essas pessoas pautam seus discursos 
também em uma alegação de que as vacinas 
poderiam causar autismo, porém este fato 
não possui comprovação científica, além de 
que o autismo ainda é uma condição de saú-
de a qual não existe uma total compreensão 
de causalidade, seu aparecimento pode ter 
diversas causas e envolver vários fatores². 

Conclusão

As reflexões pautadas nos materiais 
ministeriais e na literatura científica vigente 
possibilitou formularmos algumas considera-
ções acerca do nosso objeto de estudo. Atra-
vés do exposto é perceptível a influência das 
mídias sociais no cotidiano dos profissionais 
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de saúde e das famílias de crianças menores 
de um ano, em especial quando trata-se da 
temática das imunização. Vislumbra-se um 
movimento importante anti-vacinas, uma 
disseminação de informações inverídicas que 
podem acarretar consequências para a saúde 
das crianças, principalmente as menores de 
um ano, pois é até esta idade que as princi-
pais vacinas devem ser aplicadas. Dessa for-
ma percebe-se a vital necessidade que existe 
na sensibilização da população em geral pelo 
acesso e busca de dados científicos e informa-
ções coesas através dos meios digitais confiá-
veis, sendo que isto é um papel fundamental 
do profissional de saúde, como disseminador 
de conhecimentos. 

Descritores: Imunização; Mídias so-
ciais; Movimento contra Vacinação.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. 
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Introdução

O cateter venoso periférico (CVP) é 
um dispositivo de inserção intravenosa, ge-
ralmente utilizado para a administração de 
fluidos e medicamentos intravasculares de 
curto prazo, além de transfusão de hemode-
rivados e outras situações com necessidade 
de acesso direto à corrente sanguínea, como 
cirurgias. A realização desse procedimen-
to invasivo é muito frequente na área hos-
pitalar, sendo elemento fundamental para 
a medicina moderna. Porém, raramente se 
mantém até completada a terapia infusio-
nal indicada.1 Diversos fatores associados 
à Terapia Intravenosa (TIV) ou às caracte-
rísticas do paciente dificultam a obtenção 
do acesso venoso periférico e influenciam a 
ocorrência de complicações, interferindo na 
qualidade da assistência de Enfermagem.2 
No momento da inserção e na continuidade 
dos cuidados com o CVP, temos como prin-
cipais prioridades, a prevenção de infecções 
e o estabelecimento do mesmo, visando a se-
gurança e conforto do paciente, pois podem 
acarretar dor e complicações, como a flebite 
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ou irritação, inflamação do endotélio, a in-
filtração ou extravazamento de líquido nos 
tecidos circundantes, a obstrução2,3, ou até 
a remoção acidental; tudo isso pode ocasio-
nar o aumento no tempo de internação do 
paciente, com elevado custo do tratamento e 
desconforto.4 Um importante procedimento 
na terapia infusional que auxilia na preserva-
ção da integridade do CVP, é a sua adequada 
cobertura ou fixação do dispositivo, para evi-
tar a movimentação e/ou consequente perda 
do dispositivo, mesmo que acidentalmente. 
Os dois tipos de cobertura classificados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária são: 
o de mecanismo de estabilização integrado, 
combinado com um curativo de poliuretano 
com bordas reforçadas e o tradicional com-
binado a um dispositivo adesivo específico 
para estabilização.5 Diante das questões apre-
sentadas, e devido à escassez de referências 
bibliográficas a respeito do tema abordado e 
suas implicações, o estudo busca caracterizar 
os pacientes e avaliar os motivos de retirada 
dos CVPs relacionando-os aos tipos de co-
berturas utilizadas, no sentido de melhorar 
as questões associadas, superar obstáculos 
enfrentados pela equipe de enfermagem, e 
minimizar o risco e o sofrimento de pacien-
tes internados, através do conhecimento. 

Objetivo

Avaliar o tipo de cobertura de cateteres 
venosos periféricos, segundo tipo e compli-
cações locais em adultos internados em uma 
Unidade de Terapia Intensiva. 

Metodologia

Trata-se de um subprojeto de um estudo 
quantitativo de caráter descritivo e retrospec-
tivo de um projeto maior intitulado “Manejo 
de acessos venosos em adultos em um hos-
pital de ensino”. Inicialmente, todos os Res-
ponsáveis Técnicos, médicos e enfermeiros, 
foram consultados, a fim de aprovar a realiza-
ção do projeto na Unidade. Posteriormente, o 
projeto foi enviado para aprovação da Gerên-
cia de Pesquisa e Ensino da instituição de es-
tudo e por se tratar de dados secundários, foi 
realizada uma solicitação ao Comitê de Ética 

em Pesquisa para a dispensa da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE). A população foi composta por 
adultos internados em uma unidade de tra-
tamento intensivo coronariano de um hospi-
tal público de ensino localizado em Uberaba, 
cidade polo da Macrorregião Triângulo Sul e 
referência em alta complexidade em Minas 
Gerais, os dados se encontravam em fichas 
denominadas “Indicadores de Perda de Dis-
positivos”. A coleta de dados foi realizada no 
período de março de 2016 a março de 2018, 
foi utilizado um instrumento para a coleta de 
dados que contempla variáveis referentes ao 
paciente e à punção venosa periférica. Os da-
dos foram duplamente digitados e validados 
em uma planilha do Microsoft Office® do Ex-
cel® e posteriormente exportados e analisados 
no software IBM® Statistical Package for the 
Social Sciences® (SPSS) versão 19.0. 

Resultados e Discussão

Foram consideradas elegíveis e inse-
ridas na pesquisa 19 fichas denominadas 
“Indicadores de Perda de Dispositivos” de 
pacientes admitidos na Unidade de Terapia 
Intensiva Coronariana do respectivo hospi-
tal. A amostra foi composta por maioria de 
adultos do sexo feminino (N=11/ 57,9%), 
com idade superior a 60 anos (N=18/ 94,7%) 
e em relação ao motivo da internação, a 
maioria dos adultos foi internada para pro-
cedimento hemodinâmico (N=13/ 68,4%). 
Em relação ao tipo de cobertura utilizado, 
as coberturas mais realizadas foram com es-
paradrapo (N=14/ 73,7%) seguidas pelas de 
curativo transparente estéril (N=05/ 26,3%) 
em menor número. A instituição de estudo 
não utilizava no momento de coleta de dados, 
dispositivos médicos específicos para promo-
ver a estabilização do CVP, como os estabi-
lizadores. Segundo as recomendações para 
cateteres da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária5, coberturas não estéreis, como o 
esparadrapo não são recomendadas. Quanto 
ao tipo de curativo segundo a topografia da 
punção venosa periférica, observamos que a 
maioria das punções venosas periféricas que 
usaram tanto a cobertura com curativo de es-
paradrapo, quanto com curativo transparente 
estéril, apresentaram como maioria punção 
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no antebraço direito (N=14/ 73,7%). Justifi-
ca-se pelo calibre das veias, que apresentam 
um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, aju-
da na distribuição dos medicamentos admi-
nistrados e reduz o risco de flebite química. 
Em adultos, as veias de escolha para canula-
ção periférica são as das superfícies dorsal e 
ventral dos antebraços. As veias de membros 
inferiores não devem ser utilizadas a menos 
que seja absolutamente necessário, em virtu-
de do risco de embolias e tromboflebite. Po-
demos, assim, perceber que se deve ter caute-
la na escolha da topografia em relação ao tipo 
de procedimento, o calibre necessário, bem 
como as condições do paciente. Em relação 
ao motivo da retirada do cateter venoso pe-
riférico nos curativos realizados com espara-
drapo, o maior motivo foi o término da tera-
pia infusional (N=04/ 21,06%), seguido pela 
retirada por aparecimento de rubor/hipere-
mia (N=03/ 15,78%) e por alta recebida pelo 
paciente (N=02/ 10,50%). Em relação ao mo-
tivo da retirada do cateter venoso periférico 
nos curativos transparentes estéreis destaca-
se a retirada pelo aparecimento de rubor e hi-
peremia (N=02/10,50%). Não há evidencias 
que corroboram com a necessidade de troca 
do dispositivo até o término de terapia na au-
sência de sinais flogísticos, enquanto o cateter 
permanecer funcional. Assim, para minimi-
zar as complicações relacionadas, o local de 
inserção deve ser inspecionado a cada turno, 
e o cateter removido na presença de sinais de 
inflamação, infiltração ou obstrução. 

Conclusão

A cobertura mais utilizada foi o espa-
radrapo, a topografia da maioria das pun-
ções venosas periféricas tanto no curativo 
de esparadrapo, quanto no curativo trans-
parente estéril, foi no antebraço direito. O 
maior motivo da retirada do cateter venoso 
periférico nos curativos com esparadrapo foi 
o término da terapia infusional e nos cura-
tivos transparentes estéreis o aparecimento 
de rubor e hiperemia. Para os profissionais 
da saúde, particularmente a equipe de enfer-
magem envolvida diretamente nesta prática, 
a identificação dos fatores envolvidos nas 
punções venosas periféricas poderá orientar 
em adoção de novas práticas assim como a 

incorporação de tecnologias e outras ferra-
mentas, contribuindo no sucesso do manejo 
das complicações locais.

Descritores: Cateterismo Periférico; 
Enfermagem; Adulto; Hospitalização. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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Introdução

Estudos mundiais têm alertado para o 
aumento do consumo de substâncias psicoa-
tivas (SPAs), de modo que políticas e serviços 
de prevenção e tratamento precisam ser ofe-
recidos a esta população. Dentre alguns servi-
ços, esta as comunidades terapêuticas (CT’s), 
estas são instituições de longa permanência, 
que auxiliam a pessoa com o uso problemá-
tico de álcool e outras drogas a reabilitação, 
ou seja, reconhecer a dependência como uma 
doença crônica a qual pode recair se não esti-
ver fortalecido das consequências do uso em 
sua saúde, vida familiar, social e laboral. A 
dinâmica de tratamento das CTs é a pessoa/
usuário ficar “internados” no local, convi-
vência interna com os demais, com ativida-
des diárias, regras de funcionamento igual a 
todos. São várias as práticas utilizadas como 
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tratamento (não medicamentoso), dentre 
elas está a biblioterapia, entendida como uma 
terapia baseada na leitura, de livros, poemas, 
contos, letras de músicas, e consiste em uma 
reflexão sobre o que foi lido. A partir desta 
abordagem viu-se a possibilidade de desen-
volver esta prática com pessoas/usuários em 
tratamento pelo uso problemático de SPAs. 

Objetivo

Analisar os efeitos da biblioterapia em 
pessoas/usuários em tratamento pelo uso 
problemático SPAs em uma CT. 

Metodologia

Pesquisa qualitativa, tipo pesquisa-a-
ção, como técnica de coleta de dados optou-se 
pelo grupo focal em sessões de biblioterapia 
através de letras de músicas. O público alvo 
serão pessoas/usuários que estão em trata-
mento a mais de 30 dia e maiores de 18 anos. 
As sessões serão quatro, ocorrerão na própria 
CT, que se localiza na área rural de Chape-
có, está programada para ser desenvolvida no 
mês de junho de 2020. Os temas selecionados 
foram: família/amor, frustração/superação, 
sociedade/trabalho e reconstrução. 

Resultados e Discussão

Por esta prática (biblioterapia) não ser 
comum com este público, e sim algo novo es-
pecialmente quando desenvolvido por enfer-
meiros (a), tem-se uma certa expectativa nas 
pesquisadoras quanto aos resultados. Con-
tudo entende-se que a biblioterapia auxiliará 
na redução da ansiedade, na reflexão de com-
portamentos e das relações sociais, familia-
res, no autoconhecimento, entre outros. Es-
tudos tem mostrado que o estresse, ansiedade 
e a depressão são as principais queixas apon-
tados por pessoas em usos problemáticos de 
SPAs, a biblioterapia possibilitará emergir tais 
queixas e suas causas, para tal todas as sessões 
serão acompanhadas pela psicóloga da CT. 

Conclusão

Acredita-se que a prática da bibliotera-
pia trará pontos positivos para os internos e 
para enfermagem, embora seja benéfico, os 
profissionais de enfermagem pouco conhecem 
sobre tal , com os variados públicos entendem 
a importância que essa prática tem a ofere-
cer, constituindo uma estratégia eficaz para 
a humanização do cuidado, melhora a saúde 
mental, proporciona conforto emocional tanto 
para os pacientes quanto para os profissionais 
e reconhecem a diferença de humor, antes e 
depois da aplicação da biblioterapia. 

Descritores: Enfermagem; Bibliotera-
pia; Promoção da Saúde; Saúde Mental.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. 
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COBERTURA VACINAL 
EM MENORES DE UM 

ANO NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS: UMA 

ANÁLISE ESPACIAL

PEREIRA, Matheus 
Adriano Divino511; 

GUIMARÃES, Eliete 
Albano de Azevedo512; 

ARCÊNCIO, Ricardo 
Alexandre513;

 ARROYO, Luiz Henrique514; 
FERREIRA, Ana Paula515; 

PIRES, Maria Campos516

 
E-mail para correspondência: 

mth.adri@gmail.com

511 Enfermeiro. Mestrando em ciências. Universidade 
Federal de São João del-Rei — Campus Centro Oeste;
512 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Uni-
versidade Federal de São João del-Rei — Campus 
Centro Oeste;
513 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem de Saúde Pú-
blica. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;
514 Fisioterapeuta. Doutorando em Enfermagem de Saú-
de Pública. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;
515 Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal 
de São João del-Rei — Campus Centro Oeste;
516 Graduanda em Medicina. Universidade de Itaúna.

Introdução

A vacinação é uma das formas mais 
econômicas de melhorar a sobrevivência in-
fantil nos países em todo o mundo. Ao asso-
ciar métodos estatísticos geoespaciais junto 
a dados de cobertura vacinal, é possível al-
cançar um avanço significativo no monito-
ramento e identificação de áreas de risco aos 
serviços de imunização. Isso auxilia gestores 
e profissionais da saúde, no planejamento de 
estratégias de intervenção a partir de infor-
mações práticas e precisas. 

Objetivo

Analisar a distribuição espacial da co-
bertura vacinal (CV) em menores de um ano, 
no Estado de Minas Gerais (MG). 

Metodologia

Estudo ecológico das coberturas vaci-
nais em menores de um ano, registradas no 
Sistema de Informação do Programa nacio-
nal de Imunizações (SIPNI), em 2018. Fo-
ram consideradas as vacinas: BCG, Rotavírus 
(VORH), Meningocócica C (MNC), Pneu-
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mocócica conjugada 10-valente (VPC10), 
Pentavalente (DTP/Hib/HB), Poliomielite 
e Febre Amarela (FA). Aplicou-se a técnica 
de análise espacial denominada scan espa-
cial, com o objetivo de localizar os aglome-
rados de risco espacial (RE). Os municípios 
mineiros foram considerados como unida-
de de análise. O risco espacial foi estimado 
pelo software SatScan 9.6 e seus respectivos 
intervalos de confiança em 95% (IC95%). 
Também foram construídos mapas temáticos 
contendo os achados do scan espacial, com o 
auxílio do software ArcGIS 10.6. 

Resultados e Discussão

Para análise espacial todos os 853 mu-
nicípios de MG foram considerados. Aglo-
merados de RE para baixa CV foram identifi-
cados em todas as vacinas. Observa-se que a 
vacina BCG apresenta uma grande diferença 
regional, possuindo um RE elevado (RE:0,80, 
IC95%: 0,79-0,81) na região norte e um baixo 
RE (RE: 1,16, IC95%: 1,15-1,17) na região sul. 
Destaca-se um padrão aproximado de áreas 
com risco espacial elevado nas vacinas MNC, 
VCP10, Pentavalente e VORH, com aglo-
merados em todas as regiões do estado. Os 
aglomerados de baixo RE se equipararam em 
quantidade, quando relacionados aos de alto 
RE, nas vacinas BCG, VORH, MNC, VPC10 
e Pentavalente. Já nas vacinas Poliomielite e 
FA, o número de aglomerados de baixo RE 
foi menor quando comparado ao de alto RE. 

Conclusão

O estudo evidenciou as diferentes re-
giões do estado com maior ou menor RE 
para baixas CV. Verificou-se que essas regiões 
apresentam proximidades entre algumas va-
cinas, o que demonstra a princípio, uma pari-
dade em suas características socioambientais.

Descritores: Epidemiologia; Vacinas; 
Cobertura Vacinal; Análise espacial.

Eixo temático: Produção do conheci-
mento: Pesquisa. 

Financiamento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).

EI
X

O
 3

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: P

ES
Q

U
IS

A



404

ELEMENTOS QUE 
DIFICULTARAM 

E ESTRATÉGIAS 
QUE FACILITARAM 

O PROCESSO DE 
MUDANÇA DE GÊNERO

GUAREZI, Yuli Paula517; 

FERRAZ, Lucimare518

 
E-mail para correspondência: 

yuli.paula@unochapeco.edu.br

517 Psicóloga, mestranda em Ciências da Saúde da Uni-
versidade Comunitária da Região de Chapecó (UNO-
CHAPECÓ);
518 Enfermeira. Doutora. Professora da Universidade Co-
munitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A transgeneridade é um percurso de-
lineado por pessoas que desejam pertencer 
ao gênero contrário do seu nascimento. Os 
transgêneros ou transexuais, são pessoas que 
não se identificam com o gênero biológico, e 
no decorrer da vida buscam estratégias para 
realizar esta transição. Neste sentido, torna-
se relevante a discussão a respeito dos ele-
mentos que dificultaram e as estratégias que 
facilitaram, frente aos caminhos percorridos 
no processo de transgeneridade. 

Objetivo

Apresentar elementos que dificultaram 
e estratégias que facilitaram o processo de 
mudança de gênero. 
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Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo cen-
trado no método da história oral. Participa-
ram do estudo seis pessoas transgêneras da 
cidade de Chapecó-SC. Foram realizadas en-
trevistas em profundidade semiestruturadas 
entre o segundo semestre de 2019 e primeiro 
semestre de 2020. A análise dos dados deu-se 
por meio da Análise do Conteúdo. 

Resultados e Discussão

Um dos elementos que dificultou está 
relacionado a falta de atenção do SUS frente 
a pessoa transgênera. Destacam-se aspectos 
como falta de informações, escassez de re-
cursos para tratamentos hormonais, demora 
de meses ou anos para receber atendimen-
to, além casos de transfobia de profissionais 
da saúde, para com as pessoas transgêneras. 
Além disso, outros aspectos que dificulta-
ram estão ligados ao preconceito da socie-
dade em geral, bem como, da rejeição fami-
liar em casos extremos. Frente as estratégias 
que facilitaram no processo de transgeneri-
dade, identificaram-se três grandes redes de 
apoio, sendo a família, os amigos e o trata-
mento com psicoterapia. Cada rede de apoio 
contribuiu à sua maneira, estratégias como 
ajuda financeira para tratamentos hormo-
nais ou cirurgias estéticas, psicoterapia com 
profissionais capacitados para atender o pú-
blico transexual e até aconselhamento com 
pares transexuais foram estratégias que au-
xiliaram. Embora a família apareça como 
uma dificuldade frente a rejeição da pessoa 
transexual, ela em momentos também surge 
como rede de apoio, no caso de alguns par-
ticipantes em específico. 

Conclusão

Nota-se que existem muitas dificulda-
des a partir do momento em que a pessoa 
transexual conta a sociedade sobre a forma 
como se sente. No entanto, entende-se que a 
essência de todas as dificuldades está direcio-
nada ao preconceito e não aceitação do trans-
gênero na comunidade. Apesar de os pontos 
positivos serem menos evidentes, eles tam-
bém existem, provando que há em partes e 
em casos específicos o acolhimento da pessoa 
transexual, todavia, é algo que ainda precisa 
ser lapidado, possibilitando a estes indivíduos 
o atendimento adequado, sobretudo na área 
da saúde pública de forma igualitária.

Descritores: Transfobia; Transexual; 
Transexualidade.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. EI

X
O

 3
Pr

od
u

zi
nd

o 
C

on
h

ec
im

en
to

: P
ES

Q
U

IS
A



406

FATORES DE RISCO 
ASSOCIADOS AO 

DESENVOLVIMENTO DA 
SÍNDROME METABÓLICA 

EM ADULTOS OBESOS 

ARAÚJO, Wilkslam Alves519; 
ANDRADE, Karoline 

Teixeira Passos520; 
ARAÚJO, Izabelle Silva521; 
SOUZA, Cícero Santos522; 

MAIA, Gabriela Lemos 
de Azevedo523; 

CARVALHO, Ferdinando 
Oliveira524

 
E-mail para correspondência: 

wilkslam@hotmail.com

519 Enfermeiro, Mestre em Ciências da Saúde e Biológi-
cas, Doutorando em Enfermagem e Saúde na Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB);
520 Nutricionista, Mestre em Ciências da Saúde e Bioló-
gicas pela Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF);
521 Nutricionista, Mestre em Ciências da Saúde e Bioló-
gicas pela Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF);
522 Acadêmico de Medicina na Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB);
523 Farmacêutica, Doutora em Produtos Naturais e Sin-
téticos Bioativos, Professora da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (UNIVASF);
524 Educador Físico, Doutor em Educação Física, Pro-
fessor da Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF).

Introdução

A obesidade é um importante fator de 
risco para doenças cardiovasculares e me-
tabólicas, que tem sido frequentemente as-
sociada ao desenvolvimento da síndrome 
metabólica em adultos. Portanto, os seus 
componentes de critério diagnóstico devem 
ser identificados precocemente em grupos 
populacionais com diferentes características. 

Objetivo

Avaliar a frequência de fatores de risco 
para síndrome metabólica e sua associação 
com a obesidade em adultos. 

Metodologia

Estudo transversal realizado em adul-
tos obesos sem diagnóstico de doenças crô-
nicas não transmissíveis, com base em dados 
coletados em 2018 pelo Projeto EBU (parecer 
CEP/UNIVASF nº 2.233.563 e protocolo de 
registro nº RBR-29VKVT). A obesidade foi 
definida por meio do cálculo do Índice de 
Massa Corporal. O nível de atividade física 
foi avaliado por pedômetro. A agregação de 
pelo menos três ou mais dos seguintes fato-
res de risco, foi considerada como indicador 
da Síndrome Metabólica: medida da circun-
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ferência abdominal > 88 cm para mulheres e 
> 102 cm para homens; pressão arterial sis-
tólica ≥ 130 mmHg, pressão arterial diastó-
lica ≥ 85 mmHg; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL; 
colesterol da lipoproteína de alta densidade 
< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para 
mulheres e glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL. 
Utilizou-se estatística descritiva e teste exato 
de Fisher para verificar associação entre as 
categorias de prevalência dos componentes 
da sídrome metabólica (≥ 3 fatores de risco 
ou ≤ 2 fatores de risco) com as suas variáveis 
de critério diagnóstico, considerando um ní-
vel de significância de 5%. Os dados foram 
processados no SPSS versão 22.0. 

Resultados e Discussão

Foram avaliados 40 adultos obe-
sos (33,85±8,44 anos; 94,35±14,67 kg; 
162,99±7,36 m; 35,58±4,15 kg/m2), em 
sua maioria eram do sexo feminino (75%) 
e sedentários (3877,35±2041,05 passos/
dia). Observou-se que 75% dos indivíduos 
tiveram três ou mais componentes de crité-
rio diagnóstico para síndrome metabólica. 
Os componentes da síndrome metabólica 
apresentaram associação com as variáveis 
de triglicerídeos (p=0,003), pressão arterial 
(p=0,009) e glicemia de jejum (p=0,001). A 
categoria de três ou mais componentes teve 
maior prevalência de indivíduos com circun-
ferência abdominal elevada (n=30; 100%), 
baixos níveis de colesterol da lipoproteína 
de alta densidade (n=25; 80%) e glicemia 
de jejum aumentada (n=19; 63,3%). Entre 
os indivíduos com até dois componentes 
da síndrome, observamos predominância 
de circunferência abdominal elevada (n=9; 
90%) e baixos níveis de colesterol da lipo-
proteína de alta densidade (n=8; 80%). 

Conclusão

Houve elevada prevalência dos fatores 
de risco para síndrome metabólica em adul-
tos obesos sem diagnóstico de doenças crô-
nicas não transmissíveis, que estiveram mais 
associados com triglicerídeos, pressão arte-
rial e glicemia de jejum. 

Descritores: Adultos; Obesidade; Sín-
drome metabólica.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. 

Financiamento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES). Fundação de Amparo à Ciên-
cia e Tecnologia do Estado de Pernambuco 
(FACEPE). 
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IMPORTÂNCIA 
DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NAS 
ORIENTAÇÕES SOBRE O 

JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO

SALCHER, Graziele525;

 CECCONELLO, Carine526;

 SCHMIDT, Alexandre527;

 SCHNEIDER, Luana Roberta528;

 RIGOTTI, Diego Boniatti529;

 FERRAZ, Lucimare530

E-mail para correspondência: 
grazisalcher@gmail.com

525 Discente do curso de medicina, na Universidade Co-
munitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ);
526 Discente do curso de medicina, na Universidade Co-
munitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ);
527 Médico residente em Anestesiologia da Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira / Hospital Regional 
do Oeste (AHLVF/HRO) (UNOCHAPECÓ);
528 Enfermeira, Doutoranda em Ciências da Saúde 
pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ);
529 Médico anestesiologista, Docente do curso de me-
dicina, na Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECÓ);
530 Enfermeira, Doutora em Saúde Coletiva, Docente 
do curso de medicina, na Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ).

Introdução

O jejum pré-operatório faz parte da ro-
tina cirúrgica, inicialmente instituído com o 
intuito de diminuir o risco de broncoaspira-
ção decorrente de vômito e regurgitação. Es-
tudos vêm mostrando que abreviar o tempo 
de jejum pré-operatório não apresenta risco 
de aspiração e ainda melhora a resposta me-
tabólica ao trauma. A equipe de enferma-
gem apresenta função essencial na atenção 
ao paciente no pré-operatório, desenvolven-
do cuidados e orientação de preparo físico 
e emocional com a finalidade de melhorar a 
recuperação e evitar complicações. 

Objetivo

Descrever a importância das orienta-
ções da equipe de enfermagem no pré-ope-
ratório de pacientes submetidos a cirurgias. 

Método

Estudo quantitativo do tipo transversal 
com delineamento descritivo. Foram sele-
cionados por amostra aleatória simples 198 
pacientes que passaram por cirurgia eletiva 

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



409

no período de outubro de 2019 a março de 
2020, em um hospital de referência no oeste 
catarinense. Estes responderam um formulá-
rio estruturado contendo informações acer-
ca das orientações sobre o jejum pré-opera-
tório. Foram incluídos adultos e idosos sem 
diagnóstico prévio de comorbidades que 
pudessem aumentar o risco de broncoaspi-
ração durante a indução anestésica. 

Resultados e Discussão

A maioria (98%) dos pacientes recebeu 
orientação quanto a realização do jejum pré
-operatório. Destes, 27% foram orientados 
pela enfermagem, recebendo ou não orien-
tação de outro profissional, entretanto, 18% 
receberam orientação exclusiva de enfer-
meiros. O procedimento cirúrgico necessita 
de preparo prévio, o qual é garantido pela 
atuação da enfermagem ao orientar sobre 
o uso de medicações, jejum pré-operatório 
e orientações acerca do procedimento.  Em 
muitos hospitais os enfermeiros são a prin-
cipal fonte de comunicação e instrução sobre 
o jejum pré-operatório aos pacientes. Contu-
do, orientações sobre o jejum repassadas de 
forma geral, para cirurgias num determinado 
período, devem ser evitadas devido às parti-
cularidades de cada paciente. 

Conclusão

Considera-se que é importante o cui-
dado da equipe de enfermagem no preparo 
do paciente cirúrgico. Tendo em vista a im-
portância do jejum adequado na resposta ao 
trauma e prevenção de comorbidades pós
-operatórias os enfermeiros estão na linha de 
frente de atenção aos pacientes e contribuem 
no manejo destes no pré-operatório. Sendo 
assim, enfatiza-se a relevância da criação de 
protocolos multimodais que padronizem a 
assistência pré-operatória das equipes para 
o estabelecimento de critérios de indicação, 
tempo recomendado e importância do jejum 
pré-operatório, a fim de evitar complicações e 
insatisfação no período pós-operatório.

Descritores: Jejum; Cuidados pré-opera-
tórios; Assistência perioperatória; Cuidados de 
enfermagem; Complicações pós-operatórias.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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O CONSUMO DE 
SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS POR 
ACADÊMICOS 

DE GRADUAÇÃO: 
UMA QUESTÃO DE 

SAÚDE PÚBLICA

LOVISON Robson531; 

ASCARI Tania532; 

KOLHS Marta533

E-mail para correspondência: 
robson0910q@gmail.com

531 Enfermeiro Residente de Atenção ao Câncer pela 
Universidade de Passo Fundo, Hospital São Vicente de 
Paulo e Secretaria Municipal de Passo Fundo;
532 Enfermeira e Psicóloga, Mestre em Enfermagem. 
Docente da Universidade do Esado de Santa Catarina;
533 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Docente da 
Universidade do Esado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A entrada na universidade é uma nova 
etapa da vida, especialmente para os jovens 
e que traz movimentos complexos como o 
acesso e o consumo excessivo de psicoativos 
entre jovens de todas as classes sociais, seja de 
drogas lícitas ou ilícitas. 

Objetivo

Trata-se de estudo com o objetivo de 
verificar o uso das substâncias psicoativas 
(SPAs) entre universitários de graduação de 
um Centro de Ensino Superior. 
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Metodologia

Realizou-se pesquisa quantitativa, epi-
demiológica transversal. A coleta de dados 
deu-se por um questionário semiestrutura-
do disponibilizado no Google Formulários; a 
análise de dados quantitativos foi realizada por 
meio de uma análise descritiva simples, a par-
ticipação na pesquisa foi anônima, sendo deci-
são individual e voluntária de cada acadêmico. 

Resultados e Discussão

Participaram da pesquisa 357 univer-
sitários, dos cursos de enfermagem, enge-
nharia de alimentos, engenharia química e 
zootecnia. O estudo apontou que o consumo 
de SPAs por parte desse segmento populacio-
nal é maior, quando comparado a população 
geral; o número maior de consumidores está 
entre as idades de 18 a 24 anos e a maioria 
experimentou pela primeira vez entre os 12 
e 17 anos. O álcool apareceu como o mais 
consumido, seguida do tabaco e da maconha. 
Não muda a prevalência do uso do álcool 
características como religião, etnia ou curso 
acadêmico que frequenta. A motivação para 
o consumo de álcool também é variada e a 
maioria consome álcool socialmente. 

Conclusão

A pesquisa mostra o alto índice de uso 
de substâncias psicoativas por parte dos pes-
quisados, com objetivo de aliviar algumas si-
tuações desagradáveis bem como para se in-
serir em grupos. O estudo também mostra a 
necessidade de abordar o tema nos currículos 
de graduação e formulação de políticas nas 
Instituições de Ensino Superior direcionadas 
para prevenção ao uso de substâncias psicoa-
tivas, bem como, formular políticas públicas 
voltadas a prevenção, integrando vários seto-
res da sociedade e profissionais da saúde. Nes-
te cenário reconhece-se que a enfermagem 
tem papel preponderante na medida em que 
está próxima da comunidade e tem capacita-
ção para a promoção da saúde e a conscienti-
zação junto às pessoas e aos grupos sociais de 
diferentes idades, formação e cultura.

Descritores: Universitários; Substân-
cias Psicoativas; Saúde Pública.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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O PROCESSO EXISTENTE 
ENTRE SENTIR A 

NECESSIDADE E 
EFETIVAR A MUDANÇA 

DE GÊNERO

GUAREZI, Yuli Paula534; 

FERRAZ, Lucimare535

 
E-mail para correspondência: 

yuli.paula@unochapeco.edu.br

534 Psicóloga, mestranda em Ciências da Saúde da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNIOCHAPECÓ);
535 Enfermeira. Doutora. Docente da Universidade Co-
munitária da Região de Chapecó (UNIOCHAPECÓ) 
e Universidade do Estado de Santa catarina (UDESC).

Introdução

A transgeneridade ou transexuali-
dade é um processo que ocorre quando o 
ser humano passa a sentir que pertence ao 
gênero contrário daquele de origem do seu 
nascimento seja masculino ou feminino, e 
decide alterar tais condições. A partir do 
momento que se passa a buscar procedi-
mentos objetivando pertencer ao gênero 
oposto de seu nascimento, o indivíduo tor-
na-se transgênero ou transexual. 

Objetivo

Conhecer o processo existente entre 
sentir a necessidade e tomar a decisão de efe-
tivar a mudança de gênero. 
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Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo cen-
trado no método da história oral. Participa-
ram do estudo seis pessoas transgêneras da 
cidade de Chapecó-SC. Foram realizadas en-
trevistas em profundidade semiestruturadas 
entre o segundo semestre de 2019 e primeiro 
semestre de 2020. A análise dos dados deu-se 
por meio da Análise do Conteúdo. 

Resultados e Discussão

Identificou-se em todas as narrativas, 
que as sensações de não pertencer ao gênero 
biológico se apresentaram ainda muito cedo, 
no período da infância. Mesmo que sem uma 
compreensão total do que se tratava este sen-
timento, os relatos apontam que nesta fase 
da vida, já era existente uma sensação de que 
algo estava desconfortável a respeito do gê-
nero biológico. Os primeiros desconfortos 
foram notados pelas pessoas transgêneras, ao 
vivenciarem situações impostas socialmente 
como sendo exclusivas do seu gênero femini-
no ou masculino, como por exemplo, brincar 
de boneca pelo fato de ter nascido menina, e 
sentir incômodo com isto. Após as primeiras 
vivências na infância, notou-se que no perío-
do de pré-adolescência e adolescência já havia 
maior desejo por objetos e experiências do 
gênero oposto. Já da adolescência para a vida 
adulta, observa-se a grande tomada de decisão 
para a efetivação frente a mudança de gênero.

Conclusão

Conclui-se que cada fase da vida do su-
jeito transgênero é marcada pelo desejo e a 
busca por procedimentos objetivando chegar 
no gênero que sente pertencer, iniciando ainda 
no período da infância e concretizando-se no 
final da adolescência e início da vida adulta.

Descritores: Transexualidade; Transe-
xual; Gênero.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa .
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SOU MULHER, TENHO 
UMA POLÍTICA DE 

SAÚDE, MESMO 
ASSIM AINDA SOU 

VULNERÁVEL!

SANTOS, Caroline Ribeiro dos536; 
PEIXOTO, Myllena Ferreira537;

 SANTOS, Anderson 
Batista dos538; 

CONCEIÇÃO, Vander 
Monteiro da539; 

MASSAROLI, Aline540;
ARAÚJO, Jeferson Santos541

 
E-mail para correspondência: 
carolinerribeirro@gmail.com

536 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS). Chapecó/SC, Brasil;
537 Sanitarista. Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará (UNIFESSPA). Faculdade de Saúde Coletiva. 
Marabá/PA, Brasil;
538 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS). Chapecó/SC, Brasil;
539 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor 
Adjunto do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Chape-
có/SC, Brasil;
540 Enfermeira, Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Chape-
có/SC, Brasil;  
541 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor 
Adjunto do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Chape-
có/SC, Brasil.

Introdução

As vulnerabilidades femininas e suas 
relações políticas influenciam as práticas de 
saúde. As ações de atenção à saúde da popu-
lação de Lésbicas, Gays, bissexuais e tran-
sexuais (LGBT) foram originadas em uma 
parceria dos Movimentos Sociais com o Mi-
nistério da Saúde na luta em combate à epide-
mia de HIV/AIDS e com o passar do tempo 
foram ganhando forças no que diz respeito 
as outras áreas que demandavam cuidados 
na área da saúde (CARDOSO e FERRO, 
2012). No entanto, apesar dos avanços rea-
lizados ainda é perceptível certa dificuldade 
dos serviços de saúde no atendimento à essa 
população, por essa razão a Política Nacio-
nal de Saúde Integral LGBT é vista como um 
importante marco para as políticas de saúde 
no, uma vez que legitima as necessidades e 
demandas dessa população. No contexto dos 
serviços de saúde os efeitos da distinção bi-
nária e/ou de gênero apresentam-se de forma 
expressiva, já que existem áreas de cuidado 
‘separadas por gêneros’ (saúde do homem, 
saúde da mulher) e voltados para o cuida-
do somente do corpo físico. Busca-se então 
enfatizar a importância do preparo do pro-
fissional de saúde, para que o mesmo possa 
ter segurança ao debater e discutir questões 
sobre a temática e principalmente no aten-
dimento à população LGBT, desde a sua for-
mação teórica (MEINERZ, 2011). 
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Objetivo

Compreender os saberes que mulheres 
LGBT e profissionais de saúde compartilham 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
LGBT, e analisar as possíveis implicações e 
vulnerabilidades proporcionadas por esses 
saberes para a promoção da saúde. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa interpreta-
tiva o qual será operacionalizada por meio 
do Círculo Hermenêutico-Dialético. Partici-
param do estudo um total de doze pessoas, 
sendo dividido em dois grupos, um com mu-
lheres LGBT, e o outro com profissionais de 
saúde. Os dados foram analisados por meio 
da Análise Hermenêutica. 

Resultados e Discussão

Por meio do processo hermenêutico e 
com o auxílio do conceito de vulnerabilida-
de, foi possível interpretar que as mulheres 
LGBT apresentam vulnerabilidades sociais 
e profissionais de saúde, vulnerabilidades 
programáticas, que configuram-se como 
riscos para a promoção da saúde, repercu-
tindo estes em diversas implicações como a 
violação dos direitos humanos, a redução da 
assiduidade e consequentemente a não bus-
ca por serviços de saúde por estas mulheres. 
Os saberes compartilhados sobre a Política 
Nacional de Saúde LGBT, neste contexto, 
coexistem em um cenário teórico que en-
frenta entraves para serem implementadas 
na prática. Os quais destacam-se a ausência 
de capacitações profissionais, programas de 
saúde específicos e estratégias de cuidados. 

Conclusão

Frente as evidências apresentadas, 
compreendemos que no atual cenário políti-
co e social, onde o movimento LGBT está in-
serido, este ainda vem enfrentando represá-
lias de ordem ideológica, moral, ética, sendo 
enquadrados em grupos que os apresentam 
como minorias, a pesar de representarem um 
coletivo de milhares de pessoas. Neste cená-
rio, a Saúde Coletiva deve desempenhar o pa-
pel fundamental no apoio a luta pela garantia 
de direitos básicos dessa população. Estabele-
cer possíveis estratégias que fortaleçam que o 
acesso a saúde seja realizado de forma huma-
nizada, acolhedora e universal, de forma que 
minimize as vulnerabilidades. 

Descritores: Minorias Sexuais e de Gê-
nero; Mulheres; Saúde Coletiva; Vulnerabili-
dade; Política Pública; Pessoal de Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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VALIDAÇÃO DA ESCALA 
DE AVALIAÇÃO DA 
CONSERVAÇÃO DE 

IMUNOBIOLÓGICOS

AMARAL, Gabriela Gonçalves542; 
OLIVEIRA, Valéria 

Conceição de543; 
GUIMARÃES, Eliete 

Albano de Azevedo544; 
REIS, Ilka Afonso545; 

VIEGAS, Selma Maria 
da Fonseca546; 

PINTO, Ione Carvalho547 
 

E-mail para correspondência: 
g.enf@hotmail.com

542 Enfermeira, Mestra em Ciências, Universidade Fe-
deral de São João del-Rei, Campus Centro-oeste;
543 Enfermeira, Doutora em Ciências, Universidade Fe-
deral de São João del-Rei, Campus Centro-oeste
544 Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde, Universi-
dade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-oeste;
545 Estatística, Doutora em Sensoriamento Remoto, 
Universidade Federal de Minas Gerais;
546 Enfermeira, Doutorado em Enfermagem, Universida-
de Federal de São João del-Rei, Campus Centro-oeste;
547 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Universidade 
de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.

Introdução

Tendo em vista o caráter imprescindí-
vel da cadeia de frio (CF) de conservação de 
imunobiológicos para efeito da imunização, 
torna-se fundamental a validação de um ins-
trumento que possa mensurar a manutenção 
dessa cadeia, baseando-se nas normas do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

Objetivo

Realizar a validação da Escala de Ava-
liação da Conservação de Imunobiológicos 
(EACI). 

Metodologia

Trata-se de um estudo metodológico 
baseado nas orientações do Consensus ba-
sed standards for the election of health status 
measurement instruments, realizado em Mi-
nas Gerais (MG), entre 2017 e 2018. O estu-
do compreendeu 275 salas de imunização e 
foi realizado em três etapas: (1) estudo pilo-
to para verificação da compreensibilidade da 
EACI; (2) análise da consistência interna e 
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reprodutibilidade temporal, por meio do teste
-reteste, para fins de certificar a confiabilidade 
da EACI, utilizando-se o coeficiente alfa de 
Cronbach e o coeficiente de correlação intra-
classe, respectivamente; (3) análise da valida-
de de construto por meio do teste de hipóteses 
e da validade estrutural, utilizando o teste de 
Mann-Whitney para comparação das me-
dianas dos grupos-critérios e análise fatorial 
exploratória para definição estrutural. A cole-
ta de dados se deu por meio da aplicação da 
EACI, além de observações diretas nas salas 
de imunização, aos profissionais enfermeiros, 
responsáveis técnicos pelas salas de imuniza-
ção, ou aos auxiliares/técnicos de enfermagem 
designados pelos enfermeiros, na respectiva 
sala de imunização, a fim de facilitar as obser-
vações. Para a coleta de dados foram realizadas 
em média 16 viagens, com duração de uma se-
mana para cada viagem, a fim de visitar todas 
as salas de imunização dos 53 municípios da 
Macrorregião Oeste — MG, correspondendo 
em média a 100 dias de coleta de dados. 

Resultados e Discussão

No estudo piloto, foi atestada a com-
preensão dos itens, bem como a clareza da sua 
linguagem, não sendo necessária a revisão dos 
mesmos; os itens apresentaram-se consistentes 
internamente (alfa de Cronbach: 0,72 [IC95%: 
0,666 a 0,763]) e reprodutíveis temporalmente 
(CCI: 0,948 [IC95%: 0,911 a 0,981]), além de 
serem capazes de explicar uma proporção da 
variância de 72% e discriminar os grupos-cri-
térios (p = 0,0025). A versão final da EACI, 
confiável e válida, é composta por 5 itens ava-
liativos e 7 itens descritivos. 

Conclusão

A EACI mostrou-se psicometricamente 
confiável e válida para mensuração da manu-
tenção da CF de conservação de imunobioló-
gicos nas salas de imunização e apresenta-se 
como o primeiro instrumento disponível na 
literatura nacional e internacional para tal 
construto, tornando-se potencial para a ava-
liação da CF, proporcionando a observação 
de demandas e entraves e permitindo a oti-
mização da conservação de imunobiológicos. 

Descritores: Imunização; Refrigera-
ção; Psicometria; Estudos de validação; En-
fermagem. 

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.

Financiamento: Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) 
(APQ-03509-13); Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES) (Código 001).
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A CARGA DO TABAGISMO 
NO BRASIL, NO PERÍODO 

DE 1990 A 2017

PRATES, Elton Junio Sady548;
 PRATES, Maria Luiza Sady549; 

AZEVEDO, Jhonatan 
Tyson Barros550; 

SOUZA, Fernanda 
Lara Pereira de551; 

MOURA, Josely Pinto de552

 
E-mail para correspondência: 

eltonsady@ufmg.br

548 Estudante de Enfermagem, Universidade Federal de 
Minas Gerais;
549 Estudante de Enfermagem, Universidade Federal de 
Minas Gerais;
550 Enfermeiro, graduado pela Universidade Federal do 
Maranhão — Campus de Pinheiro;
551 Estudante de Enfermagem, Universidade do Estado 
de Minas Gerais — Unidade Passos;
552 Enfermeira, Doutora, Docente da Universidade do 
Estado de Minas Gerais — Unidade Passos.

Introdução

O tabagismo constitui-se um fator de 
risco para as doenças respiratórias crônicas, 
cardiovasculares e vários tipos de cânceres. 
Cerca de 80% dos fumantes vivem em paí-
ses de baixa e média renda. O uso do tabaco 
representa um grave problema para o siste-
ma de saúde, devido ao aumento dos custos 
sociais, econômicos e no cuidado de saúde. 
O Brasil assumiu o compromisso de deter 
o tabagismo nos Planos Nacional e Global 
de Enfretamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT). Assim, justifica-se 
e se torna relevante o monitoramento da 
carga do tabagismo no Brasil. 

Objetivo

Analisar a carga do tabagismo no Brasil 
entre os anos de 1990 a 2017. 
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Metodologia

Trata-se de um estudo epidemiológi-
co descritivo, utilizando os dados do estudo 
Carga Global de Doenças (GBD) atribuí-
vel ao tabagismo. Estimaram-se os anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade 
(DALYs) estratificados por sexo e faixa etá-
ria. Os dados foram extraídos da plataforma 
online do GBD Compare. 

Resultados e Discussão

Em 2017, o tabagismo foi responsável 
por 8,53% do total de DALYs na população 
brasileira, sendo responsável por 5.150.688,99 
DALYs. Entre 1990 e 2017, observou-se pro-
gressiva redução dos percentuais de DALYs 
atribuídos ao tabagismo, sendo 12,47% em 
1990 e 7,98% em 2017. Evidenciou-se di-
ferenças quando comparado entre os se-
xos, sendo a taxa de DALYs mais elevada 
em homens se comparado com as mulheres 
(3074,18/100.000 habitantes em homens e 
1817,64/100.000 habitantes em mulheres). A 
taxa de DALYs aumentou de acordo com a 
progressão da idade, acometendo principal-
mente a faixa etária de 70 a 74 anos. 

Conclusão

Considera-se, portanto, que o tabagis-
mo correspondeu a uma alta carga de mor-
bimortalidade no Brasil, sendo mais elevado 
entre os homens, com faixa etária entre 70 e 
74 anos. O presente trabalho reforça achados 
de estudos anteriores que já identificaram a 
redução da carga do tabagismo no país. Ade-
mais, as políticas de austeridade e o enfraque-
cimento do papel regulatório do Estado com-
prometem o enfretamento do tabagismo no 
Brasil. Ainda, este estudo possibilita que mais 
pesquisas, na Enfermagem, em todas as suas 
dimensões de atuação, possam ser desenvol-
vidas, a fim de que o público, alvo deste estu-
do, seja assistido com qualidade. 

Descritores: Tabagismo; Epidemiolo-
gia; Saúde Pública.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa
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HOSPITALIZAÇÕES 
POR DIARREIAS E 

GASTROENTERITES 
EM UM MUNICÍPIO NO 
OESTE CATARINENSE

LORENIZINI, Milena553; 

FAITA, Diora554; 

KREIN, Carlise555; 

KORB, Arnildo556

 
E-mail para correspondência: 

myllenajaeger@live.com

553 Estudante de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
554 Estudante de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
555 Enfermeira, Mestranda do Programa de Pós — 
Graduação em Enfermagem na Atenção Primária à 
Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), Enfermeira na Secretaria Municipal de Saú-
de de Mondaí/SC;
556 Biólogo, Doutor, Docente do Departamento de En-
fermagem e do Mestrado Profissional em Enfermagem 
na Atenção Primária à Saúde da Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A diarreia aguda é caracterizada pela 
ocorrência de mais evacuações e com con-
sistência amolecida em um período de no 
máximo 14 dias. As diarreias agudas infec-
ciosas (DAI), são geralmente provocadas por 
bactérias, vírus, fungos e parasitas. As causas 
bacterianas prevalecem no período do verão, 
e acometem, principalmente, pessoas em paí-
ses em desenvolvimento. Os casos de diarreia 
tendem a crescer no verão devido ao aumento 
do consumo de alimentos e bebidas contami-
nados. Isso ocorre durante os banhos quando 
circulam mais vírus, bactérias e parasitas. Em 
2018, foram notificados 241 surtos de Síndro-
me Diarreica Aguda, sendo 39 de Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA) e 202 de 
Doenças Diarreicas Agudas. A transmissão 
e a principal causa das DAI ocorre por falta 
de saneamento básico e práticas inadequa-
das de higiene, como lavagem incorreta das 
mãos e não lavagem dos alimentos. 
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Objetivo

Identificar a situação epidemiológica 
dos casos de diarreias agudas incidentes no 
Município de Palmitos localizado no Oeste 
de Santa Catarina. 

Metodologia

Pesquisa quantitativa de corte transver-
sal realizada em maio de 2020 a partir dos da-
dos do DATASUS. Os dados foram coletados 
por hospitalizações de diarreias e gastroenteri-
tes de origem presumível dos meses de janeiro, 
fevereiro e dezembro dos últimos seis anos, de 
2014 a 2019, do Município de Palmitos/SC. 

Resultados e Discussão

O Município apresentou em 2014, 
nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, 
31 casos. Em 2015 foram 34 casos, em 2016 
ocorrem 52 casos, 51 em 2017, em 2018 no-
tificados 46 casos, e em 2019 foram 64 casos 
sendo este com o maior número de hospitali-
zações. Relacionado os casos com incidência 
ao mês de todos os anos, janeiro liderou em 
2014, 2016, 2017, 2018, e 2019 com o total de 
118 casos e uma média de 19,6 casos ao mês. 
O mês de fevereiro com 77 casos ocupou a 
terceira posição com media 12,8 e o mês de 
dezembro com 83 casos ficou na segunda po-
sição com média de 13,8 casos.

Conclusão

A diarreia tem grande incidência nos 
meses de verão, como foi realizado o estudo, 
isso se explica pelo fato de a proliferação de 
bactérias aumentar quando das temperaturas 
mais elevadas, por isso, a necessidade no cui-
dado ao consumir alimentos, na ingestão de 
água de qualidade, ter bons hábitos de higie-
ne, evitar banho de praia e piscina em locais 
de muita circulação. Outro fator, se relaciona 
ao saneamento básico para a população, bem 
como de uma água potável e de qualidade. O 
conhecimento acerca das situações epidemio-
lógicas envolvendo o município de atuação de 
um enfermeiro é extremamente necessário, e, 
conhecendo as comorbidades que mais afetam 
a população é possível planejar e promover 
ações que visem a melhoria de atendimento, 
notificações corretas e o tratamento adequado.

Descritores: Diarreia aguda; Saúde pú-
blica; Enfermagem.

Eixo temático: Produção de Conheci-
mento: Pesquisa.
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RODA DE CONVERSA 
COM GESTANTES: 

RELATO SOBRE 
A IMPORTÂNCIA 

DO ALEITAMENTO 
MATERNO EXCLUSIVO

ALMEIDA, Mércia Alves de557;

 ALMEIDA, Marcio Alves de558

 
E-mail para correspondência: 

enf.alves20@outlook.com

557 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Re-
gional do Cariri (URCA);
558 Enfermeiro, graduado pela Universidade Regional 
do Cariri (URCA).

Introdução

Diversos estudos já demonstraram a 
importância do aleitamento materno exclu-
sivo até o sexto mês de vida da criança, pois 
ele promove diversos benéfico para Saúde do 
bebê e da mãe que amamenta. O leite possui 
nutrientes ideais para essa fase de vida, pro-
porcionando uma melhor Saúde mental, es-
trutural, física e psíquica, além de ser de fácil 
digestão. Sua composição e balanceada, pro-
tege contra infecções e possui baixo custo. 

Objetivo

Relatar a experiência em uma ativida-
de de educação em Saúde, feita pela enfer-
meira da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

EIX
O

 3
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: PESQ

U
ISA



423

sobre a importância do aleitamento mater-
no exclusivo e estimular a prática da ama-
mentação para as mulheres que estão sendo 
acompanhadas pela UBS. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de caráter descritivo, que foi vivenciado por 
uma acadêmica de enfermagem da Univer-
sidade Regional do Cariri — URCA, duran-
te uma visita a UBS que integra a Equipe 
de Saúde da Família (ESF) do município de 
Crato/CE, em agosto de 2019, tendo como 
participantes oito gestantes que estavam à 
espera de atendimento na unidade. 

Resultados e Discussão

Realizou-se uma roda de conversa, uti-
lizando como recurso de apoio placas com as 
palavras “falso” e “verdade” e perguntas im-
pressas para discussão sobre a temática. Para 
dar início, foi elaborado uma dinâmica de 
acolhimento com a finalidade de fortalecer 
o vínculo com as participantes. O segundo 
momento, começou com apresentação da te-
mática a ser trabalhada na roda de conversa 
com as gestantes. Sendo o foco principal o es-
clarecimento do que é verdade e o que é falso, 
envolvendo o aleitamento exclusivo. Inicial-
mente, repassou-se entre os presentes um re-
cipiente contendo vários papéis com afirma-
ções e perguntas escritas sobre os principais 
aspectos do aleitamento materno. Após todos 
pegarem um papel, a enfermeira seguiu com 
a discussão da temática, esclarecendo as afir-
mações e respondendo às perguntas. Foram 
abordados os seguintes aspectos: “só o leite 
materno é suficiente?”; “O leite materno tem 
todos os nutrientes necessários para o bebê?”; 
“o bebê pode beber água?”; “pode dá papinha 
de frutas?”; “ a aleitamento previne gravidez?”; 
“ a amamentação evita fissuras nos mamilos. ” 
Ressalta-se que houve participação das ges-
tantes, fazendo perguntas e opinando, cons-
tatamos que as participantes que estavam na 
unidade possuíam um conhecimento prévio 
deficitário sobre o tema, sendo evidenciado 
por meio das respostas dadas pelas mesmas 
às perguntas elaboradas pela equipe respon-

sável pela atividade educativa. Por meio das 
dúvidas que foram surgindo no decorrer da 
ação, as principais incertezas eram relacio-
nadas, se o leite materno seria suficiente para 
nutrição da criança e se ela não vai apresen-
tar sede recebendo amamentação exclusiva. 
Elas foram bem participativas tiveram todas 
as suas dúvidas sobre o tema abordado escla-
recidas, sendo de grande proveito para todas 
que participaram do momento. 

Conclusão

Portanto, desta forma o estudo mostra 
que é fundamental a realização de educação 
em saúde relacionada ao tema para as mu-
lheres, contribuindo para que elas adotem as 
orientações passadas pelos profissionais de 
Saúde, beneficiando a prestação de uma as-
sistência com qualidade, contribuindo para 
o aperfeiçoamento da amamentação correta. 

Descritores: Aleitamento materno; 
Gestantes; Educação em Saúde.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa.
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FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR 

EM UNIVERSITÁRIOS 
DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

ALMEIDA, Naiane Santos559;
 ROCHA, Iago Prina560; 

dos SANTOS, Rafaela 
Menezes561; 

SAMPAIO, Vaniele Pereira562; 
SOUZA, Cícero Santos563; 

ARAÚJO, Wilkslam Alves564

 
E-mail para correspondência: 

nayanealmeidah@hotmail.com 

559 Acadêmica de Enfermagem na Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia (UESB);
560 Enfermeiro pela Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB);
561 Acadêmica de Enfermagem na Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia (UESB);
562 Acadêmica de Enfermagem na Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia (UESB);
563 Acadêmico de Medicina na Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB);
564 Enfermeiro, Mestre em Ciências da Saúde e Biológi-
cas, Doutorando em Enfermagem e Saúde na Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Introdução

Estudantes universitários apresentam 
elevada prevalência de fatores de risco car-
diovascular. A rotina universitária parece 
influenciar diretamente no estilo de vida ge-
rando modificações no comportamento dos 
estudantes, o que favorece a exposição aos 
fatores de risco que predispõem o desenvol-
vimento doenças cardiovasculares. 

Objetivo

Revisar e verificar na literatura a carac-
terização de fatores de risco cardiovascular em 
estudantes universitários de ciências da saúde. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura. Foi realizada busca abrangen-
te e exaustiva nas bases de dados da LILA-
CS; SciELO e PubMED, conduzida por dois 
revisores independentes. Os dados foram 
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coletados em março de 2019. Como estraté-
gia de busca nas bases de dados foi realiza-
da associação entre os descritores “doenças 
cardiovasculares’’, “estudantes de ciências da 
saúde” e “fatores de risco”. Foram incluídos 
artigos publicados na íntegra sem restrição 
de área do conhecimento, que abordassem os 
fatores de risco cardiovascular em estudantes 
universitários, publicados entre os anos de 
2014-2018, disponíveis no idioma português, 
inglês ou espanhol. Exclui-se os trabalhos 
repetidos. A extração das informações, aná-
lise e construção da síntese foram feitas pelos 
dois revisores, sob auxílio de um terceiro re-
visor especialista na área. 

Resultados e Discussão

Foram encontrados 47 artigos, porém 
somente nove artigos atenderam aos critérios 
de inclusão. O nível de concordância entre 
os revisores foi de Kappa= 0.857, indicando 
concordância excelente. Os artigos seleciona-
dos incluíram uma amostra total de 1.986 es-
tudantes. Observou-se que os estudantes fo-
ram classificados com sobrepeso e obesidade 
e apresentaram valores limítrofes de pressão 
arterial. A maioria não era tabagistas, embo-
ra um dos estudos analisados identificou pre-
valência de fumantes (30,3%). Constatou-se 
também predominância de comportamentos 
sedentários que foi associado a elevado índice 
de massa corporal e de pressão arterial, hábi-
tos alimentares inadequados que favorecem 
o risco cardiovascular, bem como consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas. 

Conclusão

Os fatores de risco cardiovascular com 
maior prevalência foi relacionada ao estilo de 
vida sedentário, hábitos alimentares, consu-
mo de bebidas alcoólicas e tabagismo. É im-
portante desenvolver programas de promo-
ção da saúde para prevenir o risco de doenças 
e agravos não transmissíveis em estudantes 
universitários. Portanto, espera-se que novos 
estudos sejam realizados.

Descritores: Doenças cardiovascula-
res; Estudantes de ciências da saúde; Fatores 
de risco.

Eixo temático: Produção do Conheci-
mento: Pesquisa. 
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Eixo tEmático iV

PRODUZINDO CONHECIMENTO: 
EXTENSÃO
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CONSELHO LOCAL DE 
SAÚDE: ESPAÇO PARA 

CONSCIENTIZAÇÃO E 
INTERPROFISSIONALIDADE

MINGOTI, Maiqueli 
Eduarda Dama565; 

CELSO, Analise566; 

SANTOS, Camila B. dos567; 

SILVA FILHO, Cláudio 
Claudino da568 

 
E-mail para correspondência: 
maiqueli.eduarda@gmail.com

565 Acadêmica de Enfermagem, Voluntária do “Progra-
ma de Educação pelo Trabalho para a Saúde — PET 
Saúde Interprofissionalidade” (Edital Nº 10/2018 do 
Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação a Saúde), Bolsista de Iniciação Científi-
ca do subprojeto intitulado “Os legados do VER-SUS e 
do PET-Saúde: representações sociais, desafios e pos-
sibilidades das metodologias ativas para educação e 
(trans)formação interprofissional em saúde ” (Edital 
no 459/2019/UFFS), Universidade Federal da Frontei-
ra Sul, Campus Chapecó/SC;
566 Enfermeira, Preceptora do “Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde — PET Saúde Interprofis-
sionalidade” (Edital Nº 10/2018 do Ministério da Saú-
de/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
a Saúde), Universidade do Oeste de Santa Catarina, 
Campus Chapecó/SC;
567 Acadêmica de Psicologia, Bolsista do “Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde — PET Saúde 
Interprofissionalidade” (Edital Nº 10/2018 do Minis-
tério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação a Saúde), Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, Campus Chapecó/SC;
568 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professor 
Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó(SC), Coordenador Adjun-
to do Curso de Graduação em Enfermagem, e Vice-
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP/UFFS), Coordenador de grupo 
tutorial no PET-Saúde / Interprofissionalidade.

Introdução

O Programa de Educação para o Tra-
balho em Saúde (PET-Saúde) foi instituído 
em 2008 por meio de uma articulação entre 
os Ministérios da Saúde e da Educação, o 
qual visa promover uma interação entre en-
sino, serviço e comunidade. Em vista disso, 
acadêmicos são introduzidos nos serviços de 
saúde onde podem se relacionar com pro-
fissionais de saúde e usuários, oportunizan-
do o diálogo e a troca de saberes entre eles1. 
Atualmente, o PET-Saúde está em sua nona 
edição, a qual contempla a educação inter-
profissional e visa oportunizar a associação 
de diferentes profissões da saúde. Dessa 
forma, o PET-Saúde/Interprofissionalidade 
surge com o intuito de promover o desenvol-
vimento de habilidades e competências co-
laborativas, através de práticas e aprendiza-
gens conjuntas2. A partir disso, os estudantes 
podem ressignificar sua formação, voltada 
para a realidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e aptos para trabalhar interprofissio-
nalmente em suas equipes, proporcionando 
o melhor e mais adequado atendimento. O 
PET-Saúde/Interprofissionalidade de Cha-
pecó/SC conta com o apoio da Secretaria de 
Saúde do município e de três Instituições de 
Ensino Superior (IES) da região: Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (Udesc); 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc) e Universidade Federal da Fron-
teira Sul (UFFS). Dentre os cursos dessas 
universidades, o programa conta com a par-
ticipação de discentes e docentes dos cursos 
de educação física, enfermagem, medicina e 
psicologia. O PET-Saúde em Chapecó é di-
vidido em cinco grupos e nesse resumo será 
relatado a experiência de uma atividade rea-
lizada pelo grupo 5, no Centro de Saúde da 
Família do bairro Santo Antônio. 
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Objetivo

Relatar experiência exitosa realizada no 
âmbito do PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
no tocante à atividade educativa e formativa 
no Conselho Local de Saúde do bairro Santo 
Antônio, em Chapecó/SC. 

Metodologia

A atividade foi realizada em outubro 
de 2019 pelo grupo 5, na Unidade Básica de 
Saúde do bairro Santo Antônio, localizado na 
cidade de Chapecó, Santa Catarina. O grupo 
tinha como objetivo participar de um encon-
tro do Conselho Local de Saúde e incentivar 
a participação da comunidade para minimi-
zar os elevados indicadores de absenteísmo 
dos usuários na unidade e rede de atenção 
à saúde, sendo estes pauta frequente das re-
uniões de equipe e inclusive do Conselho 
Municipal de Saúde. Os petianos elaboraram 
um convite impresso, que foi distribuído pre-
viamente na UBS (consultórios e recepção), 
bem como realizaram visitas domiciliares, 
distribuindo os convites individualmente nas 
residências, e conversando com os usuários 
para explicar os objetivos e importância da 
participação dos mesmos no encontro. Os 
participantes do PET Saúde, bem como pro-
fissionais de enfermagem, psicologia, edu-
cação física e medicina protagonizaram a 
organização e desenvolvimento da ação. A 
atividade pautou-se no absenteísmo em con-
sultas e exames na atenção primária, sendo 
um dos principais problemas identificados 
no CSF Santo Antônio em 2019, fato também 
percebido pelo grupo PET e também citado/
confirmado pelo coordenador da UBS. 

Resultados e Discussão

O Conselho Local de Saúde é a prin-
cipal forma de inserção da comunidade na 
discussão de ações e deliberações sobre saú-
de, e importante canal de interlocução entre 
profissionais da saúde e usuários. Por meio 
dessa atividade, foi possível construir uma 
troca de informações entre profissionais, 
petianos e usuários. Através da discussão 
coletiva, foi levantado alguns motivos e/ou 

causas para as faltas nas consultas e exames, 
como as consultas de enfermagem, médicas 
e odontológicas. Os motivos das faltas, rela-
tado pelos usuários presentes, foram: esque-
cimento; falta de responsabilidade e com-
prometimento do usuário com a UBS; falta 
de valorização do serviço e falta de empatia 
com o próximo. Como melhoria, para redu-
zir as faltas em consultas e procedimentos, 
foi citado: agenda de consultas da unidade 
com somente 50% dos horários previamente 
agendados, deixando os outros 50% para li-
vre demanda; rede de apoio ao usuário para 
avisar sobre data e horário da consulta, prin-
cipalmente aos idosos; instruir os usuários 
a deixar lembretes em lugares visíveis; sen-
sibilização e conscientização por parte dos 
usuários para que consigam compreender 
que não devem faltar e, que quem não puder 
comparecer deve avisar o serviço de saúde, 
para que assim o profissional possa aten-
der outro usuário que necessite; não se deve 
punir ou criticar o usuário, mas sim fazê-lo 
entender que muitas pessoas são prejudica-
das quando ele falta. Contudo, percebemos 
como uma limitação a essa atividade, a fal-
ta de uma maior participação dos usuários, 
que foram exaustivamente convidados a 
participar, mas cerca de 10 compareceram 
no dia da reunião, deixando de apresentar 
suas dúvidas, questionamentos e sugestões 
para a melhoria do serviço. Denota-se que 
a lógica da conscientização dos usuários e 
da problematização da realidade em que se 
encontram, para além da educação bancária 
na qual boa parte dos coletivos em saúde se 
ancora (inclusive conselhos de saúde), pode 
gerar mudanças não só na prática dos servi-
ços de saúde, como também na formação de 
profissionais menos conteudistas e prescriti-
vos e mais respeitosos aos saberes de todos, 
horizontais, democráticos e participativos3,4. 

Conclusão

Com a participação da comunidade em 
intervenções como essa, podemos levantar 
as principais causas que provocavam o gran-
de número de faltas em consultas e estimular 
a reflexão sobre os direitos e deveres que os 
usuários dispõem. Ao pensarmos em expe-
riência exitosa, podemos entendê-la como 
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uma atividade que atingiu seu objetivo prin-
cipal, o qual irá reverberar suas intenções 
para além de quem presenciou a execução da 
atividade. Dessa forma, consideramos essa 
experiência exitosa por termos conseguido 
dialogar e ouvir os próprios usuários, mesmo 
que parte deles. Acreditamos em um efeito 
em cadeia, onde aqueles conscientizados po-
derão passar adiante sua nova percepção em 
sua comunidade e para além dela, pois en-
tendemos que a conscientização e a partici-
pação entre os usuários podem proporcionar 
uma melhora significativa no funcionamento 
da UBS. Com isso em mente, consideramos 
que essa atividade irá continuar dando frutos 
para além dessa edição vigente do PET-Saú-
de, entretanto, também temos consciência 
que esse é um processo gradual e lento e que, 
por isso, deve continuar sendo realizado e es-
timulado dentro da comunidade.

Descritores: Educação Interprofissio-
nal; Absenteísmo; Conselhos de Saúde; Par-
ticipação popular; Controle Social. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Programa de Educa-
ção pelo Trabalho para a Saúde — PET Saú-
de/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital 
no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde), projeto número 140 
— Secretaria Municipal de Saúde de Chape-
có-SC; Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó-SC; Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Cam-
pus Chapecó-SC; e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO).
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DIÁLOGOS COM 
ADOLESCENTES 
SOBRE A SAÚDE 

SEXUAL: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

PRITSCH, Elisandra Cleonice569; 

COSTA, Lediane Cardoso570;

 NUNES, Aline571; 

BRUM, Maria Luiza Bevilaqua572

 
E-mail para correspondência: 

elipritsch@gmail.com

569 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
570 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
571 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
572 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Departamento de Enfermagem daUniver-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A adolescência é reconhecida como 
um período da vida em que ocorrem diversas 
mudanças de ordem hormonal, física e psico-
lógica, no corpo do adolescente. Nessa nova 
configuração fisiológica ocorrem alterações 
relacionadas à sexualidade e sexo, que os le-
vam despertar para o desejo sexual e início 
das relações sexuais, as quais de acordo com 
estudiosos estão ocorrendo cada vez mais 
precocemente, motivo que coloca os ado-
lescentes em risco para a aquisição de uma 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST), 
uma vez que, encontram-se despreparados e 
podem se relacionar de modo desprotegido. 
Nesse sentido, inúmeros esforços no âmbito 
dos serviços de saúde devem ser feitos para 
garantir a promoção e prevenção dessa po-
pulação jovem frente às IST. No Estatuto da 
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Criança e do Adolescente encontraremos um 
item informando que os adolescentes têm di-
reito à educação sexual, ao cuidado da saúde 
e orientação nas unidades básicas de saúde¹. 
Portanto, tomar consciência desse direito im-
plica em reconhecer a sua individualidade e 
estimulá-lo a assumir a responsabilidade por 
sua própria saúde. Sendo assim, ações edu-
cativas sobre saúde sexual saúde, por meio 
de diálogos abertos e reflexivos devem exis-
tir para que essa população possa estar pre-
parada para uma vida adulta sexualmente 
saudável. Portanto, são necessárias ações que 
tenham como perspectiva o desenvolvimento 
do indivíduo jovem, conscientizado das prá-
ticas seguras de sexo para que estes sejam res-
ponsáveis pela prevenção dos riscos.3 

Objetivo

Apresentar relatos de oficinas realiza-
das com os adolescentes de uma ONG sobre 
a prevenção das IST e relacionar estas com o 
papel da enfermagem neste contexto. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiên-
cia relacionado às atividades do Projeto de 
Extensão, “Conversando com crianças e 
adolescentes sobre Infecções sexualmente 
transmissíveis e drogas” realizado em uma 
Organização Não Governamental (ONG) 
chamada Verde Vida situada no município de 
Chapecó — SC no ano de 2019. O Verde Vida 
trabalha com programas de Oficinas Educa-
tivas, é uma associação com fins não lucrati-
vos, filantrópica e atua na cidade desde 1996, 
com um único objetivo: o resgate social com 
fortalecimento de vínculos e convivência 
educativa atrelada com a educação ambien-
tal. Os programas são oferecidos para adoles-
centes em vulnerabilidade social residentes 
em qualquer região da cidade e que tenham 
entre 10 e 17 anos, no contraturno das ativi-
dades escolares². Os participantes foram 25 
adolescentes escolhidos pelos coordenadores 
da ONG. Ocorreram sete encontros nos quais 
se desenvolveram palestras, oficinas, dinâmi-
cas e avaliações sobre as IST’s. As palestras 
foram desenvolvidas pelos estudantes de en-

fermagem com auxílio da professora coorde-
nadora do projeto de extensão. A modalidade 
da abordagem na forma de palestra buscou 
atender às solicitações dos coordenadores da 
ONG e os temas de interesse dos adolescen-
tes. As mesmas foram desenvolvidas em uma 
sala disponibilizada pela ONG onde havia um 
Datashow, o cenário era dividido em círculos 
ou em grupos de acordo com a temática uti-
lizada no dia. Os temas preconizaram os con-
ceitos, estatísticas epidemiológicas na popu-
lação jovem, modos de transmissão, modos 
de prevenção e serviços de saúde. As temáti-
cas abordadas foram: sífilis, HIV/AIDS, lin-
fogranuloma venéreo, candidíase, hepatite B, 
tricomoníase, herpes, gardnerella e HPV. Os 
temas foram distribuídos entre os acadêmi-
cos, organizados e apresentados com antece-
dência aos integrantes do projeto, onde eram 
discutidos e acrescentados novos argumentos 
a serem contribuídos. Além disso, eram orga-
nizadas as dinâmicas, de forma criativa, para 
no final de cada oficina obtermos um retorno 
dos adolescentes, sobre o entendimento da 
temática e posterior avaliação do tema pro-
posto, sendo esta, feita em forma de jogos de 
perguntas e/ou verdadeiro ou falso, ao final, 
o grupo vencedor recebia um prêmio ofere-
cido pelo grupo de extensão, como forma de 
estímulo para a continuidade nos encontros. 

Resultados e Discussão

A partir das primeiras palestras, foi 
possível observar que os adolescentes tinham 
escasso conhecimento sobre as doenças e 
suas consequências e por vezes, se sentiam 
envergonhados para sanar suas dúvidas. Po-
rém, ao avançar nas temáticas e com o desen-
volvimento das atividades lúdicas proporcio-
nadas, os adolescentes demonstraram mais 
segurança e desenvoltura para perguntar e 
expor o seu ponto de vista sobre os conteú-
dos. Observou-se que a cada encontro eram 
convidados a aprender algo novo sobre as IST, 
e faziam questionamentos sutis que brotavam 
em meio a sorrisos, brincadeiras e troca de 
olhares entre os adolescentes. Dentre as IST, 
demonstraram maior conhecimento sobre o 
HIV/Aids, possivelmente pelos conteúdos re-
passados na mídia, e talvez pelas consequên-
cias e rastros que a história da Aids deixou no 
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mundo todo. A descoberta de trabalhar com 
o grupo de adolescentes por meio de oficinas, 
assessoradas por dinâmicas e conversas ex-
plicitou como essa metodologia pode ser ins-
piradora e reveladora para o trabalho do en-
fermeiro com adolescentes, pois, percebe-se 
que com esta, o público em questão se sente 
protagonista das atividades e também do seu 
corpo e das suas decisões, gerando confian-
ça e possibilitando um canal de comunicação 
mais ativo e efetivo entre profissional — nesse 
caso, estudantes — e adolescente. 

Conclusão

A partir da experiência que a saúde 
sexual do adolescente é elemento chave para 
o desenvolvimento humano. Sendo assim, 
espera-se que os adolescentes que participa-
ram das atividades desenvolvidas pelo pro-
jeto de extensão adotem para si práticas de 
cuidado à saúde sexual de modo protetivo, 
seguro e, da mesma forma, possam compar-
tilhar esse conhecimento adquirido com a 
família e círculos de amigos. Acredita-se que 
ações educativas sobre saúde sexual devem 
estar presentes continuamente na vida dos 
adolescentes. Para isso, ressalta-se a impor-
tância de metodologias que despertem seus 
interesses, chamem a sua atenção, sejam de 
acordo com suas realidades e sobretudo, per-
mitam interações. Nesse cenário percebe-
se a importância da atuação do enfermeiro 
para o cuidado com a saúde de adolescentes, 
uma vez que, a ação educativa é competência 
do processo de trabalho desse profissional. 
Além disso, ressalva-se a relevância para os 
acadêmicos de participar do referido projeto 
de extensão, já que neste foi possível desen-
volver habilidades para o cuidado à saúde 
dos adolescentes de forma dinâmica e real-
mente efetiva, experiência que pode ser am-
pliada para a futura vida profissional.

Descritores: Enfermagem; Adolescen-
te; Infecção Sexualmente Transmissível. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

O Projeto de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde/Interprofissionalidade (PET-
Saúde/Interprofissionalidade) foi pensado 
com o objetivo de promover e contribuir com 
a integração ensino-serviço-comunidade 
através do envolvimento entre docentes, dis-
centes de graduação e profissionais de saúde 
em atividades na rede de serviços de saúde.¹ 
Este projeto se caracteriza em uma das estra-
tégias mais promissoras que fazem parte do 
conjunto das ações do plano de Educação 
Interprofissional do Brasil, pois, permite, de 
forma mais concreta, o desenvolvimento de 
iniciativas que poderão colocar em prática 
os aspectos teóricos, por meio de atividades 
educacionais. Este projeto envolve estudantes 
das mais variadas graduações da área da saú-
de, compartilhadas com profissionais dos ser-
viços de saúde, bem como com os usuários, 
o que viabiliza o desenvolvimento de práti-
cas colaborativas para o efetivo trabalho em 
equipe.² Por sua vez, as atividades de imersão 
na Atenção Primária e com a comunidade, 
configurada como Educação pelo Trabalho, 
são capazes de auxiliar no processo formati-
vo, oferecendo benefícios na esfera profissio-
nal, contribuindo para a Educação Interpro-
fissional e o consequente desenvolvimento de 
práticas colaborativas nos serviços de saúde.³ 
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Diante disto, em Chapecó foi adotado um 
PET-Saúde/Interprofissionalidade que, além 
destes objetivos, apresenta também em sua 
composição a interprofissionalidade. Desta 
forma, o PET-Saúde de Chapecó é também 
interinstitucional, do qual fazem parte a Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) e a Universidade do Oeste de San-
ta Catarina (UNOESC), além da Secretaria 
Municipal de Saúde de Chapecó. Esta com-
posição permitiu à este PET integrar mais 
graduações da área da saúde: Enfermagem, 
Medicina, Psicologia e Educação Física. 

Objetivo

Relatar a experiência de uma atividade 
sobre interprofissionalidade em um Centro 
de Saúde da Família da região Oeste de San-
ta Catarina. 

Metodologia

Trata-se de um estudo reflexivo oriun-
do das atividades desempenhadas no projeto 
de extensão Programa de Educação pelo Tra-
balho para a Saúde/Interprofissionalidade na 
Campanha do Outubro Rosa. 

Resultados e Discussão

As atividades da Campanha do Outu-
bro Rosa foram desenvolvidas em um Centro 
de Saúde da Família na região Oeste de Santa 
Catarina, no mês de outubro de 2019. Com o 
intuito de colocar em prática a interprofissio-
nalidade e instigar os profissionais de saúde a 
realizar práticas colaborativas mesmo em mo-
mentos tão marcados como o Outubro Rosa. 
Cada integrante do grupo PET colaborou com 
os servidores do local na decoração da Unida-
de de Saúde, no convite às usuárias para rea-
lização do exame citopatológico e no diálogo 
com as mesmas, no momento em que estas 
aguardavam serem chamadas. Enfaticamen-
te, discentes de vários cursos de graduação da 
área da saúde, como Enfermagem, Medicina, 
Educação Física e Psicologia, promoveram 
uma educação em saúde na sala de espera, 
abordando aspectos da saúde da mulher por 

diferentes pontos de vista, compartilhando 
saberes e construindo uma atenção integral 
à saúde da mulher. Na decoração da estrutu-
ra física deste Centro de Saúde da Família, os 
organizadores prezaram pela construção de 
elementos que demonstram a importância da 
atenção à saúde da mulher, do autocuidado 
e do suporte disponível na equipe do Centro 
de Saúde da Família para as usuárias. Majo-
ritariamente, os acadêmicos utilizaram-se de 
materiais previamente elaborados com dire-
cionamento à Campanha do Outubro Rosa. 
Para a educação em saúde na sala de espera, 
os acadêmicos buscaram ferramentas em suas 
instituições de ensino superior, como mane-
quins e materiais de laboratório que pudes-
sem auxiliar as usuárias no entendimento das 
orientações a serem dadas. Um dos recursos 
utilizados que se mostraram mais eficientes foi 
um manequim que simula vários tipos de ma-
mas com diferentes alterações que podem ser 
causadas pelo câncer de mama, como nódu-
los, alterações de pele e coloração. Por sua vez, 
as orientações foram direcionadas à saúde da 
mulher, com ênfase na prevenção e promoção 
da saúde e detecção precoce de alterações cor-
porais. Ainda, coube à cada discente agregar 
conhecimentos que fossem condizentes a seu 
curso de graduação, a exemplo: discentes de 
Enfermagem orientaram principalmente em 
relação ao exame citopatológico, ciclo mens-
trual, climatério e menopausa; os discentes de 
Educação Física fizeram recomendações sobre 
atividade física e sua influência na manuten-
ção da qualidade de vida; os discentes de Me-
dicina dialogaram sobre os fatores influencia-
dores de alterações na saúde da mulher, bem 
como sobre a realização de testes rápidos; e os 
discentes de Psicologia trouxeram abordagens 
relacionadas à saúde mental e bem estar psí-
quico das usuárias. Para além das orientações 
e debates feitos com as usuárias do Centro de 
Saúde da Família, que por si só causaram im-
pacto positivo por trazer abordagens diferen-
tes das que as usuárias comumente recebem, 
caracterizando um cuidado mais integral, 
os acadêmicos que promoveram a atividade 
também foram afetados pela dinâmica. Isto 
é, durante e depois da atividade os mesmos 
identificaram já conseguiam discutir sobre 
recomendações que não condizem somente à 
sua profissão, mas que as complementam. 
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Conclusão

As atividades desenvolvidas no Outu-
bro Rosa, com essa abordagem interprofissio-
nal, se mostraram ser eficazes tanto na aten-
ção integral à saúde, evidenciado pelas falas 
das usuárias que foram atingidas com a ativi-
dade, quanto na Educação Interprofissional, 
pois os desenvolvedores da oficina foram afe-
tados com a troca de conhecimentos e com 
a vivência de experiências de realização das 
práticas colaborativas. Enfaticamente, perce-
be-se através desta atividade como a Inter-
profissionalidade e as práticas colaborativas 
na Atenção Primária têm efeito positivo nos 
profissionais de saúde, neste caso os futuros 
profissionais, e na comunidade.

Descritores: Pessoal da Saúde; Educa-
ção Interprofissional; Extensão Universitária.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Diário Oficial da 
União, edital nº10, de 23 de julho de 2018.
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Introdução

O Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído 
em 2008, em ação conjunta entre Ministé-
rio da Saúde e Ministério da Educação. Os 
objetivos do Programa são a ordenação da 
formação de profissionais e a promoção da 
integração ensino-serviço-comunidade, 
através de ações de qualificação e formação 
profissional, bem como fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com foco 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF), a 
partir da formação de grupos tutoriais para 
aprendizagem. Podem participar do PET-
Saúde, as Instituições de Educação Superior 
(IES) públicas ou privadas sem fins lucrati-
vos e Secretarias de Saúde, as quais devem 
atender aos critérios de editais específicos 
para cada edição¹. O edital nº 10, de 23 de 
julho de 2018, é o que está em vigência, o 
qual traz como temática central a Educação 
Interprofissional (EIP). Nessa perspectiva, 
entende-se como EIP a “[...] complementa-
ridade das práticas das diferentes categorias 
profissionais, atuando de forma integrada, 
compartilhando objetivos em comum para 
alcançar os melhores resultados de saúde 
[...]”². Além dessa temática central, o PET-
Saúde/Interprofissionalidade tem o propó-
sito também de atender ao trabalho cola-
borativo, ao efetivo trabalho em equipe, ao 
autocuidado e a autonomia das pessoas². 
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Objetivo

Relatar uma experiência exitosa de 
participantes do PET-Saúde/Interprofissio-
nalidade em uma atividade de educação em 
saúde realizada em duas escolas de ensino 
fundamental do município de Chapecó. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
desenvolvida no âmbito do PET-Saúde/In-
terprofissionalidade. Para essa edição, foram 
aprovados 120 projetos em todo o Brasil, den-
tre esses aprovados, há participação de três 
universidades distintas, no município de Cha-
pecó (SC): a Universidade Federal da Frontei-
ra Sul (UFFS), a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) e a Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (Unoesc), além da 
Secretaria de Saúde de Chapecó (Sesau). Tra-
ta-se, portanto, de um projeto pioneiro, uma 
vez que é o único do Brasil, deste Edital, que 
conta com a participação de três IES. Fazem 
parte desse projeto PET-Saúde/Interprofissio-
nalidade, cerca de 80 integrantes, dentre pro-
fissionais de saúde da atenção e gestão e dos 
diferentes níveis de complexidade do SUS, 
professores e estudantes das áreas de medici-
na, enfermagem, educação física e psicologia. 
Os participantes são divididos em cinco gru-
pos tutoriais e alocados em diferentes Centros 
de Saúde da Família (CSF) da cidade. Dessa 
forma, o grupo nº 5 do CSF Santo Antônio de-
cidiu, em conjunto, o desenvolvimento de um 
projeto voltado para o absenteísmo em con-
sultas e exames da rede municipal de saúde. 
A ação de educação em saúde foco dessa rela-
to ocorreu em novembro de 2019 nas escolas 
Dilson Cecchin e Severiano Rolin de Moura, 
as quais são escolas municipais de ensino fun-
damental do território adscrito do CSF Santo 
Antônio. A ida até as escolas foi organizada, 
previamente, mediante contato pessoal com 
as gestoras que, prontamente, identificou a 
importância da atividade e disponibilizou as 
datas e horários para a sua efetivação. Como 
público-alvo dessa atividade, focou-se em 
alunos de fases iniciais do ensino fundamen-
tal, entre 06 a 10 anos. O objetivo da ativida-
de consistiu na conscientização das crianças 
acerca da problemática do absenteísmo. 

Resultados e Discussão

As adversidades inerentes à melho-
ria dos serviços de saúde são inúmeras, no 
entanto, recentemente, o absenteísmo dos 
usuários em consultas tem chamado a aten-
ção por ser uma das principais problemáti-
cas dos serviços de saúde, visto que resulta 
em várias consequências, como o aumento 
de gastos públicos e de filas de espera para 
atendimentos. No CSF Santo Antônio, entre 
janeiro e agosto de 2019, ocorreram 2.257 
faltas em consultas médicas, odontológicas e 
de enfermagem. Uma das atividades desen-
volvidas dentro do projeto do absenteísmo de 
usuários em atendimentos, foi a educação em 
saúde realizada com crianças, pretendendo 
a conscientização delas sobre a problemáti-
ca do absenteísmo. Inicialmente, com uma 
conversa mais dinamizada e descontraída, 
buscou-se explicar para as crianças sobre a 
falta nos atendimentos no CSF e as conse-
quências dessa atitude. Em seguida, foram 
entregues dois materiais educativos para as 
crianças e para as professoras. Um dos ma-
teriais educativos tinha caráter mais lúdico e 
com atividades, tendo como público-alvo as 
próprias crianças. O outro material consistiu 
em um folder informativo, o qual continha 
informações mais objetivas sobre o absen-
teísmo, sendo que as crianças deveriam en-
tregar esse segundo material para seus pais 
ou responsáveis. A partir dessa experiência 
exitosa, foi possível perceber a importância 
do trabalho interprofissional, relacionado a 
implementação e desenvolvimento de ações 
educativas que apresentam a finalidade de 
fortalecimento de políticas públicas de saúde 
e, principalmente, do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Além do mais, foi possível perceber a 
importância do estabelecimento da comuni-
cação efetiva, para que as crianças compreen-
dessem a mensagem e pudessem transmiti-la 
para seus responsáveis, fazendo com que as 
informações da atividade fossem multipli-
cadoras. Foi identificado também a impor-
tância da corresponsabilização do usuário e 
da rede sócio-familiar no cuidado em saúde. 
Ademais, a corresponsabilização é um tema 
que deveria ser constantemente trabalhado 
em ações educativas de saúde, dado que o seu 
aprimoramento traz benefícios para toda a 
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rede de cuidado à saúde, como a economia 
de recursos financeiro públicos, a possibili-
dade de oferta de serviços com mais qualida-
de e redução das filas de esperas. A lógica da 
democratização das informações em saúde, 
e da educação popular, presentes nesta e em 
outras políticas indutoras para além do PE-
T-Saúde, contribui para mudanças a médio/
longo prazo no modelo de atenção à saúde3,4. 

Conclusão

Com a educação em saúde, espera-se 
contribuir com a melhoria dos serviços de 
saúde. Tendo como público-alvo as crianças, 
espera-se que essas tornam-se capazes de 
multiplicar as ações educacionais recebidas 
e, nesse caso, a problemática do absenteísmo 
seja atenuada. Entende-se, portanto, que o 
programa PET-Saúde/Interprofissionalida-
de poderá desempenhar um protagonismo 
importante para que mais ações interprofis-
sionais ocorram nesse território, alimentan-
do as potencialidades no serviço e qualifi-
cando a formação dos profissionais de saúde 
dentro e fora das IES.

Descritores: Educação interprofissio-
nal; Educação em Saúde; Absenteísmo.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Programa de Educa-
ção pelo Trabalho para a Saúde — PET Saú-
de/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital 
no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde), projeto número 140 
— Secretaria Municipal de Saúde de Chape-
có-SC; Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó-SC; Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Cam-
pus Chapecó-SC; e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO).
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EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA: 

UMA EXPERIÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL 

QUE DA CERTO: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

ANGONESE, Lucas Lasta584;

 BENEDETT, Alcimara585 

E-mail para correspondência: 
lucas_lasta@outlook.com

584 Autor, acadêmico de enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina;
585 Orientadora, enfermeira obstetra, doutora, profis-
sional autônoma.

Introdução

A extensão surgiu na Inglaterra na se-
gunda metade do século XIX. Nos dias atuais 
virou um instrumento universitário para efe-
tivação do compromisso social, promovendo 
uma educação continuada que permite a inte-
gração da teoria e prática no desenvolvimento 
da comunicação com a sociedade, servindo 
como porta para que acadêmicos e professo-
res enriqueçam seus saberes e desenvolvam 
na prática o que aprendem durante o cur-
so de graduação, propiciando momentos de 
construção e aplicabilidade do conhecimento. 
Esse rompimento no ambiente fechado das 
salas das universidades forma uma relação de 
complementaridade tornando o estudo multi, 
inter e transdisciplinar, melhorando a quali-
dade das ações através de uma visão holística 
e diversificada. De acordo com Silva1, a re-

EI
X

O
 4

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: E

xt
en

sã
o



440

lação da universidade com a comunidade se 
fortalece através da extensão universitária, ao 
proporcionar diálogo entre as partes e a possi-
bilidade de desenvolver ações socioeducativas 
que priorizam a superação das condições de 
desigualdade e exclusão social ainda existen-
te, acarretando em uma melhoria na qualida-
de de vida populacional. Ao encontro Freire2, 
ressalta que o conhecimento não se estende 
do que se julga sabedor até aqueles que se 
julga não saberem, e sim através das relações 
homem-mundo, relações que se aperfeiçoam 
na problematização crítica destas relações. O 
presente relato descreve as experiências viven-
ciadas no projeto “Enfermagem: educando 
para a saúde”, vinculado ao programa “Sorriso 
para a Vida” da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó — UNOCHAPECÓ, que 
demandaram não somente um esforço de ex-
tensão, mas também de conscientização por 
parte do público abordado. 

Objetivo

Os projetos têm como principal ob-
jetivo a promoção de ações voltadas para 
o planejamento e a implementação de pro-
cessos de promoção à saúde e prevenção de 
doença, através de atividades lúdicas e de 
fácil compreensão para a produção de co-
nhecimento, sendo o público-alvo crianças, 
adolescentes e seus cuidadores. 

Metodologia

Foi realizado o desenvolvimento de di-
versas atividades com a supervisão da profes-
sora responsável. Nas quartas à noite, foram 
desenvolvidas ações nas casas lar no municí-
pio de Chapecó, essas ações foram divididas 
em oficinas com temas sobre primeiros so-
corros, infecções sexualmente transmissíveis 
e orientação sexual, higiene e doenças recor-
rentes no inverno, todos os temas tiveram 
momentos de teoria e prática, cada uma com 
as particularidades que o tema exige, tendo 
duração aproximada de uma hora e trinta mi-
nutos. Também foram realizadas atividades 
de recreação na brinquedoteca do Hospital 
da Criança Augusta Muller Bohner, aos sá-
bados no período matutino, promovendo um 

momento de descontração para as crianças, e 
de conhecimento para seus acompanhantes, 
através de diálogos sobre doenças de maior 
prevalência infantil e distribuição de folders 
informativos. Também foi realizada pales-
tra sobre primeiros socorros em uma escola 
do município de Chapecó, o momento uniu 
teoria e prática de maneira lúdica com expla-
nação teórica em linguagem simples, e como 
fechamento uma simulação da reanimação 
cardiopulmonar em bonecos que pode ser 
realizado por todos os alunos. 

Resultados e Discussão

O projeto tornou possível conhecer ou-
tras realidades a partir das atividades reali-
zadas, sendo perceptível que as intervenções 
trouxeram retorno para os acadêmicos e co-
munidade. Nas casas lar tanto as crianças e 
adolescentes, quanto seus cuidadores tinham 
dúvidas sobre os assuntos abordados, o que 
tornou o momento propício para sanar dú-
vidas e compartilhar conhecimento. Na brin-
quedoteca além de promover um momento 
de descontração infantil, foi possível orien-
tar os acompanhantes sobre boas práticas de 
prevenção de doenças prevalentes no inver-
no, como a pneumonia e a gripe, e na escola 
com a divulgação dos telefones de emergência 
e desmistificação de mitos no tratamento de 
feridas, como aplicação de banha, sal, açúcar 
e café, torna-se possível à disseminação do 
conhecimento através do público infantil. Ao 
adentrarmos nas casas lar percebe-se a tama-
nha complexidade que envolve a rede de re-
lações inseridas no contexto, o que propiciou 
momentos de reflexão sobre a importância 
dos vínculos no contexto de abrigo. O déficit 
em conhecimento sobre os assuntos aborda-
dos principalmente o da sexualidade apresen-
tado pelos adolescentes, ocasionado, seja pela 
falta de diálogos por parte dos cuidadores, que 
possam ser oriundos não somente pela falta de 
conhecimento, mas por dificuldade na abor-
dagem dos assuntos, torna nítida a importân-
cia do desenvolvimento de ações por parte das 
instituições com ênfase nesse público. Como, 
a produção de políticas efetivas e eficientes 
que assegurem os direitos e abram portas para 
que essas pessoas consigam exercer sua pró-
pria voz perante a sociedade no futuro. 
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Conclusão

Além dos frutos observados durante 
a vivência nesse processo de disseminação 
de conhecimentos e troca de saberes entre 
os envolvidos, a extensão transcorre com a 
evolução individual na inovação dos sabe-
res, uma vez que cada pessoa, seja aluno, 
professor ou membro da comunidade, ao 
adquirir conhecimento e experiência, come-
ce a enxergar melhor a realidade, e através 
da comunicação e coparticipação desenvol-
vam e transformem ideias em ações e possam 
modificar a realidade de forma efetiva. Isso 
vem ao encontro de uma educação de quali-
dade, problematizando as relações do homem
-mundo e torna-se uma possibilidade para os 
acadêmicos contextualizarem a profissão e 
interagirem numa troca dialógica com a co-
munidade, permitindo que os participantes 
tornem-se sujeitos proativos no desenvolvi-
mento da comunidade e de suas vidas.

Descritores: Relações Comunidade
-Instituição; Educação em Saúde; Dissemina-
ção de Informação.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Apoio Programa Sor-
riso.
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IMERSÃO PET (SAÚDE/
INTERPROFISSIONAL): 

ATIVIDADE SOMBRA 
E FLUXO INTERNO NO 

CENTRO DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA — CHICO MENDES 

DALAGNOL, Angela 
Makeli Kososki586; 

CAMARGO, Flávia Mocelin587; 
CUNHA, Karlla Rackell Fialho588; 

JUBINI, Marcelo 
Augusto Moreira589; 

PERTILE, Michela 
Letícia da Silva590; 

SILVA, Débora Tavares 
de Resende e591

E-mail para correspondência: 
angeladalagnol8@gmail.com

586 Acadêrmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
587 Enfermeira Coordenadora do CSF Leste, Secretaria 
de Saúde de Chapecó;
588 Acadêmica de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
589 Acadêmico de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
590 Enfermeira. Mestre em Políticas Sociais. Enfermeira 
cordenadora do CEREST regional, Secretaria de Saúde 
de Chapecó;
591 Doutora em Ciências da Saúde e docente adjunta 
dos cursos de Medicina e Enfermagem, Universidade 
Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó.

Introdução

A Atenção Básica é política do Ministé-
rio da Saúde que tem como foco a readequa-
ção, planejamento e a consolidação da assis-
tência em saúde no Brasil. A Atenção Básica 
é compreendida como a porta de acesso aos 
usuários (as) ao Sistema Único de Saúde, sen-
do assim, prioriza-se um atendimento inte-
gral e continuado à comunidade adscrita. Essa 
política é realizada pela Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) nas Unidades Básicas de 
Saúde ¹. Nessa estratégia, encaixa-se o Centro 
de Saúde da Família (CSF) — Chico Mendes 
que abrange três áreas de saúde no município 
de Chapecó-SC, cobrindo aproximadamente 
uma população de 11.400 pessoas. Para aten-
der tal demanda o CSF dispõe de diversos se-
tores que operam de modo articulado a fim 
de fornecer um atendimento integral no âm-
bito da saúde primária aos usuários (as) da 
comunidade. Dessa forma, o reconhecimento 
dos setores do CSF pelos estudantes vincula-
dos ao Programa de Educação pelo Trabalho 
(PET — Saúde/Interprofissional), bem como 
a compreensão do fluxo interno seguido pe-
los usuários (as), apresentam-se como pilares 
de grande importância para consolidar um 
entendimento crítico e reflexivo a respeito da 
base de funcionamento e operacionalização 
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de uma Unidade Básica de Saúde, conforme 
os parâmetros da interprofissionalidade¹,². 

Objetivo

A partir dessa perspectiva, foi elabora-
da uma “atividade sombra” com objetivo de 
abordar os usuários (as), presentes no CSF, 
compreender os fluxos internos seguido pe-
los mesmos, bem como entender a relação 
do trabalho interprofissional para atender a 
demanda comunitária. 

Metodologia

Os estudantes vinculados ao progra-
ma PET aguardavam na recepção do CSF 
— Chico Mendes junto ao preceptor respon-
sável. Os estudantes abordavam os usuários 
(as) adscritos no território do bairro Chico 
Mendes. Em seguida, conforme planejado 
realizava-se o seguinte procedimento de 
apresentação: nome, curso, universidade; 
vínculo ao programa PET; objetivos da ativi-
dade sombra. Além disso, os usuários (as) ti-
nham a opção de negar o acompanhamento 
de seus respectivos fluxos no CSF, portanto, 
os aspectos éticos não foram marginalizados 
e a privacidade de nenhuma pessoa foi in-
fringida. A atividade foi realizada no mês de 
junho no ano de 2019. 

Resultados e Discussão

O ato de seguir os usuários (as) e po-
der interagir com eles (as) é capaz de inserir 
o estudante em dois contextos de aprendiza-
gem: (1) o estudante compreende o funcio-
namento do CSF na perspectiva do usuário 
(a) e torna-se mais empático as suas neces-
sidades, além disso essa imersão possibilita 
deslumbrar os determinantes sociais (condi-
ções de moradia, trabalho, socioeconômicas, 
culturais, psicológicas e etc.) relacionados ao 
processo de saúde e doença dos indivíduos o 
que enfatiza a importância da aproximação 
das ações de saúde, promovida pelos pro-
fissionais, adaptadas à realidade dos indiví-
duos, das famílias e, logo, das comunidades3; 
(2) o estudante entende operacionalização 
interprofissional da UBS. A partir dessa 

ideia, os principais cenários visitados foram: 
a Recepção, local que redireciona os usuá-
rios (as) conforme suas necessidades, por 
exemplo, consultas, retirar medicamentos e 
exames, etc.; sala de sinais vitais, nesse setor 
são retiradas as medidas antropométricas 
do usuário, como peso e altura, bem como 
a mensuração da pressão arterial, temperatu-
ra corporal, frequência cardíaca e frequência 
respiratória (os dados obtidos eram inseridos 
na plataforma win-SUS e compartilhado com 
todos os outros setores do CSF); sala de vaci-
nas onde os usuários (as) são vacinados e têm 
seus registros de vacinação atualizados na 
plataforma online; farmácia, nesse setor são 
armazenados os medicamentos, portanto, é o 
local onde os usuários (as) retiram os fárma-
cos conforme as receitas elaboradas por mé-
dicos (as) ou enfermeiros (as) (na farmácia, 
os profissionais também são responsáveis por 
orientar os usuários (as) a realizar exames bá-
sicos requeridos durantes às consultas); nos 
consultórios de enfermagem e atendimen-
to de médico os usuários (as) são acolhidos 
para serem ouvidos conforme suas queixas e/
ou demandas do momento referente ao seu 
estado de saúde/doença. Cabe ressaltar, no 
tópico (2), que a interprofissionalidade cor-
responde ao atendimento integral do usuário 
e quando um CSF mostra-se altamente orga-
nizado a articulação e cooperação entre os 
diversos profissionais da saúde que compõe 
a equipe de saúde torna-se mais eficaz. Des-
sa forma, a coletividade da ESF abrange as 
relações de saberes, afetos, interesses que se 
inserem em esforços para consolidar a coe-
são grupal tendo como finalidade à eficácia 
e eficiência da promoção à saúde à comuni-
dade. Assim, o resultado de práticas colabo-
rativas caracteriza-se no compartilhamento 
de responsabilidades e democratização das 
relações de poderes na Atenção Básica4. 

Conclusão

A “atividade sombra” permitiu aos 
estudantes o entendimento do fluxo inter-
no seguido pelos usuários (as) no CSF, bem 
como a maneira articulada de operacionali-
zação do CSF, segundo o princípio da inter-
profissionalidade estabelecidos pela Política 
Nacional de Atenção Básica em 2017¹. Essa 
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atividade além de auxiliar na compreensão 
do processo de trabalho, contribuiu para 
consolidar a ideia de construção de vínculos 
com os usuários (as) e entre a equipe de saú-
de. Esse elo estabelecido, portanto, permiti-
rá que no futuro os participantes tornem-se 
atores executando e reproduzindo o que foi 
construído durante essa imersão do PET no 
CSF — Chico Mendes.

Descritores: Fluxo interno; CSF; ope-
racionalização; Interprofissionalidade.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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INTERPROFISSIONALIDADE E 
INTERINSTITUCIONALIDADE: (RE)

CONHECENDO UNIVERSIDADES 
E CURSOS QUE COMPÕEM O 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 
TRABALHO PARA A SAÚDE

SCHULTZ, Ana Paula592; 
SILVA, Jackson Gerson593; 

BASEGGIO, Lilian594; 
SILVA FILHO, Cláudio 

Claudino da595

E-mail para correspondência: 
aninhaanaschultz@gmail.com

592 Acadêmica de Enfermagem, Bolsista do PET-Saúde 
/ Interprofissionalidade, Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), Centro de Educação Superior 
do Oeste (CEO);
593 Profissional de Educação Física, Professor, Tutor do 
PET-Saúde / Interprofissionalidade, Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (Unoesc)-Chapecó;
594 Acadêmica de Medicina, Bolsista do PET-Saúde / 
Interprofissionalidade, Universidade Federal da Fron-
teira Sul (UFFS), Campus Chapecó;
595 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professor 
Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó-SC, Coordenador Adjun-
to do Curso de Graduação em Enfermagem, e Vice-
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP/UFFS), Coordenador de grupo 
tutorial no PET-Saúde / Interprofissionalidade.

Introdução

O Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde (PET-Saúde) é uma política 
indutora de mudanças na formação em saú-
de do Ministério da Saúde, direcionada para 
o fortalecimento de áreas estratégicas para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2010 
promove a integração entre universidade, 
serviços de saúde e comunidade através de 
projetos temáticos, sendo a edição 2019-
2021 com temática “Interprofissionalidade”. 
O programa têm evidenciado experiências 
únicas e enriquecedoras, resultantes do 
comprometimento e articulação das uni-
versidades, serviços, gestores e usuários do 
SUS1,2. Nesse sentido, a proposta de abordar 
o trabalho interprofissional remete a quali-
ficar, além da formação em saúde, os pró-
prios serviços e profissionais que já atuam 
no cotidiano, contribuindo para otimizar 
recursos e até mesmo, garantir a seguran-
ça do paciente, seguindo o lema “aprender 
juntos para trabalhar juntos”3. 

EI
X

O
 4

Pr
od

u
zi

nd
o 

C
on

h
ec

im
en

to
: E

xt
en

sã
o



446

Objetivo

Relatar sobre visitas técnicas integra-
doras de apresentação das três Instituições de 
Ensino Superior (IES) participantes do PET-
Saúde Interprofissionalidade de Chapecó — 
SC, e reflexão sobre as categorias profissio-
nais de Enfermagem, Medicina, Psicologia e 
Educação Física ofertadas nestas IES. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
de ações realizadas entre setembro e dezem-
bro do ano de 2019, pelo projeto inscrito ao 
Ministério da Saúde sob o número 140, e que 
conta com a participação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Chapecó (Sesau), Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) e Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (Unoesc), através da participação 
de profissionais, docentes e discentes da En-
fermagem, Medicina, Psicologia e Educação 
Física. Dentre inúmeras ações já realizadas, 
as específicas relatadas aqui constituíram-se 
em três encontros, onde os cerca de 80 parti-
cipantes foram apresentados aos diversos es-
paços físicos das IES, seus respectivos cursos 
e às atividades específicas de cada profissão 
representada no projeto, bem como as ações 
que cada instituição desenvolve para a comu-
nidade. Sendo que, no dia 14 de setembro de 
2019 o encontro ocorreu na Unoesc introdu-
zindo os cursos de Educação Física e Psicolo-
gia; no dia 19 de outubro de 2019 deu-se na 
UDESC apresentando o curso de Enferma-
gem; e por fim, na data de 9 de novembro de 
2019 a reunião ocorreu na UFFS expondo os 
cursos de Medicina e Enfermagem. 

Resultados e Discussão

Cada encontro buscou o vínculo e aco-
lhimento dos ouvintes com a universidade e 
a comunidade, permitindo que o comparti-
lhar de informações não se limite intramu-
ros, o que por vezes não possibilita o contato 
e o entendimento da realidade do usuário e 
dos serviços ofertados pela IES. Também 
foi evidenciado o (re)conhecimento dos 

espaços de cada uma das instituições e das 
profissões cujos cursos estão presentes no 
PET-Saúde Interprofissionalidade. Buscou-
se enquanto grupo uma compreensão mais 
integral das diversas áreas de atuação que 
se encontram em cada curso participante. 
Esse contato aproxima ainda mais as áreas 
da saúde, pois diante desses movimentos 
são proporcionados conhecimento e apren-
dizado, além de sanadas dúvidas e curiosi-
dades sobre determinado assunto, como as 
particularidades estruturais de cada IES e/
ou didático-pedagógicas de cada Projeto Pe-
dagógico de Curso (PPC). Trata-se de uma 
forma de atribuir sentido e significado à in-
terprofissionalidade como lógica para um 
novo olhar na formação e na atenção/gestão, 
juntamente aos acadêmicos, docentes e pro-
fissionais, mediante uma aproximação dire-
ta que faz abranger ainda mais os objetivos 
de cada curso dentro do grupo, sendo essen-
cial estabelecer esse contato ainda durante 
a graduação. Além disso, o entendimento 
das particularidades e similaridades entre 
as diferentes formações proporciona facili-
dade e amplia as possibilidades do trabalho 
em equipe entre profissionais da saúde. Mo-
vimentos como esse podem ser replicados 
para outros projetos que visam abranger esse 
contato próximo das instituições, estabele-
cendo relações e trocas de experiências de 
diferentes áreas da saúde (e para além dela, 
na perspectiva da transdisciplinaridade) em 
prol da comunidade. A experiência das vi-
sitas possibilita identificar a inter-relação 
que se estabelece entre as áreas, bem como 
identificar a necessidade do alinhamento 
e sincronia entre todos os profissionais da 
saúde em benefício da sociedade, conside-
rando igualmente as limitações. Momentos 
como esses proporcionam uma visão ampla 
sobre as diferentes áreas e suas respectivas 
atuações dentro da comunidade. Com a par-
tilha de outros cursos, nos auxiliam na bus-
ca conjunta para, como fim maior de nosso 
foco seja na universidade ou em serviços de 
saúde, melhorar a qualidade de vida para o 
usuário do SUS, por meio de informações e 
práticas condizentes com sua realidade. Um 
grupo interprofissional é a base para enfren-
tar os desafios através do desenvolvimento 
de competências profissionais específicas. 
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Conclusão

Os encontros destacaram-se por se-
rem momentos que envolvem diversos pro-
fissionais que auxiliam na construção do 
trabalho em equipe e desenvolvimento in-
tegral do conceito ampliado de saúde. Essas 
vivências promovem novos conhecimentos 
acerca dos demais cursos imersos ao projeto 
PET-Saúde, gerando maiores informações e 
ações sobre os assuntos. Com o contato vi-
venciado entre as IES, pode-se compreender 
melhor o que cada uma proporciona dentro 
de seus respectivos campos de atuação, ge-
rando um conhecimento enriquecedor para 
todos nessas vivências. Além disso, expe-
riências como essas, são essenciais para con-
tribuir com a formação profissional voltada 
para a colaboração e trabalho em equipe no 
pensar e fazer saúde, pois auxiliam na con-
dução e desenvolvimento de novas vivências 
e conhecimentos acerca de diversas atuações 
dos cursos atuantes no grupo. Essas ações 
promoveram novos conceitos diante do que 
foi exposto em cada IES, visto as funciona-
lidades de cada curso pode-se perceber a 
importância de uma equipe multidisciplinar 
dentro da saúde. Esses contatos inteprofis-
sionais e interinstitucionais além de aproxi-
mar as áreas, estabelecem novas estratégias 
e práticas para o desenvolvimento do grupo, 
pois possibilita melhor compreensão e assim 
a busca por maiores construções para a qua-
lidade de vida. Sendo por meio delas, que se 
trabalha para a comunidade, apresentando 
ações e estratégias que auxiliam e promo-
vem a saúde de todos.

Descritores: Educação Interprofissio-
nal; Educação em Saúde; Saúde Pública.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Programa de Educa-
ção pelo Trabalho para a Saúde — PET Saú-
de/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital 
no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde), projeto número 140 
— Secretaria Municipal de Saúde de Chape-
có-SC; Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), Campus Chapecó-SC; Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Cam-
pus Chapecó-SC; e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO). 
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Introdução

A busca de excelência na qualidade 
assistencial e a necessidade de oferecer um 
cuidado com minimização de riscos para 
os pacientes tornaram-se um grande desa-
fio para as organizações de saúde em todo o 
mundo. No atual cenário do sistema de saú-
de mundial, tornou-se premente a busca por 
métodos efetivos e eficientes que proporcio-
nem melhoria da qualidade e segurança dos 
serviços oferecidos. O pensamento Lean é 
conceituado como um sistema de gestão que 
tem por objetivo melhorar os processos ou o 
conjunto de ações exigidos para concretizar o 
trabalho(1). Passou a ser aplicada aos serviços 
de saúde por possibilitar um olhar diferencia-
do sobre o sistema, resgatando seus propó-
sitos de focar a assistência ao paciente, com 
menos desperdício e custos, alcançando me-
lhores resultados, sendo esses sustentados em 
três princípios — foco nos pacientes, no valor 
e no tempo(2,3). A eliminação dos desperdícios 
requer um olhar nos requisitos não atendidos 
para que o processo seja executado conforme 
preceitos determinados e, também, um olhar 
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nas ações que não agregam valor, bem como 
no tempo gasto fazendo algo incorretamente, 
inspecionando ou consertando erros(2). Por 
tratar-se de referencial teórico inovador no 
campo da enfermagem, o presente trabalho 
buscou detalhar as etapas de sua aplicação em 
processo considerado crítico, o terceiro desa-
fio global lançado pela Organização Mundial 
de Saúde, denominado Medicação sem da-
nos(4), cujo propósito é reduzir os eventos ad-
versos evitáveis em mais de 50%. No âmbito 
nacional, a ações direcionadas à segurança do 
processo de medicação está documentada em 
protocolo publicado pelo Ministério da Saú-
de, o qual compõe o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. 

Objetivo

Descrever etapas do mapeamento de pro-
cesso com base no pensamento Lean para iden-
tificar desperdícios existentes na implementa-
ção dos protocolos de segurança relacionados 
ao preparo e administração de medicamentos. 

Metodologia

Trata-se de pesquisa qualitativa, do 
tipo exploratória-descritiva, a ser desen-
volvida em hospital universitário do sul do 
país. Os dados primários serão coletados, 
por meio de observação e entrevistas, com 
roteiro semi-estruturado. O foco da coleta 
será nas atividades relacionadas ao preparo 
e administração de medicamentos realiza-
dos pela equipe de enfermagem. A amostra 
será do tipo intencional. Os dados primários 
serão transcritos na íntegra e submetidos à 
análise temática, à luz do referencial Lean(5). 
Os aspectos éticos foram contemplados, sen-
do o projeto aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFSC sob o nº 3.911.937. 

Resultados e Discussão

Nesta seção, apresenta-se o detalha-
mento do referencial teórico e a sistemati-
zação de sua aplicação no serviço de saúde, 
nas atividades de preparo e administração de 
medicamento da equipe de enfermagem. Os 
roteiros para observação e entrevista foram 

estruturados com base no referencial Lean, 
com vistas a identificar os envolvidos no 
processo, os quais serão descritos como for-
necedores e clientes. A seguir, identifica-se a 
interrelação entre os envolvidos no processo, 
considerando identificar os requisitos neces-
sários para execução da atividade, destacan-
do os requisitos não atendidos, que atrasam o 
processo ou geram desperdícios. De maneira 
concomitante à identificação dos requisitos 
se procede ao mapeamento das etapas do 
processo, com vistas a identificar etapas que 
agregam valor, ou seja, as que atendem aos 
requisitos dos clientes e são imprescindíveis 
para que a execução alcance ao objetivo espe-
rado, bem como as etapas classificadas como 
perdas, consideradas desperdícios na cadeia 
de valor e processos. Segundo o pensamento 
Lean existem oito desperdícios(2): 1)Falhas: 
tempo gasto fazendo algo incorretamente, 
inspecionando erros ou consertando erros; 
2) Produção em excesso: produzir mais do 
que é imediatamente necessário no próximo 
passo; produzir antes de surgir a demanda.; 
3)Transporte: movimentação dos insumos, 
pacientes, amostras em um sistema; 4)Espe-
ra: dos trabalhadores, dos recursos e dos pa-
cientes, relacionado ao desequilíbrio da carga 
de trabalho; 5) Estoque desnecessário: todo 
estoque é desperdício, mas o enfoque está nas 
causas; pois tanto o excesso quanto a falta de 
estoque pode gerar adicional por movimen-
tação; 6) Movimentação: tempo gasto dos 
profissionais para se movimentar procurando 
insumos, informações, devido à falta de pa-
dronização; 7) Processo desnecessário: ope-
rações que existem por causa do projeto/defi-
nições e que não agregam valor; 8) Potencial 
humano ou talento: funcionários desengaja-
dos, que não se sentem ouvidos e não parti-
cipam das sugestões de melhorias ou, ainda, 
funcionários com potencial para execução de 
tarefas que exijam conhecimentos ou habili-
dades específicas e que desempenham algo 
que não as exijam. Destaca-se que a linha 
condutora do desdobramento da análise se-
guirá as etapas previstas de mapeamento de 
processo com vistas à otimização(5), quais se-
jam: i) Identificação dos clientes envolvidos 
no processo e seus requisitos; ii) Validação do 
mapeamento elaborado pela equipe de pes-
quisa; iii) Identificação dos problemas pre-
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sentes com base nos requisitos não atendidos 
e desperdícios; iv) Priorização dos problemas 
levantados; v) Planejamento de melhorias. 
Destaca-se a aplicação deste referencial teóri-
co metodológico em estudo prévio(3), desen-
volvido em outro serviço hospitalar público, 
o qual identificou como clientes do processo 
o paciente e sua família, a sociedade e o am-
biente, enfermeiros e técnicos de enferma-
gem. Médicos e farmacêuticos foram consi-
derados fornecedores, pois são responsáveis 
por informações que desencadeiam a ativida-
de. Cada grupo de clientes teve seus requisitos 
identificados, os quais correspondem a itens 
obrigatórios a serem atendidos para o funcio-
namento adequado do fluxo, tanto sob a ótica 
da execução do trabalho, como sob a ótica de 
ter suas necessidades supridas em relação ao 
tratamento medicamentoso. Por fim, a partir 
dos requisitos não atendidos, os desperdícios 
foram mapeados, com o objetivo de otimizar 
o fluxo do processo de preparo e administra-
ção de medicamentos, destacando os rela-
cionados à equipe de enfermagem, principal 
responsável pelo processo analisado. A pro-
posição vislumbrou atender as necessidades 
do paciente em tempo oportuno, com redu-
ção ou eliminação de desperdícios de tempo 
e de recursos, contribuindo para a satisfação 
do paciente e equipe de enfermagem. 

Conclusão

O pensamento Lean aplicado à saúde, 
constitui uma nova abordagem à qualidade 
do serviço oferecido ao paciente, à segurança, 
à melhoria contínua, à satisfação das equipes 
e pacientes e à sustentabilidade das empresas 
prestadoras desse serviço. Com isso, consis-
te em ferramenta com potencial de aplicação 
para melhorias de processos assistenciais e 
fortalecimento das políticas públicas no âm-
bito do Sistema Único de Saúde. A identifica-
ção dos desperdícios existentes no processo 
de medicação possibilita implementar pla-
nos de ação para eliminar as atividades que 
consomem recursos sem agregar valor ao 
paciente, destacando-se que este constitui o 
cerne assistencial, considerando atender suas 
necessidades em momento oportuno. A pre-
missa principal para condução da pesquisa 
com base nesse referencial é o respeito às pes-

soas envolvidas no processo, ao analisá-lo tal 
qual ocorre, principalmente, por considerar 
que as soluções para melhoria do desempe-
nho encontram-se entre essas pessoas.

Descritores: Enfermagem; Sistemas de 
medicação no hospital; Segurança do pacien-
te; Qualidade da Assistência à Saúde; Erros 
de Medicação.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A adolescência é preconizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
cronologicamente dos 10 aos 19 anos de 
idade, e pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) dos 12 aos 18 anos. Ela é 
considerada o período de transição entre a 
infância e a vida adulta, caracterizada pelo 
início das mudanças e desenvolvimento 
físico, intelectual, emocional e social da 
puberdade. Nessa fase há um conflito, tan-
to interno quanto externo, em relação às 
mudanças morfológicas e fisiológicas que 
estão ocorrendo, tanto na formação como 
na consolidação de sua personalidade.¹ 
Por esses fatores biológicos é que o proces-
so de ensino/aprendizagem é tão sensível, 
podendo ser justificado pelo que se cha-
ma de teoria psicanalista, cujo argumento 
é de que, nessa fase, o adolescente possui 
o desejo de autoridade, fundamentalmen-
te relacionado com o saber, pois o saber 
se constrói a partir da relação do sujeito 
com o seu desejo.² Frente a essa afirmati-
va, pesquisadores e filósofos como Paulo 
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Freire consideram importante deixar que 
os adolescentes exponham suas experiên-
cias, a fim de buscar sua autonomia e en-
volvê-los de fato nas temáticas abordadas, 
com a finalidade de concretizar seu conhe-
cimento.³ Com objetivo de construir um 
ambiente agradável e participativo com os 
adolescentes, se toma como fundamento a 
realização de oficinas lúdicas, uma vez que 
são processos interativos de aprendizagem, 
pois despertam curiosidade, concentração, 
capacidade de se envolver na situação e 
autonomia.² A ludicidade permite que se 
trabalhe com o adolescente temas como o 
de educação sexual, cujo ainda é conside-
rado delicado, porém vital nesta idade, e as 
atividades lúdicas permitem a construção 
de um cenário esclarecedor, sincero, com 
respostas adequadas, possibilita posturas, 
atitudes e pensamentos que possam pro-
mover a saúde mental, física e psicológica 
dos envolvidos. Desta forma, compreende-
se que a educação sexual será mais efetiva 
se for tratada por meio de dinâmicas de 
trabalho em grupo, interativas, dialogadas, 
com espaço para que os pré-adolescentes 
e os adolescentes possam se manifestar 
quanto aos seus anseios, desconhecimen-
tos, mitos, preconceitos, tabus, evitando 
comportamentos discriminatórios e into-
lerantes e respeitando a tantas diversidades 
que se encontram inseridas no contexto es-
colar. Através da ludicidade, o adolescente 
adquire conhecimento não de uma forma 
repetitiva, mas participativa, compreen-
dendo o saber e criando sua forma de visão 
da realidade. Também por meio do lúdico, 
o adolescente conhece, experimenta a au-
toconfiança, autonomia, o desenvolvimen-
to da linguagem e do pensamento, atenção, 
e desenvolve suas potencialidades. Além 
de que, as oficinas lúdicas ainda permitem 
que os mediadores avaliem a produção de 
saber dos adolescentes, com base na de-
monstração de conhecimento obtido ao fi-
nal de cada atividade.³ 

Objetivo

Relatar a experiência acadêmica sobre 
educação em saúde sexual para pré-adoles-
centes e adolescentes. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
acadêmica, relacionado às atividades do Pro-
jeto de Extensão, “Conversando com crianças 
e adolescentes sobre Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST) e drogas” realizadas 
em uma Organização Não Governamental 
(ONG) Verde Vida situada no município de 
Chapecó. O período correspondeu de abril a 
junho de 2019. Foram realizadas cinco ofici-
nas, por meio de atividades educativas e lú-
dicas, sobre IST com 25 pré-adolescentes e 
adolescentes que frequentavam a ONG. 

Resultados e Discussão

Inicialmente buscou-se fazer um diag-
nóstico dos saberes dos participantes sobre 
as IST para então desenvolver oficinas com 
base nas suas necessidades. A partir das de-
mandas, as temáticas que surgiram foram 
subdivididas a cada dois estudantes de en-
fermagem para que planejassem e organi-
zassem a oficina correspondente ao tema. As 
oficinas desenvolveram as seguintes aborda-
gens: HIV⁄AIDS, Linfogranuloma, Candi-
díase, Trichomoníase, Herpes, Hepatite B, 
Sífilis, Gonorreia e Gardenerela, conceituan-
do a enfermidade, local de infecção, sinais e 
sintomas, diagnóstico e tratamento, preven-
ção e controle. Inicialmente, o tema de cada 
encontro era exposto por meio de palestra 
(a pedido dos gestores da ONG) utilizando 
multimídia. Após cada palestra, eram opor-
tunizadas pausas para questionamentos, dis-
cussões e esclarecimento de dúvidas aos pré
-adolescentes e adolescentes. Ao término de 
cada oficina, os participantes eram divididos 
em cinco grupos para participarem de uma 
atividade lúdica realizada por meio de um 
aplicativo online denominado “Kahoot” ob-
jetivando captar os saberes aprendidos. Cada 
grupo recebia um celular disponibilizado 
pelos mediadores, e através do aplicativo 
foram introduzidas perguntas relacionadas 
aos temas abordados, e de modo conectado, 
eram visualizadas no Datashow. Na medida 
em que cada pergunta era feita, os grupos 
respondiam e as respostas eram disponibi-
lizadas na tela, assim como, o percentual de 
acertos no tempo estipulado pelo próprio 
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aplicativo e os participantes que mais acer-
tavam. No final, como prêmio, participantes 
recebiam uma caixa de chocolates pela sua 
participação. Os encontros possibilitaram 
aos pré- adolescentes e adolescentes explorar 
questões que envolvem as IST, revelando in-
cipiência de conhecimentos, sentimentos de 
vergonha e tabus assim como, limitações para 
falar do assunto no grande grupo. No entan-
to, no desenvolvimento do jogo “Kahoot” 
eles se mostraram participativos e desinibi-
dos para fazer questionamentos e proferir o 
que pensam sobre o assunto. Desse modo, 
identificou-se que trabalhar a educação se-
xual com um grupo de pré-adolescentes e 
adolescentes é importante para abrir espaço 
para abordagens lúdicas que permitem a eles 
descontração e liberdade para expressarem 
o que sabem ou pensam sobre as IST. Ou-
tro ponto a se destacar é a importância em 
usar termos e palavras de fácil compreensão, 
ajudando assim no entendimento do público 
alvo e consequentemente facilitando a proxi-
midade com os acadêmicos. 

Conclusão

O uso das atividades lúdicas possibi-
litou identificar e associar como é vital en-
volver os adolescentes nessa prática, pois, 
por meio dela, o indivíduo se socializa, ela-
bora conceitos, formula ideias e estabelece 
relações entre os conhecimentos repassados 
a eles e as experiências que os mesmos pos-
suem. Notou-se como o uso das tecnologias, 
em especial o “Kahoot”, incentivou-os a se 
envolverem efetivamente no processo educa-
tivo em saúde sexual. A partir desta experiên-
cia, evidencia-se a importância dos projetos 
de extensão, pois permitem aos acadêmicos 
uma experiência valiosa para manejar com a 
saúde sexual dos pré-adolescentes e adoles-
centes, que sem dúvidas serão levadas para a 
prática profissional futura. Com base nessas 
atividades de extensão acadêmica, identifica-
se também que os profissionais de saúde têm 
papel fundamental na educação sexual dos 
pré-adolescentes e adolescentes uma vez que, 
são conhecedores das medidas de promoção 
e prevenção das IST, e podem de modo efe-
tivo, ajudá-los a se tornarem protagonistas 
para o autocuidado a saúde sexual. 

Descritores: Desenvolvimento do 
Adolescente; Educação em Enfermagem; 
Educação Sexual.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

O Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde (PET-Saúde), é uma inicia-
tiva do Ministério da Saúde que busca reu-
nir preceptores, estudantes e professores dos 
cursos de graduação na área da saúde, para 
a elaboração de projetos que buscam a qua-
lificação dos profissionais e formação de es-
tudantes da área de saúde em consonância 
com as necessidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O programa possibilita a união 
de extensão, ensino e pesquisa nos locais de 
assistência em saúde1, também possibilitando 
a participação social na construção e desen-
volvimento de ações. A edição 2019-2021 do 
PET-Saúde possui como temática principal a 
Interprofissionalidade. O projeto número 140 
do programa é desenvolvido no município de 
Chapecó/SC, o qual envolve três instituições 
de ensino superior, sendo elas Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
e Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc) (com base no edital nº 10 de 23 de 
julho de 2018), com parceria da Secretaria 
de Saúde de Chapecó, Santa Catarina (SC). 
O projeto é desenvolvido por docentes, dis-

EIX
O

 4
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: Extensão



455

centes e profissionais de saúde do município. 
Para fins de organização e melhor desenvol-
vimento, há a divisão de 5 grupos tutoriais. 

Objetivo

Relatar a percepção de participantes 
do PET-Saúde Interprofissionalidade acerca 
de uma experiência exitosa alusiva ao de-
zembro vermelho. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
que irá abordar uma atividade desenvolvida 
em alusão ao Dezembro Vermelho, a qual foi 
desenvolvida pelo Grupo tutorial 5, atuante 
no Centro de Saúde da Família (CSF) Santo 
Antônio, localizado na cidade de Chapecó, 
Santa Catarina. A atividade possuiu o intui-
to de realizar uma intervenção extensionista 
alusiva ao mês denominado Dezembro Ver-
melho, comemorativo e alusivo nos serviços 
de saúde, onde se utiliza do mês de dezembro 
para atividades majoritariamente educati-
vas que façam menção à prevenção ao HIV 
e outras Infecções Sexualmente Transmissí-
veis (IST). Participantes do PET-Saúde, bem 
como profissionais de enfermagem protago-
nizaram a organização e desenvolvimento da 
ação. A proposta foi desenvolvida no mês de 
novembro de 2019 e envolveu a realização de 
testagem rápida para HIV, Hepatite B e C e Sí-
filis a acadêmicos de um curso de graduação 
em Zootecnia (majoritariamente composto 
por homens), o qual acontece em período 
integral (manhã e tarde). Inicialmente, os or-
ganizadores da atividade deslocaram-se até a 
universidade e realizaram diálogos acerca da 
importância da temática para a saúde pública, 
quais as vantagens da realização da testagem, 
e questões que envolviam o pré e pós teste. Na 
oportunidade, as pessoas foram convidadas a 
realizar a testagem rápida voluntariamente. 
Ao se pensar que a atividade seria desenvolvi-
da em uma universidade, o espaço físico “não 
privativo” era um obstáculo. Em conversa 
com os trabalhadores do campus, foi dispo-
nibilizado uma sala de aula que se encontrava 
vazia naquele momento. Os organizadores da 
atividade utilizaram os materiais dispostos 

no próprio ambiente, como mesas, cadeiras, 
entre outros. A lógica de organização do am-
biente deu-se com a esquematização de ilhas, 
as quais deveriam ser percorridas pelos vo-
luntários a serem testados. A primeira ilha 
possuía o intuito de realizar uma triagem ini-
cial, local onde eram coletadas informações 
básicas como o nome, idade, registro do SUS, 
entre outras informações pertinentes. A se-
gunda ilha possuía o intuito de realização dos 
testes rápidos. Após a coleta de sangue para 
a testagem, o indivíduo aguardava até o teste 
ficar pronto, em média de 10 a 15 minutos. 
Em seguida, cada pessoa, individualmente, 
passava por uma conversa com um enfermei-
ro ou psicólogo. O enfermeiro desenvolve um 
papel significante na realização de testagens 
rápidas, o qual auxilia com seus saberes acer-
ca do diagnóstico de ISTs2. Orientações per-
tinentes eram disponibilizadas a cada pessoa 
e o resultado da testagem era revelado, aten-
dendo as individualidades de cada pessoa. 

Resultados e Discussão

Um dos resultados advindos da inter-
venção diz respeito a necessidade em ampliar 
o acesso ao SUS, sobretudo frente à proble-
máticas complexas como as IST. Participan-
tes da atividade relataram dificuldade em 
comparecer à unidade de saúde em seu pe-
ríodo de funcionamento. Tendo em vista que 
o curso acontece em tempo integral (mesmo 
horário de funcionamento dos CSF), há uma 
dificuldade de agenda, fator que se demons-
trou como um obstáculo para este público. O 
resultado corrobora com um estudo, o qual 
traz que o tempo de entrega às atividades de-
senvolvidas durante o período de graduação 
interfere de forma moderada nas condutas de 
saúde3. O intuito da realização desta interven-
ção vai além da realização de testes rápidos 
para IST. Entende-se que a conscientização 
acerca da temática é um assunto que neces-
sita de constantes diálogos. Oportunizar dis-
cussões com este intuito, possibilita a per-
cepção da importância do autocuidado em 
saúde. A intervenção oportunizou aos orga-
nizadores o entendimento de que cada pessoa 
possui individualidades, as quais devem ser 
acolhidas e respeitadas. Os acadêmicos que 
auxiliaram na organização e desenvolvimen-
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to da atividade, vivenciaram uma atividade 
a qual subsidiará sua assistência em saúde 
como futuro profissional. Foi nítida a impor-
tância da comunicação entre as pessoas que 
estão realizando a atividade e os indivíduos 
que estão participando da ação. A presença 
de profissionais capacitados para uma pos-
sível revelação de diagnóstico positivo para 
ISTs é excepcional. O indivíduo precisa se 
sentir amparado por profissionais de saúde 
que, no momento da comunicação, abram es-
paço para seus medos, anseios, entre outras 
emoções, dando-lhe o apoio necessário4. Essa 
é uma atividade que envolve questões que ne-
cessitam ser discutidas. Tendo em vista que 
os participantes demonstraram dificulda-
de de acesso à assistência em saúde, deve-se 
pensar e construir conjuntamente ações con-
tínuas em saúde para esta população, a fim de 
sanar suas demandas muito além das ques-
tões físicas e biológicas. O caráter dialógico 
e horizontal5 ao se abordar os presentes, para 
além do caráter técnico da testagem, conse-
guiu superar barreiras e medos que o teste 
instiga no imaginário do senso comum, além 
de desmistificar a “superioridade” dos profis-
sionais de saúde frente ao usuário do SUS. 

Conclusão

Considera-se que a intervenção pode 
ser considerada uma experiência exitosa, ou 
seja, apresentou lacunas, como em qualquer 
uma, mas obteve êxito em seu intuito final. 
Entende-se que a realização de atividades 
extensionistas que estimulem a promoção 
da saúde e prevenção de agravos, apresen-
ta-se com caráter necessário, muito além de 
projetos como o PET-Saúde, mas na matriz 
curricular obrigatória dos cursos de saúde. 
Promover a discussão acerca da temática 
abordada nas datas comemorativas em saúde, 
estimulam as pessoas a resgatar a importância 
do assunto abordado. Atividades como estas 
promovem aos acadêmicos da área da saúde 
a necessidade em atentar-se às demandas dos 
usuários do SUS. Ademais, o entendimento 
que cada indivíduo possui singularidades no 
que diz respeito a assistência em saúde, esti-
mula o desejo de fazer a diferença e suprir as 
necessidades de cada pessoa. Ações e pensa-
mentos neste sentido, culminam a melhoria 

do acesso em saúde e maior alcance das ações 
desenvolvidas no sistema de saúde. 

Descritores: Promoção da Saúde; Pre-
venção de Doenças; Atenção Primária à Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento (se houver): Programa 
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PET Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 
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pecó-SC; Universidade Federal da Fronteira 
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Campus Chapecó-SC; e Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC), Centro de 
Educação Superior do Oeste (CEO).
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Introdução

A doença renal crônica causa perda 
gradativa da função renal, levando a incapa-
cidade dos rins filtrarem resíduos do orga-
nismo, podendo haver um desequilíbrio da 
composição química do sangue e compro-
metendo a qualidade de vida1. Por isso a im-
portância da população estar ciente de todos 
os fatores predisponentes da doença, como a, 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dia-
betes Mellitus (DM), obesidade, sedentaris-
mo, tabagismo e maus hábitos alimentares. 
Pois a obesidade/sobrepeso deixa o paciente 
altamente suscetível a desencadear doenças 
metabólicas e a própria doença renal crôni-
ca2. Cabe aos profissionais da saúde alertar a 
população e orientar quanto aos cuidados ne-
cessários para uma boa saúde dos rins. Dan-
do ênfase aos fatores relacionados aos hábi-
tos alimentares, e falta de atividades físicas. 
Orientar que uma mudança no estilo de vida, 
como inclusão de atividade física, melhora da 
alimentação, diminuição do sal dos alimen-
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tos, ingesta hídrica adequada promove uma 
boa saúde dos rins. É de essencial importân-
cia instruir os pacientes por meio da educa-
ção em saúde sobre os fatores predisponentes 
as doenças citadas, seja em rodas de conversa 
nos grupos nas unidades básicas de saúde, 
em campanhas de conscientização ou através 
de material educativo distribuído pelas agen-
tes comunitárias de saúde para a população 
de abrangência. A Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF) deve ser a porta de entrada para 
toda população, seja para promoção, preven-
ção ou acompanhamento de saúde, pois uma 
vez assistidos pela equipe, poderão reduzir 
possíveis complicações de saúde, prevenindo 
futuras doenças2. Neste contexto os profissio-
nais da ESF devem ser capacitados para iden-
tificação precoce desses pacientes, realizando 
assim ações educativas para a prevenção da 
Insuficiência Renal, para evitar possíveis co-
morbidades, contribuindo também para uma 
melhora na qualidade de vida do paciente. 

Objetivo

Descrever as ações desenvolvidas pelo 
grupo de extensão Enfrentamento da Doença 
Renal Crônica (ENDORC) na capacitação dos 
profissionais da atenção primária e secundária 
da Macrorregional de Saúde de Chapecó para 
o enfrentamento da Doença Renal Crônica. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
das oficinas realizadas pelo programa de ex-
tensão ENDORC, no período de outubro a 
dezembro de 2019. O programa possui três 
ações, entre elas a de oficinas de qualifica-
ção dos profissionais enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e agentes comunitários da 
saúde (ACS) da Macro Regional de Saúde de 
Chapecó para o enfrentamento da Doença 
Renal Crônica que estão previstas em nú-
mero de nove ao longo de 24 meses. As três 
primeiras oficinas tiveram duração de duas 
horas para cada grupo de profissionais, e fo-
ram intercaladas com oficinas de segunda 
ação do projeto. As atividades foram pré-a-
gendadas pela gerência regional de saúde, de 
acordo com o cronograma dos municípios, 

pois o transporte dos profissionais até o local 
das oficinas é sob a responsabilidade de cada 
município. As atividades ocorrem nos audi-
tórios da Universidade do Estado de Santa 
Catarina e da Universidade da Fronteira Sul 
por esta ser uma parceira da ação. 

Resultados e Discussão

Os resultados apresentados referem-
se as três primeiras oficinas realizadas com 
os profissionais da Macrorregional de Saúde 
de Chapecó. Após receber o agendamento 
das atividades via regional de saúde, a equi-
pe de extensão, discutia em reunião quais 
atividades seriam realizadas com o grupo 
agendado, programando a distribuição das 
temáticas a serem conduzidas ao longo do 
projeto bem como a dinâmica e a estratégia 
metodológica a ser aplicada a cada grupo de 
acordo com sua formação. Para cada ativida-
de foi confeccionado materiais para todo o 
período das ações, um deles foram os “livre-
tos” confeccionados em folha de oficio (A4) 
com a logo do projeto, distribuídos para cada 
participante presente no dia da oficina, a in-
tensão dele ser em branco se dá pelo fato de 
que a construção será coletiva com o grupo 
ao longo dos encontros. A oficina com os 
Agentes comunitários de saúde, ocorreu si-
multaneamente em dois auditórios da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul, devido 
ao grande número de profissionais. No início 
da atividade, os extensionistas apresentavam 
os objetivos do projeto e relatavam como iria 
ocorrer a divisão das oficinas, na sequência 
iniciava a explanação e discussão sobre a 
doença renal crônica. Os Agentes Comuni-
tários de Saúde foram muito participativos, 
com questionamentos, dúvidas e relatos. O 
segundo encontro foi com os técnicos de 
enfermagem, ocorreu no auditório da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina, nesse 
encontro, além das atividades desenvolvidas 
pelo grupo de extensão foi convidado uma 
paciente renal crônica para dar seu depoi-
mento sobre o “ser renal crônico” suas difi-
culdades e lutas diária. O terceiro encontro 
com os enfermeiros foi sediado no auditório 
de departamento de enfermagem da UDESC. 
Para essa atividade após explanação sobre o 
cenário da doença renal e reflexão de como 
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os municípios atendem a essa demanda, con-
tou com a participação de uma Enfermeira 
da Clínica Renal do Oeste que foi convida-
da para relatar sobre os encaminhamentos 
realizados com o pacientes renais crônicos. 
Ao final de cada atividade, organizavam-se 
grupos de profissionais para discussão do 
fluxo de atendimentos em seus municípios, 
e as condutas realizadas por eles, que pos-
teriormente eram apresentadas aos demais. 
Também o grupo de extensão lançava uma 
atividade para ser realizada no município de 
origem e apresentada no encontro futuro. 

Conclusão

Com essas atividades realizadas pode-
mos perceber a escassez de conhecimento de 
alguns profissionais sobre o assunto. É muito 
gratificante para o grupo perceber o interesse 
dos profissionais sobre o assunto, suas coloca-
ções, seus relatos de experiências com pacien-
tes renais demonstra a preocupação com a 
qualidade de saúde da população. As oficinas 
tiveram grande valia para a melhor compreen-
são dos participantes sobre a importância de 
um diagnóstico precoce para o paciente, afim 
de, minimizar o comprometimento da quali-
dade de vida, bem como, a relevância do mo-
nitoramento para aqueles em que a doença já 
está instalada. A articulação entre a universi-
dade e as secretarias de saúde dos municípios 
pode ser promissora para o incentivo e exe-
cução de ações educativas e desenvolvimento 
de atividades de atualização profissional para 
que aja troca de conhecimento mutuo e pro-
dução de material de caráter cientifico.

Descritores: Enfermagem; Doença Re-
nal Crônica; Educação em Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A Extensão Universitária tem sido idea-
lizada como uma das formas de aprofundar a 
relação das universidades com a sociedade e 
no contexto da saúde como meio de fortalecer 
o Sistema Único de Saúde. A extensão, inseri-
da no processo de formação, por meio de in-
terlocutores como docentes e extensionistas, 
têm proposto caminhos que remetem a refle-
xão e debate sobre a sociedade, suas fortale-
zas e mazelas e sobre o seu próprio potencial 
enquanto instrumento de ação na dimensão 
social da universidade1. Promove o ingres-
so do estudante na realidade cotidiana e nos 
seus contextos políticos, sociais e econômicos 
favorecendo a compreensão de problemas re-
gionais e nacionais, ampliando sua visão de 
mundo e capacidade crítica. Sua práxis con-
diz com a apreensão de saberes que consoli-
dam e favorecem o desempenho e formação 
profissional e humanística; o desenvolvimen-
to de atitudes e comportamentos adequados 
à profissão, principalmente quando alcança 
relações dialógicas que significam num ciclo 
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de transformação social2. Novos conceitos 
de extensão universitária vêm sendo insti-
gados desde a publicação do Plano Nacional 
de Educação, Lei nº 13.005/2014, vigente de 
2014 a 2024, o qual prevê um mínimo de 10% 
do total da carga horária curricular na gra-
duação em programas e projetos de extensão 
em áreas de pertinência social3. Propõe nesta 
concepção a indissociabilidade e fortaleci-
mento do já existente tripé ensino, pesquisa 
e extensão no processo formativo como re-
quisito sine qua non para o fortalecimento do 
exercício profissional. No contexto atual, em 
meio à crise pandêmica da Covid 19, exacer-
ba-se a importância da extensão universitária 
atrelada as emergentes necessidades comu-
nitárias, mobilizando instituições, docentes 
e discentes para o desenvolvimento de prá-
ticas extensionistas. A Universidade Federal 
da Fronteira Sul na direção das recomenda-
ções sugeridas por órgãos governamentais 
e instituições regulamentadoras em saúde 
suspendeu em 15 de março, cinco dias após 
a declaração de pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde, como medida preventiva, 
suas atividades presenciais. A partir daí, a ex-
posição das fragilidades e lacunas do sistema 
de saúde, das instituições e em especial de es-
tratos populacionais, associado à necessidade 
de inserção comunitária dos estudantes e for-
mação crítica, fizeram emergir a publicação 
de editais de extensão com vistas a contribuir 
neste período de crise mundial. 

Objetivo

Refletir a partir do desenvolvimento 
de ações extensionistas frente à Pandemia 
da Covid 19 sobre a extensão e o processo de 
formação profissional. 

Metodologia

Relato de experiência decorrente de 
uma ação extensionista vinculado ao proje-
to de extensão intitulado “Apoio institucio-
nal à ações de extensão em saúde, para pre-
venção, monitoramento e segurança frente 
a pandemia do coronavirus” desenvolvido 
por teleatendimento à idosos dos municípios 
que compõe a Associação dos Municípios do 

Oeste Catarinense ação iniciou em maio de 
2020 e está em desenvolvimento. A equipe é 
composta pelo coordenador, dois docentes 
do curso de enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul e quatro estudan-
tes bolsistas (dois do curso de enfermagem 
e dois do curso de medicina da mesma ins-
tituição). Após convite e aceite das prefeitu-
ras e da Associação dos Municípios do Oes-
te Catarinense foi criado um Folheto como 
proposta de roteiro para o teleatendimento 
que foi registrado com ISBN 978-65- 86545-
07-4. Desenvolvido também um formulário 
on line para registro e controle das ligações 
efetivadas, onde consta dentre outras infor-
mações nome, idade, município no qual o 
idoso reside e questões relacionadas aos há-
bitos de saúde como alimentação e ingesta 
hídrica, atividade física, sono e saúde men-
tal. Os entes municipais encaminharam uma 
lista com os munícipes idosos com doenças 
crônicas que na avaliação local necessitavam 
de acompanhamento durante o período pan-
dêmico. Cada membro da equipe de exten-
são ficou responsável por um grupo de ido-
sos, assim durante a realização do projeto os 
contatos telefônicos são feitos sempre pelas 
mesmas pessoas, facilitando o vínculo entre 
extensionistas e idosos. Cada ligação tem du-
ração média de 20 minutos, nelas é oportuni-
zado o diálogo e a expressão de sentimentos, 
percepções, esclarecimento de dúvidas e em 
especial auxiliado as pessoas a buscarem so-
luções viáveis para sanarem ou amenizarem 
suas dificuldades e limitações. Busca-se ofe-
recer conforto e acolhida. Durante o trans-
correr do projeto reuniões semanais com 
duração de 3 horas são realizadas para ava-
liação e ajustes das atividades e discussões 
sobre o papel e significado das atividades de 
extensão desenvolvidas para a formação dos 
estudantes e futuros profissionais vinculados 
ao Sistema Único de Saúde. 

Resultados e Discussão

As discussões com o grupo de exten-
sionistas possibilitaram reconhecer alguns 
achados que se destacaram como resultado: 
Melhor reconhecimento da realidade, aper-
feiçoamento e desenvolvimento no processo 
comunicacional, fortalecimento de aspectos 
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que dão maior segurança e confiança ao fu-
turo profissional, consolidação da formação 
profissional e destaque para a importância 
de reconhecer a extensão como fundamental 
enquanto papel social das universidades. Os 
resultados evidenciam a importância da in-
serção dos estudantes na realidade/contexto 
social e reverbera o quanto a experiência do 
contato entre o aprendizado formal da Uni-
versidade e a aplicabilidade deste conheci-
mento na prática e no meio social possibilita 
a construção e reconstrução de saberes que 
vão ao encontro dos dizeres de Paulo Frei-
re (1987, p. 39)4: “Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, os homens se 
educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Conclusão

      
Descritores: Enfermagem; Ensino su-

perior; Infecções por Coronavirus; Extensão 
comunitária.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) é regulamentada pela 
resolução n. 358/2009 do Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN), que dispõe tam-
bém sobre a implementação do Processo de 
Enfermagem (PE), que deve ser realizado de 
modo deliberado e sistemático, aonde existe 
cuidado profissional de enfermagem, tanto 
em ambientes públicos quanto privados1. A 
SAE organiza o trabalho profissional quanto 
ao método, pessoal e instrumentos, tornando 
possível a operacionalização do PE, caracte-
rizado como um instrumento metodológico 
que orienta o cuidado profissional de enfer-
magem e a documentação da prática. O PE é 
divido em cinco etapas, sendo que a primeira 
é a coleta de dados também conhecida como 
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histórico de enfermagem, que tem como fi-
nalidade a obtenção de informações sobre 
a pessoa, família e coletividade1. A segunda 
etapa é o diagnóstico de enfermagem, cuja 
finalidade é interpretar e agrupar os dados 
coletados na primeira etapa, culminando na 
tomada de decisões1. A terceira etapa é o pla-
nejamento de enfermagem, na qual se deter-
minam os resultados que se espera alcançar 
e também as ações e intervenções de enfer-
magem1. A quarta etapa é a implementação, 
ou seja, a realização das ações determinadas 
no planejamento de enfermagem1. E a última 
etapa é a avaliação de enfermagem, um pro-
cesso sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas do indivíduo, com 
relação ao seu dado momento no processo de 
saúde e doença1. O PE contribui para aumen-
tar a credibilidade, autonomia e visibilidade 
da enfermagem proporcionando satisfação 
aos profissionais, melhorando e qualifican-
do os cuidados prestados garantindo maior 
segurança ao paciente e seus familiares. Re-
comenda-se que PE seja implementado com 
base em Sistemas de Linguagens Padroniza-
das (SLP), pois possibilitam ao enfermeiro 
um julgamento clínico e a tomada de decisão 
respaldada em evidências científicas, a qual 
resultará em melhores práticas no cuidado1. 

Objetivo

Relatar as atividades de implantação e 
implementação do processo de enfermagem 
vinculadas a um programa de extensão. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
a partir da vivência acadêmica nas ativida-
des de um programa de extensão que visa 
a implantação e implementação do PE no 
Hospital Regional do Oeste (HRO), Hospi-
tal da Criança (HC) e Cidade do Idoso do 
município de Chapecó-SC. As atividades de-
senvolvidas no programa iniciaram em 2015 
e permanecem até os dias atuais com ações 
voltadas às práticas que visam melhorar a as-
sistência de enfermagem. Participam do pro-
jeto sete docentes, sendo três da Universida-
de do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

dois da Universidade Comunitária de Cha-
pecó e dois da Universidade Federal da Fron-
teira Sul, sete discentes, sendo dois bolsistas 
e cinco voluntários UDESC. Importante sa-
lientar que as três universidades são de Cha-
pecó e oferecem curso de graduação em en-
fermagem. Além dos citados, participam das 
atividades, enfermeiros assistenciais e ges-
tores dos referidos locais. As atividades são 
desenvolvidas por meio de encontros, sema-
nalmente, nas dependências do HRO. 

Resultados e Discussão

O programa de extensão intitulado 
Processo de Enfermagem na rede de atenção 
à saúde tem como proposto criar tecnolo-
gias educativo-assistenciais para implantar 
e implementar o PE, mediante processos de 
intervenção a partir da instrumentalização 
de profissionais da enfermagem e vem sendo 
executado há seis anos a partir de três ações 
de extensão sendo elas: assessorar os profis-
sionais de enfermagem para a implementa-
ção de uma matriz assistencial; implantar e 
implementar o PE, o uso dos SLP e a con-
sulta de enfermagem na Cidade do Idoso e 
Aprofundar o conhecimento sobre o PE e 
SAE. Correspondente a primeira ação que 
acontece no HRO e HC, os encontros vêm 
sendo realizados semanalmente com du-
ração de quatro horas, com a participação 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer-
magem, discentes e docentes das instituições 
de ensino superior e enfermeiros do hospi-
tal. Nos encontros são discutidos os resulta-
dos atingidos pelas ações desenvolvidas com 
vistas a otimizá-las. No HRO podemos des-
tacar a implementação do PE nas unidades 
de: Radioterapia, Oncologia, Pediatria, UTI 
e Berçário e no HC em todos os setores. Na 
fase de construção do perfil de diagnósticos 
de enfermagem, com uso da Nanda Interna-
tional (NANDA-I) todos os setores já elen-
caram. Na fase de resultados de enfermagem 
com uso da Nursing outcomes classifications 
(NOC), e das intervenções de enfermagem 
com uso da Nursing interventions classifica-
tion (NIC) o centro cirúrgico, centro obsté-
trico, clínica médica, maternidade, neurolo-
gia, quimioterapia e ambulatório estão em 
fase de construção. Além das definições dos 
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diagnostico, intervenções e resultados per-
tinentes ao perfil de pacientes de cada setor, 
em janeiro de 2019 deu-se início, na Unidade 
de Terapia Intensiva ao processo de informa-
tização do PE e, atualmente, todos os setores 
utilizam o sistema informatizado. Com re-
lação à segunda ação, na cidade do idoso, o 
PE vem sendo aplicado durante as consultas 
de enfermagem previamente agendadas pela 
equipe e, vários idosos têm sido acompanha-
dos por professores e estudantes de enfer-
magem já apresentado resultados de saúde 
positivos. Para a execução do PE, se utiliza 
formulário específico e todas as intervenções 
realizadas são compartilhadas com a equi-
pe multiprofissional e discutidas quanto às 
melhores condutas em relação aos cuidados 
prestados. A terceira ação tem sido realizada, 
de modo especial, pelas atividades da Liga 
Acadêmica de Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e Processo de enfermagem 
(LASAEPE), que vem realizando encontros 
mensais com discentes para discussão e revi-
são de conteúdo direcionado a SAE e PE. A 
liga foi fundada em 2017, e iniciou suas ativi-
dades em 2018 e tido como temas norteado-
res aspectos conceituais de SAE e PE, anam-
nese e exame físico, uso da NANDA I, NIC e 
NOC. Com base nas discussões acerca destas 
temáticas, tem-se publicado infográficos e 
vídeos na página do Instagram da LASAE-
PE, os quais são de livre acesso. Os encontros 
presenciais acontecem nas dependências da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Ainda, em 2019 a LASAEPE foi protagonis-
ta no 3º Congresso Sul Brasileiro de SAE e 
2º Mostra Internacional de Cuidados de En-
fermagem no Ciclo da Vida. Essas ações têm 
contribuído para formação acadêmica e pro-
fissional, aprimorando o raciocínio clínico 
do acadêmico e desenvolvendo o raciocínio 
do profissional atuante do serviço, fazendo 
com que os mesmos pensem em estratégias 
para melhorar a assistência de enfermagem, 
e criar ações para no futuro fazer a diferença. 
As estratégias realizadas têm ações positivas 
tanto para as instituições de saúde quanto 
para as instituições de ensino, desenvolven-
do ações educativas e assistenciais. Pode-se 
colocar como uma implicação o fato de ser 
algo novo para as instituições, e que no início 
pode ocorrer um estranhamento na rotina de 

trabalho profissional. Mas que com o tempo 
os profissionais entendem a importância de 
passar por tudo isso, e a cada nova ação rea-
lizada se sentem gratos por passar por tudo 
isso, e poder aprender com os outros, aprimo-
rando o seu conhecimento. Os produtos ge-
rados pelas ações do programa, além de con-
tribuírem com a enfermagem, possibilitam a 
interdisciplinaridade, uma vez que, os instru-
mentos criados podem ser utilizados nas di-
versas disciplinas e por profissionais de várias 
áreas em diferentes cenários de cuidado. 

Conclusão

A experiência discente no programa 
de extensão possibilitou vislumbrar a im-
portância da realização do PE, o qual confe-
re autonomia à profissão, contribuindo para 
a qualificação da assistência de enfermagem. 
Fica evidente ainda a importância do traba-
lho em equipe, bem como a parceria entre 
serviço de saúde e instituições de ensino e, 
mesmo se tratando de um processo a longo 
prazo, o envolvimento de todos os partici-
pantes tem conferido importantes avanços 
na aplicação do PE nos serviços de saúde. 
Fica evidente que o enfermeiro pode e deve 
promover estratégias que garantam uma as-
sistência segura e de qualidade a todos os 
usuários do serviço de saúde.

Descritores: Processo de Enfermagem; 
Diagnóstico de Enfermagem; Sistematização 
da Assistência de Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), organiza o trabalho 
profissional quanto ao método, pessoal e 
instrumentos, tornando possível a opera-
cionalização do Processo de Enfermagem 
(PE)1. O PE, é um instrumento metodoló-
gico que ampara o cuidado profissional de 
enfermagem, assim como a documentação/
operacionalização da prática profissional. 
Nesse sentido, a aplicação da SAE demons-
tra a contribuição da enfermagem na atenção 
à saúde da população, aumentando assim a 
visibilidade e o reconhecimento profissio-
nal. O Diagnóstico de Enfermagem (DE) é 
uma das etapas do PE e, e consiste em um 
elemento essencial na tomada de decisões do 
enfermeiro, pois oportuniza a identificação 
de evidências, por meio de informações ver-
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dadeiras sobre as reais condições do indiví-
duo, possibilitando assim a identificação do 
DE, das intervenções cabíveis e consequen-
temente o alcance de resultados satisfató-
rios2.O enfermeiro precisa tomar inúmeras 
decisões durante sua jornada de trabalho, 
especialmente diante da dor que os pacientes 
referem, pois a dor acarreta grande estresse e 
sofrimento aos doentes e aos que os rodeiam. 
Em alguns casos, a dor do câncer não é ge-
renciada, fazendo com que ocorra um im-
pacto negativo na sobrevida do paciente, que 
manifesta maior angústia e medo desse sin-
toma. Além disso, o conhecimento dos pro-
fissionais de enfermagem sobre a dor, consti-
tui um dos principais fatores para a promoção 
de conforto e alívio da mesma, visto que esses 
profissionais são os que permanecem a maior 
parte do tempo junto a esses pacientes³. Sen-
do assim, o DE Dor Aguda descrito na Nanda 
International (NANDA I) se caracteriza como 
um aliado para o Enfermeiro e sua equipe na 
execução do PE com foco no problema. Sua 
utilização na prática clínica oncológica re-
quer o estabelecimento de ligação do mesmo 
com resultados (descritos na Nursing outco-
mes classification — NOC) e intervenções 
(descritas na Nursing interventions classifica-
tions — NIC) de enfermagem. 

Objetivo

Estabelecer a ligação NANDA-I, NIC e 
NOC (NNN) referente ao diagnóstico de en-
fermagem Dor Aguda para pacientes interna-
dos no setor de Oncologia. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre o projeto de extensão “Processo de En-
fermagem na Rede de Atenção à Saúde”, do 
curso de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC), no período 
de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020. O 
estabelecimento das ligações NNN se deu por 
meio da realização de encontros semanais nas 
dependências do Hospital Regional do Oeste/
Chapecó — SC, com participação de discen-
tes e docentes da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó, Universidade Federal 
da Fronteira Sul e enfermeiros que atuam na 
oncologia do Hospital Regional do Oeste, lo-
calizado no município de Chapecó/SC. 

Resultados e Discussão

O DE Dor Aguda pertence ao Domí-
nio 12 — Conforto, da NANDA-I, Classe 1 
— Conforto físico, definido como experiên-
cia sensorial e emocional desagradável asso-
ciada a lesão tissular real ou potencial, ou 
descrita em termos de tal lesão (Internatio-
nal Association for the Study of Pain); início 
súbito ou lento, de intensidade leve a inten-
sa, com término antecipado ou previsível e 
com duração menor que 3 meses. Para esse 
diagnóstico, foram associados os fatores re-
lacionados: Agente lesivo (ex: tumor, proce-
dimento cirúrgico, dispositivos), condição 
isquêmica, condição musculoesquelética 
crônica, condição relacionada a pós-trauma 
(p.ex, infecção, inflamação), dano ao siste-
ma nervoso, desnutrição, distúrbio imuno-
lógico (p. ex., neuropatia associada a HIV, 
vírus varicela-zóster), fratura. Como ca-
racterísticas definidoras, têm-se: Compor-
tamento expressivo (p. ex., agitação, choro, 
vigilância), comportamento protetor, diafo-
rese, expressão facial de dor, mudanças no 
apetite e mudanças no parâmetro fisiológico 
(p. ex., pressão sanguínea, frequências car-
díaca e respiratória, saturação de oxigênio. 
A partir do conhecimento dessas definições, 
o enfermeiro deve avaliar as condições em 
que o paciente se encontra, para determinar 
quais os fatores relacionados e característi-
cas definidoras pertencem ao perfil clínico 
do mesmo. As avaliações dos Resultados 
de Enfermagem (RE) embasados em NOC 
são efetuadas pelos enfermeiros a partir do 
NOC basal (antes das intervenções), espera-
do (planejamento) e obtido (após as inter-
venções). Para este diagnóstico utilizou-se 
os seguintes RE, Controle da Dor: ações pes-
soais para controlar a dor. E os indicadores 
são: reconhece o início da dor, relata mu-
danças nos sintomas da dor ao profissional 
da saúde, relata sintomas não controlados ao 
profissional de saúde, usa recursos disponí-
veis e usa medidas de alívio não analgésicas. 
Outro RE elencado, é o Nível da Dor, que é 
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definido como a gravidade da dor observada 
ou relatada, contendo os seguintes indica-
dores: dor relatada, duração dos episódios 
de dor e expressões faciais de dor. O NOC é 
avaliado por meio da escala Likert, que varia 
de de 1 (pior) a 5 (melhor), sendo estes indi-
cadores viáveis para a avaliação da evolução 
do quadro do paciente. Pensando nos fatores 
relacionados do DE em questão, as interven-
ções utilizadas foram Controle da dor, que é 
definida como alívio da dor ou redução da 
dor até um nível de conforto que seja aceitá-
vel para o paciente. As atividades indicadas 
para essa intervenção NIC são: Fazer uma 
avaliação abrangente da dor para incluir a 
localização, características, início/duração, 
frequência, qualidade, intensidade ou seve-
ridade da dor e fatores precipitantes; obser-
var para pistas não verbais de desconforto, 
especialmente naqueles incapazes de se co-
municar efetivamente, assegurar cuidados 
analgésicos para o paciente; explorar com 
o paciente os fatores que melhoram/pioram 
a dor; avaliar, com o paciente e a equipe de 
saúde, a efetividade das medidas passadas de 
controle da dor que foram utilizadas; e mo-
nitorar a satisfação do paciente com o trata-
mento da dor em intervalos específicos. Para 
a intervenção Administração de Analgésicos, 
que é definida como uso de agentes farma-
cológicos para reduzir ou eliminar a dor, as 
atividades indicadas são: verificar históri-
co de alergias a medicamentos; escolher o 
analgésico ou a combinação de analgésicos 
apropriados quando há prescrição de mais 
de um; administrar analgésicos em horários 
fixos para prevenir picos e depressões da 
analgesia, especialmente em casos de dor in-
tensa; considerar o uso de infusão contínua, 
de forma isolada ou associada a opioides em 
bolo, para manter os níveis séricos; orientar 
o paciente a solicitar medicamentos anal-
gésicos prescritos “se necessário” antes que 
a dor esteja grave; e documentar a resposta 
aos analgésicos e todos os efeitos colaterais. 
A ligação NNN para este DE foi materializa-
da por meio do esforço de toda a equipe de 
enfermeiros, que socializam as informações 
fundamentais para adequar o diagnóstico, 
os resultados e as intervenções de enferma-
gem ao perfil clínico de pacientes atendidos 
no setor de Oncologia. 

Conclusão

O reconhecimento das ligações NNN 
para o DE Dor Aguda, tem grande importância 
para o desenvolvimento do raciocínio crítico 
e clínico do enfermeiro, proporcionando uma 
visão holística para a tomada de decisões fren-
te às necessidades individuais de cada usuário, 
visto que esse sintoma é frequente em pacientes 
oncológicos. A utilização de uma linguagem pa-
dronizada, neste caso, NNN, facilita a consoli-
dação da cientificidade das práticas de enferma-
gem, possibilitando avaliações mais criteriosas e 
alternativas de tratamento mais eficazes.

Descritores: Enfermagem; Processo de 
Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; 
Oncologia.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Referências 

1. Conselho Federal de Enfermagem. Reso-
lução COFEN-358/2009. Dispõe sobre Siste-
matização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação do Processo de Enfermagem 
em ambientes, públicos ou privados, em que 
ocorre o cuidado profissional de Enferma-
gem, e dá outras providências. Brasília (DF): 
COFEN, 2009. Disponível em: http://www.
cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.
html. [Acesso em 09 maio. 2020].

2. Bittencourt GKGD, Crossetti MGO. O pro-
cesso ensino-aprendizagem do diagnóstico 
de enfermagem, na ótica de estudos acadê-
micos. Online Brazilian Journal of Nursing 
[Internet]. 2009: 8(1). Disponível em: http://
www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/
article/view/j.1676-4285.2009.2224/476. 
[Acesso em 07 maio. 2020].

3. Hellen CAAL, Elizete AR, Samira RM, José 
RTO, Alyne SB, Roselma MSA. Conhecimen-
to dos profissionais de enfermagem no mane-
jo da dor de pacientes oncológicos. Rev. Aten. 
Saúde. [Internet]. 2018: 16(58):49-56. Dispo-
nível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/
revista_ciencias_saude/article/view/5436. 
[Acesso em 09 maio. 2020].

EIX
O

 4
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: Extensão



469

DIREITOS HUMANOS 
PARA UMA FORMAÇÃO 
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AS MULHERES E A 

COMUNIDADE LGBTQIA+ 

OLIVEIRA, Eduarda Vaz631;
 SANTOS, João Vitor 
Antunes Lins Dos632; 

SILVA FILHO, Cláudio 
Claudino da633

 
E-mail para correspondência: 

eduarda.vaz01@hotmail.com

631 Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó, e 
Bolsista Cultura desde Agosto de 2019 do Projeto inti-
tulado “A comunidade LGBTQIA+ no cotidiano uni-
versitário: descortinando preconceitos e estratégias de 
(re)existência pelo Teatro do Oprimido e Photovoice”, 
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632 Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Fe-
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633 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professor 
Adjunto dos cursos de graduação em Enfermagem e 
Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó.

Introdução

A comunidade LGBTQIA+ (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais, 
e demais gêneros fluidos e não-binários) car-
rega consigo o peso da discriminação e pre-
conceito durante sua trajetória em querer 
ser, estar, viver e conviver perante a socieda-
de. Aliado a isso, a defasagem dos ambientes 
educacionais no diálogo sobre essas temáti-
cas não supre a demanda de conhecimento 
dos estudantes sobre as diferentes formas de 
expressão e sexualidade¹. E as violências (re)
produzidas nos cenários educacionais, como 
a universidade, muitas vezes são silenciosas e 
silenciadas, tornando a permanência univer-
sitária para essa comunidade um ato de resis-
tência². Neste sentido, a partir de seu poten-
cial de instigar consciência crítica e formação 
cidadã, torna-se indispensável o diálogo com 
a comunidade acadêmica sobre as opressões 
e repreensão da pluralidade de gênero e em-
poderamento feminino, uma vez que, os pa-
drões heteronormativos regem os preceitos 
sociais distintos e ofuscam as singularidades 
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de gênero, por não ser inato à naturalidade 
patriarcal e conservadora³. Sendo assim, a 
violência é um fenômeno comum a ambos 
os grupos, pois enquanto os movimentos fe-
ministas enfrentam o machismo estrutural 
que inferiorizam-nas na maioria das esferas 
sociais, em interface com essa luta, a comu-
nidade LGBTQIA+ questiona a moral sexual 
e identitária, problematizando normas hege-
mônicas regidas pela heterossexualidade⁴. 

Objetivo

Avaliar como um evento de um Projeto 
de Cultura, com temática sobre direitos huma-
nos e a comunidade LGBTQIA+, pode contri-
buir para a formação cidadã, acadêmica, e pro-
fissional ao empoderar indivíduos através de 
discussões sobre preconceitos e discriminações. 

Metodologia

Trata-se de um estudo na modalidade 
relato de experiência, que busca apresentar o 
primeiro encontro do Projeto de Cultura inti-
tulado “A comunidade LGBTQIA+ no cotidia-
no universitário: descortinando preconceitos 
e estratégias de (re)existência pelo Teatro do 
Oprimido e Photovoice”, aprovado e fomen-
tado com Bolsa Cultura pelo Edital No 561/
GR/UFFS/2019 — Bolsa Cultura. Realizado 
no mês de novembro de 2019, no auditório 
do prédio da Reitoria da Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS) em Chapecó, contou 
aproximadamente com a presença de 32 parti-
cipantes, sendo graduandos e pós graduandos, 
e para fomentar o debate, 3 convidadas, uma 
profissional formada em direito, uma jornalis-
ta e a vereadora e presidente da União Nacio-
nal LGBT em Chapecó (UNA-LGBT). Como 
tema principal, o encontro abordou os direitos 
humanos e sua influência na luta das mulheres 
e da comunidade LGBTQIA+ pelo direito de 
(re)existir, assunto pouco discutido no espaço 
universitário e de grande relevância social. 

Resultados e Discussão

A conversa iniciou-se com a explana-
ção sobre a origem dos direitos humanos, a 
criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e como se dividem os direitos, entre 
fundamentais, sociais, transindividuais, de-
mocracia e por fim o direito de paz. Posterior-
mente se correlacionou os direitos humanos e 
os direitos que as mulheres conquistaram ao 
longo dos anos, sendo o grande responsável 
por essas conquistas o movimento feminista. 
Também foram citadas as políticas públicas 
específicas para mulheres, como a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mu-
lher (PNAISM) criada em 2004 e as Leis de 
enfrentamento da violência contra a mulher, 
como a Lei Maria da Penha sancionada em 
2006. Apresentou-se aos participantes um 
pouco sobre a luta LGBTQIA+ e os desafios 
que essa comunidade encontra vivendo num 
país ainda tão conservador e preconceituoso 
como o Brasil. Também foi comentado sobre 
a dificuldade de atendimento nos serviços de 
saúde para as pessoas LGBTQIA+, e como os 
profissionais de saúde e o Sistema de Saúde 
atual não estão capacitados para atender esse 
público. Por fim, a presidente da UNA LGBT 
Chapecó, apresentou como a União Nacional 
LGBT foi criada e difundida no município e 
quais são suas principais lutas e manifestos. 
Ao final do encontro, a discussão foi aberta ao 
público que foi bastante participativo, ques-
tionando as convidadas para esclarecerem 
suas dúvidas e também contando algumas de 
suas experiências de vida. Avalia-se que foi 
cumprido um dos eixos centrais desse Proje-
to de Cultura, de trazer, através de encontros 
semelhantes a esse, a discussão sobre pre-
conceitos e discriminações vivenciadas pela 
comunidade LGBTQIA+ e descortinar silên-
cios, emponderando indivíduos para a liber-
tação de vozes em nossa sociedade. Este even-
to proporcionou debates valiosos sobre um 
assunto que não é discutido cotidianamente 
nas Universidades e que, acaba prejudicando 
a formação dos profissionais, principalmente 
da área da saúde que lidam todos os dias com 
uma diversidade infinita de pessoas. O en-
contro permitiu o esclarecimento de dúvidas, 
propiciando elementos para o rompimento 
de mitos, tabus e preconceitos enraizados 
historicamente, e que aos poucos vêm sendo 
desconstruídos. Também permitiu a cons-
cientização e instigou os estudantes e profis-
sionais da saúde presentes para promoverem 
estudos e capacitações para melhor atender 
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o público LGBTQIA+ nos serviços de saúde, 
pois são indivíduos que enfrentam muitas di-
ficuldades na busca pela equidade que nosso 
Sistema Único de Saúde (SUS) propõe em seu 
arcabouço legalístico. Entre as dificuldades 
enfrentadas está o direito de serem chama-
dos pelo seu nome social nos prontuários de 
saúde, assegurado pela Portaria n° 1820 de 
2009, do Ministério da Saúde, e também de 
não conhecerem os serviços que o SUS ofere-
ce, como as cirurgias de redesignação sexual, 
instituída pela Portaria n° 457 e das diversas 
terapias hormonais. Esse encontro propor-
cionou a busca pelo empoderamento através 
das histórias das lutas de mulheres e da co-
munidade LGBTQIA+, além de ressaltar a 
importância da defesa dos direitos humanos 
na situação atual que o país vive, e disseminar 
os serviços que o SUS fornece, buscando con-
templar seus princípios doutrinários de uni-
versalidade, equidade e integralidade. 

Conclusão

Considera-se que o encontro propiciou 
discussões valiosas acerca da desconstrução 
de preconceitos na formação de futuros pro-
fissionais de saúde. Trouxe a conscientização 
a respeito de capacitações nos serviços de 
saúde para atendimento ao público LGBT-
QIA+, e reforçou a necessidade de fortaleci-
mento de políticas públicas voltadas para essa 
comunidade. Recomenda-se o incentivo para 
o desenvolvimento de mais eventos como 
esse, que promovam reflexões inclusive para a 
curricularização da Extensão e Cultura de te-
mas transversais, como gênero, nas matrizes 
dos cursos de saúde, e que incluem temáticas 
complexas de modo a promover a criticidade 
e criatividade dentro do espaço universitário. 

Descritores: Minorias Sexuais e de Gê-
nero; Direitos Humanos; Universidades; Saú-
de Pública. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Projeto intitulado 
“A comunidade LGBTQIA+ no cotidiano 
universitário: descortinando preconceitos e 
estratégias de (re)existência pelo Teatro do 

Oprimido e Photovoice”, aprovado e fomen-
tado com Bolsa Cultura pelo Edital No 561/
GR/UFFS/2019 — Bolsa Cultura.
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PACIENTE: ESTRATÉGIAS 
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PACIENTES E FAMÍLIAS

WEIMER, Luiz Eduardo634;

 COSTA, Diovane Ghignatti da635 
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luizwweimer@gmail.com

634 Acadêmico da 4ª fase do curso de graduação em en-
fermagem, bolsista de extensão da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC);
635 Enfermeira, doutora, professora adjunta do Depar-
tamento de Enfermagem da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).

Introdução

A identificação correta do paciente 
compõe um dos protocolos de segurança 
estabelecidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), a qual con-
siste em um processo que busca assegurar 
ao paciente que a ele receba o tratamento 
que lhe é destinado, prevenindo a ocorrên-
cia de erros e enganos que o possam lesar. 
Entre as estratégias relacionadas à identifi-
cação do paciente, destaca-se uma das ações 
promovidas pela Aliança Mundial pela Se-
gurança do Paciente da OMS(1), denominada 
“Pacientes pela Segurança do Paciente”, cujo 
objetivo é garantir que sua voz seja alicerce 
do movimento de segurança. No PNSP esta 
estratégia consta um de seus eixos, o qual 
versa sobre o envolvimento do cidadão na 
sua segurança. Enquanto justificativa, desta-
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ca-se que falhas na identificação do paciente 
impactam significativamente na qualidade 
do serviço prestado, bem como, expõem o 
usuário do sistema de saúde à graves riscos. 
Com isso, torna-se premente explorar estra-
tégias para a participação do paciente e fa-
mília nos processos assistenciais. 

Objetivo

Descrever estratégias voltadas para 
educação do paciente e família sobre identi-
ficação do paciente. 

Metodologia

Trata-se de recorte de projeto de ex-
tensão, desenvolvido junto a um Hospital 
Universitário do sul do país, com início em 
2020, cujo percurso metodológico prevê a 
instrumentalização dos participantes acerca 
do objeto em estudo. Para tanto, buscaram-se 
documentos, que discorram sobre o envolvi-
mento do paciente e da família na sua segu-
rança, publicados pelo Ministérios de Saúde e 
sociedades científicas nacionais e internacio-
nais, procedendo-se a sua descrição. 

Resultados

A Rede Brasileira de Enfermagem de 
Segurança do Paciente publicou em 2013 es-
tratégias para alavancar a segurança do pa-
ciente(2). Na identificação do paciente destaca 
a importância de orientar o paciente sobre o 
uso da pulseira como uma oportunidade de 
interceptar erros e reforçar o compromisso 
com a cultura da segurança, estimulando sua 
participação nos processos que demandam 
conferência da identificação. Aponta tam-
bém o direito do paciente à participação e a 
importância que compreendam e comparti-
lhem com os profissionais a responsabilidade 
pelo cuidado adequado e seguro. No mesmo 
ano, o Ministério da Saúde publicou o pro-
tocolo de identificação do paciente, no qual 
constam os momentos obrigatórios em que 
os profissionais devem proceder à conferên-
cia da identificação antes de oferecer os cui-
dados, tais como: medicação, exames, cirur-
gia, hemotransfusão, transporte, tratamentos 

cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos(3). A 
National Patient Safety Foundation em 2015 

(4) publicou recomendações para acelerar a 
segurança do paciente, quando completa-
ram quinze anos da publicação do relatório 
Errar é Humano, o qual foi o impulsionou a 
discussão mundial acerca da segurança do 
paciente, a partir da discussão do tema na 
Aliança Mundial pela Segurança do Paciente 
da OMS(1). A recomendação orienta aos pro-
fissionais para associarem-se a pacientes e fa-
miliares para promover uma assistência mais 
segura, destacando que é necessário ter a voz 
do paciente ouvida em todos os níveis do ser-
viço. Desse modo, o engajamento do paciente 
é considerado um propulsor das demais ações 
de promoção de segurança, sendo entendido 
como ideias de parceria, comunicação, troca 
de informações e respeito. Para isso, indica a 
necessidade que seja trabalhado nas organi-
zações ações direcionadas aos profissionais, 
incluindo capacitação sobre comunicação, 
escuta eficiente, conceitos de tomada de de-
cisão compartilhada, sensibilidade cultural e 
respeito nas interações pessoais. Algumas es-
tratégias incluem equipes de resposta rápida 
ativadas pelo paciente; rounds multidiscipli-
nares com a participação do paciente à beira 
leito; envolvimento de pacientes em comitês 
para melhoria de qualidade e segurança; cria-
ção de conselhos consultivos do paciente e da 
família; envolvimento de pacientes em análi-
ses de eventos adversos(4). Outro documento, 
publicado em 2017 pela Agência Nacional de 
Vigilância em Saúde (ANVISA), direcionado 
aos pacientes, familiares e acompanhantes, 
orienta a necessidade de uma mudança de 
cultura no âmbito do cuidado, onde os pro-
fissionais devem estimular e apoiar a tomada 
de decisão do paciente, para que efetivamente 
se possa promover o empoderamento deste e, 
consequentemente, sua participação ativa no 
tratamento(5). O mesmo foi organizado me-
diante contextualização da necessidade de en-
volver pacientes e profissionais na segurança 
na prestação de cuidados ao paciente, antes, 
durante e após o período de hospitalização. 
São abordados o conceito de segurança do 
paciente, o papel da ANVISA nos serviços de 
saúde e os direitos do paciente em linguagem 
de fácil compreensão. Acerca da correta iden-
tificação do paciente, o documento aponta a 
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forma mútua, onde o profissional e usuário 
busquem melhorias no processo comunicati-
vo, no sentido da oferta de informação ao pa-
ciente a despeito da importância de aderir aos 
processos de identificação. Em síntese a pro-
posta abarca a estratégia de ouvir, informar e 
convidar o paciente e a família a participar. 

Conclusão

As estratégias que buscam promover 
a segurança do paciente no que diz respeito 
a sua identificação, envolvem, conforme en-
contrado na bibliografia consultada, íntima 
relação entre os profissionais e os usuários do 
sistema de saúde e familiares. É notório que, o 
empoderamento do paciente durante seu cui-
dado é imprescindível para que sejam dimi-
nutas as chances de que este seja passível de 
erros cometidos em seu tratamento. Assim, a 
relação entre paciente e família com os profis-
sionais e a relação interprofissional é um pon-
to chave para que se estabeleça cooperação e 
esforço mútuo, permitindo que sejam efeti-
vados meios que zelam pela integridade do 
paciente. Ainda, é necessário que haja capa-
citação da equipe de saúde para que essa este-
ja preparada para possibilitar que o paciente 
seja ouvido e atendido em suas necessidades. 
Por fim, deve-se preparar o paciente e orien-
tá-lo a participar do processo de cuidado, ex-
pondo a importância de, ativamente, intervir 
diante dos procedimentos que lhe são ofer-
tados, questionando o profissional a despeito 
da prévia conferência se determinado serviço 
está sendo destinado corretamente, assegu-
rando a promoção de sua segurança.

Descritores: Segurança do Paciente; 
Qualidade da Assistência à Saúde; Assistên-
cia centrada no paciente; Participação do Pa-
ciente; Sistemas de Identificação de Pacientes.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Bolsa de extensão pelo 
Programa Pró-Bolsas da UFSC
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Introdução

A Doença Renal Crônica (DRC) é a 
perda progressiva e irreversível da função re-
nal, por um período de mais de três meses. 
Geralmente coexistindo com outras doenças 
como a hipertensão e diabetes1. Sendo fato-
res predisponentes da doença, assim como a 
obesidade, tabagismo, sedentarismo e maus 
hábitos alimentares. Muitas pessoas não pos-
suem acesso à informação. Os profissionais 
de saúde são essenciais, para promover edu-
cação em saúde, a fim de atingir o cuidado 
integral. Percebe-se que as práticas educati-
vas em saúde, são medidas importantes para 
os usuários que são acometidos pela Doença 
Renal Crônica. Diariamente ocorrem novos 
achados para a melhoria da saúde coletiva, e 
a educação em saúde, mostra-se um pilar im-
prescindível na Atenção Primária em Saúde 
(APS), pois através destas práticas de educa-
ção em saúde, usuários e profissionais apri-
moram o conhecimento em diversos temas, 
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como é o caso da oficina para os enfermeiros, 
refletirem sobre a assistência prestada aos pa-
cientes acometidos pela Doença Renal Crô-
nica. É com este entendimento que a saúde 
e a educação em saúde devem orientar suas 
práticas, tendo um papel defensor e facilita-
dor para com o grupo de atuação, os quais 
interagem necessitando de mudanças em 
toda a sociedade. O papel do enfermeiro é de 
suma importância na Doença Renal Crônica, 
desde a prevenção da doença, orientando so-
bre hábitos e comportamentos de saúde que 
podem afetar as orientações em grupos de 
risco, quando tem a doença, o papel do en-
fermeiro quanto a orientar o paciente a mu-
dança de hábitos não saudáveis e auxiliar na 
adaptação na nova vida com a Doença Renal 
Crônica. Uma educação em saúde reflexiva 
para o enfermeiro, potencializa e ampliada a 
efetividade das políticas públicas, as quais são 
representadas pelos tratamentos preventivos 
e curativos por meio do comprometimento 
com o desenvolvimento de ações cuja essên-
cia está voltada para a melhoria da qualidade 
de vida e a promoção da saúde da população2. 

Objetivo

Descrever como ocorreu a capacitação 
dos enfermeiros da Região de Saúde Oeste, 
sobre a linha de Cuidado de Pacientes Crô-
nicos Renais. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência, 
de caráter descritivo que busca relatar como 
ocorreu a oficina, realizada através do pro-
grama de extensão Enfrentamento da Doen-
ça Renal Crônica (ENDORC). A oficina de 
qualificação dos profissionais enfermeiros 
para o enfrentamento da Doença Renal Crô-
nica foi realizada com enfermeiros que per-
tencem a Atenção Primária em Saúde dos 
municípios que pertencem a Macro Regional 
de Saúde de Chapecó para o enfrentamento 
da Doença Renal Crônica. A atividade foi 
realizada no município de Chapecó, Santa 
Catarina, no mês de novembro de 2019. A 
oficina foi programada pelo programa EN-
DORC juntamente com a Gerencia Regional 

da Saúde, foi realizado um cronograma com 
data e horário para a realização da oficina, 
pela organização quanto ao transporte e libe-
ração dos profissionais na data e período da 
oficina. A oficina foi realizada no auditório 
disponibilizado pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 

Resultados e Discussão

A enfermagem possui ações preventi-
vas que fazem parte do seu dia a dia e do fa-
zer do enfermeiro, realizando intervenções 
e orientações para evitar o surgimentos de 
agravos e doenças, a oficina realizada pelo 
programa ENDORC traz essa situação sobre 
a doença, definição da mesma e como rea-
lizar a abordagem aos usuários. Na realiza-
ção da oficina que teve a duração de até duas 
horas e meia e foi realizada no auditório da 
UDESC, iniciou se com a lista de presença e 
a distribuição de folhas para anotações fei-
to pelos membros do grupo, no inicio cada 
enfermeiro se apresentou falando em qual 
unidade trabalhava, e observamos que tinha 
várias unidades da região e outras cidades 
presentes, as professoras responsáveis pela 
atividade deram continuidade com a pro-
gramação e seguiram com a apresentação de 
slides produzida pelo programa de extensão 
ENDORC, onde é trabalhado a Doença Re-
nal Crônica (DRC) mais a fundo, abordando 
a definição, fatores de risco, grupos de ris-
co, epidemiologia, buscando refletir a partir 
do fazer do enfermeiro a abordagem sobre 
a Doença Renal Crônica, a fim de qualificar 
a assistência aos usuários, e restabelecer os 
canais existes a partir das Redes de Aten-
ção em Saúde (RAS). Nesta perspectiva das 
RAS, foi convida para explanar a enfermeira 
coordenadora da Clínica Renal, responsá-
vel pelos pacientes da região oeste de saú-
de. Após encerramento da apresentação da 
convidada. O grupo de enfermeiros início 
às atividades de fixação dos temas trabalha-
dos, com a elaboração de cartazes, após a 
divisão de grupos realizado pelos acadêmi-
cos e professores que estavam realizando a 
oficina, onde os enfermeiros relataram suas 
experiências com a Doença Renal Crônica e 
seu ambiente de trabalho, isso possibilitou o 
decorrer da oficina ter uma grande troca de 
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conhecimento e experiências entre os profis-
sionais enfermeiros e o programa de exten-
são ENDORC de forma mutua. A oficina se 
encerrou com uma avaliação, onde o grupo 
elaborou um questionário para ter resulta-
dos sobre a satisfação dos enfermeiros, pon-
tos fracos e fortes em relação a oficina. 

Conclusão

A realização de oficinas para qualificar 
os profissionais enfermeiros para o enfrenta-
mento da Doença Renal Crônica é de suma 
importância para evitar que o os usuários 
de saúde não desenvolvam a doença, estar 
descobrindo de forma precoce a doença na 
parcela de pessoas que possuem e não tem 
conhecimento, e aos usuários que possuem a 
doença retardar a progressão e fazer com que 
a forma de lidar com a Doença Renal Crônica 
seja mais tranquila com o auxílio do enfer-
meiro bem instruído para a adaptação com a 
doença em sua vida, assim promovendo uma 
melhor qualidade de vida aos usuários. 

Descritores: Enfermagem; Educação 
em Saúde; Doença Renal Crônica.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Seres Humanos (CEP/UFFS), Coordenador de grupo 
tutorial no PET-Saúde / Interprofissionalidade.

Introdução

A Universidade não restringe-se a for-
mar unicamente técnicos-profissionais qua-
lificados, ela busca promover a qualificação 
de sujeitos capazes de fomentar a transfor-
mação social. Nesse sentido, Freire³ enxerga 
a educação como uma intervenção social a 
medida que ela pode estimular mudanças 
profundas na sociedade, seja nos campos das 
relações humanas e/ou econômicas, aspiran-
do transformações nos direitos à educação, 
saúde, trabalho e propriedade. Sendo assim, 
pode-se dizer que Freire³ não vê a educação 
como uma força idealista que, por si só, re-
solve todas as mazelas de uma sociedade, ele 
a enxerga como um combustível que pode 
potencializar as mudanças por meios dos 
indivíduos transformados. Por isso, as Ins-
tituições de Ensino Superior devem buscar 
propiciar essa (trans)formação por meio dos 
seus três pilares, a Extensão em companhia 
da Pesquisa e Ensino. A partir disso, surge 
a estratégia de curricularização da Extensão 
no Ensino Superior, no qual o Plano Nacio-
nal de Educação¹ assegura no mínimo 10% 
dos créditos totais de cada graduação sejam 
voltados para a execução e participação em 
programas e projetos extensionistas, que vi-
sem, prioritariamente, abordar e trabalhar 
sobre áreas que apresentem grande deman-
da social. A partir dessa demanda, tem-se a 
criação do Programa de Educação pelo Tra-
balho para a Saúde (PET-Saúde)². 

Objetivo

Refletir a respeito das contribuições do 
Pet-Saúde para a Curricularização da Exten-
são no âmbito universitário. 

Metodologia

Trata-se de um relato reflexivo de natu-
reza descritiva das ação de extensão universi-
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tária realizadas pelo Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) que 
iniciou suas ações em 2019, no município de 
Chapecó. Pretende-se discorrer sobre a cur-
ricularização da extensão e como o PET-Saú-
de contribui com sua institucionalização. 

Resultados e Discussão

A Curricularização da Extensão con-
siste em incluir atividades extensionistas no 
currículo dos Cursos de Graduação, inte-
gradas com o ensino e a pesquisa¹. Tendo 
em vista que a Extensão Universitária é a 
uma das ações da Universidade junto à co-
munidade que permite o compartilhamen-
to de conhecimentos adquiridos durante o 
curso com o público externo. Pode-se des-
tacar assim o Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) que 
abrange os estudantes e professores de Insti-
tuições de Educação Superior — IES públi-
cas; IES privadas integrantes do Pró-Saúde; 
e IES privadas que desenvolvam atividade 
curricular em serviço na Estratégia Saúde 
da Família². Dentre seus objetivos ressalta-
se a promoção da integração entre ensino, 
serviço e comunidade, através de ações de 
qualificação e formação profissional, sen-
sibilizando e preparando profissionais de 
saúde para o adequado enfrentamento das 
diferentes realidades de vida e de saúde da 
população brasileira, e também contribuir 
para a implementação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais dos cursos de graduação 
da área da saúde. Em Chapecó/SC, o PET-
Saúde iniciou suas ações em 2019, forman-
do um grande grupo composto por cinco 
grupos tutoriais divididos em cinco Centros 
de Saúde da Família (CSF) do município. 
No período de um ano, o grupo de tutoria 5, 
responsável por atuar no CSF Santo Antô-
nio, realizou ações para aplacar o principal 
problema identificado pela Unidade e pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SESAU): o 
absenteísmo. A partir disso, foram desen-
volvidas atividades e materiais adequados 
para a realização da Educação em Saúde 
em Escolas Municipais e no Conselho Lo-
cal de Saúde. Para além dessa problemáti-
ca, também foram realizadas visitas às Ins-
tituições de Ensino Superior do município 

para o (re)conhecimento desses espaços e 
de seus respectivos cursos, estabelecendo e 
aprimorando as relações interprofissionais e 
interinstitucionais do grupo. Em alusão ao 
dezembro vermelho, realizou-se atividades 
para prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e testagem rápida para 
Sífilis, HIV, Hepatite B e C em acadêmicos 
do curso de Zootecnia da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), loca-
lizada no bairro Santo Antônio, durante a 
atividade foi a identificada a dificuldade de 
acesso dos acadêmicos ao CSF, devido a in-
compatibilidade de horários. A partir dessas 
interações dialógicas entre a comunidade 
acadêmica e externa, espera-se que os in-
tegrantes possam compreender as questões 
complexas que circundam a sociedade con-
temporânea ao serem expostos em contato 
direto e que possam, futuramente, lidar efe-
tivamente com elas5. Para isso, é necessário 
uma constante autoavaliação crítica ao ana-
lisar o planejamento, desenvolvimento e os 
resultados das atividades, questionando-se 
da pertinência dessa abordagem e quais se-
rão seus frutos à comunidade, com isso, é 
possível identificar as faltas e possíveis aper-
feiçoamentos para futuras atividades exten-
sionistas que beneficiarão a comunidade. 

Conclusão

Por meio dessas experiências de cur-
ricularização da extensão, espera-se que 
os integrantes possam (re)conhecer a rea-
lidade e trocar experiências mutuamente, 
as quais subsidiarão o desenvolvimento de 
práticas que possam intervir resolutiva-
mente nas adversidades para a prestação 
de serviços de saúde integrais e de qualida-
de. Desta maneira o PET-Saúde possibilita 
essa inserção dos acadêmicos a realidade, 
garantindo a interprofissionalidade e a 
troca de conhecimentos através das ações 
realizadas nas Unidades de Saúde. Espe-
ra-se, por fim, que a curricularização da 
extensão possa (tras)formar os sujeitos, 
estes mediantes a produção e aplicação de 
conhecimentos podem instigar mudanças 
dentro das próprias instituições de ensino 
superior e que podem repercutir para ou-
tros setores da sociedade4.
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Descritores: Extensão comunitária; 
Currículo; Educação interprofissional; For-
mação profissional em saúde. 
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mento: Extensão.
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Introdução

A violência é um assunto que permeia 
a sociedade, e o aumento exponencial des-
ta problemática em todos os meios, incluin-
do os ambientes educacionais, pode trazer 
consequências imensuráveis, como sintomas 
de depressão, ideação suicida, prejuízos na 
saúde mental e dificuldades na permanência 
universitária de todos os/as envolvidos.¹ Em 
contrapartida, a universidade torna-se um es-
paço propício à informação e formulação de 
intervenções para problemáticas com causas 
enraizadas socialmente², podendo enfrentar 
questões de relevância com estratégias cons-
cientizadoras, como o diálogo horizontal entre 
especialistas da área e indivíduos oprimidos, 
que podem expor sem medos sua vivência no 
cotidiano acadêmico. A possibilidade de en-
tender esse fenômeno social, complexo e his-
tórico, levanta a necessidade de se incluir essa 
pauta nos diferentes níveis de ensino, ou seja, 
via educação, pode-se tremular as estruturas 
culturais que ancoram a naturalização das di-
ferentes violências, para disseminar conheci-
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mentos e buscar alternativas no enfrentamen-
to das representações multicausais, inclusive 
dentro do ambiente universitário. Neste sen-
tido, o Photovoice, criado e desenvolvido por 
Wang, Burriss e seus colaboradores, enqua-
dra-se como um método de pesquisa-ação³, 
que utiliza fotografias e suas descrições para 
quem as produziu, como uma estratégica dia-
lógica de descrição de acontecimentos. 

Objetivo

Relatar as vivências e experiências de 
um evento inserido num Projeto de Cultura, 
que pretendeu debater dialogicamente pela 
técnica do Photovoice sobre as relações uni-
versitárias como (re)produtoras de violên-
cia(s), descortinando silêncios e construindo 
empoderamento para libertação de todas as 
vozes implicadas na formação. 

Metodologia

Trata-se de um estudo na modalidade 
relato de experiência que busca apresentar 
as atividades desenvolvidas durante um en-
contro do Projeto de Cultura intitulado “As 
relações universitárias como (re)produtoras 
de violência(s): descortinando silêncios pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, fomenta-
do e institucionalizado com Bolsa Cultura 
pela Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó, pelo Edital n° 
611/GR/UFFS/2018. Agrega-se nesse Projeto 
ideais teórico filosóficos do educador Paulo 
Freire e também a técnica do Photovoice. O 
encontro foi realizado em maio de 2019 nas 
dependências da UFFS, Campus Chapecó e 
contou com a presença de aproximadamente 
20 participantes. Embora aberto para toda a 
comunidade loco-regional para além da uni-
versidade, os participantes em sua maioria 
foram discentes da UFFS, e poucos docentes, 
técnicos-administrativos em educação e inte-
grantes de movimentos sociais. Abordou-se a 
técnica do Photovoice como uma grande auxi-
liadora para capturar as violências universitá-
rias pelas lentes dos estudantes. Inicialmente 
houve uma breve discussão sobre a origem e 
inserção do Photovoice no Brasil e como ela 
passou a ser aliada na pesquisa e na interven-

ção, permitindo reflexões de aspectos da vida 
que não conseguem ser expressos somente 
com palavras. Em seguida, os participantes 
foram divididos em grupos menores e con-
vidados a circularem pelo espaço do Campus 
da UFFS e registrarem, com seus celulares, de 
maneira simples, cenas, objetos, espaços ou 
outra coisa de seu interesse, que representas-
se ou lhes transmitisse a ideia de violência e 
opressão. No total, foram capturadas 13 fo-
tografias, acompanhadas de suas respectivas 
legendas explicando sua visão e o contexto 
da imagem retratada. A discussão a partir da 
apresentação das fotos gerou diálogos e trocas 
de saberes valiosos, agregando conhecimentos 
e possibilitando ampliar as visões na diversi-
dade que está inserida no meio universitário. 

Resultados e Discussão

Os participantes do evento retrataram 
fotografias e legendas que diziam respeito à 
diversas manifestações de violência no coti-
diano universitário: dificuldades na estrutu-
ra para acessibilidade de pessoas com algu-
ma deficiência; falta de espaço para descanso 
apropriado dos estudantes frente à jornadas 
de estudo fatigantes, conciliadas ainda com 
trabalho e condições de elevada vulnerabili-
dade por boa parte dos discentes da univer-
sidade; pouca representatividade de minorias 
sociais, como negros, índios e a comunidade 
LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, In-
tersexuais, Assexuais, e demais gêneros flui-
dos e não-binários); dentre outras. O encontro 
possibilitou a abertura de diálogos reflexivos, 
críticos e criativos dos participantes, empo-
derando os próprios sujeitos a se reerguerem, 
e provocando a união entre os participan-
tes para superarem as opressões vivenciadas 
dentro do espaço universitário. A linguagem 
cultural utilizada permitiu melhorias no es-
paço educacional, no processo formativo e na 
qualificação desses futuros profissionais para 
lidarem com as diversidades de violências no 
mundo do trabalho e os empoderar diante de 
situações de opressão vivenciadas no cotidia-
no. Além disso, difundiu-se a prevenção de 
efeitos gerados pela violência, como o suicídio 
e a depressão, reforçando a necessidade de es-
paços de escuta e diálogo sobre temas como 
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a violência e também, sobre o anseio da co-
munidade universitária em dar visibilidade, 
como etapa inicial e fundamental do enfren-
tamento às relações violentas nesse espaço 
transformador. Ao final dos encontros, os par-
ticipantes avaliavam as atividades exercidas 
por meio de palavras ou frases, que causaram 
grande impacto para todos, devido ao grau 
de sentimentos que foram implicados às foto-
grafias e na complexidade reflexiva diante de 
situações, que por muitas vezes passam des-
percebidas aos olhos de quem (acha que) não 
está envolvido. Denota-se, a partir dessa ex-
periência, que o Photovoice pode ser também 
uma forma lúdica e ilustrativa das percepções 
de violência que permeiam o dia-dia dos es-
tudantes, favorecendo a reflexão de aspectos 
subjetivos que, muitas vezes, são impossíveis 
de expressar através de palavras. Sendo assim, 
o método insere no processo de intervenção, 
a capacidade dos indivíduos de identificar si-
tuações de opressão e exclusão⁴, reforçando as 
alternativas de representação de sentimentos e 
vivências através da translação de saberes. 

Conclusão

Considera-se que os encontros propi-
ciaram discussões valiosas que potencializa-
ram a visibilidade de situações de violência e 
sofrimento vivenciadas dentro do espaço uni-
versitário. Contribuiu no processo formativo 
desses futuros profissionais para lidarem com 
situações desse fenômeno nos locais de traba-
lho e nos grupos sociais onde se inserem. Bus-
cou-se ainda, incentivar a ampliação do olhar 
para além da sala de aula, e promover exem-
plos de como pode haver a curricularização 
da Extensão e Cultura, instigando os debates 
com linguagens que estimulem a criticidade 
e criatividade na formação em saúde (e para 
além dessa área), sobretudo para reflexão so-
bre temas complexos como a violência. 

Descritores: Universidades; Violência; 
Fotografias; Saúde Pública. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS), Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Cultura (PROEC): Projeto de Cultu-
ra intitulado “A comunidade LGBTQIA+ no 
cotidiano universitário: descortinando pre-
conceitos e estratégias de (re)existência pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, fomen-
tado e institucionalizado com Bolsa Cultura 
pelo Edital No 561/GR/UFFS/2019 — Bolsa 
Cultura; e Projeto de Cultura intitulado “As 
relações universitárias como (re)produtoras 
de violência(s): descortinando silêncios pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, fomen-
tado e institucionalizado com Bolsa Cultura 
pelo Edital n° 611/GR/UFFS/2018. 
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Introdução

O COVID-19 (do inglês Coronavirus 
Disease 2019) é uma doença infecciosa cau-
sada pelo Coronavírus da síndrome respira-
tória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Por ser 
uma doença facilmente transmitida pela via 
respiratória, os casos pelo mundo têm cau-
sado grande impacto epidemiológico. Dessa 
forma, profissionais de saúde protagonizam 
um cenário onde uma das formas de deter a 
transmissão do vírus é a educação em saúde e 
a criação de conteúdo científico acerca dessa 
situação nunca antes vivenciada. Nesse senti-
do, com o estabelecimento do distanciamento 
social, temos como grandes aliadas às redes 
sociais, por onde conseguimos compartilhar 
diversas informações que podem ser decisi-
vas para promover a saúde da população e 
prevenir o contágio pelo COVID-19. 

Objetivo

Demonstrar resultados parciais obti-
dos com a divulgação de materiais com in-
formações científicas simplificadas sobre o 
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COVID-19, por meio das mídias eletrônicas 
(Instagram e Facebook) para a comunidade 
universitária e público externo ao campus. 

Método

São realizadas ações a distância pro-
movidas pelo projeto de extensão intitulado 
“Produção e difusão de materiais educativos 
sobre o Coronavírus e seus impactos na saú-
de” que está em vigor desde o mês de abril 
de 2020. São realizadas postagens abertas ao 
público em geral nas páginas nas redes so-
ciais (Facebook e Instagram) criadas especi-
ficamente pelo grupo, para propagar dados 
sobre a doença.  As ações consistem em pu-
blicações diárias realizadas pelos acadêmicos 
integrantes do projeto. Cada dia um acadê-
mico é responsável por levantar dados sobre 
algum assunto que está em alta, ou seja, o 
aluno explora um banco de dados a procu-
ra de algum material científico e desenvolve 
o material sobre o que foi encontrado. Para 
desenvolvimento da postagem, é sintetizado 
o conteúdo do artigo, de forma que seja um 
material simples e rápido para leitura do es-
pectador. Para averiguar a efetividade da ação, 
são observados fatores como a interação do 
público por meio de comentários, sugestões 
e questionamentos. Além disso, o horário das 
postagens é adequado ao momento do dia em 
que os leitores mais usam a rede social, para 
que tenha um alcance satisfatório. 

Resultados e Discussão

Durante o período em que o projeto 
está em atividade já foram criados materiais 
sobre: tratamentos utilizados, com enfoque 
na hidroxicloroquina e cloroquina; infraes-
trutura do Sistema Único de Saúde (SUS) 
para enfrentar a pandemia; persistência do 
vírus em superfícies; sistema de vacinal uni-
versal como fator protetivo contra o Corona-
vírus; imunidade adquirida ao vírus; relação 
da trombogênese com a doença; transmissão 
do vírus por aerossóis em espaços públicos; 
subnotificação de casos no estado de Santa 
Catarina; vacinas que estão sendo desenvol-
vidas; anticorpos monoclonais no comba-
te a COVID-19; relação entre gravidade da 

infecção e uso de anti-hipertensivos; altera-
ções histopatológicas causadas pela doença; 
correlação entre diabetes e intensidade da 
infecção; além de boletins semanais da evo-
lução dos casos a nível municipal, estadual, 
nacional e mundial e disponibilidade/ocu-
pação de leitos no estado. Os integrantes do 
projeto fazem o controle sobre o engajamen-
to da comunidade pelo número de curtidas 
e visualizações das postagens e pelas suges-
tões dadas pelos leitores, através de estatís-
tica fornecida pela própria rede social onde 
é realizada a postagem. Projetos como esse, 
instigam o acadêmico a se inserir nos cená-
rios que futuramente serão de atuação, per-
mitem que seja desenvolvida capacidade de 
raciocínio crítico.1 Ademais, contribui imen-
samente com a comunidade e com os profis-
sionais da saúde que estão atuando na linha 
de frente combatendo diariamente o cresci-
mento da pandemia. Atualmente, temos uma 
facilidade muito grande de adquirir infor-
mações e repassá-las, porém, nem sempre as 
informações que obtemos são comprovadas 
cientificamente, tornando muito fácil a dis-
seminação de conteúdo prejudicial à saúde 
da população2, criando crenças que dificul-
tam a mitigação de uma situação como a 
que vivemos hoje. Assim, durante o tempo 
em que o projeto está em atividade já foram 
esclarecidas várias questões levantadas tanto 
pelos seguidores nas páginas como dúvidas 
comuns que assolam a população em geral, 
além disso, o grupo sempre traz assuntos que 
estão diretamente ligados à doença, mas não 
são tão corriqueiros, como estudos de outros 
países que não circulam nas mídias de gran-
de impacto, porém complementam outras 
informações acerca da prevenção e cuidados. 
Então, o uso de um meio tecnológico de fá-
cil acesso cria condições para que a popula-
ção possa tirar dúvidas, dar opiniões, trocar 
mensagens e ideias de uma maneira muito 
rápida e flexível, nos aproximando sem que 
haja necessidade de sair de casa, um fator 
muito importante nessa situação3-4. Tais afir-
mações reforçam a importância da conexão 
da universidade com os sistemas de saúde 
através de ações de extensão, que além de be-
neficiar o acadêmico, influência nos resulta-
dos adquiridos ao longo do tempo, com bai-
xos custos e grande potencial de mudança. 
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Conclusão

Para a população em geral, a comuni-
cação pelas redes sociais é de grande valia 
para sanar dúvidas e discutir questões nesse 
momento de isolamento e distanciamento 
social. Para os acadêmicos, compreender o 
impacto dessa doença no sistema de saúde e 
como uma pandemia desenha novas articula-
ções de gestores, população e profissionais da 
saúde é uma grande oportunidade de apren-
dizado durante a  formação na saúde. Esse 
projeto de extensão permite aos docentes e 
estudantes envolvidos a produção de infor-
mações de qualidade que possam orientar as 
pessoas sobre o que está acontecendo, dire-
cionando adequadamente o cuidado e o au-
tocuidado em saúde. Além disso, os estudan-
tes têm a oportunidade de realizar buscas em 
bases de dados, organizar e sintetizar conhe-
cimento inédito, produzindo materiais edu-
cativos com qualidade de informação. Assim 
como, podem desenvolver outras habilidades 
comunicativas ao manusear outras ferramen-
tas para a produção dos materiais. 

Descritores: Rede Social; Projetos; 
Saúde Pública; Prevenção e Mitigação.

Eixo temático:   Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A hospitalização na infância é permea-
da pelo medo do desconhecido, pela dor e pela 
ansiedade, podendo resultar em experiências 
traumáticas(1). Esses fatores tendem a se agra-
var com a pandemia da Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) e tem trazido, como uma 
de suas principais mudanças, a paramenta-
ção dos profissionais da saúde. Por se tratar 
de uma doença causada por um vírus (SAR-
S-CoV-2), os profissionais precisam fazer uso 
de Equipamentos de Segurança Individual 
(EPIs) específicos, tendo em vista sua prote-
ção e a dos pacientes, o que pode aumentar 
o medo das crianças pela impossibilidade 
de visualizar, claramente, o profissional que 
está por detrás dos equipamentos(2). Dian-
te disso, torna-se fundamental fazer uso de 
estratégias para minimizar os sentimentos 
negativos vivenciados pelas crianças. Neste 
contexto, compreende-se o brincar como 
algo necessário, visto que é por meio das 
brincadeiras que a criança costuma expres-
sar seus anseios, angústias e medos, além de 
se relacionar com o mundo e de encontrar 
formas de resolver os problemas vivencia-
dos. Assim tem-se o Brinquedo Terapêutico 
Instrucional (BTI) como uma ferramenta 
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lúdica capaz de proporcionar o entendimen-
to da criança diante dos acontecimentos, 
diminuindo assim seus medos e ansiedades 
lhe proporcionando maior autonomia(1). 

Objetivo

Relatar a construção de um vídeo que 
utilizou o BTI como ferramenta para a com-
preensão dos acontecimentos e diminuição 
da ansiedade de crianças hospitalizadas neste 
contexto de pandemia. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência ba-
seado na gravação de um vídeo, que fez uso de 
um fantoche como BTI que buscou explicar a 
respeito do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
e da importância do uso dos EPIs pelos pro-
fissionais da saúde no ambiente hospitalar. 
Foi desenvolvido pelo Programa de exten-
são U.T.I.LIZAÇÃO: promovendo o BT para 
crianças e adolescentes que vivenciam o pro-
cesso de hospitalização, vinculado a Pró-Rei-
toria de Extensão e Cultura da Universidade 
Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó 
(UFFS/SC). Optou-se pelo recurso audiovi-
sual devido ao período de pandemia, sendo 
assim, o planejamento ocorreu por meio de 
plataformas digitais e a sua gravação foi reali-
zada por cada participante em sua residência 
e, posteriormente, editado, respeitando, desta 
forma, as medidas de distanciamento social 
preconizadas pelo Ministério da Saúde(2). A 
divulgação do trabalho ocorreu por meio de 
mídias sociais no qual tem vinculação com 
um hospital pediátrico da região. 

Resultados e Discussão

A construção do vídeo iniciou-se a 
partir da mobilização das acadêmicas de 
enfermagem em utilizar o BTI como um re-
curso lúdico para melhor compreensão e co-
municação da criança durante sua hospita-
lização em meio a pandemia da COVID-19. 
O vídeo perpassou  por cinco etapas: na 
primeira realizou-se uma reunião por meio 
da plataforma digital Google Meet com as 
integrantes e a docente coordenadora do 

projeto de extensão, a fim de discutir e esco-
lher uma temática a ser conduzida durante 
as gravações. A segunda foi a elaboração de 
um roteiro, com a construção de uma his-
tória infantil contada por um fantoche pa-
ramentado com os EPIs. Utilizar o fantoche 
como BTI no ambiente hospitalar, possibili-
ta a criança criar um mundo de fantasia, fa-
zendo com que ela absorva profundamente 
e se identifique com os personagens envol-
vidos ao longo da história, projetando seus 
sentimentos e conflitos interpessoais de uma 
forma mais agradável durante a internação, 
diminuindo suas ansiedades, medos, raivas, 
confusões mentais, tristeza, experiências 
desafiadoras e dolorosas(3). Posteriormen-
te, na terceira etapa, realizou-se a gravação 
de cinco vídeos de curta duração por cada 
acadêmica em sua residência, em que qua-
tro vídeos foram referentes a paramentação 
dos profissionais, ao uso dos EPIs (máscara, 
óculos, avental, luvas, gorro, protetor facial) 
e um vídeo referente a história contada para 
as crianças narrada por um fantoche. Na se-
quência iniciou-se a quarta etapa, de edição 
dos vídeos, que fez a junção, dos mesmos, 
com imagens de profissionais da saúde para-
mentados com os devidos EPIs, resultando 
em um vídeo final de 2 minutos e 14 segun-
dos. Nesse contexto de pandemia, EPIs são 
recomendações da OMS sendo relevante 
para prevenir e conter a disseminação da 
COVID-19, incluem máscaras faciais, óculos 
de proteção, avental, luvas, gorro e protetor 
facial. Apesar das crianças não apresentarem 
altas taxas de complicações e mortalidade 
pela doença, elas são reconhecidas como 
uma das principais transmissoras do vírus, 
sendo de fundamental o preparo das equi-
pes de saúde pediátricas para o atendimento 
desses pacientes. Vale ressaltar que em cada 
situação nos hospitais, unidades de saúde e 
na assistência domiciliar existem recomen-
dações perante a doença respiratória, de 
acordo com o tipo de ambiente, pessoa alvo 
e atividade que exerce(4). Por fim, na quinta e 
última etapa, após a sua edição, foi intitula-
do: Heróis contra o vilão invisível o qual foi 
encaminhado à coordenadora do Programa 
de extensão que autorizou a sua publicação, 
sendo realizada a divulgação pelas mídias 
sociais (Youtube, Facebook e Whatsapp), vi-
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sando maior abrangência do público infantil 
no hospital, possibilitando uma comunicação 
mais efetiva entre as crianças e os profissio-
nais da saúde e proporcionando, aos pacien-
tes pediátricos a compreensão do momento 
vivido e suas abruptas mudanças. Ressalta-
se ainda, que durante a internação a criança 
acaba sendo privada de atividades que lhe 
proporcionam prazer e nesse momento, sen-
do expostas aos profissionais altamente para-
mentados, podendo agravar os sentimentos 
de medo e insegurança. Sendo assim, o uso 
do BT possibilita uma maior compreensão 
das necessidades da criança nesse momento 
delicado nos hospitais, pois ajuda a expressar 
suas emoções, minimiza o medo, melhora 
sua compreensão e aceitação sobre determi-
nadas questões e melhora a interação crian-
ça, família e equipe de saúde, tornando o am-
biente harmonioso e acolhedor(5). 

Conclusão

Utilizar o BTI como uma tecnologia 
cuidativa educacional por meio de recursos 
audiovisuais se mostrou essencial em um 
contexto de pandemia, onde há a deman-
da de novas estratégias de organização da so-
ciedade. Além disso, proporcionou às acadê-
micas novas maneiras de se pensar e aplicar 
o cuidado, ação fundamental à enfermagem.

Descritores: Infecções por coronavi-
rus; Jogos e brinquedos; Mídia audiovisual; 
Saúde da criança.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

Os animais, mais comumente associa-
dos a estimação, vêm sendo utilizados como 
aliados à promoção da saúde¹. Essa modali-
dade, chamada de Intervenção Assistida por 
Animais (IAA), consiste na colaboração de 
um animal para desenvolver intervenções de 
cunho terapêutico, educacional ou de recrea-
ção. Aponta-se que a IAA pode ser realizada 
de três maneiras: pela Atividade Assistida por 
Animais (AAA); pela Educação Assistida por 
animais (EAA); e pela Terapia Assistida por 
Animais (TAA). A primeira desenvolve-se 
com a finalidade de recreação e entretenimen-
to, não sendo necessária a presença de um 
profissional da área da saúde1-2-3. A segunda 
possui caráter pedagógico, objetivando esti-
mular a aprendizagem e o desenvolvimento 
do alvo de uma intervenção², sendo neces-
sário realizar a condução da atividade, junta-
mente, com um educador. Por último, a TAA 
conta com a mediação de um profissional da 
saúde e objetiva aprimoramento de aspectos 
fisiológicos e sociais do indivíduo, além da 
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promoção do bem-estar1-2. Uma das possibi-
lidades de realizar a IAA é pela Cinoterapia, 
método que utiliza, exclusivamente, de cães 
como Co-Terapeutas (CT) em sessões de te-
rapia. Assim, destaca-se que a interação com 
o animal promove o bem-estar, conforto e re-
dução da ansiedade, despertando sentimentos 
de afeto e alegria, sendo capaz de aprimorar as 
relações interpessoais em crianças hospitali-
zadas, em situações de vulnerabilidade social 
e com problemas emocionais e afetivos⁴. 

Objetivo

Relatar a ação extensionista de IAA de-
senvolvida em um serviço de acolhimento. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
das intervenções desenvolvidas em um servi-
ço de acolhimento, localizado em um Muni-
cípio do Oeste de Santa Catarina, as quais fo-
ram desenvolvidas por meio do Programa de 
Extensão Cãopanheiro: promovendo a saúde 
e a qualidade de vida por meio da IAA, vin-
culado a Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Campus Chapecó (UFFS/SC). As inter-
venções foram efetuadas no ano de 2019, por 
acadêmicas do curso de graduação em enfer-
magem da UFFS/SC. As intervenções foram 
realizadas com crianças menores de cinco 
anos de idade, que viviam no serviço de aco-
lhimento do município. Não participaram das 
intervenções, as crianças que apresentavam 
quaisquer problemas respiratórios, hipersen-
sibilidade aos pelos e sentimento de negação 
em relação à presença do animal. Para o de-
senvolvimento da intervenção foi utilizada a 
Co-Terapeuta Sofia. A Sofia é um cão, com 
17 anos de idade, que foi disponibilizada por 
uma instituição colaboradora do Programa, 
sendo esta selecionada por possuir os precei-
tos éticos e metodológicos preconizados para 
participação nas IAA, sendo eles: o adestra-
mento; higiene/vacinação; e comportamento 
sociável. O serviço de acolhimento apresen-
tava um espaço gramado, brinquedos e área 
coberta, permitindo a interação espontânea 
das crianças com a Sofia. Foi respeitada a 
carga horária limite de atividade com a CT, 

proporcionando o seu devido repouso. As 
atividades foram, devidamente, registradas a 
partir das observações quanto às expressões 
de sentimento de alegria, satisfação, contato 
afetuoso, como também possíveis reações de 
agressividade, ansiedade ou medo, tanto das 
crianças quanto da CT. Destaca-se que o Pro-
grama obteve aceite pela Comissão de ética 
com uso de animais (CEUA) pelo parecer nú-
mero 23205.005096/2016-77 da UFFS/SC. 

Resultados e Discussão

Durante as IAAs pode-se observar be-
nefícios para as crianças que viviam no ser-
viço de acolhimento, uma vez que logo que 
percebiam a presença da CT Sofia, a sua ex-
pressão era modificada. A maioria das crian-
ças durante a intervenção, reagiram positi-
vamente, as quais manifestavam expressão 
de alegria e excitação por meio de sorrisos e 
afeto. As IAAs, quando bem executadas, pro-
piciam benefícios aos assistidos, desde mo-
mentos de alegria, conforto, minimização da 
ansiedade, dentre outros2. Além disso, duran-
te a IAA as crianças acabavam exercitando-se 
a partir das brincadeiras e jogos com a CT. 
Assim, a IAA tem como um dos objetivos, 
estimular a motricidade e o desenvolvimento 
de exercícios físicos, melhorando condição 
motora e cardiovascular1. No entanto, além 
da melhora na condição física das crianças, 
percebeu-se que o simples toque era um ato 
inédito, visto que algumas jamais haviam to-
cado e acariciado um cão. Além do toque e da 
carícia ao animal, este ato também promove 
sentimentos de bem-estar4, amor e amparo, 
especialmente, por associar-se a produção e 
liberação de ocitocina, hormônio relaciona-
do à formação de apego3, ao sentimento de 
afeto e cuidado. Outras reações bioquímicas 
advêm da interação e contato com animais, 
como é o caso da redução do nível de corti-
sol que desencadeia a diminuição nos níveis 
de estresse e ansiedade1-3. Além disso, a inte-
ração com os animais, seja em um ambiente 
hospitalar ou em uma instituição de acolhi-
mento, possibilita a suavização da institu-
cionalização, proporcionando momentos de 
descontração e felicidade1. Para a criança que 
se encontra vulnerável, a IAA auxilia no en-
frentamento das consequências físicas e men-
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tais advindas deste contexto. As intervenções 
proporcionam bem-estar às crianças, pois o 
vínculo humano-animal acresce na autoesti-
ma e fornece suporte emocional, principal-
mente, quando vivenciam uma vulnerabili-
dade social4. Ademais, as crianças do serviço 
de acolhimento demonstraram interesse pelo 
animal, a partir de questionamentos acerca 
de suas características, pelos e adornos, além 
de mostrarem-se dispostas a participar do 
processo de cuidar da CT. Esse estímulo de 
cuidado pelo animal associa-se com a ludici-
dade decorrente da presença dele1, fornecen-
do à criança evasão momentânea do mundo 
que a circunda4. Além disso, é estimulada 
o processo de comunicação, sendo os ani-
mais mediadores desta interação social1-3-4. 
No serviço de acolhimento observou-se es-
sas características, em virtude de as crianças 
estarem mais abertas à socialização entre si, 
com os profissionais do serviço e com o gru-
po que estava realizando a IAA. Este proces-
so de socialização facilita e propicia a criação 
de vínculo entre os indivíduos. Portanto, a 
presença de um animal pode contribuir nos 
processos terapêuticos das crianças, uma vez 
que cria uma ponte que favorece o contato 
entre profissional e paciente, diminuindo a 
introspecção deste1, além de suavizar o sofri-
mento e a sensação/estado de dor2. 

Conclusão

Mesmo que o uso de animais como CT 
ainda seja incipiente, por meio da literatura 
científica, entende-se que as IAAs represen-
tam um, potencial, método de terapia. No 
serviço de acolhimento foi possível observar 
os benefícios como a exemplo da socialização, 
do estabelecimento do vínculo bem como das 
manifestações de contentamento e alegria. As 
IAAs podem ser consideradas como adjuvan-
tes no tratamento de saúde das crianças, além 
de auxiliarem na qualidade de vida dos assis-
tidos, como também dos interventores, cau-
sando sensação de bem-estar e conforto ao 
conduzir a atividade. Os animais podem se 
apresentarem como facilitadores no processo 
de cuidado de enfermagem, especialmente, 
por torná-lo humanizado mesmo às crianças 
vivenciando uma vulnerabilidade social.

Descritores: Cuidado da criança; Pe-
diatria; Terapia assistida por animais.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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Introdução

A emergência de uma pandemia como 
o coronavírus deixa em alerta todos os seg-
mentos da sociedade, em especial, os profis-
sionais da área da saúde que estão envolvidos 
diretamente com o cuidado dos acometidos 
pela doença. A doença é causada pelo co-
ronavírus da síndrome respiratória aguda 
grave 2 (SARS-CoV-2). É uma patologia in-
fecciosa que devido a fácil transmissão pela 
via respiratória, têm causado grande impacto 
epidemiológico pelo aumento constante de 
casos mundialmente. Nesse momento, uma 
ferramenta fundamental para o controle des-
sa situação é a educação em saúde para ins-
trumentalizar os cidadãos sobre como evitar 
a doença para que consigamos um coefi-
ciente satisfatório de proteção a nível nacio-
nal. Dessa forma, temos os profissionais de 
saúde como grandes atores nesse cenário de 
adversidades, os sujeitos que estão na linha 
de frente combatendo a doença e salvando 
vidas. Pensando nisso, a universidade tem o 
dever de instigar os profissionais ainda em 
formação a se integrarem a essa situação que 
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toma diferentes rumos todos os dias e exi-
ge, de quem está trabalhando, habilidades e 
conhecimentos para manejar esse momento 
de crise e criar estratégias com embasamento 
científico para evitar o colapso dos nossos sis-
temas. Para isso, um instrumento importante 
utilizado pela grande maioria da população 
e de fácil acesso atualmente, as redes sociais, 
deve ser usado como um aliado para disse-
minar informações com teor científico que 
podem promover saúde. 

Objetivo

Compartilhar a experiência de promo-
ver ações em saúde virtualmente através de 
postagens em redes sociais (Facebook e Ins-
tagram) com o intuito de impactar no coefi-
ciente de casos de COVID 19 no Brasil. 

Metodologia

Relato sobre atividades desenvolvidas 
desde Abril de 2020, que consistem em pos-
tagens abertas ao público em geral em redes 
sociais criadas especificamente para o fim de 
disseminar informações sobre o novo Coro-
navírus. A ação começou pela aprovação do 
projeto de extensão intitulado “Produção e di-
fusão de materiais educativos sobre o Corona-
vírus e seus impactos na saúde”, composto por 
5 acadêmicos de Enfermagem e Medicina e 1 
professora adjunta do curso de Medicina, to-
dos da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Campus Chapecó. São realizadas postagens 
nas páginas diariamente abordando assuntos 
em alta sobre o COVID-19, além de atualiza-
ções e notícias. Cada dia um dos acadêmicos 
fica responsável por realizar a postagem. Para 
tal, é necessária uma pesquisa em base de da-
dos para levantar informações, que geralmen-
te estão em artigos científicos, dessa forma o 
acadêmico sintetiza o conteúdo presente no 
estudo e transforma em uma postagem, dis-
tribuindo o conteúdo em imagens e em uma 
legenda, de forma que se torne de fácil enten-
dimento e que não demande tanto tempo do 
leitor. Após a postagem, é observada e insti-
gada a interação dos leitores com o conteúdo 
para medir a popularidade das ações e incenti-
var a disseminação de informações científicas. 

Resultados e Discussão

A formação acadêmica deve contem-
plar muito mais que as habilidades técni-
cas, as quais são importantes para a prática 
profissional em saúde, porém não são sufi-
cientes para promover modificações con-
sistentes nos fatores condicionantes e de-
terminantes da saúde.1 Com a situação de 
distanciamento social e cancelamento de 
diversas atividades, como aulas, Atividades 
Teórico-Práticas, estágios supervisionados e 
internatos, acadêmicos da área de saúde tem 
a possibilidade de atuar de forma não pre-
sencial e segura através de projetos de exten-
são como esse que proporcionam vivências e 
reflexões diante dos cenários atuais, contato 
com a comunidade, produção de conheci-
mento, envolvimento em ações de preven-
ção e enfrentamento de doenças com grande 
impacto mundial2, nos conectando com os 
mais diversos públicos, através da utilização 
das redes sociais como meio de comunica-
ção e difusão de informações. Pelo uso das 
redes sociais, conseguimos atingir um gran-
de montante de pessoas, isso considerando 
que as tecnologias possibilitam a formação 
de meios de comunicação sem limitações 
de espaço e tempo, tendo a chance de criar 
uma interação entre os indivíduos com uma 
comunicação mais flexível, de maneira fácil 
e rápida, utilizando ferramentas de pergun-
ta e resposta, questionários, troca de ideias 
em comentários, tirando dúvidas em al-
guns segundos, transcendendo as barreiras 
impostas pela distância, tanto geográfica 
como a que vivemos agora.3 Nesse contex-
to, a grande importância de uma ação como 
a promovida pelas atividades do projeto é a 
divulgação de informações verídicas sinte-
tizadas pelos acadêmicos, pois junto com a 
facilidade de obter informação pelos meios 
eletrônicos existe o perigo de adquirir infor-
mações com pouco ou nenhum teor cientí-
fico, as famosas Fake News, que quando dis-
seminadas podem dificultar o processo de 
educação em saúde, levando a população a 
adotar atitudes prejudiciais a si e a comuni-
dade em geral, gerando problemas coletivos 
que por algumas vezes podem não ser tão 
simples de resolver como seria de prevenir.4 
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Conclusão

A experiência de trabalhar com difusão 
de informação nas redes sociais proporciona 
aos acadêmicos, além de conhecimento, con-
tato com o público, a formação de pessoas e 
profissionais de saúde engajados com a saúde 
pública, com os temas de relevância social, 
com compromisso sanitário e com habilida-
des de utilização das redes para promover saú-
de dentro de uma comunidade ou mesmo a 
nível mundial. Compreender o impacto dessa 
doença no sistema de saúde e como uma pan-
demia desenha novas articulações de gesto-
res, população e profissionais da saúde é uma 
grande oportunidade de aprendizado durante 
a formação na saúde, uma chance de desen-
volver resiliência diante das situações para que 
no futuro tenhamos profissionais preparados 
para liderar uma equipe e atuar com êxito.

Descritores: Rede Social; Projetos; Saú-
de Pública; Educação em saúde; Coronavírus.

Eixo temático:   Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Bolsas de extensão 
financiadas pela Universidade Federal da 
Fronteira Sul.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE 
E MONITORAMENTO 

DO AUTOCUIDADO DE 
IDOSOS COM DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA
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Fronteira Sul (UFFS). Mestranda no do Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu em Ciências da Saúde da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó;
673 Enfermeiro, doutor em Enfermagem Psiquiátrica 
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto pela 
USP. Professor adjunto da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
674 Acadêmica, graduanda em Enfermagem pela Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
675 Acadêmica, graduanda em Medicina pela Universi-
dade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
676 Acadêmica, graduanda em Enfermagem pela Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
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Introdução

Após o surgimento da doença denomi-
nada Covid-19 na China em novembro/de-
zembro de 2019, países asiáticos começaram 
a apresentar casos da doença alarmando as 
autoridades sanitárias mundiais. A doença 
foi se propagando por outras localidades do 
planeta e no dia 11 de março a Organização 
Mundial da Saúde decretou a pandemia do 
coronavírus. No Brasil, o primeiro caso foi 
diagnosticado em 26 de fevereiro de 2020 
no estado de São Paulo. Em Santa Catarina, 
dois casos foram confirmados no mesmo dia 
(12/03) e em Chapecó o primeiro caso foi 
confirmado em 20 de março. Considerando 
que o estado de Santa Catarina declarou es-
tado de calamidade pública na mesma data 
do primeiro caso confirmado em Chapecó, 
uma série de medidas foram tomadas para 
prevenir a transmissão da doença. Dentre 
as medidas, à suspensão de atendimentos de 
usuários que não apresentam sintomas rela-
cionados ao sistema respiratório nas unida-
des de saúde com a intenção de diminuir o 
número de pessoas nos serviços de saúde. 
Em 26 de março de 2020, o Conselho Federal 
de Enfermagem emitiu a resolução COFEN 
Nº 0634/2020 que autoriza e normatiza a te-
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leconsulta de enfermagem como forma de 
combate à pandemia provocada pelo novo 
coronavírus (Sars-Cov-2), mediante con-
sultas, esclarecimentos, encaminhamentos e 
orientações com uso de meios tecnológicos. 

Objetivo

Relatar as atividades desenvolvidas 
por um projeto de extensão de promoção 
da saúde e monitoramento do autocuidado 
de pessoas idosas em tratamento de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) de mu-
nicípios do Oeste Catarinense por meio do 
teleatendimento em saúde. 

Metodologia

O projeto de extensão, intitulado “Pro-
moção da saúde mental e monitoramento do 
autocuidado em pessoas idosas em tratamen-
to de doenças crônicas”, possui vinculo com 
uma Universidade Pública da região Oeste 
de Santa Catarina. O cenário de atuação cor-
responde a municípios vinculados a Asso-
ciação dos Municípios do Oeste Catarinense 
(AMOSC). A ideia surgiu a partir da deman-
da evidenciada a partir do Covid 19 em abril 
de 2020, sendo que as ações efetivaram-se em 
maio do corrente ano. O projeto conta com a 
participação de três professores responsáveis 
do curso de enfermagem, duas acadêmicas 
de medicina e duas acadêmicas do curso de 
enfermagem, todas bolsistas. Os teleatendi-
mentos são realizados por todos os partici-
pantes, através de uma lista disponibilizada 
pelos municípios com os números telefônicos 
dos pacientes idosos de ambos os sexos e por-
tadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/
ou Diabetes Mellitus, ou ainda, algum quadro 
clínico que a unidade de saúde julgue perti-
nente o teleatendimento por parte da equipe 
do projeto, já que os participantes foram pre-
viamente selecionados para receber o atendi-
mento. Considerando o contexto de pande-
mia, as ações são realizadas no domicílio. 

Resultados e Discussão

Até o momento foram desenvolvidas 
123 ligações, com duração aproximada de 15 

minutos, realizadas no mês de maio de 2020, 
tanto no período matutino quanto vesperti-
no, após o primeiro atendimento de aconse-
lhamento e/ou orientações, caso necessário, 
é realizado acordos para serem atingidos em 
um espaço de tempo, visando à adequação 
de situações específicas, como diminuição de 
padrão glicêmico, controle de pressão arterial 
sistêmica, estímulo para inserção na rotina de 
alongamentos, yoga, ingesta hídrica, alimen-
tação saudável, entre outros. Posteriormente, 
acordamos o retorno da ligação dentro do 
prazo de 15 a 30 dias para acompanhamen-
to e diálogo sobre dificuldades ou melhoras 
no quadro clínico. Estudos que avaliaram 
a eficácia do atendimento por telefone para 
melhora do tratamento do Diabetes Mellitus 
tipo 2, observaram que houve redução de 
forma significativa, dos níveis de hemoglobi-
na glicada e da glicemia venosa de jejum nos 
pacientes, permitindo a conclusão de que as 
intervenções que utilizam o telefone como 
estratégia são eficazes no controle glicêmico. 
Dessa forma, o autocontrole dos pacientes es-
teve melhorado e, consequentemente, a dimi-
nuição das possíveis complicações da doença 
esteve potencializada (VASCONCELOS, et 
al. 2013). Pesquisa desenvolvida no Chile, 
na cidade de Concepción, observou que as 
mulheres do grupo intervenção apresenta-
ram um aumento significativo, em relação ao 
grupo controle, nos componentes de saúde 
mental e física, com diminuição do peso, cir-
cunferência abdominal, colesterol total, co-
lesterol de lipoproteínas de baixa densidade e 
índice aterogênico. Entre os homens do gru-
po intervenção, os efeitos atribuíveis à inter-
venção foram: aumentos nos papeis físicos e 
emocionais, com diminuições na pressão sis-
tólica e diastólica, circunferência abdominal, 
colesterol total, colesterol de lipoproteínas de 
baixa densidade, índice aterogênico, fator de 
risco cardiovascular e risco coronariano em 
10 anos (VILCHEZ BARBOZA, et al., 2016). 

Conclusão

A partir dos teleatendimentos realiza-
dos, conclui-se que este projeto de extensão 
torna-se relevante para contribuir com as 
equipes das unidades de saúde neste momen-
to em que os esforços destes profissionais 
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estão direcionados para os atendimentos de 
pessoas que apresentam sintomas compatí-
veis com a Covid-19, proporcionando aos 
pacientes portadores de DCNT um espaço 
de diálogo e reflexão sobre seus hábitos ali-
mentares, prática de exercícios físicos, saú-
de mental e qualidade do sono, resultando 
na melhoria do autocuidado com ações não 
farmacológicas e que possam ser realizadas 
em domicílio, evitando o risco de contami-
nação pelo vírus. Até o momento, observa-
se que a maioria dos pacientes atendidos foi 
receptiva a equipe e demonstrou interesse 
na atenção continuada de sua saúde via te-
leatendimento. Assim, o monitoramento via 
telefônico mostra-se uma ferramenta im-
portante durante o período de isolamento 
social frente aos cuidados de saúde. 

Descritores: Doenças Crônicas; Telea-
tendimento em Saúde; Promoção da Saúde; 
Enfermagem.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Federal 
Fronteira Sul- UFFS.
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679 Acadêmica de Psicologia, Bolsista do “Programa de 
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Educação a Saúde), Universidade do Oeste de Santa 
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680 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem pela Univer-
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Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó(SC), Coordenador Adjun-
to do Curso de Graduação em Enfermagem, e Vice-
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP/UFFS), Coordenador de grupo 
tutorial no PET-Saúde / Interprofissionalidade.

Introdução

A Psicologia, como campo de saberes e 
práticas, tem como objetivo estudar o com-
portamento humano, considerando os fatores 
biológicos, afetivos, cognitivos e sociais. A 
formação nessa área deve promover ao alu-
no contato com a prática profissional o mais 
precoce possível (de preferência, a partir do 
primeiro semestre), através de estágios e pro-
jetos de pesquisa e extensão, preparando o 
futuro profissional para atuar em vários con-
textos sociais buscando a promoção da saú-
de mental e a prevenção frente a desafios en-
contrados pelo indivíduo no cotidiano e em 
suas relações. Os estágios devem atender as 
demandas da realidade social em que o curso 
está inserido1. O campo de atuação do profis-
sional Psicólogo é formado por várias áreas, 
como psicologia clínica, organizacional, esco-
lar, comunitária, jurídica, hospitalar, trânsito, 
entre outras. Com o objetivo de ampliar a ca-
pacidade de atuação, a Psicologia deve tentar 
transcender a perspectiva unicamente disci-
plinar, integrando conhecimento com outras 
áreas complementares perante a complexida-
de do ser humano e de suas demandas psi-
cológicas. Em meio a um cenário de intensos 
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debates entre os atuais currículos de gradua-
ção de Psicologia e de todos os demais cursos 
da área de saúde, perante a necessidade de se 
aproximarem cada vez mais do Sistema Único 
de Saúde (SUS), entende-se a educação inter-
profissional como uma proposta de transfor-
mar a formação de futuros profissionais de 
saúde bem como de promover uma mudança 
na cultura dos cuidados em saúde2. 

Objetivo

Relatar vivências e experiências desen-
volvidas em um projeto interprofissional e 
interinstitucional, com foco para a contribui-
ção da Psicologia na construção da interpro-
fissionalidade como lógica formativa. 

Metodologia

Trata-se de um estudo na modalidade 
relato de experiência, desenvolvido no âmbito 
do Programa de Educação pelo Trabalho para 
Saúde (PET-Saúde), edição interprofissiona-
lidade (2019-2021), fomentado pelo Edital 
no 10 de 23 de julho de 2018, do Ministério 
da Saúde por intermédio da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
que objetiva integrar ensino, serviços/profis-
sionais de saúde, e comunidade. Fazem parte 
do projeto uma secretaria de saúde e três uni-
versidades, com cinco cursos de quatro áreas 
distintas da saúde: Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC 
(cursos de Enfermagem e Medicina); Univer-
sidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), 
Campus Chapecó-SC (cursos de Psicologia e 
Educação Física); e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), Centro de Edu-
cação Superior do Oeste (CEO — Curso de 
Enfermagem). Os cenários centrais de atua-
ção são cinco Centros de Saúde da Família da 
cidade de Chapecó- SC, com visitas e interface 
com outras pontos da rede de atenção à saúde. 

Resultados e Discussão

As atividades do PET-Saúde/ Inter-
profissionalidade que contribuem para que a 
Psicologia se abra para a lógica interprofissio-
nalidade e para o SUS como campo majori-

tário da formação em saúde são, dentre ou-
tras: imersões longitudinais para aproximação 
com a realidade dos profissionais de saúde e 
dos usuários do SUS; discussões horizontais 
de casos complexos enfrentados pelas equipes 
de saúde da família, trazendo a contribuição 
e os limites de cada profissão quando atuam 
isoladamente, e a potência das práticas cola-
borativas; ações nas escolas superando o viés 
intervencionista, por um paradigma de pro-
moção da saúde, alinhado ao arcabouço teó-
rico-conceitual da reforma sanitária que deu 
origem ao SUS; e visitas às três universidades 
que compõem o projeto e conhecimento dos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das 
quatro profissões envolvidas no projeto, de 
modo a reconhecer o outro e seu campo de 
saberes e práticas como igualmente valiosos 
para efetivação dos princípios do SUS. Traba-
lhar em interação com outras profissões, em 
diversos serviços do SUS, implica saber lidar 
com as diferenças entre as categorias profis-
sionais, investindo na integração da equipe 
e na identificação e compreensão das preo-
cupações dos outros profissionais quanto ao 
cuidado com o usuários dos serviços2. O PE-
T-Saúde, enquanto iniciativa do Ministério da 
Saúde que busca reunir preceptores, estudan-
tes e professores dos cursos de graduação na 
área da saúde, para a elaboração de projetos 
que buscam a qualificação dos profissionais e 
formação de estudantes da área de saúde em 
consonância com as necessidades do SUS, é 
um espaço potente para que a Psicologia se 
permita adentrar na lógica da educação in-
terprofissional e das práticas colaborativas. 
A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) 
se compromete com uma formação para a 
interprofissionalidade, no qual o trabalho de 
equipe, a discussão de papéis profissionais, 
o compromisso na solução de problemas e a 
negociação na tomada de decisão são caracte-
rísticas marcantes3. Nesse contexto nacional, 
o fortalecimento da integração ensino, servi-
ço e comunidade e as experiências decorren-
tes do Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 
e do PET-Saúde ofereceram a oportunidade 
para a criação de componentes curriculares, 
com o intuito de formar acadêmicos que exer-
citem práticas interprofissionais e o trabalho 
em equipe e que colaborem para fortalecer a 
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rede de atenção, bem como que participem de 
uma formação mais compatível com a neces-
sidade da população4. A Psicologia, sob a óti-
ca da interprofissionalidade, deve transcender 
a prática puramente disciplinar clássica de sua 
atuação, incorporando os diferentes saberes 
psicológicos presentes e produzidos inclusi-
ve em outros campos de conhecimento, que 
possam contribuir para uma epistemologia da 
convergência e não da dissociação do homem. 
A Psicologia pode ajudar na compreensão do 
processo saúde/doença e viabilizar ações que 
ultrapassem a visão do indivíduo como um 
ser abstrato, ajudando na problematização 
do trabalho nas equipes multiprofissionais, 
em um trabalho que unifique o homem, para 
que não seja visto de forma fragmentada. Es-
tes momentos de formação compartilhada 
permitem a vivência em grupos interprofis-
sionais, onde misturar-se implica criar uma 
disponibilidade para conviver com o outro, 
conhecendo-o melhor, respeitando-o em suas 
singularidades e buscando construir relações 
interpessoais mais inclusivas5. 

Conclusão

O PET-Saúde, com a inserção da psi-
cologia, enriqueceu seu coletivo e os debates 
viabilizados nessa pluralidade, ao passo em 
que discutiu em diversas atividades os limites 
e potencialidades dessa e das demais profis-
sões, e a potência de todas juntas e permeá-
veis. Para os acadêmicos, a experiência foi sin-
gular, já que puderam adentrar e conhecer a 
realidade das unidades básicas de Saúde, que 
consistem na porta de entrada prioritária ao 
SUS, reduzindo a distância da Psicologia com 
o maior sistema público universal de saúde do 
mundo. A psicologia como um campo da saú-
de humana, observa as influências do meio 
sobre o ser humano e considera necessária a 
presença de um profissional capacitado para 
a escuta especializada, comprometido com o 
restabelecimento da saúde mental em todos 
os seus níveis, sendo que o caminho para esse 
profissional “ideal” certamente será melhor 
pavimentado à partir da EIP nos currículos 
dessa categoria profissional. 

Descritores: Psicologia; Interdiscipli-
naridade; Pet-Saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Programa de Educa-
ção pelo Trabalho para a Saúde — PET Saú-
de/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital 
no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde), projeto número 140 
— Secretaria Municipal de Saúde de Chape-
có-SC; Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó-SC; Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Cam-
pus Chapecó-SC; e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), Centro de Edu-
cação Superior do Oeste (CEO).
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sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professor 
Adjunto dos cursos de graduação em Enfermagem e 
Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó.

Introdução

O ambiente universitário tem potencial 
de se constituir como um local de ensino e 
aprendizagem, que visa a formação do indiví-
duo para consciência crítica, reflexiva e profis-
sional. Pode contribuir para valorização da plu-
ralidade de ideias, saberes e práticas, refletindo 
na formação ética dos futuros profissionais. 
Nesse cenário, é inevitável que temas urgen-
tes à sociedade sejam trabalhados e discutidos 
amplamente, como a violência (dentro e fora 
do ambiente universitário), muitas vezes são 
caracterizada como comportamentos naturali-
zados e enraizados na conjuntura educacional, 
e frequentemente esse debate imprescindível 
pode ainda ser desvalorizado ou ignorado no 
processo de ensino-aprendizagem¹. Desta ma-
neira, algumas estratégias possuem potencial 
valioso, como o Teatro do Oprimido, reconhe-
cido pela luta contra todas as formas de opres-
são. Desenvolve a sua luta a favor dos explora-
dos e oprimidos com cunho político, libertário 
e transformador, sendo que o estilo dramatúr-
gico tornou-se a via de ação utilizada para a 
discussão da temática. Esta estratégia teatral, 
viabiliza a improvisação que transforma as tra-
dicionais atuações em uma proposta artística e 
pedagógica, favorecendo a participação e dis-
cussão da violência com a plateia que também 
dá vida à ação cênica². Portanto, o Teatro do 
Oprimido é um método teatral onde as pessoas 
que sofrem opressões realizam a construção do 
drama, trazendo a tona seus anseios, entraves 
para realização de desejos e para a experiên-
cia de uma vida livre, democrática e huma-
na. Neste campo de atuação, os espectadores 
passam a ser “espect-atores”, pois, em vez de 
afastados da cena e alienados na identificação 
catártica acrítica, são convidados a participar, 
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debatendo e apresentando suas saídas para as 
situações-limite encenadas³. 

Objetivo

Relatar as vivências e experiências nos 
encontros de um projeto de Cultura, refletin-
do sobre seu potencial na formação dos es-
tudantes, na libertação de vozes e empodera-
mento dos indivíduos, através da técnica do 
Teatro do Oprimido. 

Metodologia

Trata-se de um estudo na modalidade 
relato de experiência, que busca apresentar 
as vivências e experiências em cinco encon-
tros de um projeto de Cultura intitulado “As 
relações universitárias como (re)produtoras 
de violência(s): descortinando silêncios pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, aprovado e 
fomentado com Bolsa Cultura pelo Edital N° 
611/GR/UFFS/2018- Bolsa Cultura. Foram 
realizados encontros entre os meses de agosto 
de 2018 a julho de 2019, nas dependências da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
Campus Chapecó. Embora aberto para toda a 
comunidade loco-regional para além da uni-
versidade, os participantes em sua maioria 
foram discentes da UFFS e poucos docentes, 
técnicos-administrativos em educação e inte-
grantes de movimentos sociais. Agrega-se nes-
se Projeto ideais teórico filosóficos do educa-
dor Paulo Freire e também a técnica do Teatro 
do Oprimido. Nos encontros discutiram-se 
diversas temáticas que irradiaram do eixo cen-
tral do Projeto, em abordar as violências uni-
versitárias, as formas como elas acontecem, e 
debater dialogicamente pela técnica do Teatro 
do Oprimido, procurando diferentes formas 
de enfrentamentos e empoderamento dos par-
ticipantes. No início dos encontros eram ex-
planadas brevemente as origens do Teatro do 
Oprimido, citado seu criador Augusto Boal e 
como essa técnica contribui artística e peda-
gogicamente para discussão de assuntos quase 
não comentados no âmbito universitário. Des-
tacava-se que o Teatro do Oprimido foi criado 
para que as minorias/oprimidos na sociedade 
pudessem se empoderar através de atuações 
livres, democráticas e humanas. Para desper-

tar a criatividade e possibilitar reflexões cons-
trutivas dos participantes, foram utilizados 
disparadores didático-pedagógicos como ví-
deos, imagens, reportagens e textos em cone-
xão à temática central (violências no contexto 
universitário) para assim, eles reproduzirem 
cenas do seu cotidiano conforme a temática 
escolhida para o dia. Após as dramatizações, 
iniciavam-se as discussões sobre as cenas, pro-
piciando debates profundos e valiosos e por 
fim, era desenvolvida uma avaliação qualitati-
va do encontro, estilo brainstorm (tempestade 
de ideias), com os participantes citando frases 
ou palavras que descreviam os sentimentos 
despertados no momento. 

Resultados e Discussão

Entre os encontros, emergiram diversas 
faces e manifestações de violências na uni-
versidade, sobretudo perpetradas pela figura 
do professor, tido pelos presentes (a maioria 
discentes) como em uma relação de poder 
hierarquicamente desigual e tendenciosa em 
desfavor dos estudantes. As principais vio-
lências mencionadas e representadas nos en-
contros, foram: tentativas de impor uma dita 
superioridade de saberes em sala de aula, pelo 
professor em relação ao estudante; misoginia 
e machismo por parte de alguns professores, 
inferiorizando a figura feminina, embora ma-
joritária na ciência e na universidade brasilei-
ras; negligência da universidade e do poder 
público como um todo em dispor de políticas 
públicas de assistência estudantil (ampliando 
as que já existem), que para além do acesso à 
universidade, potencialize sua permanência 
e conclusão dos estudos; dentre inúmeras e 
imensuráveis outras violências. A técnica Tea-
tro do Oprimido propõe uma discussão artís-
tica e pedagógica, sendo composta pela atua-
ção, reflexão, debates e transformações dos 
indivíduos que se relacionam durantes as ce-
nas, possibilitando um aprendizado vivencial, 
e permite que todos os envolvidos participem 
ativamente das cenas podendo até transfor-
má-las⁴. Nos encontros, a opressão rotineira-
mente sofrida pelos participantes era relatada 
e encenada com uma forte carga emocional e 
sentimental, espelhando a violência, precon-
ceitos e lutas que precisam ser encaradas todos 
os dias pelos participantes. Após cada cena de-
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senvolvida, os “espect-atores” que estavam na 
plateia no momento poderiam intervir nas 
cenas sugerindo formas de enfrentamento li-
gadas aquela opressão, como por exemplo, o 
empoderamento feminino e as denúncias em 
caso de assédio e violências. Nesse momen-
to todos eram muito participativos e estavam 
empenhados a ajudar os colegas a enfrenta-
rem as situações demonstradas, numa união 
que fortaleceu os integrantes e os motivou a se 
libertarem das culpas advindas das situações 
em que, contraditoriamente, seus opressores 
lhes atribuíam. Ao final dos eventos, aconte-
cia um momento avaliativo das atividades, que 
permitiu um feedback positivo, superando os 
objetivos propostos para os encontros, e que 
demonstra como os participantes se envolve-
ram nas atividades e conseguiram visualizar 
de outro modo alguns obstáculos em suas 
vidas. Este momento de reflexão iniciou um 
movimento de libertação de vozes inseridas 
na comunidade acadêmica instigada pela pro-
jeto de Cultura, minimizando os sofrimentos 
e possibilitando a visibilidade de situações de 
violência dentro da Universidade. Os presen-
tes eram unânimes, em todos os encontros, de 
que espaços como esse devem continuar para 
além de um projeto, pois há necessidade de se 
abrir canais de escuta e acolhimento das situa-
ções de violência. Para além, os participantes 
sinalizaram que temáticas como essa devem 
ser inseridas de modo transversal nas matrizes 
curriculares dos cursos da área de saúde, em 
interface com os demais cursos. 

Conclusão

Considera-se que os encontros supera-
ram os objetivos propostos inicialmente pelo 
projeto de Cultura, incentivando o diálogo das 
situações de violências por meio de uma técni-
ca teatral, de maneira criativa e reflexiva, em-
poderando os participantes e abrindo novos 
caminhos para discussões de temáticas urgen-
tes e necessárias à sociedade contemporânea. 
Propõe-se a criação de novos espaços para dis-
cussão de questões como essa e incentiva-se os 
debates sobre a curricularização da Extensão 
e Cultura, superando a lógica de promoção de 
eventos isolados e pensando na capilarização 
de ações extensionistas e culturais sobre temas 
transversais como as violências. 

Descritores: Universidades; Violência; 
Teatro do Oprimido; Saúde Pública. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS), Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Cultura (PROEC): Projeto de Cultu-
ra intitulado “A comunidade LGBTQIA+ no 
cotidiano universitário: descortinando pre-
conceitos e estratégias de (re)existência pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, fomen-
tado e institucionalizado com Bolsa Cultura 
pelo Edital n° 561/GR/UFFS/2019 — Bolsa 
Cultura; e Projeto de Cultura intitulado “As 
relações universitárias como (re)produtoras 
de violência(s): descortinando silêncios pelo 
Teatro do Oprimido e Photovoice”, fomen-
tado e institucionalizado com Bolsa Cultura 
pelo Edital n° 611/GR/UFFS/2018. 
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VALORIZAÇÃO 
DAS PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM 

SAÚDE ATRAVÉS DA 
REALIZAÇÃO DE DANÇA 

CIRCULAR EM UM 
COLETIVO DE MULHERES 

SANTOS, Letícia Stake684;
 CASSARO, Bernarda Cesira685;
 BORIN, Emanoeli Rostirola686;

 SILVA, Maria Eduarda da687; 
GALLI, Kiciosan da 

Silva Bernardi688; 
RODRIGUES, Renata 

Mendonça689

 
E-mail para correspondência: 

leticiastakes@gmail.com

684 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
685 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
686 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
687 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
688 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Departamento de Enfermagem da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
689 Bióloga. Doutora em Enfermagem. Professora Ad-
junta do Departamento de Enfermagem da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A enfermagem é uma profissão cul-
turalmente e historicamente marcada pela 
presença majoritária de mulheres, já que so-
cialmente, o cuidado sempre foi visto como 
uma atribuição feminina, daí a importância 
de ter um Coletivo de Mulheres que possa 
ser um espaço de diálogo e parceria. O curso 
de enfermagem na Universidade do Estado 
de Santa Catarina possui pouco mais de 250 
estudantes matriculadas, sendo 90% com-
posto pelo público feminino, pensando nes-
ta realidade, em fevereiro de 2019 o Coletivo 
de Mulheres “Deixa Ela Voar” Enfermagem 
UDESC, acendeu suas atividades. O objetivo 
deste espaço é promover rodas de conversa, 
reflexões, debates e afins, em torno de pro-
blemáticas sociais, econômicas, políticas e 
históricas que englobam o protagonismo fe-
minino. Pensando também em proporcionar 
momentos de equilíbrio entre a saúde física 
e mental das participantes, instaurou-se uma 
parceria entre o Programa de Extensão Saúde 
e Equilíbrio e o Coletivo de Mulheres. Sendo 
assim, os encontros para as danças circulares, 
tornaram-se cada vez mais frequentes, já que 
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a Dança Circular Sagrada ou simplesmente 
Dança Circular, favorece as vivências integra-
tivas e a interconexão entre os participantes, 
pois estes passam a vibrar no mesmo ritmo 
e internalizam os movimentos “acertando os 
passos”, relaxando a mente e animando o cor-
po1. Segundo Pablo Castanho (2017, p.71), 
“tais danças são realizadas em grupo, normal-
mente em uma disposição circular dos parti-
cipantes e com as mãos dadas. Parte significa-
tiva do repertório é voltada para pessoas sem 
qualquer preparação anterior ou habilidade 
especial”2. Ressalta-se, que a dança circular 
foi inclusa na Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC), ins-
tituída pela Portaria nº 971, de 20063, passan-
do a ser oficialmente reconhecida como uma 
Prática Integrativa e Complementar (PICs) 
à saúde, sendo ofertada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo a portaria n°849, de 
2017, do Ministério da Saúde4. 

Objetivo

Explanar a realização da dança circular 
em encontros do coletivo de mulheres, reite-
rando a importância dessa prática para saúde 
física e mental de acadêmicas de enfermagem 
— principal público dos encontros. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiên-
cia, do tipo descritivo, sobre a realização de 
dança circular em encontros do “Coletivo 
de Mulheres Deixa Ela Voar — Enfermagem 
UDESC”, que ocorreram em novembro de 
2019 e março de 2020. 

Resultados e discussão

Os encontros para dança circular ocor-
reram em dois momentos diferentes. Sendo 
o primeiro, em novembro de 2019, com o 
propósito de celebrar e agradecer por todas 
as conquistas e vivências do Coletivo naque-
le mesmo ano, bem como pessoais de cada 
participante. Por conta disto, as mediadoras 
do espaço, professoras que coordenam o Pro-
grama de extensão Saúde e Equilíbrio, pre-
pararam músicas especiais que condiziam ao 

objetivo do momento. Em círculo, de mãos 
dadas, por pouco mais de cinquenta minutos, 
todos os presentes, um total de 18 estudan-
tes, puderam manifestar seus sentimentos 
através da dança, conectar-se com a energia 
dos demais e celebrar a integridade da vida, 
o simbolismo da natureza, e principalmente à 
saúde. O segundo momento ocorreu em mar-
ço de 2020, desta vez contou com a participa-
ção de 24 estudantes, ao final de uma tarde de 
quinta-feira, no estacionamento do prédio da 
enfermagem, com o único objetivo de cele-
brar o primeiro ciclo de 12 meses completado 
pelo coletivo — seu primeiro aniversário. Co-
memorado através de danças alegres, anima-
das e em sua maioria de origem cigana, que 
perduraram por pouco mais de uma hora, e 
foram contempladas com o pôr do sol, que 
possui um simbolismo de grande magnitude 
na cultura da dança e nos estímulos de tro-
cas energéticas, é considerado o elemento 
que traz alegria, leveza, beleza, serenidade e 
bem-estar aos indivíduos, sendo muitas ve-
zes enaltecido em danças específicas, devido 
a sua essencialidade, portanto, mais uma vez, 
as mediadores e participantes puderam co-
nectar suas energias, e alimentar a consciên-
cia de que fazemos parte de um todo maior5. 

Conclusão

Tornou-se perceptível que para aque-
las que praticaram a dança circular pela pri-
meira vez, esta foi bastante impactante, pois 
possivelmente ateou gatilhos emocionais 
presos às memórias afetivas. De forma geral, 
a utilização da dança circular como método 
de integração e comemoração nos encontros 
do referido Coletivo, mostrou-se de grande 
benefício para todas as participantes que vi-
venciaram o dançar em roda de forma lúdi-
ca e harmoniosa, desenvolvendo uma vivên-
cia — e experiência, de aceitação, respeito, 
empoderamento, e ainda, entendimento e 
valorização das diferenças de nossa socieda-
de, no sentido de compreendê-las e buscar 
alternativas de melhora, sem perda de iden-
tidade. Além disso, o ato da dança circular, 
conecta e expande as energias e os senti-
mentos dos grupos, por isso a importância 
de praticá-la nos momentos do Coletivo, 
onde àquelas que o frequentam têm objeti-
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vos comuns e portanto, unem suas forças em 
prol de alcançá-los. Também estas, propor-
cionam que os indivíduos estabeleçam co-
nexões, conheçam o próprio corpo e entrem 
em harmonia com o movimento, o ritmo e a 
sintonia dos demais, para que juntos possam 
encontrar o equilíbrio entre a saúde física e 
mental, que é o objetivo supremo das Práticas 
Integrativas e Complementares em saúde.

Descritores: Educação em Enferma-
gem; Mulheres; Terapias Complementares. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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690 Acadêmica de Enfermagem, Bolsista do Projeto 
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694 Enfermeira, da UTI Neonatal do Hospital Regional do 
Oeste, Membro do Projeto (En)Cenando Enferma-Ria;
695 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução

A Coronavirus Disease 2019 (CO-
VID-19), doença infecciosa causada pelo 
vírus Sars-CoV-2, tem um alto grau de dis-
seminação, o que rapidamente evoluiu para 
ser considerada uma pandemia¹. Esta, tem 
sido reparada com diversas medidas de 
prevenção de contágio, que são planejadas 
de formas diferentes em cada país, Estado 
e Municípios para que se atenda às neces-
sidades de cada região. Assim, ações como 
o uso de máscara e incentivo a lavagem das 
mãos são atitudes que atuam, fortemente, 
ao combate da disseminação da COVID-19. 
Compreende-se que a correta lavagem de 
mãos é considerada um desafio para todos, 
especialmente, para a população infantil. As 
crianças além terem sua rotina alterada, tam-
bém, podem apresentar dificuldades na com-
preensão dos motivos para tal necessitando, 
muitas vezes, de diferentes ferramentas. Em 
vista disso, tem-se nos recursos áudios vi-
suais possibilidades de ações lúdicas para mi-
nimizar os sentimentos de medos e angústias 
sobre a COVID-19 entre as crianças. 

Objetivo

Relatar o desenvolvimento de um vídeo 
educativo para crianças sobre a lavagem de 
mãos para a prevenção da COVID-19. 
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Metodologia

Relato de experiência sobre a realização 
de um vídeo educativo realizado pelo Proje-
to (En)cenando Enferma-Ria: a palhaçaria 
como ferramenta na promoção da saúde da 
criança e do adolescente hospitalizado con-
templado pelo Edital nº 561 da Universidade 
Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó 
(UFFS/SC) o qual é vinculado ao Programa, 
extensionista, Enferma-Ria. O recurso audio-
visual foi denominado: Vamos nos proteger 
do CoronaVírus? O vídeo foi confeccionado 
usando uma forma lúdica para facilitar en-
tendimento da criança. Foram necessárias 
quatro reuniões para a desenvolvê-lo, sendo 
que todas foram realizadas de modo online, 
considerando o cenário de isolamento social. 
Por essa razão, todos os materiais usados pe-
las acadêmicas, desde a caracterização das 
palhaças até a gravação das imagens, cenário 
e edição do vídeo foram realizadas, separada-
mente, visto que cada uma representou uma 
parte da lavagem de mãos de sua residência. 
Após as gravações, individuais, as partes fo-
ram compiladas e enviado para a Coordena-
dora do Projeto para aprovação. Na sequên-
cia, foi publicado nas redes sociais. 

Resultados e Discussão

Uma vez estabelecido o regime dis-
tanciamento social e o cancelamento das 
atividades acadêmicas presenciais, obser-
vou-se a necessidade de dar continuidade 
às atividades culturais, relativas ao Projeto 
de extensão, visando amenizar a tensão so-
bre algumas ações sobre a COVID-19 para 
as crianças. Destaca-se a necessidade de en-
fatizar o uso, correto, de máscaras, da higie-
ne respiratória, higienização das mãos com 
álcool gel 70% e técnica correta de lavagem 
de mãos², entre outras usando métodos lúdi-
cos por meio da palhaçaria. Com isso, além 
de compartilhar saberes obtidos, oportuna-
mente, pode-se articular as habilidades e lin-
guagens de Clown. Observa-se que a atuação 
dos palhaços nos serviços de saúde aumenta 
a facilidade de comunicação com a criança e, 
em consequência, há uma melhora na acei-
tação do tratamento e adesão de ações para 
prevenção e promoção à saúde³. Concomi-

tante a isso, notou-se um aumento crescente 
na utilização de mídias sociais como meio de 
propagação de conhecimentos aliado a um 
considerável movimento das crianças e ado-
lescentes permanecerem em tela, com acesso 
a internet, por longos períodos. Tanto para 
entretenimento, quanto para visualizarem 
ações educativas4. De maneira conjunta, as 
integrantes do Programa desenvolveram a 
ideia principal do vídeo, que consistiu com 
cada palhaça executando uma parte da téc-
nica de lavagem de mãos. Além do uso da 
palhaçaria contou o auxílio de dois animais 
de estimação a fim de facilitar a compreen-
são da criança sobre a lavagem de mãos e so-
bre a COVID-19. A publicação foi acompa-
nhada de um post explicitando os passos da 
higienização correta das mãos, com lingua-
gem acessível. Com menos de uma semana 
de publicação o vídeo na página “HumanA-
ÇÃO”, no Facebook, já somou mais de 200 
visualizações o que se torna considerável e de 
relevância para o conhecimento. Contudo, a 
confecção deste vídeo apresentou dificulda-
des como a diferença das cenários, maquia-
gem das palhaças e do modo de gravação em 
virtude da impossibilidade de reunir toda a 
equipe online. Muito embora tenha ocorrido 
algumas dificuldades, a produção do vídeo se 
mostrou efetiva de modo que todo o processo 
levou em torno de sete dias, até a postagem 
na mídia social. Considera-se que o vídeo po-
derá promover a adesão da correta lavagem 
das mãos, como ilustrada pelas personagens 
palhaças, para além do conhecimento cien-
tífico mas também como um momento de 
descontração, auxiliando no enfrentamento 
do isolamento social. A figura do palhaço 
viabiliza a aproximação do profissional ou 
do conhecimento para a criança, logo, perce-
be-se a relevância da utilização da palhaçaria 
como ferramenta promotora de educação em 
saúde para esse público. 

Conclusão

A realização de um vídeo educativo, 
tendo como público alvo as crianças, foi de-
safiadora e permitiu perceber um meio al-
ternativo para dar continuidade ao projeto, a 
partir de intervenções virtuais que induzem 
a reflexão e a compreensão da realidade atual 
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e criação de estratégias de enfrentamento à 
COVID-19. A ludicidade, por intermédio 
da palhaçaria, permitiu uma comunicação 
entre a criança e a comunidade acadêmica. 
Possibilitou ações nas quais, as integrantes 
do Programa, puderam aprimorar técnicas 
que são úteis e utilizadas em diferentes mo-
mentos da atenção à saúde da criança con-
siderando o recurso audiovisual como uma 
viabilidade de ludicidade. 

Descritores: Infecções por Coronavi-
rus; Pediatria; Recursos audiovisuais.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Aprovado no Edital nº 
561/GR/UFFS/2019.

Referências

1. Organização Mundial da Saúde. Coronavi-
rus disease 2019 (COVID-19) Situation Re-
port — 51. Geneva: WHO; 2020. 

2. Barros ALBL. Anamnese e exame físico: 
avaliação diagnóstica de enfermagem no 
adulto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed; 2016. 

3. Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Pa-
lhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma 
revisão de literatura [Internet]. Cien Saude 
Colet. 2019; 24(9):3417-3429. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/csc/v24n9/1413-
8123-csc-24-09-3417.pdf

4. Nobre JNP, Santos JN, Santos LR, Guedes 
SC, Pereira L, Costa JM, Morais RLS. Fatores 
determinantes no tempo de tela de crianças 
na primeira infância [Internet]. Cien Saude 
Colet. 2019. [Citado em 28/05/2020]. Dispo-
nível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.
com.br/artigos/fatores-determinantes-no-
tempo-de-tela-de-criancas-na-primeira-in-
fancia/17321?id=17321

EIX
O

 4
Produ

zindo C
onh

ecim
ento: Extensão



511

ATUAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL 

DO PET-SAÚDE NA 
PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE MAMA E 
DO COLO DO ÚTERO

MACHADO, Susane 
Karine Kerckoff696; 

OLIVEIRA, Jiennifer Souza de697; 
MARQUES, Vitória Maria698; 

MIGNONI, Raquel699;
 GEREMIA, Daniela Savi700;

 BRUNELLO, Vivanceli701

E-mail para correspondência: 
susanekerckoff@gmail.com

696 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
697 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
698 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
699 Enfermeira, Enfermeira na Estratégia Saúde da Fa-
mília, Secretaria Municipal de Saúde em Chapecó/SC;
700 Enfermeira, Doutora em Saúde Coletiva, Docente 
na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
701 Enfermeira, Especialista em Saúde Pública, Coorde-
nadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Secre-
taria Municipal de Saúde em Chapecó/SC.

Introdução

A Atenção Primária à Saúde, por meio 
da Estratégia da Saúde da Família, configura-
se como um espaço fundamental no desenvol-
vimento de estratégias de identificação, pre-
venção de agravos, e promoção da saúde. No 
mundo todo o câncer de mama e do colo do 
útero são os tipos de câncer mais comuns que 
acometem as mulheres. Nessa perspectiva, a 
campanha do Outubro Rosa é um movimento 
internacional de conscientização para a pre-
venção do câncer de mama, no qual fomenta 
ações de sensibilização, conscientização e ela-
boração de estratégias de ampliação do acesso 
aos serviços de saúde para diagnóstico pre-
coce e tratamento. Comumente, as mesmas 
ações são direcionadas para o câncer do colo 
do útero dentro deste mesmo movimento. 

Objetivo

Relatar a experiência de atuação inter-
profissional nas ações de prevenção do câncer 
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de mama e do colo do útero realizadas pelo 
grupo tutorial do PET-SAÚDE/Interprofis-
sionalidade no Centro de Saúde da Família 
Eldorado no município de Chapecó/SC. 

Metodologia

Estudo do tipo relato de experiência, a 
partir de ações oriundas do programa “PE-
T-SAÚDE/Interprofissionalidade”, que en-
volve três instituições de ensino: Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) e Universidade Federal da Fron-
teira Sul (UFFS). As ações foram desenvolvi-
das durante a Campanha do Outubro Rosa, 
realizada pela prefeitura municipal, e contou 
com a participação dos integrantes do gru-
po. As atividades aconteceram de 07 à 11 de 
outubro de 2019, durante os períodos matu-
tino, vespertino e noturno. 

Resultados

O grupo composto por profissionais 
da secretaria de saúde, docentes e discentes 
dos cursos de graduação em educação física, 
enfermagem, medicina e psicologia das três 
instituições de ensino, elaborou atividades de 
educação em saúde sobre os dois tipos de cân-
cer, abordando a temática de conscientização 
acerca das doenças, e também trabalhou com 
a perspectiva de autoconhecimento do corpo 
e autoestima das mulheres. Inicialmente, foi 
elaborado um folder sobre os temas supra-
citados. Posteriormente, o grupo colaborou 
com a decoração da Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Nos dias de realização da campanha 
foram desenvolvidas atividades em sala de 
espera, como acolhimento e diálogos sobre a 
prevenção de doenças e promoção da saúde 
das mulheres. Os folders produzidos foram 
distribuídos para os usuários na UBS. Através 
de um kit com peças anatômicas das mamas, 
foi demonstrado como identificar alterações 
nas mamas. Além disso, o grupo trabalhou 
com demonstrações de como é feito o exame 
citopatológico através de peças anatômicas e 
espéculo, seguido de esclarecimento de dúvi-
das sobre o procedimento. 

Conclusão

As atividades desenvolvidas pelo grupo 
atenderam os objetivos iniciais de estimular 
a conscientização, prevenção e o cuidado em 
saúde das mulheres. Além disso, constituí-
ram-se como uma importante estratégia para 
integração entre estudantes vinculados ao 
grupo do PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
docentes, tutores, preceptores, profissionais 
de saúde e comunidade nos cenários de práti-
ca no município de Chapecó/SC.

Descritores: Educação Interprofissio-
nal; Atenção primária à saúde; Neoplasias da 
mama; Neoplasias do colo do útero. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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AUTOCONHECIMENTO 
E INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL PARA O 
ENFRENTAMENTO 

DA COVID-19

DEBASTIANI, Fabiane702;
 IGUARINO, Lucas703;

 BARBOSA, Simone 
Santos Pereira704; 

FREIRE, Rayana705; 
VIXAMAR, Jonhatan706;

 GEREMIA, Daniela Savi707

 
E-mail para correspondência: 

fabiane.debastiani@uffs.edu.br

702 Enfermeira, especialização em auditoria em saúde e 
residência multiprofissional integrada em sistema pú-
blico de saúde, docente do curso de graduação em me-
dicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS);
703 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
704 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
705 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
706 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
707 Enfermeira, doutora em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução

Com o surgimento do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) que causa da COVID-19, per-
cebida inicialmente em dezembro de 2019 na 
China, na cidade de Wuhan, e que posterior-
mente atingiu âmbito mundial sendo determi-
nada como pandemia, e no Brasil, situação de 
emergência de saúde pública, o governos es-
trategicamente decidiram pelo distanciamen-
to social entre as pessoas. Essa determinação 
influenciou diretamente na mudança de rotina 
de todos os brasileiros. Por conta da alta trans-
missibilidade do vírus e consequentemente au-
mento dos casos aumento a sensação de stress, 
solidão e medo, conforme foram se expandido 
os casos e óbitos no país. Assim, é importante 
compreender como a doença COVID-19 pode 
influenciar na saúde mental da população. Na 
qual o número de mortes, o excesso de infor-
mações e o reforço ao isolamento social elevou 
ao medo, modificando os hábitos da popula-
ção. Por isso, faz se importante entender a te-
mática para tomar ações que venham ajudar 
no autocontrole emocional. 

Objetivo

Relatar a experiência da realização de 
uma conferência virtual sobre o autoconhe-
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cimento e inteligência emocional como fer-
ramentas para o manejo do estresse causado 
pelo isolamento social. 

Metodologia

Trata-se de uma ação do projeto de ex-
tensão da Universidade Federal da Fronteira 
Sul- campus Chapecó, intitulado “Informati-
za UFFS: O que eu preciso saber sobre o SUS 
e a COVID-19”, que tem em seus eixos a uti-
lização de mídias sociais, como o Instagram 
no perfil do grupo de pesquisa em Políticas 
Públicas e Gestão em Saúde (PPGS) como 
ferramenta para auxiliar na construção de 
informações seguras sobre a pandemia. Por 
meio da utilização do Instagram, Live strea-
ming ao vivo, foi possível discutir a temática 
sobre Autoconhecimento e Inteligência Emo-
cional, com uma profissional especializada. 
Após confirmação, teve-se uma divulgação 
aos seguidores das mídias, a fim de atingir 
público de interesse ao tema. O formato da 
Live seguiu conforme padrão, um entrevista-
dor e um entrevistado com interação do pú-
blico, com duração de 1 hora. 

Resultados

Nesse contexto, a partir dos debates na 
Live, observou-se que o indivíduo que tem 
sua liberdade cerceada por conta da pande-
mia, precisa encontrar na nova rotina, hábi-
tos e mecanismos que o defendam do estres-
se e o ajudam a ressignificar as emoções. O 
autoconhecimento é um caminho para o de-
senvolvimento da inteligência emocional, ela 
permite compreender a natureza e as forças 
desencadeantes das emoções. O indivíduo 
que conhece os entraves dos próprios senti-
mentos, consegue reconhecer suas limitações 
e potencialidades, permitindo melhores res-
postas comportamentais diante dos relacio-
namentos humanos e a manejo do estresse. 
A live proporcionou momento de interação 
entre os envolvidos, podendo entender quais 
são os principais anseios dos seguidores re-
ferente a temática e esse momento de pande-
mia. Fez se possível por meio dessa ativida-
de perceber quais são as possíveis temáticas 
que podem ser ainda desenvolvidas em lives, 

como também ser uma contribuição do pro-
jeto para informações que se fazem necessá-
ria nessa atual conjuntura. 

Conclusão

As medidas sugeridas nos levam a uma 
reflexão diária da importância de nos conhe-
cermos para saber lidar com as adversidades 
da vida, sem prendermos as repetições dos 
erros. Então, compreender os desafios que 
nos cercam mostra a importância de desen-
volver o autoconhecimento, e utilizá-lo como 
uma ferramenta para o crescimento pessoal 
durante a crise da pandemia.

 
Descritores: Extensão; Saúde Mental; 

Pandemia; Mídias Sociais.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Fe-
deral da Fronteira através do Edital UFFS/
GR/259/2020.
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IMPLICAÇÕES 
DO VER-SUS NA 

CONSTRUÇÃO DE UM 
OLHAR HUMANIZADO 

E AMPLIADO DA 
ENFERMAGEM: 
UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

BORIN, Emanoeli Rostirola708;
 SANTOS, Letícia Stake709;

 GIRARDI, Francielli710

  
E-mail para correspondência: 

emanoeliborin@gmail.com

708 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
709 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
710 Enfermeira, Doutora em Saúde Coletiva, Professo-
ra Colaboradora da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC).

Introdução

A formação acadêmica de enferma-
gem, parte da construção de múltiplas vivên-
cias, em diversos cenários, que contemplam 
os serviços de saúde e suas redes de serviços 
e comunidade. Diante desse cenário, de expe-
rienciar os serviços de saúde e seus diferentes 
contextos e realidades. O Sistema Único de 
Saúde (SUS), conjuntamente com o projeto 
de extensão da Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM) e, em parceria com a Rede 
Unida, desenvolve estágios de vivências e rea-
lidade no Sistema Único de Saúde, conhecido 
como VER-SUS. Uma estratégia que visa, a 
imersão de estudantes da área de saúde, em 
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comunidade vulneráveis e nos serviços de 
saúde, a fim de fortalecer o SUS, o movimen-
to estudantil e compreender as relações so-
ciais que influenciam nestes cenários. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência de 
caráter descritivo, vivenciado por acadêmicas 
do curso de Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, no VER-SUS 
2020/1 que ocorreu em Júlio de Castilhos — 
RS, entre 23 de janeiro e 02 de fevereiro. Para 
a análise e discussão, as vivências foram divi-
didas em três momentos, sendo: o primeiro 
contextos teóricos relativos ao SUS; o segun-
do vivências nos serviços de saúde; e o ter-
ceiro imersão em uma comunidade indígena. 

Resultados

A imersão no VER-SUS, perdurou por 
10 dias. No primeiro momento foram dis-
cutidos diversos temas teóricos, tais quais: 
Como funciona a Sociedade, Reforma Sani-
tária, Controle Social, Redes de Atenção em 
Saúde (RAS), Educação Popular, Reforma 
Psiquiátrica, etc. Possibilitando aos exten-
sionistas construir um olhar diferenciado da 
sociedade brasileira e, do sistema capitalista, 
além da compreensão sobre aspectos histó-
ricos, culturais que dividem a população em 
classes e, os impactos dessa segregação no 
que tange aos acessos à saúde, educação e tra-
balho. Com o estudo das RAS compreendeu-
se as funções de cada Serviço de Saúde, bem 
como as relações estabelecidas a fim de pro-
mover o atendimento integral à população. 
No estudo das Reformas aprendeu-se sobre 
lutas e mudanças ocorridas ao longo do tem-
po e que trouxeram contribuições essenciais 
para a atual conjuntura brasileira. O segundo 
momento vivencial dividiu-se em visitas na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e no Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e o terceiro 
momento foi vivenciado, através de uma visi-
ta a uma reserva indígena. As visitas possibi-
litaram o reconhecimento de facetas da saúde 
indígena, destacando que neste espaço têm-
se aprofundamento em temas inerentes a 
matriz curricular da enfermagem, como por 

exemplo o combate às opressões nos espaços 
de saúde e a relação do movimento estudantil 
com o fortalecimento do SUS. 

Conclusão

Pode-se inferir que o VER-SUS é um 
diferencial, tanto no currículo, quanto na 
construção profissional de futuros/as enfer-
meiros/as, pois estes, terão uma visão am-
pliada da conjuntura social, das fragilidades 
e potencialidades do SUS, bem como, ideias 
para fortalecê-lo e desenvolver um trabalho 
equânime e integral. Tratando especifica-
mente da enfermagem, pode-se perceber a 
importância do olhar ampliado e da gestão 
integral, competências dessa classe e que são 
fundamentais para exercer um trabalho que 
garanta os princípios e diretrizes do SUS em 
toda a sua rede de atenção em saúde.

Descritores: Assimilação Social; Enfer-
magem em Saúde Coletiva; Sistema Único de 
saúde.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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INFORMATIZA UFFS: O 
QUE EU PRECISO SABER 

SOBRE SUS E A COVID- 19

GEREMIA, Daniela Savil711;
 TOMASI, Yaná Tamara712; 

OLIVEIRA, Jiênnifer Souza de713;
 GADONSKI, Rafaela Márcia714;

 ALMEIDA, Maria Eneida715;
DEBASTIANI, Fabiane716

 
E-mail para correspondência: 

daniela.geremia@uffs.edu.br

711 Enfermeira, doutora em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS);
712 Enfermeira, mestre em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS);
713 Acadêmica de enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
714 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (UFFS);
715 Biomédica, doutora em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em medicina da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (UFFS);
716 Enfermeira, especialização em auditoria em saúde e re-
sidência multiprofissional integrada em sistema público 
de saúde, docente do curso de graduação em enferma-
gem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução

Desde a década de 60 muitos serviços 
de saúde do mundo registraram casos de 
infecções respiratórias e óbitos relacionado 
a infecção pelo coronavírus, mas nenhu-
ma das situações registradas anteriormente 
tem a proporção de pandemia como ago-
ra no ano de 2020. A partir deste cenário 
atual, justifica-se a importância científica 
e extensionista deste projeto que auxiliou 
na adequada compreensão das situações e 
condições de saúde da população brasileira 
e contribui para implementação de estraté-
gias de prevenção. 

Objetivo

O objetivo deste projeto é realizar 
campanhas informativas por meio de pla-
taforma digitais, abordando assuntos sobre 
o coronavírus e as questões que permeiam 
como o Sistema Único de Saúde (SUS), 
também a elaboração de um portfólio ele-
trônico com a compilação de informações 
sobre o atual cenário e suas influências no 
modelo de atenção à saúde. 
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Metodologia

As atividades de extensão foram atri-
buídas em duas centralidades, a primeira di-
vulgação de material escrito e vídeos ao vivo 
(“lives”) com temáticas previamente defini-
das, através de interação semanal, por meio 
da plataforma digital Instagram para o públi-
co online interessado. Para a segunda ativi-
dade ocorreu constantemente na elaboração 
do portfólio, via drive, onde participantes 
do projeto construíram o material por meio 
de sites das instituições de referências que 
abordam a temática de maneira confiável, 
sendo elas: Abrasco, Dive, Ministério da Saú-
de, Organização Pan-americana da Saúde, 
Conselho Nacional de Saúde e World Health 
Organization; ao final, o compartilhamento 
do material será realizado para os Conse-
lheiros de Saúde da região do Oeste de Santa 
Catarina, e população em geral. As ativida-
des foram planejadas para o período de abril, 
maio, junho e julho de 2020, mantendo um 
cronograma semanal de atividades. 

Resultados e Discussão

Os resultados parciais desta interven-
ção indicam que as ações têm auxiliado no 
processo de compreensão e empoderamento 
do público alvo sobre políticas públicas de 
saúde e enfrentamento do COVID-19. Os 
participantes têm manifestado que se sentem 
empoderados para decidirem sobre suas con-
dutas frente a pandemia de forma mais ativa 
e coesa na prevenção da doença. Este projeto 
tem a possibilidade de contribuir na forma-
ção de pessoas e profissionais de saúde enga-
jados com a saúde pública, com os temas de 
relevância social e compromisso sanitário. 

Conclusão

O projeto vem identificando que neste 
período pandêmico, a participação de aca-
dêmicos, docentes e profissionais de saúde 
nas ações extensionistas, tem potencial de 
promover a inserção social por meio vir-
tual e contribui para pós-pandemia estas 
pessoas estejam sensibilizadas e compro-
metidas em defesa do SUS. Além disso, é 
perceptível a importância da objetividade e 
clareza em informações sobre o SUS e o co-
ronavírus aos usuários da plataforma digital 
Instagram, garantindo ao público online o 
acesso fácil à informação confiável. Assim, 
diante da conjuntura espera-se que inicia-
tivas de atividades extensionistas de forma 
online possam contribuir com a produção 
e difusão de conhecimento científico para o 
enfrentamento da COVID-19.

Descritores: Sistema Único de Saúde; 
Promoção da Saúde; Infecções por Corona-
vírus; Políticas Públicas de Saúde; Participa-
ção Social. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Fe-
deral da Fronteira através do Edital UFFS/
GR/259/2020.
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PROGRAMA 
OBSERVATÓRIO 

CATARINENSE 
DAS PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES 

EM SAÚDE OC-PICS

NARDI, Morgana Cristina717;
 GIACOMIM, Elvis Roberto718;

 GALLI, Kiciosan da 
Silva Bernardi719; 

PICCININI, Mariana 
Cristina Milhoreto720; 

GIRARDI, Nathalia Miotto721; 
RODRIGUES, Renata Mendonça722

E-mail para correspondência: 
morgananardi99@gmail.com

717 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
718 Administrador, Mestre em Administração, Técni-
co Universitário na Universidade Federal da Frontei-
ra Sul (UFFS);
719 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
720 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
721 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
722 Bióloga, Doutora em Enfermagem, Docente da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Introdução

A Universidade do Estado de Santa 
Catarina-UDESC em parceria com a Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul-UFFS e 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina-ALESC, desde 2019 desenvolve o 
Programa de Extensão e Pesquisa “Obser-
vatório Catarinense de Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde-OC-PICS”. 
Este programa está em consonância com a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) publicada em 
2006, incentivando e autorizando a oferta 
de Práticas Integrativas e Complementares 
(PICs) no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em 2008 existiam no país mais de 800 mu-
nicípios realizando alguma PIC nos serviços 
de saúde, mesmo com um número pequeno 
de profissionais habilitados para esta prática 
de cuidado em saúde. Atualmente, o Brasil 
é considerado referência mundial na área 
PICs na Unidade Básica em Saúde (UBS). 
São 29 PICs autorizadas pelo Ministério da 
Saúde que incluem, entre outras, a homeo-
patia, acupuntura e fitoterapia, terapia de 
florais, reiki e dança circular. 
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Objetivo

Ampliar o conhecimento científico so-
bre as PICs, através de seminários regionais 
de sensibilização em PICs para a comunida-
de; qualificar profissionais de saúde do SUS 
para ofertar as PICs nas UBS. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre sensibilizações realizadas em municí-
pios do estado de Santa Catarina, no período 
de outubro a dezembro de 2019. Foram rea-
lizadas sensibilizações sobre PICs para pro-
fissionais de saúde e comunidade em geral 
nos municípios de Tigrinhos, São Miguel do 
Oeste, São Domingos e Luzerna. Estes mu-
nicípios sediaram os encontros e municípios 
vizinhos também participaram. Ao todo, as 
sensibilizações ocorridas no período citado 
atingiram 93 municípios do Grande Oeste 
Catarinense. Os temas abordados nas sensi-
bilizações foram: gestão das PICs no SUS, re-
lato de experiência de municípios com PICs 
implantadas, terapia floral, aroma terapia e 
plantas medicinais. Os encontros tiveram du-
ração de 08 horas, com certificação. O pro-
jeto para o mapeamento das PICs foi apro-
vado pelo CEPSH/Udesc através do número 
CAAE: 30590920.0.0000.0118. 

Resultados

As quatro sensibilizações reuniram 
aproximadamente 430 pessoas, entre profis-
sionais de saúde, gestores do SUS e comuni-
dade. Observou-se que apesar da PNPIC estar 
em vigor há 13 anos, ainda é escasso o conhe-
cimento dos profissionais de saúde e usuários 
sobre esta ferramenta de cuidado. A PIC mais 
conhecida é a fitoterapia, decorrente princi-
palmente do saber popular e da cultura do uso 
de chás para amenizar os problemas de saúde. 
Nos encontros, ficou perceptível a necessida-
de de qualificação em PICs para os profissio-
nais de saúde, bem como o interesse destes em 
se qualificarem. Os municípios que possuem 
alguma PC implantada relatam os benefícios 
que estas trazem para os usuários e também 
a diminuição dos gastos com medicamentos. 

Conclusão

É muito importante sensibilizar os 
profissionais de saúde e a comunidade como 
um todo sobre o que são e como funcionam 
as práticas, além dos benefícios e limitações, 
tendo em vista que as PICS também podem 
ser usadas para aliviar sintomas e tratar pes-
soas que já estão com algum tipo de enfer-
midade. O OC-PICs dará continuidade as 
sensibilizações nas demais regiões do estado 
e iniciará as qualificações dos profissionais 
da saúde nos temas: gestão das PICs, Terapia 
Floral, Reiki e Auriculoterapia. 

Descritores: Terapias complementares; 
Cuidado; Enfermagem. 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Emenda Parlamentar 
Impositiva — Dep. Padre Pedro Baldissera 
— ALESC.
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APOIANDO OS 
SUPERMERCADOS 

NO COMBATE À 
COVID-19: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

MITTELMANN, Tamíres 
Hillesheim723; 

SILVA, Eduarda Luiza 
Maciel da724; 

VIXAMAR, Jonathan725;
 FONSECA, Graciela Soares726;

 MENEGOLLA, Gisielle 
Christine Schmidt727

 
E-mail para correspondência:  

tamiresmittelmann@gmail.com

723 Acadêmica de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
724 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
725 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
726 Cirurgiã-dentista. Doutora em Ciências Odontoló-
gicas. Docente da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS);
727 Enfermeira. Especialista em Enfermagem obstétri-
ca Enfermeira do Centro de Saúde da Família Jardim 
América — Secretaria Municipal de Saúde Chapecó/SC.

Introdução

O enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus tem sido um desafio para 
diversos setores da sociedade. Nesse con-
texto, pessoas, instituições, empresas, en-
tre outros, estão em processo de adaptação 
ao novo cenário, no qual o isolamento so-
cial se faz necessário. No entanto, devido à 
pandemia ser novidade e os conhecimentos 
acerca do vírus ainda estarem em constru-
ção, muitos cidadãos e profissionais de saú-
de encontram dificuldades em compreen-
der e acompanhar as diversas descobertas 
relacionadas ao SARS-CoV-2. Diante dis-
so, torna-se de fundamental importância 
a educação em saúde para a população e 
a educação permanente para os profissio-
nais de saúde. Frente a essa problemáti-
ca, foi elaborado o projeto de extensão “A 
pandemia do Coronavírus no território do 
Centro de Saúde da Família (CSF) Jardim 
América: a UFFS, Campus Chapecó, con-
tribuindo para o enfrentamento”. 
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Objetivo

Relatar a experiência de uma das ações 
do referido projeto de extensão, direcionada 
para os mercados e supermercados do terri-
tório de abrangência do CSF. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
sobre as ações desenvolvidas no âmbito do 
projeto de extensão “A pandemia do Corona-
vírus no território do Centro de Saúde da Fa-
mília (CSF) Jardim América: a UFFS, Campus 
Chapecó, contribuindo para o enfrentamen-
to” com foco nos mercados/supermercados, 
redigido a partir vivência dos estudantes de 
graduação em medicina e enfermagem que 
participam da proposta. 

Resultados e Discussão

O projeto de extensão tem como ob-
jetivo desenvolver ações de educação em 
saúde e educação permanente direcionadas 
para a comunidade e para a equipe do CSF 
Jardim América, localizado no município 
de Chapecó/SC. Visto que os mercados e 
supermercados são serviços essenciais que 
permanecem em funcionamento desde o 
início da pandemia e recebem diariamente 
um número elevado de pessoas, entende-se 
que os funcionários e clientes desses esta-
belecimentos ficam expostos ao novo co-
ronavírus de forma mais intensa. Frente a 
isso, os integrantes do projeto de extensão, 
em conjunto com profissionais de saúde do 
CSF, constataram a necessidade de elaborar 
estratégias educativo-preventivas direciona-
das para o público que trabalha ou frequenta 
esses ambientes. Inicialmente, foi realizada 
uma discussão (através do aplicativo Skype) 
com o grupo do projeto, o qual é constituído 
por seis acadêmicos dos cursos de medicina 
e enfermagem, uma professora/orientadora 
e duas enfermeiras vinculadas ao CSF, sobre 
quais pontos seriam abordados. Em um se-
gundo momento, as Agentes Comunitárias 
de Saúde (ACS) do CSF Jardim América 
fizeram um levantamento dos mercados e 
supermercados presentes na área de abran-

gência do serviço de saúde, identificando 12 
estabelecimentos. Com isso, para a divul-
gação dos assuntos selecionados, foram fei-
tos fôlderes, pôsteres e panfletos através do 
aplicativo Canva. Os materiais produzidos 
tinham o objetivo de difundir informações 
relacionadas ao controle da disseminação 
do coronavírus para três grupos de pessoas: 
clientes, funcionários e gerentes dos estabe-
lecimentos comerciais identificados. Ainda, 
para que os materiais chegassem ao destino 
desejado, cada acadêmico ficou responsável 
por contatar dois mercados com o intuito de 
apresentar o projeto e divulgar os materiais. 
Um dos supermercados convidou um pro-
fissional da equipe do CSF para participar 
de um comitê interno de enfrentamento à 
COVID-19, além disso, solicitou a possi-
bilidade de divulgação dos materiais para 
outros dois estabelecimentos da rede, que 
não estavam localizados no território, assim 
totalizando 14 estabelecimentos. Para orien-
tações aos clientes, foram confeccionados 
cinco panfletos, com as temáticas: 1) “Pare a 
propagação da COVID-19”, com instruções 
acerca do distanciamento social, higieniza-
ção frequente das mãos e orientações sobre 
quando procurar atendimento especializa-
do; 2) “COVID-19: Como fazer compras no 
mercado?”, composto por orientações para 
realizar compras de maneira segura; 3) “Use 
máscara sempre que sair de casa!”, orientan-
do quanto a importância do uso, frequên-
cia de troca e higienização de máscaras; 4) 
“COVID-19 e compras: o que devo fazer 
ao chegar em casa?”, orientando quanto a 
higienização de calçados, óculos, produtos 
expostos e de embalagens. Para os funcio-
nários, foi produzido o panfleto com o títu-
lo “Autocuidado no combate à COVID-19”, 
orientando os funcionários com relação à 
importância de cobrir o nariz e boca com o 
antebraço ou lenço quando tossir ou espirrar, 
procurar atendimento no CSF ao apresentar 
falta de ar, permanecer em casa por 14 dias 
ao apresentar sintomas de gripe, além de 
orientar para higienização correta das mãos 
e dos antebraços, higienização de cestas e 
carrinhos, reforço na limpeza de corrimões, 
maçanetas, terminais de pagamento, puxa-
dores de freezers e geladeira com álcool 70% 
e orientações quanto ao uso de máscara. Por 
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fim, o material produzido para os gerentes 
orienta quanto à imprescindibilidade da dis-
ponibilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e álcool em gel 70% para 
funcionários e clientes, a importância de 
identificar e afastar colaboradores com sin-
tomas gripais, além de orientações para ex-
posição de produtos de higienização (álcool 
em gel e sabonete líquido) para incentivo da 
aquisição destes pelo cliente. 

Conclusão

Com o desenvolvimento dessas ações 
concluímos que, no atual cenário, o projeto 
de extensão é de fundamental importância 
para o enfrentamento dos problemas advin-
dos da pandemia, em virtude de ter como 
premissa a prevenção e a promoção de saúde 
da população, de forma a diminuir a trans-
missão e intensificar o combate ao vírus nos 
diversos estabelecimentos. Ademais, os ma-
teriais são de fácil compreensão e atingem 
um grande número de pessoas, o que facilita 
a difusão de informações e a consequente 
conscientização da comunidade. Diante dis-
so, é de suma importância que estas ações 
sejam intensificadas e implementadas em 
demais ambientes, com o objetivo de disse-
minar informações corretas e seguras e, por 
conseguinte, esclarecer e instruir a popula-
ção, de forma que esta tenha conhecimento 
das formas de prevenção e atitudes a serem 
tomadas caso apresentem sintomas, opor-
tunizando o empoderamento em relação à 
práticas eficazes no combate à doença. 

Descritores: Educação em Saúde; Edu-
cação Permanente; Infecções por Coronavi-
rus; Pandemia.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS)
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AUXILIANDO OS 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DIANTE DO 

CORONAVIRUS: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

DORS, Juliana Baldissera728;
 SILVA, Guilherme 

Vinicio de Sousa729; 
ARRAES, Victória 

Galletti dos Santos730; 
FONSECA, Graciela Soares731; 

FELICETE, Sandi732

E-mail para correspondência:  
ju.dors@hotmail.com

728 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
729 Acadêmico de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
730 Acadêmica de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
731 Cirurgiã-dentista. Doutora em Ciências Odontoló-
gicas. Docente da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS);
732 Enfermeira. Centro de Saúde da Família Jardim 
América — Secretaria Municipal de Saúde e Chepecó.

Introdução

Em dezembro de 2019, o aumento do 
número de casos de uma pneumonia atípi-
ca em Wuhan, na China, chamou a atenção 
das autoridades sanitárias e as investigações 
realizadas identificaram que a causa desse 
quadro foi um vírus até então desconheci-
do que passou a ser chamado SARS-CoV-2 
(novo coronavírus). Desde então, esse ví-
rus tem se espalhado pelo mundo e afeta-
do um grande número de pessoas, situação 
que passou a ser considerada uma pande-
mia. Frente a isso, os profissionais de saúde, 
como os integrantes das Equipes de Saúde 
da Família (ESF), depararam-se com a es-
cassez de informação sobre a nova doença, 
e consequentemente, surgiram sentimen-
tos de insegurança ao prestar informações 
e orientações aos usuários, bem como na 
atuação clínica no enfrentamento da doen-
ça. Diante disso, tornam-se necessárias 
ações de educação em saúde para a popu-
lação em geral e educação permanente para 
os profissionais de saúde. Para tanto, foi ela-
borado o projeto de extensão “A pandemia 
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do Coronavírus no território do CSF Jardim 
América: a UFFS, Campus Chapecó, con-
tribuindo para o enfrentamento”, no intuito 
de desenvolver ações direcionadas para a 
comunidade e para a equipe do Centro de 
Saúde da Família (CSF) Jardim América, lo-
calizado no município de Chapecó/SC. 

Objetivo

O trabalho objetiva relatar a experiên-
cia de algumas das ações de um projeto de 
extensão, direcionadas ao enfrentamento do 
novo coronavirus. 

Metodologia

O projeto é constituído por seis aca-
dêmicos dos cursos de enfermagem e medi-
cina, uma professora/coordenadora e duas 
enfermeiras vinculadas ao CSF. Primeira-
mente, entrou-se em contato com a enfer-
meira coordenadora do CSF Jardim Amé-
rica para ter conhecimento das demandas 
e dificuldades enfrentadas pelo serviço no 
período pandêmico. Após, realizou-se uma 
discussão, através da plataforma Skype, so-
bre as demandas, entre os membros do pro-
jeto. A partir disso, foram determinadas as 
ações prioritárias a serem desenvolvidas, a 
sua sequência estratégica, e a divisão do tra-
balho entre os integrantes do projeto. 

Resultados e Discussão

Levando em conta o papel essencial 
que a Atenção Primária à Saúde (APS) pos-
sui em um contexto de pandemia como o 
atual, é de extrema importância desenvolver 
ações voltadas aos profissionais de saúde e 
trabalhadores em geral dos serviços de saú-
de que lidam de forma direta com as con-
sequências da COVID-19. Nesse contexto, 
como primeira ação, foi elaborado um vídeo 
explicativo destinado aos profissionais da 
higienização, com linguagem acessível e di-
dática sobre o uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs), a fim de minimizar 
os riscos de contágio e contaminação cruza-
da, devido a suscetibilidade desse grupo em 
específico e sua circulação entre os variados 

ambientes do serviço de saúde. Concomi-
tante à isso, foi realizado o levantamento de 
cursos de formação à distância (EaD) so-
bre o novo coronavírus. Foram seleciona-
dos 6 cursos, dentre os quais 3 pareceram 
pertinentes ao momento e às demandas le-
vantadas no serviço: “Manejo de Síndrome 
Gripal e suas complicações (incluindo CO-
VID-19)” promovido pelo Hospital Sírio 
Libanês, “COVID-19: Manejo da infecção 
causada pelo novo coronavírus” oferecido 
pela Fiocruz e “Doenças ocasionadas por 
vírus respiratórios emergentes, incluindo a 
COVID-19” da plataforma AVA-SUS. Para 
o primeiro, que possuía carga horária de 8 
horas, foi desenvolvida uma cartilha orien-
tadora por meio da plataforma ‘’Canva’’, 
contendo informações sobre o manejo clí-
nico de pacientes positivos para COVID-19, 
como o tratamento das síndromes gripais 
em idosos, complicações bacterianas oriun-
das das infecções virais, condições clínicas 
que necessitam de internação, entre outros; 
sobre as medidas de proteção a serem insti-
tuídas pela equipe no serviço de saúde e em 
atendimentos domiciliares; e sobre a abor-
dagem necessária aos cuidadores e medi-
das de isolamento domiciliar eficaz. Desta 
forma, os profissionais de saúde receberam 
um material completo que tem o potencial 
de auxiliá-los durante seu processo de tra-
balho, visando um cuidado pleno e integral 
ao paciente. Para o segundo curso, que pos-
suía duração de 15 horas, foi desenvolvido 
um material escrito com o resumo do curso, 
uma cartilha sobre isolamento domiciliar e 
dois vídeos curtos com o conteúdo simpli-
ficado e focado na organização da Atenção 
Primária à Saúde (APS). A cartilha foi feita 
através do Canva e os vídeos/narração pelo 
Powtoon. Nesses materiais, foram coloca-
das as informações de forma didática e de 
fácil compreensão, para que, dessa forma, o 
profissional que não conseguisse dedicar o 
tempo para realizar o curso tivesse acesso 
facilitado ao conteúdo trabalhado. A carti-
lha foi elaborada para disponibilizar aos pa-
cientes acometidos pela COVID-19 e seus 
convívios domiciliares, com descrição dos 
cuidados indispensáveis para o isolamento 
domiciliar. Para o terceiro curso, também foi 
desenvolvida uma cartilha resumida acerca 
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da cronologia das doenças causada pelos ví-
rus respiratórios emergentes, a definição de 
Coronavírus e como esses vírus surgiram. A 
experiência de criação dos vídeos e demais 
materiais foi muito positiva também para os 
estudantes, isso porque envolve várias habi-
lidades como poder de síntese, criatividade, 
uso de plataformas digitais, entre outros. 
Ademais, o projeto de extensão foi além dos 
cursos informativos e produção de conhe-
cimento, se engajou em tarefas solicitadas 
pelo CSF que os profissionais não teriam 
tempo hábil para realizar, mas que são es-
tratégicas na conscientização e informação 
objetiva aos usuários acerca da pandemia, 
como a elaboração de um banner com da-
dos epidemiológicos do território do CSF 
Jardim América, que contém o número de 
casos confirmados, suspeitos e recuperados; 
e que pode ser atualizado diariamente man-
tendo-se exposto na entrada do serviço. 

Conclusão

Através do desenvolvimento dessas 
ações, concluímos que, na situação atual, os 
projetos de extensão são de fundamental im-
portância para o enfrentamento das proble-
máticas advindas da pandemia. Isso porque 
estes têm como intuito a troca de conheci-
mento e experiências e a integração com os 
serviços e com a comunidade. Desse modo, 
com a construção dos materiais instrutivos, 
pode-se munir os profissionais atuantes no 
enfrentamento a pandemia com conheci-
mento embasado cientificamente, atual e 
oportuno, em especial aos profissionais da 
APS que possuem papel relevante no com-
bate à COVID-19, visto que atuam no nível 
de atenção da Rede de Saúde que é porta de 
entrada e assume responsabilidade sanitária 
sob a população do seu território, no que 
tange a continuidade do cuidado. 

Descritores: Educação Permanente; 
Profissionais da Saúde; Educação em Saúde; 
Infecções por Coronavirus; Pandemia.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS)
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SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE E OS DESAFIOS 

DOS CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS DE 

SAÚDE NA PANDEMIA 
DA COVID-19

TOMASI, Yaná Tamara733;
 GEREMIA, Daniela Savi734;

 ZANOTELLI, Letícia735;
 BAGNARA, Nathália736; 

GATO, Caroline Menzel737;
 TEIXEIRA, Ariel 

Larissa Scolari738

 
E-mail para correspondência: 

yanatomasi@uffs.edu.br

733 Enfermeira, mestre em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS);
734 Enfermeira, doutora em saúde coletiva, docente do 
curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS);
735 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
736 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
737 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
738 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);

Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS) cons-
titui um importante avanço na garantia do di-
reito à saúde no Brasil. Implementado a partir 
da Lei 8.080 de 1990 e, trazendo como princí-
pios norteadores a universalidade, equidade 
e integralidade, o SUS mudou a vida de mui-
tos brasileiros que anteriormente não tinham 
acesso universal aos serviços de saúde. Frente 
ao atual cenário global de enfrentamento à 
pandemia do Coronavirus Diasease 19 (CO-
VID-19), o SUS, no Brasil, tem desenvolvido 
ações e estratégias de controle e combate da 
transmissibilidade do vírus e reforçado as es-
truturas para amplia a capacidade de resposta 
no atendimento em saúde. Ressalta-se a ne-
cessidade de qualificação da gestão dos servi-
ços e do sistema, com destaque para a atuação 
do controle social neste cenário, representado 
no papel dos conselheiros municipais de saú-
de. Assim, a disponibilidade de informações 
qualificadas e seguras são fundamentais e ofe-
recem subsídios para a tomada de decisões e 
promoção de empoderamento social das co-
munidades. Esta ação está vinculada ao pro-
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jeto de extensão “Informatiza UFFS: O que eu 
preciso saber sobre o SUS e COVID-19” ins-
titucionalizado na Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó-SC. 

Objetivo

Relatar a experiência no processo de 
elaboração de um portfólio sobre a pandemia 
da COVID-19 e suas relações na organização 
do Sistema Único de Saúde para os conselhei-
ros municipais de saúde da região oeste. 

Metodologia

O projeto conta com a participação 
de dez discentes e quatro docentes do cur-
so de Graduação em Enfermagem, no de-
senvolvimento de atividades no período de 
abril à maio de 2020. As atividades de ex-
tensão foram atribuídas em duas centrali-
dades: a primeira de divulgação de material 
escrito e vídeos ao vivo (“lives”) através de 
interação semanal para a o público online 
interessado; e a segunda atividade contem-
plando a elaboração do portfólio através do 
compilado de informações seguras e con-
fiáveis acerca da pandemia e seus reflexos 
no SUS. A construção do portifólio ocor-
reu via google drive, através da busca de 
informações em instituições de referências 
que abordam a temática de maneira confiá-
vel. Além do compilado de informações, o 
grupo foi responsável pela construção do 
layout do material à ser publicado no for-
mato de manual didático, desenvolvimento 
de vídeos explicativos acerca do material e 
podcasts para divulgação. 

Resultados e Discussão

A elaboração do material permitiu aos 
participantes envolvidos à busca e estrutura-
ção de informações confiáveis sobre a pan-
demia da COVID-19 no mundo e no Brasil. 
Foi possível identificar os desafios e poten-
cialidades do SUS em sua capacidade de 
atendimento, (sub)financiamento, atuação 
da vigilância em saúde frente à pandemia, 
bem como, sobre o papel do controle social, 
necessário para a luta e garantia de um siste-

ma de saúde universal no país implementa-
do através de ações em saúde coerentes com 
as distintas realidades territoriais. 

Conclusão

Durante o processo de desenvolvi-
mento do material foi possível a sistemati-
zação científica e atualização discente e do-
cente sobre a grave crise de saúde pública 
no enfrentamento da pandemia. Nesse ín-
terim, foi resgatado os pilares estruturantes 
do SUS e a importância de um sistema de 
saúde universal no país.

Descritores: Infecções por Coronavi-
rus; Sistema Único de Saúde; Acesso à Infor-
mação em Saúde; Disseminação de Informa-
ção; Controle Social Formal.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.

Financiamento: Universidade Fe-
deral da Fronteira através do Edital UFFS/
GR/259/2020.
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A EXPERIÊNCIA DE UM 
COLETIVO DE MULHERES 

NA GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

CASSARO, Bernarda Cesira739;
 BORIN, Emanoeli Rostirola740; 

STAKE, Leticia741; 
SILVA, Maria Eduarda da742; 

ASCARI, Tânia743

 
E-mail para correspondência: 

bernardaadm44@gmail.com

739 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
740 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
741 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
742 Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
743 Enfermeira, Psicóloga, Mestre em Enfermagem, 
Docente da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (UDESC).

Introdução

O grupo ‘Coletivo de Mulheres Deixa 
Ela Voar’ foi criado no final de 2018; é con-
duzido por quatro acadêmicas do curso de 
graduação em Enfermagem da Universida-
de do Estado de Santa Catarina — UDESC 
e conta com encontros e ações quinzenais 
que são abertos a comunidade acadêmica 
interna e externa. A metodologia utilizada 
nos encontros são as rodas de conversa, e 
os temas abordados englobam a influência 
do patriarcado e do machismo no cotidiano 
das mulheres, sexualidade, bem-estar, soro-
ridade e respeito e práticas integrativas em 
saúde dentre outros. Além disso, propiciam 
um ambiente seguro para troca de experiên-
cias e o diálogo entre as participantes, sendo 
aberto para que todas possam gerir assuntos 
de interesse pessoal e/ou coletivo; e por ve-
zes, conta com convidadas que tenham do-
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mínio sobre contextos específicos. A presen-
ça de um coletivo de mulheres em um curso 
majoritariamente feminino é fundamental 
como ferramenta de empoderamento, for-
mação e participação social. 

Objetivo

Descrever a influência da participação 
e da gestão de um coletivo de mulheres em 
um curso de graduação em Enfermagem na 
formação de futuras profissionais da saúde. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
que aborda aspectos relevantes de encontros 
do “Coletivo de Mulheres Deixa Ela Voar”, 
realizados no ano de 2019. 

Resultados e Discussão

Ao longo dos encontros, notou-se sig-
nificativo avanço das participantes no que 
condiz a saúde emocional e psicológica, os 
processos de tomada de decisão tornaram-se 
menos árduos proporcionando protagonismo 
em suas próprias vidas; além disso, desenvol-
veu-se ferramentas para o enfrentamento da 
desigualdade de gênero. No que se refere as 
acadêmicas coordenadoras do coletivo, as vi-
vências, organização de ações, participação 
em eventos regionais e o contato com tantas 
mulheres amadureceu a relação entre indi-
víduo e futuro profissional de saúde, princi-
palmente no que se refere às ferramentas de 
escuta ativa e olhar ampliado, que servem 
como base para efetivação de um atendimen-
to equânime e integral — preconizado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). A história de 
cada participante associada a construção dos 
espaços do coletivo comprova que os desafios 
enfrentados diariamente por diferentes mu-
lheres partem de construtos sociais, culturais 
e políticos advindos da pirâmide social criada 
pelo sistema capitalista. Para além disso, de-
monstram a necessidade, enquanto cidadãs, 
da luta pelos direitos das mulheres e, enquan-
to futuras profissionais, da busca ativa pela 
enfermagem — que prestará cuidados para 
vítimas desse sistema diariamente. 

Conclusão

Há urgência ao fomento de trabalho 
de base, formar profissionais capazes de 
abraçar lutas e causas, comprometidos com 
a garantia de um sistema de saúde público 
e universal. Compor a gestão de um órgão 
tão específico e símbolo de resistência em 
épocas tão difíceis forma profissionais enga-
jados na luta pela equidade e pela constante 
revolução de um sistema fragmentado e ví-
tima constante do sucateamento, caracterís-
ticas essenciais para futuros enfermeiros do 
Sistema Único de Saúde.

Descritores: Enfermagem; Mulheres; 
Participação Social.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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DISCUSSÃO DE 
CASOS À LUZ DA 

INTERPROFISSIONALIDADE 
NO PET-SAÚDE

LOPES, Mayara Luíza744; 
PINHEIRO, Larissa745; 

REIS, Flávia746; 
FONSECA, Graciela747

 
E-mail para correspondência: 

may.lopess33@gmail.com

744 Acadêmica de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
745 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul (UFFS);
746 Acadêmica de Medicina da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS);
747 Cirurgiã-dentista, doutora em ciências odontoló-
gicas, docente da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS).

Introdução

O Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde (PET- Saúde) / Interprofis-
sionalidade é uma ferramenta que promove 
ações de educação interprofissional na Aten-
ção Básica, principal porta de entrada para o 
Sistema Único de Saúde (SUS), envolvendo 
ensino, serviço e comunidade. Tem significa-
tiva importância na educação permanente e 
na mudança da percepção dos futuros profis-
sionais sobre o sistema de saúde e na forma de 
abordar o processo saúde-doença da popula-
ção. Em Chapecó, existe um projeto do PET-
Saúde que abrange diferentes cursos da área 
da saúde da Universidade Federal da Frontei-
ra Sul (UFFS), da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (UNOESC) e da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), em 
parceria com a Secretaria de Saúde. Orien-
tados pelos objetivos desse programa, um 
grupo de integrantes promoveu a discussão, 
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de forma interprofissional, da abordagem de 
casos complexos realizados pela equipe de 
saúde do Centro de Saúde da Família (CSF) 
Jardim América, em Chapecó. 

Objetivo

Relatar a experiência de discussão 
de casos reais vivenciados no CSF Jardim 
América no âmbito do PET-Saúde Inter-
profissionalidades. 

Metodologia

Foram selecionados três casos pela en-
fermeira do serviço e preceptora do grupo, 
que autorizou o acesso aos dados dos pacien-
tes pelo sistema de prontuário eletrônico do 
serviço. As diferentes histórias foram aborda-
das durante o período de dois meses e debati-
das semanalmente em rodas de conversa com 
estudantes e profissionais da saúde. 

Resultados e Discussão

Analisando as condutas estabelecidas 
nos casos acompanhados, os participantes do 
PET-Saúde perceberam que muitos profissio-
nais do CSF Jardim América entendem o con-
ceito de saúde simplesmente como a ausência 
de doença, não realizando uma visão holísti-
ca nas abordagens dos usuários do SUS. Além 
disso, os profissionais, em sua maioria, mos-
traram trabalhar de maneira isolada, cada um 
com sua qualificação, esquecendo da impor-
tância do trabalho em equipe interprofissio-
nal. Isso gera um abordagem seccionada do 
usuário do sistema, interferindo na resolu-
ção do caso, e fere os princípios da integrali-
dade e longitudinalidade preconizadas pelo 
SUS. Ademais, a atividade colaborou para o 
aprendizado dos envolvidos, gerando ideias 
reais e aplicáveis na prática de um trabalho 
colaborativo possível, deixando evidente 
como esse trabalho fará diferença para uma 
assistência integral e qualificada. 

Conclusão

Os estudantes envolvidos na atividade 
compreenderam a importância do trabalho 
em equipe de forma articulada, porém, os 
profissionais de saúde do CSF mostraram 
dificuldades para realizar o trabalho inter-
profissional. Desse modo, é essencial a ma-
nutenção e a implantação de formações e 
capacitações centradas na promoção dessas 
práticas colaborativas para promoção de um 
cuidado mais resolutivo. 

Descritores: Educação Interprofissio-
nal; Sistema Único de Saúde; Equipe de saú-
de; Atenção Primária à Saúde; 

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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PET/SAÚDE 
CONTRIBUINDO NA 

PREVENÇÃO À COVID-19

BELLINI, Luana Kethlyn748;
 CIPOLATO, Franklin 

de Almeida749; 
CARABAGIALLE, 

Viridiane Klabunde750; 
VIER, Manoela Winter751;

 FIGUEIREDO, Oneide Souza752;
 FONSÊCA, Graciela Soares753 

 
E-mail para correspondência: 
graciela.fonseca@uffs.edu.br

748 Acadêmica de Psicologia da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (UNOESC);
749 Acadêmico de Enfermagem da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC);
750 Acadêmica de Psicologia da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (UNOESC);
751 Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, En-
fermeira Assistencial na Secretaria Municipal de Saúde;
752 Psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde, Espe-
cialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial;
753 Cirurgiã-dentista, doutora em ciências odontoló-
gicas, docente da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS).

Introdução

A atual pandemia do novo Corona-
vírus impôs o distanciamento social como 
a principal e mais efetiva medida contra a 
disseminação da Covid-19. Neste sentido, 
os serviços de saúde, caracterizados como 
serviços essenciais e de suma importância 
neste período, apresentam grande relevância 
social, tendo em vista que, seu trabalho não 
pode ser interrompido pois possuem um pa-
pel essencial no atendimento, acolhimento, 
triagem, orientações, prevenção e recupera-
ção da saúde. Assim, como uma das medidas 
de proteção para as pessoas, fomenta-se o 
uso correto de máscaras. No intuito de pro-
porcionar a proteção dos usuários do Siste-
ma Único de Saúde, o grupo do Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET/
SAÚDE)-Interprofissionalidades, desenvol-
vido por meio de uma parceria entre a Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), a Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (UNOESC) e a Secretaria de Saú-
de, vinculado ao Centro de Saúde da Famí-
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lia (CSF) Jardim América, desenvolveu uma 
ação solidária com o intuito de produzir más-
caras caseiras de tecido e disponibilizá-las aos 
usuários do território do referido CSF. 

Objetivo

Descrever a ação de confecção e orienta-
ção para o uso adequado de máscaras de teci-
do para os usuários do CSF JArdim América, 
desenvolvida pelo grupo PET/SAÚDE-Inter-
profissionalidades no período de pandemia. 

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência 
que emergiu de uma atividade efetivada no 
período pandêmico por um grupo do PET/
SAÚDE-Interprofissionalidades que contou 
com a participação dos membros do grupo, 
de costureiras voluntárias e usuários da Uni-
dade de Acolhimento do Município de Cha-
pecó (UA). A atividade foi iniciada no mês de 
abril de 2020 e continua sendo desenvolvida 
até o momento. A ação foi demandada pela 
equipe do CSF em função das áreas de alta 
vulnerabilidade presentes no território. 

Resultados e Discussão

Para a compra dos materiais, foram 
realizadas arrecadações voluntárias, de qual-
quer valor em dinheiro, pelos integrantes do 
grupo, além de doações de tecidos, elástico, 
linhas e outros materiais por voluntários. O 
valor arrecadado foi de 450,00 reais e a pro-
dução das máscaras foram feitas na Unidade 
Acolhimento do município de Chapecó e 
nas residências das costureiras envolvidas na 
ação, totalizando 32 máscaras pela UA e 90 
pelas costureiras, até o momento. Além dis-
so, o grupo elaborou um material informati-
vo relacionado aos cuidados com a máscaras 
e um folder com orientações relacionadas à 
importância do uso desse dispositivo de pro-
teção. Os materiais foram traduzidos para o 
inglês, o espanhol e o crioulo no sentido de 
alcançar a comunidade imigrante residente 
no território. Eles foram impressos e dispo-
nibilizados também por redes sociais. Os 
benefícios gerados pela atividade referem-se 

a contribuição no sentido de aumentar se-
gurança e empoderamento dos usuários do 
CSF no controle da disseminação do Coro-
navírus e combate à pandemia no municí-
pio. Além disso, os integrantes do PET-Saú-
de puderam exercitar o uso de ferramentas 
do trabalho colaborativo interprofissional 
para atuação no período pandêmico, contri-
buindo para a formação do grupo e para o 
trabalho desenvolvido no CSF. 

Conclusão

No período pandêmico, o envolvi-
mento da comunidade tornou-se o principal 
instrumento para prevenção em saúde. En-
volver os membros do grupo PET-Saúde, os 
usuários SUS, voluntários e profissionais de 
saúde em prol de uma causa única contri-
buiu para ampliar os conhecimentos sobre a 
atuação comunitária em saúde e estimular a 
participação social, uma vez que, protagoniza 
o papel de todos na garantia do cuidado em 
saúde. Da mesma forma, tornou-se possível 
visualizar a prática colaborativa na confecção 
e distribuição das máscaras.

Descritores: Pandemia; Coronavírus; 
Máscaras; Profissionais de saúde; Equipa-
mentos de proteção individual.

Eixo temático: Produzindo Conheci-
mento: Extensão.
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