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A P R E S E N TA Ç Ã O

O VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde foi realizado em
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil de 04 a 06 de setembro de 2018.
O objetivo do congresso foi promover a investigação qualitativa em saúde na Ibero-América
como aconteceu nos eventos anteriores realizados no México (2003), na Espanha (2005), em
Porto Rico (2008), no Brasil (2010), em Portugal (2012), na Colômbia (2014) e na Espanha (2016).
Agora, de volta ao Brasil, foi a vez da Ilha da Magia se encher de alegria para receber
pesquisadoras e pesquisadores da Iberoamerica, comprometidos com o fortalecimento e
a difusão da pesquisa qualitativa em saúde. Foi realizado em Florianópolis, capital de Santa
Catarina, situada em uma ilha – a Ilha da Magia, no sul do Brasil.
Nosso desejo foi de fortalecer a identidade e as redes de colaboração ibero-americanas. Esse
foi o tema central do nosso Congresso.
Por isso, sua logo foi uma mandala. A mandala, cujo termo em sânscrito significa “círculo” ou
“completude”, simboliza o Universo, bem como representa a procura pela paz interior, procura
essa que é representada pelos padrões entrelaçados; expressão de nossa incompletude;
nosso desejo de ser-mais, de ser-no-mundo; de busca pela conscientização. Por isso, eternos
aprendizes. Aprender é conscientizar-se de si-no-mundo e para aprender é preciso estar-nomundo.
Como diz Paulo Freire, ninguém muda o mundo sozinho. É preciso estar junto, construir
parcerias, trabalhar em rede. E rede se constrói tecendo fios – de relações, de respeito, de
tolerância, de compreensão, de empatia.
Durante o evento foi possível tecermos fios de colaboração e parcerias...
Este congresso foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC) com a colaboração do Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC/UFSC) e do Programa de Pós-Graduação em
Odontologia (PPGO/ UFSC).

Dra Marta Lenise do Prado
Presidente do VIII CIICS
Dra Jussara Gue Martini
Vice-Presidente do VIII CIICS e Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC
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O congresso foi desenvolvido com base no tema central
Nas trilhas da pesquisa qualitativa em saúde: fortalecendo
a identidade e a colaboração ibero-americana.
CONFERÊNCIAS
As conferência de abertura e encerramento enfocaram o tema central, sendo que a primeira
abordou aspectos relacionados à pesquisa qualitativa em saúde e o compromisso éticopolítico do pesquisador iberoamericano. A conferência de encerramento enfocou os desafios
e as perspectivas para os avanços na consolidação da pesquisa qualitativa e da colaboração
na iberoamérica.

MESAS REDONDAS
Foram organizadas três mesas redondas explorando temas sensíveis à pesquisa qualitativa.
Cada mesa teve duração de duas horas, com espaço de 30 minutos para debates ao final das
exposições.
A primeira mesa redonda, denominada Estudos Qualitativos com populações em situação
de vulnerabilidade, que foi composta por quatro palestrantes, experts na temática e que
abordaram a epistemologia e a metodologia de pesquisa com populações vulneráveis:
avanços e desafios para estudos nesse campo. Compromissos sociais e políticos em estudos
qualitativos com populações vulneráveis.
A segunda mesa redonda, denominada As mídias e as redes sociais na pesquisa
qualitativa, foi composta por três palestrantes, experts na temática e que abordaram
aspectos relacionados ao campo da comunicação em saúde em suas dimensões políticas,
epistemológicas e teórico-metodológicas. O uso de mídias e redes sociais na pesquisa
qualitativa em saúde.
A terceira mesa redonda, denominada Parcerias Internacionais em pesquisa qualitativa
contou com a participação de três palestrantes, experts na temática e que abordaram as
experiências na construção de parcerias internacionais em pesquisa qualitativa em saúde:
bases políticas e culturais e desafios teórico-metodológicos.
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COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DO CIICS
Foi organizada uma sessão comemorativa dos 15 anos do CIICS, na qual foi resgatada a
história do evento desde sua criação em Guadalajara/México, rememorando os avanços
e conquistas que consolidam o evento na área da saúde como importante espaço de
interlocução e divulgação da pesquisa qualitativa. A sessão teve duração de uma hora,
sendo composta por ex-presidentes de eventos anteriores ou seus representantes, além da
presidente do atual evento.

SIMPÓSIOS
Os 20 simpósios temáticos, cada um composto por cerca de quatro trabalhos, foram
organizados com base nos seguintes critérios:
 Os trabalhos inscritos no evento foram analisados por um Comitê Científico e
selecionados aqueles que obtiveram melhores avaliações. Essa seleção foi baseada
somente nos resumos inscritos - sem acesso ao trabalho completo;
 Foram identificados os temas emergentes, trabalhos de interesse na área da
pesquisa qualitativa, temas com interesse social e que representassem inovações
teórico-metodológicas, tomando como referência a indicação da temática pelos
autores no momento da submissão;
 Definidos os temas, foi realizada a composição de cada um dos Simpósios, com
a respectiva ementa para que expressassem diferentes perspectivas e trouxessem
contribuições para a área. Também foi observada a diversidade de locais de atuação
dos integrantes (países, regiões e estados brasileiros).

EMENTAS
1. Diversidade sexual e saúde: Explorar as questões que envolvem a diversidade sexual e os desafios atuais para a equidade em saúde.
2. Sexualidade e saúde reprodutiva: Discutir acerca da sexualidade na sociedade
contemporânea, envolvendo as questões das mídias sociais, da corporalidade e
da saúde reprodutiva.
3. Democracia, controle social e promoção da saúde: Discutir aspectos da promoção
da saúde e os espaços de participação e controle social como elementos de superação das inequidades na saúde e na sociedade.
4. Políticas públicas e organização dos serviços de saúde: Discutir sobre estratégias de
acesso aos serviços de saúde. Políticas públicas que promovem a inclusão social.
5. Direito, justiça e saúde: Discutir cenários em saúde na Iberoamérica: aspectos históricos e políticos. Desafios atuais da judicialização em saúde, processos de reparação e efetivação do direito à saúde.
6. Processo de trabalho em saúde: Explorar as especificidades do trabalho profissional
em saúde e o enfrentamento das mudanças na organização e na força de trabalho.
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7. Bioética em saúde: Refletir acerca de desafios éticos e bioéticos que envolvem a
assistência em saúde e a investigação qualitativa: temas emergentes e perspectivas teórico-metodológicas.
8. Cuidado de si e desafios/problemas morais de trabalhadores: Discutir problemas
experiências subjetivas de trabalhadores docentes e profissionais da saúde – cuidado de si, assédio e sofrimento moral.
9. Vulnerabilidades e pesquisa em saúde: Avanços e desafios nas pesquisas com populações vulneráveis: compromissos sociais e políticos na construção de uma sociedade equânime.
10. Violência e saúde: Refletir sobre os diferentes tipos de violência como desafio da
saúde coletiva em cenários diversos – significados, políticas e estratégias.
11. Deficiência, inclusão e acessibilidade: Discutir tensões e possibilidades que envolvem viver com deficiência e o cuidado de pessoas nessa condição.
12. A cronicidade e a complexidade da doença renal crônica. Discutir aspectos da
cronicidade tomando como referência a doença renal crônica em suas diferentes
modalidades de tratamento.
13. Desafios do viver com HIV: Discutir sobre as diferentes perspectivas de pessoas
que vivem com HIV e implicações para o cuidado e formação em saúde.
14. Alimentação na sociedade da informação: Discutir as relações entre alimentação
saudável, comunicação social/redes sociais, estratégias e tecnologias educativas
para a qualidade de vida e saúde das pessoas.
15. Pesquisa em Saúde Bucal: A promoção da saúde bucal na saúde coletiva e os
desafios do trabalho e da educação em odontologia.
16. Decisões e itinerários metodológicos: Discutir sobre diferentes aspectos implicados nas decisões e itinerários metodológicos em pesquisa qualitativa: questões
éticas, itinerários em pesquisa, participantes
17. Técnicas inovadoras na produção e análise de dados na pesquisa qualitativa: Discutir a inclusão e difusão de novas técnicas na pesquisa qualitativa. Argumentos
que sustentam essas inovações e sua consistência metodológica.
18. Referenciais teórico-metodológicos na pesquisa qualitativa em saúde: Refletir
sobre a escolha de referencias teórico-metodológicos na pesquisa qualitativa em
saúde e suas repercussões na qualidade dos resultados e discussões.
19. Políticas e processos de formação de profissionais em saúde: Discutir contextos,
desafios e estratégias atuais da formação de profissionais de saúde.
20. A contextualização na praxis: Refletir sobre a adaptação do investigador no contexto da pesquisa e sua interrelação com a ação comunitária em saúde.
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CURSO, OFICINAS, RODAS DE CONVERSA, TRILHAS DIALÓGICAS E
CINEDEBATE
CURSOS
Foram oferecidos 12 Cursos que promoveram a formação coletiva dos participantes,
desenvolvidos por experts com conteúdos relacionados à temática do evento, com duração
de quatro, com grupos de até 60 pessoas.
OFICINAS
As sete oficinas oferecidas foram desenvolvidas como espaço de formação coletiva,
com momentos de interação e troca de saberes. Foram oferecidas por experts em temas
relacionados ao evento, com duração em quatro horas com grupos entre 20 e 35 participantes.
RODAS DE CONVERSA
Foram desenvolvidas cinco Rodas de Conversa, formada por grupos de 15 a 30 pessoas
com interesse em determinadas abordagens metodológicas qualitativas e temáticas afins,
conduzidas por experts e com duração de até quatro horas.
TRILHAS DIALÓGICAS
Foram realizadas duas caminhadas em trilhas existentes na Ilha de Santa Catarina, com
temática relacionada ao evento, coordenadas por um expert, com duração entre cinco e
sete horas de Santa Catarina. Percursos: da praia de Ingleses à praia do Santinho (norte da
Ilha) e Costa da Lagoa (leste da Ilha)
CINEDEBATES
Realizados três Cinedebates a partir da apresentação de filmes/documentários relacionados
à temática do evento com coordenação de um pessoa ou por grupo de experts, com duração
de até quatro horas.

APRESENTAÇÃO ORAL BREVE DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os trabalhos inscritos e aceitos foram apresentados em forma de e-poster ou de vídeos, de
acordo com a indicação dos autores.
A apresentação oral breve -e-pôster - foi realizada em Totens (estrutura para apresentação
interativa equipada com TV), disponibilizado no local do evento. Cada Totem foi numerado
(total de 15 totens) e teve uma temática específica.
Os trabalhos foram apresentados por um relator, inscrito no evento, que teve, no máximo,
cinco minutos. Após um conjunto de 10 apresentações houve 10 minutos para comentários.
As apresentações ocorreram em três sessões, uma por dia do evento com duração de duas
a três horas.
VOLTAR AO ÍNDICE

24 |

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

VÍDEOS
Foram apresentados 13 vídeos em duas sessões simultâneas com diferentes temáticas, todas
relacionadas com o evento. Cada vídeo teve até 10 minutos de apresentação e 30 minutos
de discussão ao final das apresentações.

CONVERSA COM O AUTOR
Foi organizada sessão de lançamento de 13 livros, inscritos pelos respectivos autores. Os
autores de cada livro tiveram à sua disposição uma mesa com cadeiras para divulgarem
suas obras, receberem os interessados, comercializarem suas obras (aqueles que assim o
desejaram) e darem autógrafos. No mesmo espaço teve uma mesa com café, petiscos e
frutas oferecido para todos os presentes.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO DE TRABALHOS
A sessão de encerramento teve diferentes momentos, sendo que inicialmente a vicepresidente do VIII CIICS fez uma breve síntese do evento.
A seguir houve a premiação dos trabalhos apresentados nos Simpósios, cujo processo
avaliativo foi realizado por dois avaliadores em cada simpósio. Os avaliadores assistiram a
apresentação dos trabalhos e registraram sua avaliação em instrumento próprio. A partir
dessas avaliações uma comissão coordenada pelo Comitê científico sistematizou-as e
indicou os seis trabalhos premiados como Mérito Científico, que receberam como parte
da premiação, a possibilidade de publicação nas revistas Texto & Contexto Enfermagem e
Revista Brasileira de Enfermagem.
Outro momento foi o sorteio de um registro do software Atlas Ti, dentre os presentes na
sessão.
Para finalizar a sessão foi comunicada a sede do próximo CIICS: Montevidéu/Uruguai. A
definição do local foi realizada em reunião no dia anterior com representantes de três países
interessados (Portugal, México e Uruguai) que acordaram a escolha desse país.
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P R O G R A M A Ç Ã O
CIICS 2018
04 a 06 de setembro de 2018
04/09/2018 (Terça-feira)

08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Auditório Central
Sexualidade e saúde reprodutiva na contemporaniedade
Ementa: A sexualidade na sociedade contemporânea, envolvendo as questões das mídias
sociais, da corporalidade e da saúde reprodutiva.
08:30 às 08:45		ID 2459 - NARRATIVAS DE LOS VIDEOJUEGOS COMERCIALES COM
CONTENIDO SEXUAL IMPLICITO. MEDELLIN, COLOMBIA, 2018
Autores: Tamayo Acevedo, L S (Universidad de Antioquia, Colômbia),
Tamayo Acevedo, M I (Universidad de Medellín, Colômbia), Chávez
Mendez, M G (Universidad de Colima, México)
08:45 às 09:00

ID 1362 - INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA SAÚDE SEXUAL E
SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES
Autores: Sousa, M A (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Silva, A P (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Costa, N C P (Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Freitas, M I F
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

09:00 às 09:15

ID1236 - MATERNIDADES Y PATERNIDADES: IMPLICACIONES EN
LA SALUD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Autores: Rivero Rubio, C (Universidad Industrial de Santander,
Colômbia), Hernandez Quirama, A (Universidad Industrial de
Santander, Colômbia), Linares García, J (Universidad Industrial
de Santander, Colômbia), Cáceres Manrique, F D M (Universidad
Industrial de Santander, Colômbia)
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09:15 às 09:30

ID 2462 - VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL NO PRÉ-NATAL DE RISCO À
LUZ DOS GESTORES DE UMA CIDADE DO NORDESTE
Autores: Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante (Universidade
Estadual do Ceará- Uece, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Salete Bessa
Jorge (Universidade Estadual do Ceará- Uece, Fortaleza, CE, Brasil)

09:30 às 09:50		Discussão do conjunto de trabalhos
08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 8
Democracia, controle social e promoção da saúde
Ementa: Espaços de participação e controle social como elementos de superação das
inequidades na saúde e na sociedade
08:30 às 08:45		ID 1524 - LUCHAS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
COMO POSIBILIDAD OTRA-DECOLONIAL PARA UNA VISION
INTERCULTURAL DE LA PROMOCION SALUD
Autor: Abadía , W A (Universidad de Antioquia, Colômbia)
08:45 às 09:00

ID 2685 - APS EN TERRITORIOS CON RURALIDAD DISPERSA
DEL PACIFICO COLOMBIANO: TENSIONES Y ACTORES DEL
POSTCONFLICTO
Autores: Jaramillo-Mejía, M C (Universidad Icesi , Colômbia), Gil, J
C (Universidad Santiago de Cali, Colômbia), Núñez, A (Universidad
Santiago de Cali, Colômbia)

09:00 às 09:15

ID 1826 - PROBLEMAS ÉTICOS EM UM CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE EM RELAÇÃO A DIMENSÃO CULTURAL DA PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ
Autores: Hoffmann, J B (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Finkler, M (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

09:15 às 09:30

ID 2694 - MEJORAR EL BUEN VIVIR DESDE LA COHESION
SOCIAL, ESPACIOS PúblicoS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES:
APROXIMACION PARTICIPATIVA Y TERRITORIAL EN UN PLAN DE
DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL
Autores: Besoaín-Saldaña, A (Municipalidad de Cerro Navia,
Chile), Rebolledo, j (Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Rubio, C
(Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Peña, F (Municipalidad de
Cerro Navia, Chile), Recabarren, E (Municipalidad de Cerro Navia,
Chile), Tamayo, M (Municipalidad de Cerro Navia, Chile)

09:30 às 09:50 		
Discussão do conjunto de trabalhos
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08:30 às 12:50
Simpósios – CIICS | Centro de Eventos
2 - Simpósios temáticos
Importante!
Para ver a programação completa clique na aba Simpósios ou Critérios para Composição
dos Simpósios Temáticos
1) Os trabalhos foram analisados por um Comitê Científico e selecionados aqueles
que obtiveram melhores avaliações. Essa seleção foi baseada somente nos resumos inscritos - sem acesso ao trabalho completo;
2) Foram identificados os temas emergentes, trabalhos de interesse na área da
pesquisa qualitativa, temas com interesse social e que representassem inovações teórico-metodológicas;
3) Definidos os temas, foi realizada a composição de cada um dos 19 Simpósios,
na medida do possível, atendendo a diversidade de locais de atuação dos integrantes (países, regiões e estados brasileiros), que expressassem diferentes
perspectivas e que trouxessem contribuições para a área.
08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 7
28 - Cuidado de si e desafios/problemas morais de trabalhadores
Ementa: Experiências subjetivas de trabalhadores docentes e profissionais da saúde –
cuidado de si, assédio e sofrimento moral.
08:30 às 08:45		ID 2594 - SIGNIFICADO DE CUIDAR DE SI EN DOCENTES
UNIVERSITARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE CALIDAD DE VIDA
Autores: Acosta, D P (Universidad del Magdalena, Colômbia),
Noguera, T C (Universidad del Magdalena, Colômbia), Ramos, E
(Universidad del Magdalena, Colômbia)
08:45 às 09:00

ID 2119 - PERSPECTIVA REFLEXIVA DO CUIDADO DE SI E DO
ESTILO DE VIDA DOS ENFERMEIROS NA MODERNIDADE LÍQUIDA
Autores: Da Hora, K O B (Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Santana, G O (Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Valadares, G V (Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

09:00 às 09:15

ID 1622 - SITUAÇÕES DE DISTRESSE MORAL VIVENCIADAS POR
ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Barth, P O (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Ramos, F R S (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Barlem, E L D (Universidade Federal do
Rio Grande , Rio Grande, RS, Brasil), Brehmer, L C F (Universidade
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Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Schneider, D G
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Rennó, H M S (Universidade Federal de São João Del Rei, São João
Del Rei, MG, Brasil), Brito, M J M (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Rocha, J M (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ramos, L S (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
09:15 às 09:30

ID 2688 - NARRATIVAS DA VIVÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL NO
TRABALHADO DOCENTE
Autores: Esther, M E M E (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Verdi, M I M
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

09:30 às 09:45

Discussão do conjunto de trabalhos

08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 6
31 - Deficiência, inclusão e acessibilidade
Ementa: Tensões e possibilidades que envolvem viver com deficiência e o cuidado de
pessoas nessa condição.
08:30 às 08:45		ID 1258 - EXPERIENCIAS Y PERCEPCIONES SOBRE DISCAPACIDAD
E INCLUSION SOCIAL Y DE HOMBRES Y MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN CHILE
Autores: Saldaña, A N B (Universidad de Chile, Chile), Sanhueza,
J R (Universidad de Chile, Chile), Hizaut, M M (Universidad de
Chile, Chile), Ortega, G H (Universidad de Chile, Chile), Castillo, V A
(Universidad de Chile, Chile)
08:45 às 09:00

ID 1454 - ESTUDO DA PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES
SOBRE SUAS ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM UTILIZANDO A
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE,
INCAPACIDADE E SAÚDE
Autores: Zerbeto, A B (FCM-Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Shon
Chun, R Y (FCM-Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Zanolli, M L (FCMUnicamp, Campinas, SP, Brasil)

09:00 às 09:15

ID 1748 - A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DA
AUTONOMIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA
Autores: Mazera, M S (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Padilha, M I (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

09:15 às 09:30

ID 1398 - O CUIDAR DE SI DA MÃE-CUIDADORA DA CRIANÇA/
ADOLESCENTE COM PARALISIA CEREBRAL
Autores: Freitag, V L (Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
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Porto Alegre, RS, Brasil), Milbrath, V M (Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Dalmolin, I S (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gabatz, R I B (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Motta, M G C (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Silva, M S
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Maciel, K L
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)
09:30 às 09:50 		
Discussão do conjunto de trabalhos
08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 5
34 - Decisões e itinerários metodológicos
Ementa: Decisões e itinerários metodológicos em pesquisa qualitativa: questões éticas,
itinerários em pesquisa, participantes da pequisa.
08:30 às 08:45

ID 1379 - O PROTAGONISMO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO
NAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: O CASO DA PESQUISA
CONVERGENTE-ASSISTENCIAL
Autores: Broca, P V (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Tavares, J
M A B (FENF/UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Pereira, E R (UniAbeu,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Gonçalves , R R (FENF/UERJ, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Lisboa, M T L (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Ferreira, M d A (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

08:45 às 09:00

ID 1493 - IMERSÃO EMPÁTICA DO PESQUISADOR NAS
INVESTIGAÇÕES FENOMENOLÓGICAS EM ENFERMAGEM
Autores: Mufato, L F (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Gaíva, M A M (UFMT,
Cuiabá, MT, Brasil)

09:00 às 09:15

ID 1336 - CRITERIOS DE CALIDAD ÉTICO-METODOLÓGICOS:
REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS
INFORMANTES EN INVESTIGACIONES CUALITATIVAS
Autores: Huepe Ortega, G V (Universidad de Chile, Chile), BesoainSaldaña, A (Universidad de Chile, Chile), Rebolledo, J (Universidad
de Chile, Chile), Manríquez, M (Universidad de Chile, Chile), Aliaga
Castillo, V (Universidad de Chile, Chile)

09:15 às 09:30

ID 1771 - ITINERÁRIO DE PESQUISA DE PAULO FREIRE COMO
REFERENCIAL METODOLÓGICO NAS INVESTIGAÇÕES EM
ENFERMAGEM E SAÚDE
Autores: Dalmolin, I S (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Heidemann, I T
S B (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Freitag, V L (UFRGS, Porto Alegre,
RS, Brasil)

09:30 às 09:50

Discussão do conjunto de trabalhos

VOLTAR AO ÍNDICE
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08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 1
37 - Bioética em saúde
Ementa: Desafios éticos e bioéticos que envolvem a assistência em saúde e a investigação
qualitativa: temas emergentes e perspectivas teórico-metodológicas.
08:30 às 08:45		ID 1275 - ABORGAGEM QUALITATIVA NA ANÁLISE DA
REPRODUÇÃO HUMANA: PERSPECTIVAS DA AUTONOMIA
PRIVADA E A CONSTRUÇÃO DOS SIGNIFICADOS NA
MEDICALIZAÇÃO DA VIDA
Autores: Moás, L d C (Rio de janeiro, rio de janeiro, RJ, Brasil), Vargas,
E P (Rio de janeiro, rio de janeiro, RJ, Brasil)
08:45 às 09:00

ID 1801 - QUESTÕES ÉTICAS NO ATENDIMENTO À SAÚDE DE
PESSOAS LGBT
Autores: da Silva, A L R (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Finkler, M (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Molina, L R (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Moretti-Pires, R O
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

09:00 às 09:15

ID 1428 - A VISÃO DE MORAL DOS PROFISSIONAIS DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E A HUMANIZAÇÃO
Autores: Lopes, P P (Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Junges, J R (Universidade do Vale
do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Schaefer, R
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS,
Brasil), Prudente, J (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos,
São Leopoldo, RS, Brasil), Mello, R F (Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Silocchi, C (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Lepoldo, RS, Brasil), Souza,
M (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo,
RS, Brasil), Wingert, G (Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil)

09:15 às 09:30

ID 1501 - PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE E BIOÉTICA
NARRATIVA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA- METODOLÓGICA
Autores: Saioron, I (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Ramos, F R S (Uniersidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Schneider, D G (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), MancholaCastillo, C (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Barth, P
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

09:30 às 09:50

Discussão do conjunto de trabalhos

VOLTAR AO ÍNDICE
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08:30 às 09:50
Simpósios - CIICS | Sala 12
39 - Pesquisas em saúde bucal
Ementa: A promoção da saúde bucal na saúde coletiva, os desafios do trabalho e da
educação em odontologia.
08:30 às 08:45		ID 2126 - RISCO ERGONÔMICO NA ODONTOLOGIA:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES
Autores: Silva, E F (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil), Moura, L K B (Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Moura, M E
B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Sousa, C M M
(Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Mesquita, G V (Uninovapi, Teresina,
PI, Brasil), Oliveira, V M C (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil), Magalhães, R L B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil)
08:45 às 09:00

ID 2235 - O CUIDADOR E SUAS PRÁTICAS EM SAÚDE: INTERAÇÕES
E INFLUÊNCIAS NA ADESÃO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
ENTRE ADOLESCENTES
Autores: Bulgareli, J V (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil),
Guerra, L M (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Gonçalo, C d S
(FCM/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Freddo, S L (FOP/Unicamp,
Piracicaba, SP, Brasil), Gondinho, B V C (FOP/Unicamp, Piracicaba,
SP, Brasil), Meneghim, M d C (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil),
Pereira, A C (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil)

09:00 às 09:15

ID 1308 - FAZENDO A DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
BUCAL NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Autores: Andrade, P M B (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Finkler,
M A L S (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Carcereri, D L (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Mello, A L S F (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil)

09:15 às 09:30

ID 1281 - CORPOS SEM DENTES: COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO
DA EXPERIÊNCIA DE PERDA DENTÁRIA
Autores: Toassi, R F C (Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil), Bittencourt, F V (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil),
Corrêa, H W (Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Porto Alegre, RS,
Brasil)

09:30 às 09:40

Discussão do conjunto de trabalhos

VOLTAR AO ÍNDICE
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10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Auditório Central
- Diversidade sexual e de gênero na perspectiva da saúde
Ementa: As questões que envolvem a diversidade sexual e os desafios atuais para a
equidade e acessibilidade em saúde.
10:00 às 10:15

ID 2275 - BARREIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE POR
PESSOAS TRANS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS (SC), BRASIL
Autores: Kulkamp, A D S (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Boing, A C (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rodríguez, A M / A M
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Hellmann, F (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Moretti, R (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

10:15 às 10:30

ID 1369 - RETRATOS DA INFÂNCIA DE PESSOAS TRANSGÊNERO
Autores: Lima, B A P d (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil)

10:30 às 10:45

ID 2486 - A BARRIGA ERÓTICA: INTERSEÇÕES ENTRE SAÚDE,
GÊNERO, SEXUALIDADE E ALIMENTAÇÃO
Autores: R A Fernandez Unsain (Unifesp, Sao Paulo, SP, Brasil),
Scagliusi, F (USP, Sao Paulo, SP, Brasil)

10:45 às 11:00

ID 1600 - CUIDADO DAS MINORIAS SEXUAIS NA COMPREENSÃO
DE GRADUANDOS DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO
Autores: Alfredo Almeida Pina-Oliveira (Universidade Guarulhos,
Guarulhos, SP, Brasil), Claudia Toffoletto (Centro Universitário
Campo Limpo Paulista, Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), Gisélia
Levino (Centro Universitário Campo Limpo Paulista, Campo Limpo
Paulista, SP, Brasil), Maria Helena de Sousa (Faculdade de Medicina
de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maria José Duarte Osis (Faculdade
de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maíra Rosa Apostolico
(Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Ana Cláudia Puggina
(Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil)

11:00 às 11:20 		
Discussão do conjunto de trabalhos
10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 8
27 - Pesquisas em saúde e vulnerabilidades sociais
Ementa: Avanços e desafios nas pesquisas com populações vulneráveis: compromissos
sociais e políticos na construção de uma sociedade equânime.

VOLTAR AO ÍNDICE
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10:00 às 10:15

ID 1346 - PROCESSO DE ATENÇÃO A PRESOS COM TUBERCULOSE
EM UMA PENITENCIÁRIA BRASILEIRA
Autores: Lima, M C R A D (doutoranda pelo Programa de Saúde
Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Martinez , M M (professora
colaboradora doutora da Sección Departamental de Enfermería de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid,
Espanha), Bermejo, C C (professor Associado doutor da Sección
Departamental de Enfermería de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, Espanha), Ballestero, J G A
(professora doutora Assistente 1 da Universidade de Araraquara,
Araraquara, SP, Brasil), Silva, L M C d (professora doutora Adjunto A
do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil),
Moncaio, A C S (professora doutora na Escola de Enfermagem de
Manaus da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil),
Mitano, F (professor doutor na Faculdade de Ciências de Saúde,
Universidade Lúrio - Pólo de Nampula, Moçambique), Palha, P F
(professor doutor titular do Departamento Materno-Infantil e Saúde
Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

10:15 às 10:30

ID 1875 - ATENDIMENTO A INDÍGENAS COLOMBIANOS E
PERUANOS EM MUNICÍPIO DA REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES,
AMAZONAS, BRASIL
Autores: Santos-Melo, G Z (Universidade do Estado do Amazonas,
Manaus, AM, Brasil), Andrade, S R (Universidade Federal de Santa
Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

10:30 às 10:45

ID 2612 - DETERMINANTES SOCIAIS DE UMA COMUNIDADE EM
VULNERABILIDADE SOCIAL
Autor: Durand, M K (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Heidemann, I B
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

10:45 às 11:00

ID 2248 - SAÚDE DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS URBANAS: NEXOS
COM O ESTILO DE VIDA E A SAÚDE INTEGRAL
Autores: Valadares, G V (UFRJ, Cabo Frio, RJ, Brasil), Borges, F C Q
(UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Rosa, L S (UFRJ, São Pedro da Aldeia, RJ,
Brasil), Pedreira, Q D M (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Ribeiro, L R (UFRJ,
Rio das Ostras, RJ, Brasil), Costa, L S d (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Neto,
C F A (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil)

11:00 às 11:20 		
Discussão do conjunto de trabalhos

VOLTAR AO ÍNDICE
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10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 7
29 - Políticas e processos de formação de profissionais em saúde
Ementa: Discutir contextos, desafios e estratégias atuais da formação de profissionais de
saúde.
10:00 às 10:15

ID 1714 - LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO
REFLEXIVOCRÍTICO: TESTIMONIO DOCENTE
Cárdenas-Becerril, L (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma
del Estado de México, México), Martínez-Talavera, B E (Facultad de
Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de México, México),
Monroy-Rojas, A (Universidad Autónoma Metroplitana Unidad
Xochimilco, México), Vargas-Zamorano, J (UNiversidad Veracruzana,
México), Báez-Sánchez, E (Universidad Veracruzana, México),
Sierra- Rentería, D G (Universidad Autónoma de Nayarit, México),
Benhumea-Jaramillo, L I (Facultad de Enfermería, Universidad
Autónoma del Estado de México, México), Rojas-Espinoza, J
B (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado
de México, México), Arana-Gómez, B (Facultad de Enfermería,
Universidad Autónoma del Estado de México, México), GarcíaHernández, M d L (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma
del Estado de México, México)

10:15 às 10:30

ID 2631 - ANÁLISE HISTÓRICO-POLÍTICA DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM SAÚDE NO BRASIL
Autores: Gomes, D F (Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Saúde, Sobral, CE, Brasil), De Araújo Dias, M S
(Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Ceccim,
R B (Universidade FEderal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS,
Brasil), Osawa Vasconcelos, M I (Universidade Estadual Vale do
Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Feijão, R P (universidade estadual vale do
acaraú, Sobral, CE, Brasil)

10:30 às 10:45

ID 2316 - O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE
INTERNOS DE MEDICINA NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM
ESTUDO SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL
Autores: Carstens, L A (Mestrado Profissional Ensino na Saúde(MPES)
- Universidade Federal Fluminense(UFF), Niterói, RJ, Brasil), Mourão,
L C (Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), de Almeida, A C V ( EEAC/Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Oliveira, J d G (Mestrado Profissional
Ensino na Saúde- Universidade Federal Fluminense(UFF), Niterói,
RJ, Brasil), Silva, V V (MPES- Universidade Federal Fluminense (UFF),
Niterói, RJ, Brasil)
VOLTAR AO ÍNDICE
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10:45 às 11:00

ID 2713 - MUDANÇAS NA FORMAÇÃO MEDICA BRASILEIRA:
PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES DE UM CURSO
INOVADOR
Autores: Oliveira, M C (UFSC, curitibanos, SC, Brasil), Matos, I B (UFFS,
Joaçaba, SC, Brasil)

11:00 às 11:20 		
Discussão do conjunto de trabalhos
10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 6
32 - A cronicidade e a complexidade da doença renal crônica
Ementa: Aspectos da cronicidade, tomando como referência a doença renal crônica em
suas diferentes modalidades de tratamento.
10:00 às 10:15

ID 2084 - ESCOLHA DO TRATAMENTO PARA A DOENÇA RENAL
CRÔNICA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E MÉXICO
Autores: Vestena Zillmer, J G (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Díaz Medina, B A (Universidad del Valle de
México, México)

10:15 às 10:30

ID 2682 - APROXIMACION CUALITATIVA A LOS SENTIMIENTOS
Y EMOCIONES DEL CUIDAR DE SI DE PACIENTES EN DIALISIS
PERITONEAL
Autores: oviedo , h r (universidad del magdalena, Colômbia), Evies, A
J (Universidad de Carabobo, Venezuela)

10:30 às 10:45

ID 2377 - ACCESO A LA ATENCION RENAL EN PAISES CON
SISTEMAS SANITARIOS GRATUITOS Y UNIVERSALES. UN ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y URUGUAY
Autores: Francisco Javier Mercado Martinez (Departamento de
Salud Pública, CUCS – de la Universidad de Guadalajara, México),
Denise Guerreiro Vieira da Silva ( Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Soraia Lopes (Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pósgraduação em Enfermagem, Florianópolis, MG, Brasil), Rodolfo
Levin Echeverri (Instituto de Higienes - Universidad de la Republica,
Uruguai), Fernando Bertolotto (Facultad de Enfermeria - Universidad
de la Republica, Uruguai)

10:45 às 11:00

ID 1557 - LA INFORMALIDAD LABORAL DE LOS ADULTOS EN EDAD
PRODUCTIVA CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN DIALISIS
PERITONEAL
Autores: Cruz Flores, M A C (Universidad de Guadalajara, México),

VOLTAR AO ÍNDICE
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Salas Cisneros, F V (Universidad Autónoma Metropolitanaxohimilco,
México)
11:00 às 11:20

Discussão do conjunto de trabalhos

10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 5
35 - Referenciais teórico-metodológicos na pesquisa qualitativa em saúde
Ementa: A escolha de referenciais teórico-metodológicos na pesquisa qualitativa em
saúde e suas repercussões nos resultados e discussões.
10:00 às 10:15

ID 1509 - ¿COMO COMPRENDER LAS PRACTICAS DISCIPLINARES
EN SALUD EN LATINOAMERICA DESDE UN ENFOQUE
HISTORICOETNOGRAFICO?
Autores: Arias-Valencia, S A (Universidad de Antioquia UdeA,
Colômbia), Arbeláez, M P (Universidad de Antioquia UdeA,
Colômbia), Mejía, J A (Universidad de Antioquia UdeA, Colômbia),
Márquez-Valderrama, J H (Universidad Nacional de Colombia,
Colômbia)

10:15 às 10:30

ID 1278 - AMOR MUNDI – REFLEXÕES ARENDTIANAS SOBRE OS
NEXOS AXIOLÓGICOS ENTRE CUIDADO E RESPONSABILIDADE NA
INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE
Autor: Pinheiro, R (IMS-UERJ/, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

10:30 às 10:45

ID 2083 - USO DO DIÁLOGO DELIBERATIVO PARA PRÁTICA,
POLÍTICA E PESQUISA EM SAÚDE: UMA REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
Autores: Acosta, A M (Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter),
Porto Alegre, RS, Brasil), Oelke, N D (University of British Columbia,
Okanagan Campus (UBCO), Canadá), Lima, M A D S (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil)

10:45 às 11:00

ID 2603 - PESQUISA CONVERGENTE-ASSISTENCIAL E
MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO: CONVERGÊNCIAS
EPISTEMOLÓGICAS
Autores: Coelho, A P F (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
campus Palmeira das Missões, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Beck,
C L C (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria,
RS, Brasil), Silva, R M (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Santa Maria, RS, Brasil)

11:00 às 11:20

Discussão do conjunto de trabalhos
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10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 1
38 - Direitos, justiça e saúde
Ementa: Cenários de saúde na Iberoamérica: aspectos históricos e políticos. Desafios
atuais da judicialização em saúde, processos de reparação e efetivação do direito à saúde.
10:00 às 10:15

ID 1743 - PERCURSOS DA MEMÓRIA, DA VERDADE E DA
(IMPROVÁVEL) REPARAÇÃO, OU A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
INACABADA
Autor: Botazzo, C (FSP/USP, São Paulo, SP, Brasil)

10:15 às 10:30

ID 1357 - DO DEVER DO ESTADO A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A
SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO
BRASIL
Autores: Pereira, A D N (Instituto de Medicina Social - UERJ, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Asensi, F D (Instituto de Medicina Social - UERJ,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

10:30 às 10:45

ID 2587 - A REDE DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE ABRIGADO
EM MEDIDA DE PROTEÇÃO
Autores: Silva, L M P d (Universidade de Pernambuco, Recife, PE,
Brasil), Ferreira, T R (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil),
da Silva, C C (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

10:45 às 11:20

Discussão do conjunto de trabalhos

10:00 às 11:20
Simpósios - CIICS | Sala 12
40 - Alimentação na sociedade da informação
Ementa: As relações entre alimentação saudável, comunicação social/redes sociais,
estratégias e tecnologias educativas para a qualidade de vida e saúde das pessoas.
10:00 às 10:15

ID 2512 - EL USUARIO COMO DESVELADOR DE LA EDUCACION
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: REFLEXIONES Y HALLAZGOS EN EL
CONTEXTO LATINOAMERICANO
Autores: Pava-Cárdenas, A (Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP, Brasil), Cervato-Mancuso, A M (Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil), Alzate Yepes, T (Universidad de Antioquia,
Colômbia)

10:15 às 10:30

ID 2472 - EFEITOS DE UMA NOVA INTERVENÇÃO PAUTADA NA
ABORDAGEM “HEALTH AT EVERY SIZE®” NAS PERCEPÇÕES DE
MULHERES GORDAS ACERCA DO PRAZER ALIMENTAR

VOLTAR AO ÍNDICE
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Autores: Sabatini, F (Faculdade de Saúde Pública, Universidade de
São Paulo -USP, São Paulo, SP, Brasil), Scagliusi, F B (Faculdade de
Saúde Pública, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo, SP, Brasil)
10:30 às 10:45

ID 2606 - REPRESENTAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
NAS REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DE IMAGENS
DO INSTAGRAM
Autores: Lima, F d S (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil),
Guerra, L D d S (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil),
Silveira, P M S D (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil),
Cabral, C d S (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil)

10:45 às 11:00

ID 2468 - DISCURSOS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM
PERFIS DO INSTAGRAM DE APRESENTADORES DE PROGRAMAS
CULINÁRIOS BRASILEIROS
Autores: Santo, V L M d E (Centro Universitário Maurício de Nassau,
Salvador, BA, Brasil), Alves , J d A (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Passos,
J A (Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Amparo-Santos , L d S (UFBA,
Salvador, BA, Brasil)

11:00 às 11:20

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Sala 8
- Políticas públicas e organização dos serviços de saúde
Ementa: Estratégias de acesso aos serviços de saúde e políticas públicas que promovem
a inclusão social.
11:30 às 11:45

ID 1483 - RETOS PARA EL ACCESO, DISPONIBILIDAD Y
UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR EN
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO
Autores: Ibañez-Cuevas, M (Instituto Nacional de Salud Pública,
México), Herdia-Pi, I B (Instituto Nacional de Salud Publica, México),
Torres-Pereda , P (Instituto Nacional de Salud Pública, México), ÁvilaBurgos , L (Instituto Nacional de Salud Pública, México)

11:45 às 12:00

ID 1221 - LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN COLOMBIA
Autores: Mogollon Perez, A S (Universidad del Rosario, Colômbia),
Molina Achury, N J (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia),
Martínez Matheus, M D S (Universidad del Rosario, Colômbia),
García Sánchez, L V (Universidad del Rosario, Colômbia), Hernández
Jaramillo, B J (Universidad del Rosario, Colômbia), Caicedo Molina, I
Q (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)
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12:00 às 12:15

ID 1492 - ORGANIZACION E INTEGRACION DE EFECTORES
PúblicoS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALTO, URUGUAY
Autora: Leticia Benelli Rodríguez (Universidad de la RepúblicaUruguay, Uruguai)

12:15 às 12:30

D 1511 - TEORIA FEMINISTA Y LAS POLITICAS PUBLICAS DE
CUIDADO: EL CASO DEL PROGRAMA CHILE CUIDA
Autores: Castillo Delgado, A E (Universidad de Chile, Chile), Peña
Saavedra, A X (London School of Economics, Chile)

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Sala 12
- La contextualización en la praxis
11:30 às 11:45

ADAPTACIÓN DEL INVESTIGADOR AL CONTEXTO DE LA
INVESTIGACIÓN

11:45 às 12:00

LA INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN SALUD EN
CONTEXTOS DE ALTA DIVERSIDAD

12:00 às 12:15

CONTEXTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

12:15 às 12:30

CONTEXTUALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN INVESTIGADORA DE
POSTGRADO

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Auditório Central
26 - Violência e saúde
Ementa:Os diferentes tipos de violência como desafio da saúde coletiva em cenários
diversos – significados, políticas e estratégias.
11:30 às 11:45

ID 2415 - RESILIÊNCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LINHA DE CUIDADO E
SUPORTE EMOCIONAL DO RESPONSÁVEL COMO PROTEÇÃO
Autores: Zanolli, M L (FCM UNicamp, Campinas, SP, Brasil),
Hildebrand, N A (FCM Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Valler Celeri, E
H (FCM Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Morcillo, A M (FCM Unicamp,
Campinas, SP, Brasil)

VOLTAR AO ÍNDICE
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11:45 às 12:00

ID 1760 - ABUSO INTRAFAMILIAR CONTRA ADOLESCENTES:
SIGNIFICADOS DE EDUCADORAS
Autores: Cordeiro, K C C (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador,
BA, Brasil), Gomes, N P (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA,
Brasil), , L M C (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil),
Cruz, M A (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Santana,
J D (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Estrela, F M
(Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Magalhães, J R F
(Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Mota, R S (Hospital
Universitário Professor Edgard Santos, Salvador, BA, Brasil)

12:00 às 12:15

ID 1302 - PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PARA REDUÇÃO DA
VIOLÊNCIA ESCOLAR EM SALVADOR/BAHIA/BRASIL: UM ESTUDO
QUALITATIVO
Autores: Santos, A C G (Instituto de Saúde Coletiva / Universidade
Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Noronha, C V (Instituto de
Saúde Coletiva / Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil),
Paes-Machado, E (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas /
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

12:15 às 12:30

D 1568 - ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA SEXUAL EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO BRASIL:
ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA BIOÉTICA
Autores: Daiane Trentin, D (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), De
Oliveira Vargas, M A (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Cezar Leal, S
M (Unisinos, Porto Alegre, RS, Brasil), Porcelis Vargas, C D T (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Leal Ferreira, M D T (UFSC, Florianópolis, Sc,
Brasil), Budziareck das Neves, F D T (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Sala 7
30 - Processo de trabalho em saúde
Ementa: As especificidades do trabalho profissional em saúde e o enfrentamento das
mudanças na organização e na força de trabalho.
11:30 às 11:45

ID 1446 - FEMINIZACION DE LA MEDICINA: CUIDADO GENUINO
DEL OTRO. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.
COLOMBIA
Autores: Amaya-Castellanos, C I (Universidad Industrial de
Santander, Colômbia), Cáceres-Manrique, F d M (Universidad
Industrial de Santander, Colômbia), Rivero- Rubio, C (Universidad
Industrial de Santander, Colômbia)
VOLTAR AO ÍNDICE
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11:45 às 12:00

ID 1471 - ENFERMAGEM EM MEDICINA NUCLEAR: RELAÇÃO ENTRE
AS CARGAS DE TRABALHO E DESGASTE DOS TRABALHADORES
Autores: de Melo, J A C (IFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gelbcke, F d
L (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Amadigi, F R (UFSC, Florianópolis,
SC, Brasil), Huhn, A (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Vargas, F C (IFSC,
Florianópolis, SC, Brasil)

12:00 às 12:15

ID 2304 - CARGAS DE TRABALHO DA ENFERMAGEM NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL
Autores: Busnello, G F (Universidade Comunitária da Região
de Chapecó - UnoChapecó, Chapecó, SC, Brasil), Mendes, M
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó,
Chapecó, SC, Brasil), Trindade, L d L (Universidade Comunitária
da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Biff, D
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Araranguá, SC,
Brasil), Melo, T A P d (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil)

12:15 às 12:30

D 2178 - OBREROS AMBIENTALES. LA EXPERIENCIA DE LA
CLASIFICACION EN LAS PLANTAS DE MONTEVIDEO
Autores: Alen, A (Laboratorio en Ciencias Sociales (labCSS) Instituto
de Higiene, Uruguai)

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Sala 6
33 - Desafios do viver com HIV
Ementa: Perspectivas de pessoas que vivem com HIV e implicações para o cuidado e
formação em saúde.
11:30 às 11:45

ID 2272 - O SIGNIFICADO DE VIVER COM HIV/AIDS: RELATOS DE
ADULTOS JOVENS
Autores: Pfleger, G (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Bernardo, L A (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Costa, V T (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Meirelles, B H S
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

11:45 às 12:00

ID 1836 - SIGNIFICADO DO HIV/AIDS RELATADO POR IDOSOS
Autores: Oliveira, V M C (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil), Sousa, L R M (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP,
Brasil), Magalhães, R L B (Universidade Federal do Piauí, Teresina,
PI, Brasil), Borges, B V S (Universidade Federal do Piauí, Teresina,
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Pi, Brasil), Silva, D C P (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil), Moura, M E B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI,
Brasil)
12:00 às 12:15

ID 1370 - REPRODUÇÃO NA SITUAÇÃO DE SORODIFERENÇA PARA
O HIV: VIVÊNCIAS DO HOMEM
Autores: Langendorf, T F (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Padoin, S M
M (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Souza , Í E O (UFRJ/EEAN, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil)

12:15 às 12:30

D 1922 - CUIDANDOME A MI MANERA. GESTION DEL RIESGO
SEXUAL DE VIH EN JOVENES HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON
HOMBRES EN BUENOS AIRES
Autores: Feijoo Cid, M (Departament Infermeria. Facultat de
Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha), Zalazar , V
(Fundación Huésped, Argentina), Moriña , D (Unit of Infections and
Câncer -Information and Interventions (UNIC-I&I), Catalan Institute of
Oncology (ICO)-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Espanha), Vásquez
Colet, M (Centre atenció primaria de salut de Barcelona-Eixample,
Espanha), Gun, A (Centro Médico Huésped. , Argentina), Yamamoto, C
(Yamamoto, Argentina), Sued , O (Fundación Huésped, Argentina)

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

11:30 às 12:50
Simpósios - CIICS | Sala 5
36 - Técnicas inovadoras na produção e análise de dados na pesquisa qualitativa
Ementa: A inclusão e difusão de novas técnicas na pesquisa qualitativa. Argumentos que
sustentam essas inovações e sua consistência metodológica.
11:30 às 11:45

ID 1352 - CARTOGRAFIA DA REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE: O
CUIDADO NA REDE CEGONHA E REDE ONCOLÓGICA
Autores: Jorge, M S B (UECE, Fortaleza, CE, Brasil), Carvalho, M R R
(UECE, Fortaleza, CE, Brasil), Costa, L S P (UECE, Fortaleza, CE, Brasil)

11:45 às 12:00

ID 1290 - MAPA FALANTE E ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM
ADOLESCENTES PUÉRPERAS: TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE
DADOS EM PESQUISA
Autores: Cremonese, L (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Ressel, L B
(UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), de Paula, C C (UFSM, Santa Maria,
RS, Brasil), Wilhelm, L A (Unicruz, Santa Maria, RS, Brasil), Prates, L
A (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Barreto, C N (Ulbra, Santa Maria,
RS, Brasil), Demori, C C (UFPel, Santa Maria, RS, Brasil), da Silva, S C
(UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)
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12:00 às 12:15

ID 2048 - ESTRATEGIA CONTRAFACTICA: UNA PROPUESTA DE
INNOVACION METODOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE
ARGUMENTOS
Autor: Huepe Ortega, G V (Facultad de Medicina, Universidad de
Chile, Chile)

12:15 às 12:30

D 2029 - ATIVIDADES LÚDICAS NA CONSTRUÇÃO DO
GENOGRAMA E ECOMAPA DA FAMÍLIA DE CRIANÇA COM
CÂNCER: POSSIBILIDADES EM PESQUISA QUALITATIVA
Autores: Rosani Manfrin Muniz (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Juliana Amaral Rockembach (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Bruna Knob Pinto
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Franciele
Budziareck das Neves (Universidade Federal de Santa Catariana,
Florianópolis, RS, Brasil), Aline Blaas Schiavon (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Michele Nachtigal Barbosa
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Aline da Costa
Viegas (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

12:30 às 12:50

Discussão do conjunto de trabalhos

13:00 às 16:00
E-pôster - CIICS | Centro de Eventos
9 - Apresentação oral de trabalhos científicos - E-pôsteres
Baixe a programação /Baje la programación

16:00 às 18:00
Mesa redonda - CIICS | Auditório Central
10 - Estudos Qualitativos com grupos sociais vulneráveis ou em situação de
vulnerabilidade
Palestrante: Jaime Alonso Caravaca Morera
Palestrante: Lilian Magalhaes
Palestrante: Martinho Braga
Palestrante: Saulo Ferreira Feitosa
Coordenador da mesa: Dra. Denise Gastaldo

VOLTAR AO ÍNDICE
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18:30 às 19:30
Abertura - CIICS | Auditório Central
21 - Cerimônia de Abertura

19:30 às 20:30
Conferência de Abertura - CIICS
Auditório Central
- Pesquisa qualitativa em saúde: fortalecendo a identidade e a colaboração
iberoamericana
Palestrante: Roberto Castro Perez
Coordenador: Dra. Jussara Gue Martini
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05/09/2018 (Quarta-feira)

09:00 às 12:00
Trilhas Dialógicas - Curso
Da Praia de Ingleses a Praia do Santinho
1 - Compartilhar ideias e experiências sobre a pesquisa qualitativa ( )
Trocar ideias e experiências sobre a pesquisa qualitativa enquanto se faz uma caminhada de
duração média em um lugar de beleza extraordinária que incluiu praia, dunas e inscrições
rupestres.Ministrante e instituição de vinculação - Ministrante: Márcia de Assunção Ferreira
09:00 às 16:00
Trilhas Dialógicas - Curso
Trilha da Costa da Lagoa
3 - Caminhada Dialógica Paulo Freire
Trocar ideias e experiências sobre concepção teórica, política e filosófica do pensamento
pedagógico libertador de Paulo Freire. Conscientização e diálogo. Emancipação/
libertação. Autonomia; Empowerment. Práxis. Círculos de Cultura. Itinerário de Pesquisa
em Saúde e sua relação com a pesquisa ação participante. Ministrante e instituição de
vinculação - Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann - Fabiano Antonini - Universidade
Federal de Santa Catarina/Brasil
09:00 às 18:00
Oficinas - Curso | Centro de Eventos
4 - Oficina
09:00 às 13:00

Sala 12 - A criança como participante da pesquisa qualitativa em
saúde / El niño como participante de la investigación cualitativa
en salud
O planejamento da pesquisa qualitativa com crianças. Os aspectos
éticos envolvidos. Técnicas de coleta de dados com crianças.
Disparadores de comunicação La planificación de la investigación
cualitativa con los niños. Los aspectos éticos involucrados. Técnicas
de recolección de datos con niños. Disparadores de comunicación
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
Jeanine Porto Brondani – Universidade Federal do Maranhão/Brasil
 Gimene Cardozo Bragam - Instituto Federal do Paraná

VOLTAR AO ÍNDICE
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09:00 às 13:00

Sala 7 - Teoria Fundamentada nos dados: perspectivas
metodológicas e aspectos operacionais / Teoria Fundamentada
en los Datos: perspectivas metodológicas y operativas
Reflexões sobre os aspectos metodológicos e operacionais da
Grounded Theory. Discussão a respeito da criação, desenvolvimento
e as especificidades da Metodologia. Reflexiones respecto a
los aspectos metodológicos y operativos de Grounded Theory.
Discusión acerca de la creación, el desarrollo y las especificidades de
la Metodología.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Maria Ribeiro Lacerda - Universidade Federal do Paraná/Brasil
 Otavio Muniz da Costa - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro/Brasil
 José Luís Guedes dos Santo - Universidade Federal Santa
Catarina/Brasil

09:00 às 13:00

Sala 2 - A narrativa e as práticas de saúde / La narrativa y las
prácticas de salud
A narrativa na formação clínica: a experiência de adoecimento e a
experiência do cuidado. A narrativa na pesquisa em saúde.
La narrativa en la formación clínica: la experiencia de enfermedad y
la experiencia del cuidado. La narrativa en la investigación en salud.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Alicia Navarro de Souza
 Eliana Goldfarb Cyrino - Faculdade de Medicina de Botucatu,
UNESP/Brasil
 Ivone Evangelista Cabral - Universidade Federal do Rio de
Janeiro/Brasil

14:00 às 18:00

Sala 6 - A pesquisa temática como método para a implementação
de um processo dialético de pesquisa e educação / La
investigacón temática como método para la implementación de
um proceso dialéctico de investigación y educación
Construir um espaço pedagógico para a construção coletiva de
conhecimentos acerca da “pesquisa temática” como método
para a implementação de um processo dialético de pesquisa e
educação no âmbito da educação para a saúde. Generar un espacio
pedagógico para la construcción colectiva de conocimientos
respecto a la “investigación temática” como método para la
implementación de un proceso dialéctico de investigación y
educación en el marco de la educación para la salud.
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Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Fernando Peñaranda Correa e Liliana Villa Vélez - Universidad
de Antioquia/Colombia
14:00 às 18:00

Sala 7 - A teoria fundamentada como ferramenta para a análise
de dado qualitativos / La teoria fundamentada com herramienta
para el análisis de dados cualitativos
Características gerais da análise de dados qualitativos, os dados
qualitativos, a codificação e os meios auxiliares de análise
Características generales del análisis de datos cualitativos, los datos
cualitativos, la codificación y los medios auxiliares al análisis.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Carmen de la Cuesta Benjumea- Universidad de Alicante/
Espanha

14:00 às 18:00

Sala 2 - Mapas corporais narrados: avançando na construção de
metodologias emancipatórias na pesquisa em saúde / Mapas
corporales narrados: avances en la construcción de metodologias
emancipatórias en la investigación en salud
Origens e fundamentos teóricos da metodologia Mapas corporais
narrados. Exemplos da sua utilização na área da saúde. Aspectos
metodológicos, éticos e logísticos da utilização de mapas corporais
narrados na pesquisa em saúde. A construção de mapas: exercícios
práticos Orígenes y fundamentos teóricos de la metodología Mapas
corporales narrados. Ejemplos de su utilización en el área de la
salud. Aspectos metodológicos, éticos y logísticos de la utilización
de mapas corporales narrados en la investigación en salud. La
construcción de mapas: ejercicios prácticos
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Lilian Magalhães - UFSCar/Brasil - Denise Gastaldo Universidade de Toronto/Canadá

14:00 às 18:00

Sala 12 - Oficina emancipatória como ferramenta de investigação
e produção de conhecimento em saúde / Oficina emancipatória
como herramienta de la investigación y producción de
conocimiento en salud
Apresentar desenvolvimento das oficinas emancipatórias como
ferramenta de investigação e produção de conhecimento em saúde.
Aplicar oficina emancipatória em saúde. Produzir conhecimento
coletivo sobre a prática em Saúde Coletiva a partir dos elementos
do processo de trabalho em saúde dos(as) participantes da oficina.

VOLTAR AO ÍNDICE

48 |

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

Presentar desarrollo de los talleres emancipatorios como herramienta
de investigación y producción de conocimiento en salud. Aplicar
taller emancipatorio en salud. Producir conocimiento colectivo sobre
la práctica en Salud Colectiva a partir de los elementos del proceso de
trabajo en salud de los (as) participantes del taller.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Aline Godoy Vieira
 Cássia Baldini Soares Universidade de São Paulo/Brasil
09:00 às 18:00
Rodas de Conversa - Curso | Hotel Canasvieiras Internacional - HCI
5 - Roda de Conversa
09:00 às 13:00

Sala 1 - Diálogo entre pesquisa qualitativa e saúde: as
possibilidades da Cartografia / Dialogicidad entre investigación
cualitativa y salud: possibilidades de la Cartografia
Experiências da Cartografia em pesquisas em saúde na produção de
dados no campo. Pesquisa-intervenção ou intervenção na pesquisa.
Pistas do método cartográfico. Experiencias de la Cartografía en
investigaciones en salud en la producción de datos en el campo.
Investigación-intervención o intervención en la investigación. Pistas
del método cartográfico.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Cristina Andrade Sampaio - Universidade Estadual de Montes
Claros/Brasil

09:00 às 13:00

Sala 2 - Ensino de Pesquisa Qualitativa na Área da Saúde:
realidades e propostas para o Brasil e Ibero-América / Enseñanza
de la investigacion cualitativa: realidad y retos para Brasil y
Iberoamerica.
Identificação das características atuais do ensino de pesquisa
qualitativa em saúde no Brasil e Ibero-América, nos desafios
enfrentados por professores e estudantes e nas melhores práticas
utilizadas para atingir um ensino de qualidade. Além disso,
apresentaremos um modelo de currículo interdisciplinar utilizado
no Canadá e discutiremos possíveis estratégias de colaboração
nacional e internacional. Identificación de las características
actuales de la enseñanza de la investigación cualitativa en salud en
Brasil e Iberoamérica, en los desafíos enfrentados por profesores
y estudiantes y en las mejores prácticas utilizadas para una
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enseñanza de calidad. Además, vamos a presentar un modelo de
currículo interdisciplinario utilizado en Canadá y a discutir posibles
estrategias de colaboración nacional e internacional.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Maria Inês Gandolfo Conceição - Alex Fraga
 João Tadeu de Andrade
 Rozilaine Redi Lago
 Lilian Magalhães
 Denise Gastaldo
Integrantes da Rede de Formação em Pesquisa Qualitativa em
Saúde Brasil-Canadá
09:00 às 13:00

Sala 3 - Educação Permanente em saúde: caminho para a integração
ensino pesquisa em saúde / Educación Continuada en salud: camino
hacia la integración enseñanza-investigación en salud
Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, princípios e diretrizes
constitucionais e sua contextualização no cenário atual. A Educação
Permanente em Saúde (EPS) como política pública para a formação
dos trabalhadores de saúde e integração da formaçãotrabalho
ou ensino-serviço. A problematização como metodologia no SUS
para reflexão de situações vivenciadas na formação e trabalho e
dos problemas que impedem a atenção integral. A experiência
do Grupo Quavisss no desenvolvimento de pesquisas qualitativas
em saúde. Sistema Único de Salud (SUS) brasileño, principios y
directrices constitucionales y su contextualización en el escenario
actual. La Educación Permanente en Salud (EPS) como política
pública para la formación de los trabajadores de salud e integración
de la formación-trabajo o enseñanza-servicio. La problemática como
metodología en el SUS para la reflexión de situaciones vivenciadas
en la formación y trabajo y de los problemas que impiden la
atención integral. La experiencia del Grupo Quavisss en el desarrollo
de investigaciones cualitativas en salud.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Fernanda de Oliveira Sarreta - Universidade Estadual Paulista/
Brasil
 Fernanda de Oliveira Sarreta - Grupo Quavisss
 Andreia Aparecida Liporoni - Grupo Quavisss
 Cláudia Helena Julião - Grupo Quavisss
 Gabriela C. Braga Bisco - Grupo Quavisss

VOLTAR AO ÍNDICE

50 |

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

14:00 às 18:00

Sala 1 - Produções e divulgação do conhecimento em Ciências
Sociais e Humanas em Saúde / Producciones y divulgación del
conocimiento en las Ciencias Sociales y Humanas en Salud
Fomentar um debate sobre os critérios de avaliação da produção
científica. Formas de produção e divulgação do conhecimento
sobre o processo saúde-doença e destacar justamente as menos
valorizadas na universidade contemporânea, como as que emanam
de atividades de extensão, de pesquisas avaliativas e estudos de
corte qualitativo. Fomentar un debate respeto a los criterios de
evaluación de la producción científica. Las formas de producción y
divulgación del conocimiento acerca del proceso saludenfermedad
y destacar justamente las menos valorizadas en la universidad
contemporánea, como las que emanan de actividades de extensión,
de investigaciones evaluativas y estudios de corte cualitativo.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Martinho Braga Batista e Silva - IMS-UERJ/Brasil - Leny Trad ISC-UFBA/Brasil
 Marcos Antônio Mattedi - FURB/Brasil

14:00 às 18:00

Sala 2 - Perspectivas teórico-metodológicas sobre a
medicalização da vida / Perspectivas teórico-metodológicas sobre
la medicalización de la vida
Perspectivas teórico-metodológicas sobre a medicalização da vida:
perspectiva histórica, perspectiva sociológica, a medicalização
na mídia, a medicalização nas redes sociais. Perspectivas teóricometodológicas respeto a la medicalización de la vida: perspectiva
histórica, perspectiva sociológica, la medicalización en la midia, la
medicalización en las redes sociales.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
Coordenadora:
 Sandra Caponi
Ministrantes:
 Matheus Acosta Dallman
 Karina Giusti
 Javier Guevara/ Fernanda Martinhago
 Ana Welter
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09:00 às 18:00
Cursos - Curso | Centro de Eventos
6 - Cursos
09:00 às 13:00

Sala 6 - Introdução à pesquisa-extensão sobre práticas
de integralidade do cuidado na saúde / Introducción a la
investigación-extensión sobre las prácticas de integralidad del
cuidado en salud
Apresentação e discussão da noção de “Pesquisa-Extensão em
Saúde” e suas principais contribuições no campo da Saúde Coletiva;
reflexão sobre conceitos chave; configuração de estratégias
metodológicas e de devolutivas de resultados e sistematização
das propostas de projetos locais. Presentación y discusión de la
noción de “Investigación-Extensión en Salud” y sus principales
contribuciones en el campo de la Salud Colectiva; reflexión sobre
conceptos clave; configuración de estrategias metodológicas y de
devolutivas de resultados y sistematización de las propuestas de
proyectos locales.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Roseni Pinheiro – Universidade do Estado do Rio de Janeiro/
Brasil

09:00 às 13:00

Sala 10 - Pesquisa Convergente Assistencial: uma abordagem
que une o a pesquisa e a prática assistencial / Investigación
Convergente asistencial: un enfoque que une la investigación y la
práctica asistencial
A Pesquisa Convergente Assistencial como uma abordagem de
pesquisa que articula a pesquisa e a prática assistencial em saúde:
bases teóricas e metodológicas. La Investigación Convergente
Asistencial como un abordaje de investigación que articula la
investigación y la práctica asistencial en salud: bases teóricas y
metodológicas.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Mercedes Trentini - Universidade Federal de Santa Catarina/
Brasil
 Denise Guerreiro- Universidade Federal de Santa Catarina/
Brasil

09:00 às 13:00

Sala 3 - Atlas.ti: um recurso promissor na análise de dados em
pesquisa qualitativa / Atlas.ti: un recurso prometedor en el

VOLTAR AO ÍNDICE

52 |

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

análisis de datos en investigación cualitativa
Recursos tecnológicos aplicáveis no processo de pesquisa: limites
e possibilidades. O desafio da análise de dados em pesquisa
qualitativa. O Software Atlas.ti: aspectos históricos, características,
utilidade e recursos. Manuseio do Software Atlas.ti. A constituição
da/s Hermeneutic Unit; a inserção de Documents; a seleção de
Quotations e a formulação de Codes; a elaboração de Memos. A
formação de Families e a articulação dos temas em Networks; e os
mecanismos de segurança para salvamento dos dados analisados
bundle e unbundle. A constituição de categorias analíticas e sua
relação com os objetivos da pesquisa e com o olhar teórico sobre
o tema/objeto da investigação. Recursos tecnológicos aplicables
en el proceso de investigación: límites y posibilidades. El desafío
del análisis de datos en investigación cualitativa. El software Atlas.
ti: aspectos históricos, características, utilidad y recursos. Manejo
del software Atlas.ti. La constitución de las Hermeneutic Units; la
inserción de Documents; la selección de Quotations y la formulación
de Codes; la elaboración de Memos. La formación de Families y
la articulación de los temas en Networks; y los mecanismos de
seguridad para el rescate de los datos analizados budle y unbundle.
La constitución de categorías analíticas y su relación con los
objetivos de la investigación y con la mirada teórica acerca del tema
/ objeto de la investigación.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Denise Pires – Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil
 Jacks Soratto - Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil
 Luís Alfredo Loaiza - Universidad del Valle/Colombia
09:00 às 13:00

Sala 4 - Revisão Sistemática Qualitativa / Revisión Sistemática
Cualitativa
O curso está organizado a partir das etapas de desenvolvimento
de uma revisão sistemática qualitativa: Introdução à pergunta
de pesquisa: o que é uma revisão sistemática; Bases de Dados;
Sistematização e organização dos resultados da busca;
Análise de Dados: Extração, categorização dos resultados
e instrumentos PRISMA, CASP e SUMARI–JBI; Metassíntese:
possibilidades e diferenças; Instrumento para avaliar Revisão
Sistemática Qualitativa: CONQUAL.
El curso está organizado a partir de las etapas de desarrollo de
una revisión sistemática cualitativa: Introducción a la pregunta de
investigación: lo que es una revisión sistemática; Bases de datos;
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Sistematización y organización de los resultados de la búsqueda;
Análisis de Datos: Extracción, categorización de los resultados
e instrumentos PRISMA, CASP y SUMARI-JBI; Metassíntesis:
posibilidades y diferencias; Instrumento para evaluar Revisión
Sistemática Cualitativa: CONQUAL.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Mariana Cabral Schveitzer - Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo/Brasil
09:00 às 13:00

Sala 8 - Ampliando olhares: a fotografia como modo de escuta e
ferramenta de investigação qualitativa / Ampliando miradas: la
fotografía como modo de escucha y herramienta de investigación
cualitativa
Estudo da fotografia enquanto estratégia de investigação na
pesquisa qualitativa; compreensão das particularidades da
pesquisa-ação-participativa; apresentação do photovoice como
modo de escuta e promoção de saúde; construção de “olhares”
enquanto participantes atrás das câmeras; desenvolvimento da
escuta a partir do “olhar do outro”.
Estudio de la fotografía como estrategia de investigación en la
investigación cualitativa; comprensión de las particularidades de
la investigación-acciónparticipativa; presentación del photovoice
como modo de escucha y promoción de la salud; construcción de
“miradas” como participantes detrás de las cámaras; el desarrollo de
la escucha a partir de la “mirada del otro”.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Maíra Ferro de Sousa Touso - UNIFRAN/Brasil

09:00 às 13:00

Sala 9 - A fenomenologia na pesquisa em saúde / La
fenomenología en la investigación en salud
A ideia da fenomenologia; Correntes fenomenológicas; A
fenomenologia existencialista de Heidegger; A fenomenologia
como método. Aplicação da fenomenologia em pesquisas. La idea
de la fenomenología; Corriente fenomenológica; La fenomenología
existencialista de Heidegger; La fenomenología como método.
Aplicación de la fenomenología en investigaciones.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Rosilda Veríssimo Silva - Instituto Superior Luterano Bom
Jesus/Brasil
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 Walter Ferreira de Oliveira - Universidade Federal de Santa
Catarina/Brasil
09:00 às 13:00

Sala 5 - Associativismo e Saúde: diálogos possíveis com a
pesquisa qualitativa / Asociativismo y Salud: diálogos posibles
con la investigación cualitativa
Introdução ao arcabouço teórico do associativismo, visando discutir
estratégias metodológicas que o envolvam com a temática da
saúde, dando destaque para as experiências de fortalecimento da
democracia, partindo-se de uma perspectiva ampliada de saúde.
Introducción al marco teórico del asociativismo, con el objetivo de
discutir estrategias metodológicas que lo involucren con la temática
de la salud, dando destaque a las experiencias de fortalecimiento de
la democracia, partiendo de una perspectiva ampliada de salud.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Douglas Francisco Kovaleski
 Zeno C. Tesser Jr
Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil

09:00 às 13:00

Hotel Canasvieiras Internacional (Sala 4) - Prática do Lean
Healthcare em serviços de assistência à saúde / Práctica del Lean
Healthcare en servicios de asistencia à saúde
Introdução ao Lean na assistência à saúde; principais razões que
geram o fluxo desconexo dentro dos serviços de saúde; ferramentas
Lean que geram menos desperdícios e filas, e mais qualidade
e segurança para os pacientes; exemplos de aplicações das
ferramentas Lean para melhorias do fluxo operacional; melhores
práticas do Lean nos serviços de assistência à saúde. Introducción a
Lean en la asistencia a la salud; principales razones que generan el
flujo desconectado en los servicios de salud; herramientas Lean que
generan menos desperdicios y colas, y más calidad y seguridad para
los pacientes; ejemplos de aplicaciones de las herramientas Lean
para mejorar el flujo operativo; las mejores prácticas de Lean en los
servicios de asistencia sanitaria.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Ângela Castello Branco – consultora Lean Six Sigma/Brasil

14:00 às 18:00

Sala 11 - A utilização da autoscopia em pesquisa qualitativa como
estratégia de estímulo ao processo reflexivo docente / Utilización
de la autoscopia en la investigación cualitativa como estrategia
de estímulo al proceso reflexivo docente
Base de conhecimentos para o ensino. Fontes do Conhecimento
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Pedagógico do Conteúdo. Modelo de Ação e Raciocínio Pedagógico.
Autoscopia em pesquisa qualitativa. Formação docente em Saúde.
Processo de formação e desenvolvimento profissional docente.
Prática crítico reflexiva sobre o processo ensino aprendizagem. Base
de conocimientos para la enseñanza. Fuentes del conocimiento
pedagógico del contenido. El modelo de Acción y Razonamiento
Pedagógico. Autoscopia en investigación cualitativa. Formación
docente en Salud. Proceso de formación y desarrollo profesional
docente. Práctica crítica reflexiva acerca del proceso de enseñanza
aprendizaje.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Daniela Maysa de Souza - Escola Técnica do SUS Blumenau/
Brasil
 Vânia Marli Shubert Backes - Universidade Federal de Santa
Catarina/Brasil
14:00 às 18:00

Sala 3 - Grupos focais: espaço dialético de problematização,
fortalecimento e identidade e prática política / Grupos focales:
espacio dialéctico de problematización, fortalecimiento e
identidad y práctica política
Refletir, compreender, vivenciar, discutir e compartilhar experiências
sobre o uso dos grupos focais para dentro do cenário da saúde.
Reflejar, comprender, vivenciar, discutir y compartir experiencias
sobre el uso de los grupos focales dentro del escenario de la salud.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Marilia Velardi - Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo/Brasil
 Teresita Alzate Yepes - Escola de Nutrição e Dietética.
Universidade de Antioquia/ Colômbia.
 Walter Ferreira de Oliveira - Universidade Federal de Santa
Catarina/Brasil - Alexandra Pava-Cárdenas-Faculdade de Saúde
Pública - USP/SP - Lúcia Dias da Silva Guerra-Faculdade de
Saúde Pública - USP e Centro Universitário Anhanguera/SP

14:00 às 18:00

Sala 8 - Avaliação de cursos da área da saúde pelo Método da
Roda / Evaluación de cursos del área de la salud por el Método de
la Rueda
Reunir as escolas que desejam participar da CAES, distribuir
materiais elaborados no conjunto destas participações e propiciar
interações para uma construção permanente que valorizam
a gestão e visa avaliar e aprimorar processos de mudanças na

VOLTAR AO ÍNDICE

56 |

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

formação dos profissionais da saúde. Reunir las escuelas que
desean participar de CAES, distribuir materiales elaborados en el
conjunto de estas participaciones y propiciar interacciones para
una construcción permanente que valoran la gestión y busca
evaluar y perfeccionar procesos de cambios en la formación de los
profesionales de la salud.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Nilce Maria Campos Costa - Universidade Federal de Goiás./
Brasil
 Jodete Barbosa Lampert - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul/Brasil
 Rosana Alves - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de
Misericórdia de Vitória/Brasil
 Fabiana Aparecida da Silva - Universidade do Estado de Mato
Grosso/Brasil
14:00 às 18:00

Sala 4 - Curso introdutório em pesquisa integrada à prática
na área da saúde e assistência social / Curso introductorio en
investigación integrada a la práctica en el área de la salud y
asistencia social
Concepções e práticas relativas à pesquisa na área da assistência
social e da saúde. Princípios do construtivismo e da dialogicidade
como base da aprendizagem e da produção de conhecimentos
significativos. Pesquisa integrada à prática como ferramenta de
formação e desenvolvimento profissional. Etapas da pesquisa
integrada à prática. Características e princípios da pesquisa
integrada à prática. Conceptos y prácticas relativas a la investigación
en el ámbito de la asistencia social y de la salud. Principios del
constructivismo y de la dialogicidad como base del aprendizaje
y de la producción de conocimientos significativos. Investigación
integrada a la práctica como herramienta de formación y desarrollo
profesional. Etapas de la investigación integrada a la práctica.
Características y principios de la investigación integrada a la
práctica.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Maria Elisabeth Kleba - Universidade Comunitária da Região
de Chapecó/Brasil
 Cyrilla van Donj - Universidade de Ciências Aplicadas (HAN),
Nijmegen/Holanda.
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09:00 às 18:00
Cine Debate - CIICS | Centro de Eventos
11 - Cine Debate
09:00 às 13:00

Sala 1 - Medicalização da vida: cinedebate do filme “Take your
pills” / Medicalización de la vida: cinedebate de la película “Take
your pills”
A medicalização de importantes eventos da vida como estratégia
biopolítica: em foco a infância e a performance escolar. La
medicalización de importantes eventos de la vida como estrategia
biopolítica: en foco la infancia y la performance escolar.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Marta Verdi - Diego Diz Ferreira
 Leandro Molina
 Maria Esther Baibich
Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil

14:00 às 18:00

Sala 1 - Reflexividade na pesquisa qualitativa: cinedebate do
filme “Humano-uma viagem pela vida” / Reflexividad en la
investigación cualitativa: cinedebate de la película “Humano-un
viaje por la vida”
As questões morais como essência da humanidade. O caráter
compreensivo, relacional e reflexivo dos métodos qualitativos. O
sentido ético e social das pesquisas qualitativas. Las cuestiones
morales como esencia de la humanidad. El carácter comprensivo,
relacional y reflexivo de los métodos cualitativos. El sentido ético y
social de las investigaciones cualitativas.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Mirelle Finkler
 Doris Gomes
 Rodrigo Moretti Pires
 Juliara Bellina Hoffmann
Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil

14:00 às 18:00

Sala 5 - Ética em pesquisa qualitativa: cinedebate do filme
“Experimentos” / Ética en investigación cualitativa: cinedebate de
la película “Experimentos”
A partir da reflexão do filme “Experimentos”, o qual retrata a
história do pesquisador estadunidense Stanley Mingran e seus
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controversos experimentos psicológicos sobre o comportamento
humano, questões relativas a ética procedimental e a reflexividade
ética na pesquisa são debatidos. A partir de la reflexión de la
película “Experimentos”, que retrata la historia del investigador
estadounidense Stanley Mingran y sus controvertidos experimentos
psicológicos sobre el comportamiento humano, las cuestiones
relativas a la ética procedimental y la reflexividad ética en la
investigación van a ser debatidas.
Ministrante e instituição de vinculação / Profesor y vinculante de la
institución
 Fernando Hellmann
 Maria Esther Baibich
Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil

13:00 às 14:00
Intervalo - CIICS | Livre
23 - Intervalo

16:30 às 18:30
E-pôster - CIICS | Centro de Eventos
24 - Apresentação oral de trabalhos científicos - E-pôsteres
Baixe a programação /Baje la programación
20:30 às 00:00
Atividade Social - CIICS | Hotel Canasvieiras Internacional - HCI
- Festa de Confraternização com Jantar - Com Música ao Vivo
20:30 às 00:00
Atividade Social - CIICS | Hotel Canasvieiras Internacional - HCI
41 - Festa de Confraternização com Jantar - Com Música ao Vivo
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06/09/2018 (Quinta-feira)

08:30 às 10:30
E-pôster - CIICS | Centro de Eventos
Baixe a programação /Baje la programación

08:30 às 10:30
Vídeos - Apresentação de vídeos | Sala 1
43 - Apresentação de Vídeos
2619 - CARTOGRAFIAS DE PRÁTICAS CORPORAIS NA ATENÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIAS
DO OBSERVATÓRIO SAÚDE EM MOVIMENTO.
2153 - DOCUMENTÁRIO OLHARES TRANS-VERSOS.
2225 - DOCUMENTÁRIO: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E PRÁTICA EM UM PROCESSO DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE NA REDE DE SAÚDE MENTAL.
2305 - HEMOTERAPIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA: RECORTES HISTÓRICOS.
1955 - MODELO TEÓRICO DE DUBOIS E ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICO-CATEGORIAL
NA PESQUISA DA ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS EM GESTÃO DE LEITOS.
1808 - NARRATIVAS DAS MULHERES COM CÂNCER SUBMETIDAS A BRAQUITERAPIA
GINECOLÓGICA.
2223 - DA PESQUISA À PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE COMPROMISSO SOCIAL DE ESTUDO
SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO
08:30 às 10:30
Vídeos - Apresentação de vídeos | Sala 5
44 - Apresentação de Vídeos
1649 - O ACESSO A CIRURGIAS ELETIVAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO:
DIFICULDADES NA HUMANIZAÇÃO E INTEGRALIDADE EXPRESSAS EM DRAMATIZAÇÃO.
2257 - OFICINA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - EDPOPSUS II/RS.
1924 - USO DO VÍDEO COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM SOBRE A TERRITORIALIZAÇÃO
NA ATENÇÃO BÁSICA.
1990 - CONSULTA DE ENFERMAGEM NO EXAME DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO
UTERINO: A VISÃO ACADÊMICA SOBRE A PRÁTICA HUMANIZADA.
2557 - SAÚDE DO TRABALHADOR: RODA DE CONVERSA COM CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DA ASSOCIAÇÃO ECO RECICLA NA CIDADE DE MANAUS.
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2290 - A DRAMATIZAÇÃO COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA
DISCIPLINA DE HUMANIZAÇÃO NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA

09:00 às 10:00
Rodas de Conversa - CIICS | Auditório Central
- Comemoração dos 15 anos do CIICS / Conmemoración de los 15 años de CIICS
Coordenador: Fernando Peñaranda

10:00 às 10:30
Intervalo - CIICS | Livre
42 - Intervalo

10:30 às 12:30
Mesa redonda - CIICS | Auditório Central
8 - As mídias e as redes sociais na pesquisa qualitativa
Palestrante: Jorge Urias-Vazquez
Palestrante: Angel Martinez Hernaez
Palestrante: Inesita Soares de Araujo
Coordenador da mesa: Dr. Francisco Javier Mercado Martinez

12:30 às 14:00
Intervalo - CIICS | Livre
25 - Intervalo
14:00 às 16:00
Mesa redonda - CIICS | Auditório Central
16 - Parcerias Internacionais em pesquisa qualitativa: obstáculos e propostas na
colaboração Iberoamericana
Palestrante: Fernando Bertolotto
Palestrante: Leny Alves Bomfim Trad
Palestrante: Mauro Serapioni
Coordenador da mesa: Dra. Josimari Telino de Lacerda
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16:00 às 17:30
Café Científico - CIICS | Centro de Eventos - Piso inferior
17 - Conversa com autor (lançamento de livros)
16:00 às 17:30

A CONVERGÊNCIA DE CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DE
SAÚDE: UMA RECONQUISTA DA PCA
Autores: Mercedes Trentini, Lygia Paim, Denise Guerreiro.

16:00 às 17:30

SAÚDE PENITENCIÁRIA NO BRASIL: PLANO E POLÍTICA
Autor: Martinho Silva.

16:00 às 17:30

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DO CUIDADO DE
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
Autores: Juliana Balbinot Reis Girondi, Luciara Fabiane Sebold, Maria
Lígia dos Reis Bellaguarda, Neide da Silva Knihs, Lúcia Nazareth
Amante, Keila Cristine Do Nascimento, Ana Graziela Alvarez.

16:00 às 17:30

VERSUS SANTA CATARINA: ITINERÁRIOS (TRANS) FORMADORES
EM SAÚDE
Autores: Cláudio Claudino da Silva Filho, Carlos Alberto Garcia
Júnior, Douglas Francisco Kovaleski.

16:00 às 17:30

METODOLOGIA DA PESQUISA PARA ENFERMAGEM E SAÚDE:
DA TEORIA À PRÁTICA – TOMO II
Autores: Dra Maria Ribeiro Lacerda, Dra Renata Perfeito Ribeiro, Dra
Regina Gema Santini Costenaro.

16:00 às 17:30

PARADIGMA DE ENFERMERÍA: INSTRUMENTO DE CUIDADO
Autores: Cleotilde García Reza, Vicenta Gómez Martínez, Lorena
Chaparro Díaz, Andrea Guadalupe Sánchez Arias, Gloria Solano Solano.

16:00 às 17:30

PLANTAS MEDICINAIS DO BIOMA PAMPA NO CUIDADO EM SAÚDE
Autores: Rita Maria Heck, Marcia Vaz Ribeiro, Rosa Lia Barbieri.

16:00 às 17:30

EDUCAÇÃO MÉDICA NO BRASIL
Autores: Nildo Alves Batista, Rosana Quintella Brandão Vilela, Sylvia
Helena Souza da Silva Batista.

16:00 às 17:30

DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS: TUBERCULOSE,
HANSENÍASE, HEPATITES VIRAIS, HIV/AIDS
Autores:Sabrina da Silva de Souza, Denise Maria Guerreiro Vieira da
Silva, Betina Hörner Schlindwein Meirelles.

16:00 às 17:30

PAULO FREIRE - A BONITEZA DE ENSINAR E APRENDER NA SAÚDE
Autores: Marta Lenise do Prado e Kenya Schmidt Reibnitz
DIÁLOGOS SOBRE O ENSINO NA SAÚDE - VIVÊNCIAS DE E
ORIENTAÇÃO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE
Autores: Maria Elisabeth Kleba, Marta Lenise do Prado e Kenya
Schmidt Reibnitz

16:00 às 17:30
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16:00 às 17:30

ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA: INTERFACES DO CUIDADO NA
DOENÇA RENAL CRÔNICA
Autores: Eda Schwartz; Fernanda Lise; Bianca Pozza dos Santos
(Organizadoras)

16:00 às 17:30

PESQUISA QUALITATIVA NO CONTEXTO DA FAMÍLIA E
COMUNIDADE: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E REFLEXÕES
Autores: Rosa Maria Stefanini Macedo, Ida Kublikowski, Carmen
Leontina Ojeda Ocampo Moré

17:30 às 18:30
Conferência Final - CIICS | Auditório Central
18 - Pesquisa qualitativa em saúde: desafios e perspectivas para continuar o caminho
Palestrante: Marta Lenise do Prado
Coordenador: Dra. Carmen de La Cuesta

18:30 às 19:00
Encerramento - CIICS | Auditório Central
19 - Sessão de Encerramento

CONFERÊNCIAS*
*Constam desses anais somente os textos
das conferências que foram disponibilizadas
pelos palestrantes
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Mesa redonda 1:
Estudos qualitativos com populações vulneráveis
Saulo Ferreira Feitosa – Brasil
Jaime Caravaca Morera– Costa Rica
Liliam Magalhães – Brasil/Canadá
Martinho Braga – Brasil
Coordenadora da mesa: Denise Gastaldo – Universidade de Toronto/Canadá

CUERPOS INTERSECCIONALES: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL
SEXO-SERVICIO ENTRE MUJERES TRANSEXUALES Y TRAVESTIS
Jaime Alonso Caravaca-Morera*

INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad corporificada en las estructuras de enunciación transexuales y travestis
frente al sexo-servicio como (casi)única actividad posible a ser ejecutada es conocida en
razón de otras condiciones y determinaciones sociales como la pobreza, las violencias y el
uso de sustancias psicoactivas.
En cuanto la urbanización (des)planificada y el crecimiento socioeconómico capitalista de
las ciudades se presentan como un sello que amenaza con desestabilizar las demarcaciones
estructurales en los imaginarios creados para los (mal llamados) ciudadanos comunes,
aparece en juego la figura de – no pocas – mujeres travestis† y transexuales que ejercen
el sexo-servicio, como elementos que subvierten la inteligibilidad paradigmática atribuida
artificialmente a los sexos, clases, etnias, cuerpos, géneros y sexualidades.
Su imagen es visualizada por las miradas inquisidoras que las categorizan como mercaderes
y mercancías simultáneamente. Simbolizando consecuentemente, la fragmentación del
sujeto moderno y la separación radical entre lo erótico, el placer y el amor.1
Parece ser que la moral (aún prevaleciente) extremadamente rígida de nuestra época,
condena las relaciones íntimas y las coloca en el dominio del pecado irracional – esto es
lo que denomino de paradigma de la condenación religiosa y la medicalización de los
comportamientos sociales que aún cierna prevalentemente en nuestras sociedades
latinoamericanas.
* Doctor en Enfermería. Profesor e investigador Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
E-mail: jaimealonso. caravaca@ucr.ac.cr
†

En este trabajo, los discursos políticos de afirmación de identidad de género estuvieron representados a través de dos figuras: las mujeres autoidentificadas como travestis y las mujeres transexuales. Al no ser mi objetivo marcar ninguna jerarquía
entre sus discursos y vivencias, opté por no utilizar el neologismo trans, para respetar, visibilizar y reafirmar de una forma taxativa sus especificidades, actuaciones y realidades situacionales. De esta forma, considero que ser (o estar) travesti o transexual,
depende únicamente del proceso de autoreconocimiento con su grupo de sociabilidad y/o movimiento político.
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Me parece que una respuesta plausible para la permanencia de este pensamiento
arcaico en el imaginario sociocognitivo, sería la relación (evidentemente constituyente y
constitutuva) existente entre la emergencia del miedo suscitado de frente al proceso de
desterritorialización de la subjetividad, vividos con las transformaciones de la sociedad
urbano-industrial-capitalista, con la conquista de determinados espacios y derechos de
la mujer en el escenario público, apuntando para la idea de una posible “igualación” de la
condición de los sexos.
Así, la construcción del sexo-servicio como un fantasma social, ha alcanzado algunos blancos
estratégicos para reafirmar los discursos y normas implícitas de lo que una persona debe y
no debe realizar en términos conductuales para no ser considerado un(a) sexo-servidor(a).2
Recordando que esta palabra posee una función dual en el estricto sentido semántico: es un
sustantivo y un adjetivo que es capaz de instituir las fronteras simbólicas que no convienen
ser ultrapasadas. Al tiempo que organiza las relaciones sexuales (mayoritariamente coitales)
en el espacio textual urbanístico de la ciudad, especialmente destinado a la evasión, a los
encuentros fortuitos y a las transacciones materio-corporales.
La figura de la mujer travesti y transexual que vende un producto carnal, debe ser siempre
considerada como una otredad que creó como mecanismo de defensa, un nomadismo
orgánico y una apropiación de una heterotopía que imposibilita la captura y el involucramiento
emocional con sus clientes, con la finalidad de garantizar el orden en el desorden de las
pasiones y los deseos sexuales propios y ajenos. Al tiempo que gambetean las estrategias
necropolíticas que las invisibilizan y excluyen de otros espacios de socialización.
El campo constituido en torno de estos cuerpos que no se encajan en la matriz
heterocisnormativa organizadora de la realidad espacial, pasó a resignificar innúmeras prácticas
vinculadas a los deseos y fantasías coaccionados por las leyes y normativas morales y sociales.
Por su vez, los procesos de modernización, crecimiento económico, explosión demográfica y
desterritorialización de las subjetividades impulsaron la ampliación de estas figuras ávidas.3
En este sentido, la actividad del sexo-servicio realizada por mujeres travestis y transexuales,
debe ser comprendida como un fenómeno social (ni tan) hodierno, extremamente complexo,
que atraviesa los sótanos más profundos de la sociedad y que posee múltiples derivaciones.
En otras palabras, como un concepto que integra macro-intersecciones económicas,
laborales, sexuales, corporales, morales y relativas al género.
De frente a esta realidad y reconociendo que el debate sobre la actividad sexual en Costa
Rica, Brasil y otros países de Iberoamérica, efectuada por investigadores cualitativos en
Salud, es limitado y se encuentra aún permeado por posturas significativamente ortodoxas,
surge esta reflexión que objetiva analizar desde un abordaje interseccional, las voces que
mujeres auto-identificadas como travestis y transexuales han compartido conmigo durante
mis investigaciones cualitativas desarrolladas en el doctorado y post-doctorado.
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DESARROLLO
La espacialidad de la calle y sus expresiones corporizadas en semánticas transexuales y
travestis permite reconocer que estos (no) lugares deben ser pensados como escenarios
sociales de construcción y aprendizaje que funcionan como camerinos, bastidores y palcos
para el proceso de performatización y re-afirmación con el género identificado. Es aquí, en
los diferentes territorios de batalla – forma émica que este claustro poblacional utiliza para
denominar y representación social de la mal llamada prostitución – que muchas mujeres
travestis y transexuales vieron concretizados sus anhelos de reconocimiento.
Así, las geografías apuntadas por visiones feministas nos permiten mapear y encontrar
nuevas rutas analíticas para evidenciar las inequidades (injustas, evitables e innecesarias)
a las cuales se exponen las mujeres transexuales y travestis al ejercer el sexo-servicio en los
diferentes horizontes iberoamericanos en donde nos localicemos.4
Existe una constatación que afirma que el (no-)espacio calle es organizado de forma sexista y
que funciona como elemento de ordenamiento de las relaciones e interacciones entre los seres
humanos que por ella transitan (o habitan). Sobre esta concepción podríamos inclusive identificar
una línea (que parece más bien una frontera) bastante densa formada por micro-elementos que
llamaremos de mediadores sociales de diferencia‡, que son capaces de dividir, clasificar y marcar
a los seres considerados como humanos de los subhumanos y de los no-humanos.
El anterior proceso lo denomino de dinámica de humanización/bestialización de la sociedad.
Porque aunque seamos conscientes de la existencia de una conceptualización aristotélica
de seres humanos como seres sociales, cuya principal diferencia que nos distancia de los
animales/bestias es la socialización e interaccionismo racional, es posible afirmar que no
todos nosotros somos capaces de ser reconocidos como tales, principalmente cuando
poseemos marcas de anormalidad foucaultiana y no entramos en la inteligibilidad que las
normas segregacionistas dictan.
De forma complementaria y prosiguiendo con la reflexión sobre mediadores sociales de
diferenciación, podríamos localizar una lista casi infinita de estos elementos gracias a la teoría de
la interseccionalidad hodierna. Hablo aquí de sexos interactuando con cuerpos que por su vez
interactúan con géneros, sexualidades, estatus migratorios, edades, discapacidades, etnias, clases,
entre otros sistemas axiales que son capaces de producir posibilidades de ser, estar y existir.
Pero que, además, delimitan itinerarios que otorgan significados a los ciudadanos y los
convierte en seres humanos (o los apartan de este privilegio). Los procesos de humanización/
deshumanización a los que hago referencia dialogan en la lógica que existen y confluyen
infinitas estructuras que tornan la exclusión aún más evidente en las vidas de las mujeres
transexuales y travestis.5
Llamados por históricamente de marcadores sociales porque producen cicatrices casi indelebles en los cuerpos e imaginarios de quien los portan.
‡
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Esta descripción de lógica perversa hace con que las tecnologías de poder poscolonial se
ejerzan a favor de una segregación abyecta de estos cuerpos – que en las palabras butlerianas
– no importan. A lo largo de las diferentes investigaciones cualitativas que he tenido la
oportunidad de dirigir, las voces polifónicas y multivariadas me han ayudado a identificar al
sexo-servicio como una línea de fuga en la constelación sociopolítica de los códigos normativos
convencionales. Es decir, como un lugar de desterritorialización intensiva y de constitución de
nuevos territorios de “ser/estar” entre sótanos y áticos subversivos y callejeros.
Las calles son palcos producidos y reproducidos por los juegos de intertextualidad, cuyos
espacios son compuestos por las historias de vida de las mujeres transexuales y travestis que
se resisten a la exclusión y al no reconocimiento del derecho a la ciudad, salud educación,
vivienda digna, alimentación, participación política y cultural, condiciones de trabajo
equitativo y seguridad social.6
La calle como uno de los elementos centrales de la representación social del sexo-servicio
según mi investigación posdoctoral es producida tanto por lo visible – edificaciones,
transeúntes – como por lo contradictoriamente invisible – moradores permanentes de este
no-lugar y por los seres que realizan actividades que para la norma son ilícitas.
El sexo-servicio se configuró, por lo tanto, como un espacio donde pueden emerger otros
modos de funcionamiento corporal y sexual – anárquicos, microscópicos, alternativos,
subversivos, furtivos y diferenciados – más que como un lugar de transgresión del interdicho
sexual, como en general es analizado. En este sentido, las evocaciones de las experiencias
sexuales en las calles se convierten en una aleación paradoxal entre la auto-aceptación
identitaria y el rechazo casi-permanente con otros protagonistas sociales.
Complementariamente, en los territorios de pseudo-placer, se viven posibilidades de pérdida
identitarias en las relaciones de poder sexo-genéricas y de desterritorialización subjetiva,
al invertirse en performances semánticas y al dramatizarse situaciones que abren espacio
a la manifestación de pulsiones irreprimibles que no pueden ser realizadas en escenarios
naturalizados – dichos de habituales.7
Los escenarios y los universos de prácticas sexuales urbanas vinculadas al sexo-servicio
entre mujeres transexuales y travestis asocian su imagen a la modernidad líquida. Esto es,
como un cuerpo mítico y alegórico, donde otras diferencias negadas, se pueden instalar en
una sociedad que lidia con dificultad con las transformaciones urbanas y gentrificadas que
alteran la condición femenina y los atributos de la feminidad.
La actividad compleja y laberíntica que fue desarrollada en estas investigaciones aparece recubierta
con múltiples sentidos y elementos urbanos, que permean osmóticamente los cotidianos y las
realidades itinerantes. A este respecto resulta fundamental resaltar que tales elementos no son
estáticos y/o definitivos y si, percepciones que se entrecruzan y dialogan. Al tiempo que disocian
de forma concomitante el placer del dinero, el amor del sexo y las drogas del riesgo.
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En las entrelíneas de los elementos del análisis desarrollado, es posible visualizar que la
heterotopía calle se coloca como espacio metafórico de establecimiento de colaboraciones y
redes que se constituyen a partir de diferentes contextos de interacción. En este complejo campo
de redefinición del sentido lego-seglar, el sexo-servicio se presenta como una – sino la única –
oportunidad laboral, evidenciando la (difícil) realidad a la que éstas mujeres están sometidas, en
una lógica de intensificación de la violencia institucional, tan endémica en otros espacios.8
Ciertamente, el ámbito de la calle y sus códigos de organización y sobrevivencia, funcionan
como el background en el cual la familia, el afecto, el trabajo y la violencia institucional, toman
forma y alcanzan las más diversas configuraciones a lo largo de sus caminos recorridos.
En la misma óptica, el contenido de las voces y de sus narrativas, muchas veces fueron
suficientes para expresar por sí solo, toda la complejidad de las tramas constituidas en
sus itinerarios de vida y transcursos cotidianos. Ellos mismos reforzaban el impacto que la
inefabilidad de sus palabras dejó trasparecer y, el sufrimiento y la violencia enfrentada como
marca registrada del ser una sexo-servidora travesti o transexual.
Se destaca con efecto, la violencia como un fenómeno de causalidad compleja, que involucra
diversas dimensiones de la experiencia humana y que es probablemente el elemento más
concéntrico del núcleo de las representaciones de las historias de vida de las mujeres
vulnerabilizadas.9
Tal fenómeno gana contornos decisivos en la contemporaneidad, pues dramatiza causas
emergentes y las sitúa en el debate público. En concreto, en las investigaciones cualitativas
que he realizado, se mostró que, en los itinerarios de las travestis y transexuales, la violencia
es una constante que se manifiesta incisivamente de múltiples formas.10
Abordando más fácticamente esta cuestión, es posible afirmar que la violencia contra
mujeres travestis y transexuales en Iberoamérica aumenta de forma – brutal – expresiva y
acelerada. Sin embargo, la misma no es contabilizada de forma precisa por diversos motivos.
Uno de ellos, se vincula a que los censos que realizan los países aún no contemplan preguntas
específicas sobre la identidad de género, no existiendo, por lo tanto, datos oficiales sobre
cuántas personas se identifican como travestis y transexuales, y que simultáneamente sufren
de algún tipo de violencia.
Aun así, podemos reconocer que ésta existe y que marca su presencia de formas diversas,
significativas y letales. Las causas de todas estas formas de violencia son siempre
multidimensionales, sistemáticas, extremas y simbólicas. Recordando que la noción
de simbolismo aquí dice al respecto de un lugar que habla de estigma, prejuicio y
aprisionamiento identitario, de transgresión, de movilidad, de migraciones, de derivas y de
continuas trasformaciones.3
Así, pienso que el lugar simbólico ocupado por los participantes cualitativos como las mujeres
travestis y transexuales que realizan el sexo-servicio está simultáneamente, marcado por
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la estigmatización, agresiones polifónicas y por la estereotipia. Al contrario de localizar la
violencia como fenómeno homogéneo, las mujeres transexuales y travestis insisten en la
particularidad de la violencia por ellas sufrida, apuntando su carácter diverso.
A través de esta impronta, la violencia se muestra, por lo tanto, como el fruto de un orden
(in)moral, producido y sustentado dentro de un cuadro de relaciones de poder, que replica
formaciones culturales, moldeando, retorciendo, doblando y frecuentemente, fracturando
la vida de las personas que escapan a la inteligibilidad sexual y/o genérica.11-13
De forma similar, la experiencia en el sexo-servicio de las mujeres travestis y transexuales
revela cómo la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, el riesgo, el peligro, las
vulnerabilizaciones y el estigma son cruciales en el proceso de legitimación, normatización y
simplificación de sus identidades. Asimismo, forman parte de las realidades que se alinean en
los discursos sobre el enfrentamiento costumero contra la abyección de la cual son víctimas.
Consecuentemente, las representaciones sociales del sexo-servicio (y sus elementos
constituyentes) componen un lenguaje político que busca la reivindicación (o reconocimiento)
de sus derechos al tiempo que, reafirmar la necesidad de aprecio a su transcondición y a los
mediadores sociales de diferencia que permean sus cuerpos, sexos, géneros, sexualidades,
razas, espiritualidades y clases.
Trabajar con esta perspectiva interseccional permite en primer lugar, no continuar intentando
aprender o analizar la realidad del sexo-servicio trans, a través de un u otro concepto aislado, más
pensar en las categorías de clasificación de los sujetos, de forma relacional, dinámica y articulada.14
Las trans-experiencias vivenciadas por medio de estas categorías no son disociadas unas de
las otras, y mucho menos podrían ser combinadas como piezas de un rompecabezas lúdico.
Por este motivo, debemos pensarlas como categorías articuladas, que existen de forma
interaccional y contextual.
De esta manera, los elementos que forman parte de la vivencia corporal del sexo-servicio
yuxtapuestos con los mediadores sociales de diferenciación, son significados de manera
diferente según la localización del individuo, dentro de las relaciones globales del poder.
Así, la categoría “mujer transexual o travesti” tiene su propia especificidad constituida dentro
y a través de configuraciones históricamente específicas en las relaciones de género. Su flujo
semántico asume significados específicos en discursos de diferentes femineidades.
La diferencia y pluralidad de estas identidades ininteligibles ni siempre es comprendida
como un marcador de jerarquía y opresión. Sin embargo, entendemos que toda
formación discursiva es un lugar de poder y el poder es constituido, en la alta modernidad,
performáticamente en las prácticas económicas, políticas y culturales.11
Evidentemente, que además de tener su ciudadanía sistemática interceptada, las mujeres
transexuales y travestis que ejercen el sexo-servicio, normalmente además se deparan con
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los problemas de subyugación al poder, a la desigualdad de clases, de género, de sexualidad,
de sexo y de etnia.
No es posible, por lo tanto, suponer un entendimiento sobre las trayectorias de estas mujeres
sin considerar la marca que la exclusión por la identidad de género y la actividad realizada
imprimieron en la construcción de sus identidades, impactando la emergencia de muchos
otros fenómenos de vulnerabilización.
Abundantes variaciones y campos simbólicos nos alcanzan y nos completan cuando
el tema en discusión son las vivencias polifónicas de identidades subversivas en el
mundo contemporáneo. Por lo tanto, lo que la investigación cualitativa en poblaciones
vulnerabilizadas nos exhibe es la necesidad de un rescate teórico de la dignidad de todo
y cualquier ser humano, así como la necesidad de humanizar los claustros poblacionales
ininteligibles, reconociendo su ciudadanía (que en este momento permanece en su sentido
lato, como una ciudadanía precaria).
CONSIDERACIONES FINALES
La experiencia del sexo-servicio comúnmente se presenta de manera híbrida en las historias
de vida de las mujeres travestis y transexuales, pues parecen combinar diferentes elementos
cargados para formar su perfil cromatizado.
Invirtiendo todas sus energías en el cultivo de sus imágenes y performatividades, las mujeres
travestis y transexuales (re)significan el sexo-servicio con un sentido más profundo. Los
juegos de seducción parecen no disolver la violencia, los miedos, riesgos y los deseos de
sobrevivir por detrás del mercado capitalista del cuerpo y de los peligros implícitos en las
llamadas “transacciones sexuales”.
A este respecto, me parece que el arquetipo del sexo-servicio se presenta como un espacio
hostil de pertenencia fundamental para entender el “universo travesti y transexual”, donde la
calle es diseñada como un espacio heterotópico de referencias, hasta para aquellas que no
buscan únicamente clientes, más un lugar de reconocimiento.
Así, conforme pude percibir en el material cualitativo recolectado durante casi seis años, que
el proceso de construcción identitaria de estas mujeres, insertas en el contexto de las calles,
se torna extremamente frágil, teniendo en consideración la articulación en sus trayectorias
de tres (entre cientos de) exclusiones: de vivir la mayoría del tiempo a merced de la calle, de
ser mujeres y de ser travestis/transexuales.
Finalmente, la desvalorización en función de la condición de género se expresa en la
postura de subalternidad en la actividad sexual, en el relacionamiento con el cliente y en la
banalización de la violencia sufrida. Por esta razón, la propuesta decurrente de esta reflexión,
se vincula con la crítica reflexiva que asocia directamente el pensar en la violencia – como
el componente aparentemente más central de la representación social – de una forma más
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amplia: como relación de poder y violación de derechos que se inscriben primeramente en
el campo simbólico.
La preponderancia de este pensamiento ampliado evita la implantación de guiones intrapsíquicos e interpersonales que intenten aprisionar e impedir que las diferencias de género
y sexual se expresen como diversidad, tanto en el nivel empírico, cuanto en el nivel de las
relaciones e interacciones sociales, subjetivas e identitarias.
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VULNERABILIDADE EM INSTITUIÇÕES
Martinho Braga Batista e Silva
Instituto de Medicina Social
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Boa tarde a todas e a todos!
Será muito importante conversar com os colegas que me antecederam sobre as possíveis
pontes entre esse conjunto de instituições, como Comitês de Ética em Pesquisa voltados para
a proteção dos participantes de pesquisa, Serviços de Proteção ao Índio que antecederam a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) na tutela da população indígena, Centros de Cidadania
criados para defender os direitos da população LGBT, bem como aquelas que protegem
os direitos dos imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, todos estabelecimentos
criados com a missão de proteger, todos eles abordando indivíduos identificando-os como
potencialmente “vulneráveis”. Retomarei esse assunto ao final da apresentação.
Não se trata de um dia propriamente feliz para mim, tenho que iniciar dizendo isso a vocês,
pois estudei naquela instituição que vocês viram pegar fogo na televisão e outras mídias: o
Museu Nacional. Para mim, além da perda irreparável do patrimônio cultural e histórico, esse
acontecimento também é chocante por outras razões. O incêndio da minha escola, do lugar
no qual realizei minha pós-graduação, aponta para algo irrecuperável no plano pessoal e
existencial: não consultarei mais aqueles livros naquela biblioteca, meus amigos que lá são
professores não poderão mais recuperar suas notas de campo que não foram digitalizadas,
meus alunos que também fazem disciplinas por lá não terão mais a oportunidade de
conversar sobre o que estão lendo enquanto apontam para a memória viva da humanidade,
do planeta e da nação.
A última vez em que me senti tão abalado assim foi quando a Marielle Franco, vereadora do
PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), foi assassinada. Eu a tinha conhecido antes dela se
tornar vereadora, quando da campanha, em um momento no qual ela conversava comigo
e outros colegas do que ela chamava ironicamente “zona sul sociológica” – o conjunto de
intelectuais da área de humanas que se concentra nos bairros do Flamengo, Glória, Catete,
Laranjeiras e Cosme Velho no Rio de Janeiro – sobre transporte público, defendendo o espaço
exclusivo para mulheres nos veículos coletivos e outras de suas propostas de campanha.
O incêndio no Museu Nacional e o assassinado de Marielle Franco me deixam preocupado,
pois são pessoas com quem convivi e convivo que estão sendo atacadas e atingidas, são
espaços que frequentei que estão sendo abandonados e aniquilados. Será que estou falando
de vulnerabilidade ao tocar nesse assunto?
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Embora não tenha sido capaz de iniciar minha participação nessa mesa redonda sem antes
falar dessas perdas, gostaria de dizer também o quanto esse convite para vir ao congresso
ibero-americano de pesquisa qualitativa em saúde foi estimulante para mim. Ainda mais para
compor um conjunto de apresentações sobre vulnerabilidade, já que não sou especialista
nesse tema. Por isso a pergunta acima: falar da destruição de uma instituição e da morte de
um indivíduo é abordar vulnerabilidade? Ou depende da instituição e do indivíduo?
“A vulnerabilidade é sempre relacional. Então, na verdade, seria mais adequado a gente
pensar em relações de vulnerabilização do que em populações vulneráveis.”.
(Castellanos & Baptista, 2018: 59)
Essa frase não é minha. Estou citando ela. Essas são as palavras de José Ricardo Ayres, um
especialista no tema vulnerabilidade, recentemente entrevistado por Tatiana Baptista
e Marcelo Castellanos, entrevista esta publicada na revista Saúde e Sociedade. O que eu
entendo ao ler essa entrevista é que identificar pessoas que vivem em determinados espaços
como vulneráveis é comum, até mesmo operacional no plano das políticas públicas, mas
não deve ocultar o conjunto de relações que se estabelecem entre pessoas, espaços e forças,
políticas e econômicas pelo menos, particularmente o conjunto de relações desiguais que
se estabelecem na vida social, relações estas que podem permear o nosso cotidiano, de nós,
pesquisadores, professores e estudantes inclusive.
Eu componho o núcleo de coordenação da Comissão de Ciências Sociais e Humanas em
Saúde da ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva). Nesta relevante associação da
área de saúde coletiva no país, do mesmo modo com o CEBES (Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde), há muitas atividades em curso. Algumas são desenvolvidas nos Grupos Temáticos
(GTs), como o GT de Saúde Mental, de Saúde Indígena, Gênero e Saúde, entre outros,
somando quase 20. Outros integrantes da ABRASCO organizam-se em torno de Comissões,
como a mencionada e outras 2: Política, Planejamento e Gestão em Saúde; e Epidemiologia.
Há também Comitês e Fóruns, sobre os quais não vou tratar aqui, embora também sejam
muito atuantes. Quando comparamos as 3 Comissões, notamos um ponto em comum:
grande parte dos seus integrantes representam instituições de pós-graduação, como eu,
não instituições exclusivamente com graduações em saúde coletiva, embora a ABRASCO
tenha deixado de se chamar Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
em 2011, passando a se chamar Associação Brasileira de Saúde Coletiva desde então, entre
outras razões pela emergência das graduações em saúde coletiva que se espalham pelo
mais, mais de 20 no momento.
Vejam que estou conversando aqui sobre desigualdades sociais, sobre relações desiguais.
Outro ponto em comum encontra-se no fato de que metade dos integrantes das 3 Comissões
da ABRASCO representam instituições localizadas na regiões Sudeste do país, segundo
informações disponíveis em seu site (ABRASCO, 2018). Ou seja, as outras 4 das 5 regiões do
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país, entre elas a região Sul, encontram-se representadas de modo minoritário e não paritário
nas 3 Comissões que compõe a ABRASCO. Entretanto, do mesmo modo como há pontos em
comum, há diferenças entre essas Comissões: uma delas tem mais de 30 representantes de
instituições nacionais, outra 20, aquela que eu coordeno 28. Duas delas tem representantes
de instituições localizadas em 4 das 5 regiões do país: Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste.
A nossa Comissão, de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, é a única com representantes
em todas as 5 regiões do país, incluindo a região norte. Além disso, uma das 3 comissões tem
apenas 1 coordenador, outra 3 coordenadores, a nossa 5, um de cada região do país. Vocês
devem estar se perguntando: para quê essa composição? Trata-se de uma problematização
dessas relações desiguais, dessas relações entre centro e periferia que atravessam o domínio
científico há séculos. Lutamos para fazer valer esse princípio da descentralização regional por
essa razão, porque não pretendemos ocultar a desigualdade que atravessa nossas relações.
Lutamos pela pluralidade e pela inclusão! Ainda estamos falando de vulnerabilidade?
Faz uma década que eu atuo na área de saúde penitenciária, voltada para as condições
de saúde no cárcere. É muito comum nessa área o desenvolvimento de pesquisas sobre
incidência e prevalência de transtornos mentais nas prisões, sempre altas se comparadas
às taxas da população que não se encontra reclusa em estabelecimentos penais, nós livres,
nós que não nos encontramos em situação de privação de liberdade. As taxas de incidência
e prevalência de doenças infectocontagiosas inclusive são altíssimas se comparadas às da
população que não se encontra encarcerada, a taxa de incidência de tuberculose na cidade
de Dourados-MS, por exemplo, onde acontecerá o Seminário Internacional sobre Pesquisas
em Prisões deste ano, é 40 vezes maior do que aquela dos demais habitantes da cidade
(Dolan et al., 2016). Entretanto, recentemente soube de estudos mostrando que estudantes
de mestrado e doutorado têm 6 vezes mais chance de sofrer de ansiedade e depressão do
que o restante da população, estudo publicado na revista Nature Biotecnology (Gazeta do
Povo, 2018). Desse ponto de vista, da incidência de transtornos mentais, entrar em uma
cadeia e em uma pós-graduação pode ter alguma semelhança!
Minha pretensão ao mencionar esses dados epidemiológicos não é ser alarmista, apenas
suscitar a curiosidade de vocês para essa discussão sobre vulnerabilidade, populações
vulneráveis, relações de vulnerabilização e, particularmente, situações de vulnerabilidade.
Até porque não sou epidemiologista, como disse antes me situo nas Ciências Sociais
e Humanas em Saúde no interior da área de Saúde Coletiva, embora também já tenha
desenvolvido estudos que poderiam ser considerados da área de Política, Planejamento e
Gestão em Saúde, como avaliações de políticas públicas. Realizei uma pesquisa avaliativa
sobre a política de saúde voltada para as pessoas privadas de liberdade (Silva, 2015), por
exemplo. Nesse sentido, reproduzo aqui não só os números, as estatísticas, mas também as
palavras, as entrevistas, apontando para as principais causas dessa frustração dos estudantes
de pós-graduação segundo segundo a matéria da Gazeta do Povo:
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1. a busca incessante por financiamento, uma tarefa que às vezes não deixa tempo
para a atividade científica em si;
2. a competição intensa, que acaba incentivando práticas antiéticas;
3. a influência dos pesquisadores mais antigos e renomados sobre o progresso dos
mais jovens na carreira;
4. o excesso de tarefas administrativas;
5. o excesso de horas extras.
Será que estou falando de vulnerabilidade ao abordar esse assunto? Estou me perguntando
sobre isso novamente, agora pela seguinte razão: minha entrada na área de saúde
penitenciária se deu justamente por conta das ditas “populações vulneráveis”. Quando
trabalhei no Ministério da Saúde, fiquei lotado na Área Técnica de Saúde no Sistema
Penitenciário, parte do DAPE (Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas), na
Secretaria de Atenção à Saúde, onde também havia o Departamento de Atenção Básica, este
último mais conhecido por conta de ser a sede institucional da Estratégia de Saúde da Família.
O DAPE tinha sido criado justamente pelo reconhecimento dos limites desta Estratégia, pelo
fato de que o aumento do acesso às ações e serviços de saúde era crescente, mas não para
todos os segmentos populacionais, os ditos mais “vulneráveis” encontrando dificuldade de
deslocamento espacial por exemplo, entre eles as pessoas privadas de liberdade, que não
podem sair do presídio para ir ao posto de saúde, a não ser com escolta. Esse também era o
caso dos idosos, das crianças, das mulheres, dos adolescentes, das pessoas com deficiência e
daquelas com transtorno mental, todas apontadas como “populações vulneráveis”, exigindo
ações mais singulares e voltadas exclusivamente para os mesmos. Mais tarde os homens
foram incluídos também, uma área técnica específica para os mesmos tendo sido criada há
aproximadamente 10 anos.
Aqui na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foram e estão sendo desenvolvidos
cursos excelentes sobre saúde penitenciária, particularmente na enfermagem, como
aqueles coordenados pela Profa. Dra. Elza Coelho e a Profa. Dra. Sheila Lindner. Daqui
também saíram publicações relevantes para a área, como Saúde e Atenção Psicossocial nas
Prisões, livro publicado pela HUCITEC, cujos autores são o Prof. Dr. Walter Oliveira e o Dr.
Fernando Damas. Acho que vocês tem a oportunidade de se familiarizar com o tema por
aqui, não estou propriamente contando nenhuma novidade, trata-se apenas de destacar
um elemento dessa caracterização das pessoas privadas de liberdade como “populações
vulneráveis”: houve e há muita resistência em encaixá-las nesta categoria. Diferentemente
dos outros setores do DAPE, a saúde penitenciária chegou a ser extinta, isso no ano de 2015,
voltando a funcionar neste departamento apenas recentemente. Diferentemente da maioria
dos demais segmentos populacionais lidos sob essa lente, considerados “frágeis”, as pessoas
privadas de liberdade são vistas como “furiosas” na maioria das vezes, “violentas”, até mesmo
“perigosas”. Embora, como eu disse antes, uma pessoa que entre em um estabelecimento
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penal na cidade de Dourados-MS tenha 40 vezes mais chance do que os demais moradores
de adquirir tuberculose, ou seja, esteja mais vulnerável do que o restante dos habitantes da
cidade a contrair uma doença infectocontagiosa, não tendo a mesma oportunidade que
as outras pessoas de procurar atendimento em um serviço de saúde, ainda assim ela não é
vista como “frágil” ou “vulnerável” facilmente.
Esse fenômeno diz respeito a uma associação direta entre crime e violência, em muito
produzida através da mídia, em programas de televisão nos quais parece que há sempre
algum assassino nos esperando quando saímos de casa. Ao contrário do que costuma ser
divulgado, a maioria dos crimes cometidos por aqueles que se encontram presos são contra
o patrimônio, como os furtos, não contra a vida, como o homicídio. Além disso, nem todo
crime é considerado violento do ponto de vista jurídico: fotocopiar um livro, por exemplo,
é violar os direitos autores do autor, mas pouca gente consideraria “perigoso” ou “violento”
que um professor, pesquisador ou estudante que comete esse delito. A própria violência
doméstica, até 2006, quando da Lei Maria da Penha, não era considerada crime. Ou seja, nem
toda violência é tipificada como crime, nem todo crime é considerado violento do ponto
de vista jurídico, mas geralmente imaginamos que aqueles que se encontram privados de
liberdade cometeram crimes violentos e são perigosos.
A base desse debate encontra-se no estatuto social da loucura: periculosidade, incapacidade,
inimputabilidade e cronicidade. A suposição de que toda pessoa com transtorno mental é
violenta, incapaz, irresponsável e incurável foi alterada ao longo das décadas de atuação
da luta antimanicomial no país, consolidada em políticas públicas e inclusive na lei sobre
a proteção e os direitos dos portadores de transtorno mental. As conquistas na direção da
inclusão de pessoas estereotipadas como incapazes, incuráveis e irresponsáveis foi maior
do que as consideradas perigosas, como atesta a criação de CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) voltados para o público infanto-juvenil, os CAPSis, por exemplo, bem como o
PVC (Programa de Volta para Casa) para egressos de longas internações psiquiátricas, em
comparação ao acesso das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei à RAPS (Rede
de Atenção Psicossocial), particularmente aquelas que se encontram nos HCPTs (Hospitais
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico). É como se o avanço da luta antimanicomial fosse
maior quando a população-alvo da política pública é considerada “vulnerável”, passível de
“proteção”.
Inclusive, nosso país criou um sistema voltado exclusivamente para a proteção, o SUAS
(Sistema Único de Assistência Social), voltado para a proteção social, básica e especializada,
de pessoas em situação de rua e outros segmentos populacionais. Vale ressaltar que uma
das principais formas pelas quais os beneficiados do SUAS são caracterizados diz respeito
justamente ao grau de vulnerabilidade, do mesmo modo como de risco, violação e violência.
Terá sido apenas agora que chegamos no assunto da mesa, vulnerabilidade?
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REDES SOCIALES VIRTUALES E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN
SALUD: PRODUCCIÓN DE DATOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS
PARTICIPATIVOS
Jorge E. Urias-Vázquez1

En los últimos años, las Redes Sociales Virtuales (RSV) han incrementado su importancia e
impacto en distintas áreas del conocimiento, incluyendo el campo sanitario; por lo anterior, el
propósito principal de este escrito consiste en analizar las relaciones existentes entre las RSV y
la investigación cualitativa en salud. Esto se realizará mediante la presentación de ejemplos de
estudios y artículos, la señalización de aspectos emergentes para la investigación en estos medios
y la visibilización de potencialidades para el desarrollo de proyectos cualitativos y participativos.
CONTEXTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS RSV
Primeramente, el internet debe entenderse como un proceso dinámico que se ha
transformado a lo largo del tiempo y estos cambios permiten identificar “etapas” o momentos
según las características y actividades que se pueden realizar en línea.
Así, en su primera etapa, la Web 1.0 o “World Wide Web” se caracterizaba por ser un entorno
sumamente lineal, donde el acceso a la generación de contenidos estaba muy limitado por
razones de infraestructura y disponibilidad del servicio, tales como los altos costos, las bajas
velocidades de carga/descarga y la dependencia de las redes telefónicas.
De acuerdo con Kamen Boulos y Wheeler1, este panorama comienza a cambiar alrededor del
año 2004 con el desarrollo de la Web 2.0, una web social y participativa construida en torno a
los valores de colaboración y participación, caracterizada por la apertura en la generación de
contenidos, ya que cualquier persona con acceso a internet puede crear contenidos propios
y compartirlos con otros usuarios. Lo anterior establece una diferencia significativa respecto
a los medios masivos de comunicación, los cuales se basan en un solo emisor para muchos
receptores, mientras que el internet se vuelve un medio donde conviven muchos emisores
y muchos receptores, un modelo comunicativo “many-to-many”. Además, esta capacidad
de compartir contenidos genera comunidades entre los usuarios, ya que se elige con quien
1
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vincularse, los contenidos compartidos y la manera en que se manifiesta el vínculo, por lo
que en este panorama es donde surgen y se desarrollan las RSV.
En la actualidad, ya se comenta sobre la“Web 3.0”, la web semántica en la que se genera contenido
de acuerdo a las preferencias y los hábitos del usuario; no obstante, por el momento no podemos
afirmar una sustitución plena de la web 2.0, sino más bien una noción de complementariedad
fuerte entre las participación en internet y la personalización de las interfaces y contenidos, un
ejemplo claro de esto es que el tipo de anuncios comerciales que aparecen depende del historial
de navegación del usuario y cambia según sus características e intereses.
Avanzando a una definición de las RSV, cabe aclarar que el adjetivo “virtuales” se presenta para
no caer en confusión respecto a la teoría sociológica de las redes sociales o las redes sociales
de apoyo, así como destacar que se está hablando de cuestiones de internet y sitios en línea.
Boyd y Ellison2 definen a las RSV como servicios basados en la web, que permiten que los
individuos construyan un perfil dentro de un sistema limitado (cada una de las diversas
plataformas o sitios), si bien estos sitios tienen límites de alcance no son sistemas cerrados,
ya que permiten vincular las cuentas y articular una lista de otros usuarios con quienes se
comparten una conexión, dichas listas (tanto la propia como la de otros usuarios) se pueden
ver y recorrer dentro del sistema, favoreciendo el establecimiento de conexiones nuevas
y creando redes cada vez más grandes. Ejemplos de estas RSV son sitios como: Facebook,
Twitter, Google+, Tumblr, Wordpress, Blogger, YouTube, Instagram, Pinterest, entre otros.
¿Por qué es importante estudiar redes sociales virtuales? Ante esta pregunta podemos
dar varias respuestas, siendo la primera de ellas una razón de números y alcance: las RSV
se caracterizan por tener un crecimiento exponencial. Con base en el informe 2018 de
WeAreSocial y HootSuite3, actualmente hay 4000 millones de usuarios de internet en el
mundo y de estos 3200 millones son usuarios de al menos una RSV. Facebook es la más
utilizada con cerca de 2170 millones (de los cuales 130 millones viven en Brasil y 83 millones
en México), YouTube tiene 1500 millones de usuarios, mientras 800 millones de personas
están registradas en Instagram y 330 millones en Twitter.
Además del altísimo número de usuarios, el segundo aspecto a destacar es la presencia
cotidiana de las RSV en nuestras vidas, ámbito que se empieza a desplegar con la facilidad
de acceso a las conexiones de banda ancha, el desarrollo de las redes inalámbricas (Wi-Fi),
y, principalmente, la utilización de los smartphones, los cuales permiten conexión a internet
24/7, una vinculación directa a las RSV y nuevas formas de comunicación entre los usuarios.
Lo anterior nos lleva al tercer aspecto, la configuración del internet como una nueva dimensión
de la esfera social, caracterizada por la visibilidad de los sujetos y la reducción de las distancias
y medios para la comunicación y el contacto; de tal forma que estas nuevas tecnologías no
solo implican una visión a futuro, sino que ya forman una parte importantísima de nuestro
presente. Estas transformaciones a nivel macrosocial también tienen sus efectos específicos en
el área de la salud, los cuales son el núcleo del siguiente apartado de este texto.
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IMPACTO DE LAS RSV EN EL CAMPO DE LA SALUD
La influencia de la participación de los usuarios en el internet, y en específico en las RSV,
pueden rastrearse en distintas áreas de aplicación sanitaria, destacando primeramente el
campo de la promoción, prevención y educación, un ejemplo de esto es la presencia cada
vez mayor de campañas, anuncios y avisos en las redes sociales orientados a temas de salud.
Asimismo, la diversidad de actores que participan representa un aspecto fundamental en el
impacto de las RSV, de tal manera que en este espacio coexisten y participan los organismos
gubernamentales (en sus distintos niveles: federal, estatal y municipal), los representantes
de las instituciones sanitarias como hospitales y clínicas, los profesionales de la salud, las
personas enfermas y sus familiares, así como las asociaciones civiles, fundaciones y ONG.
Este entorno plural y diverso ofrece la posibilidad de establecer vínculos comunicativos, ya
sea entre pares o entre los distintos tipos de actores y conlleva una transformación paulatina
del sistema sanitario4.
Otro aspecto a tomar en cuenta consiste en la manera en que las RSV influyen sobre la
atención y el manejo de las enfermedades, destacando de manera particular el caso de
las enfermedades crónicas, ya que la suma de estas condiciones de larga duración con un
medio cada vez más presente en la vida cotidiana generan puntos de encuentro fértiles para
la narración de experiencias y la investigación académica de corte cualitativo.
Profundizando en la investigación académica sobre RSV y enfermedades crónicas, los
resultados de revisiones demuestran que se han estudiado una diversidad importante de
condiciones, si bien existe una mayor cantidad de trabajos centrados en el cáncer y diabetes,
también hay sitios o redes dedicadas a enfermedades que no tienen tanta visibilidad, tales
como los estudios sobre enfermedades raras, los cuales se caracterizan por una solidaridad
muy fuerte entre las personas que participan en estos medios, debido a que enfrentan
situaciones (y dificultades) similares en cuanto a la atención, tratamiento y cuidado.
La investigación sobre enfermedades crónicas y redes sociales encuentra un desarrollo
considerable a partir del año 2010; aunque es posible encontrar estudios anteriores, estos se
caracterizan por su escaso número y por tener diseños exploratorios. Otro aspecto a resaltar
es que este tipo de investigación se realiza en países de primer mundo, especialmente
angloparlantes, y se caracteriza por un fomento muy fuerte, demostrado con la presencia de
bastantes revisiones sistemáticas sobre este tema5.
Ante esta situación de dominio del inglés y trabajos centrados en diabetes y cáncer, dentro
del equipo de trabajo al cual pertenezco nos preguntamos sobre que estaba ocurriendo en
las RSV en el caso hispanoamericano y desarrollamos un proyecto de investigación6 con la
intención de examinar el uso de estas redes por parte de personas con enfermedad renal
crónica, sus cuidadores, y sus familiares. Si bien en ese momento nos centramos en los países
americanos que hablan español, reconocemos la importancia de realizar un estudio similar
en Brasil para poder conocer e integrar mejor la realidad latinoamericana, tarea pendiente
que espero motive a otros investigadores.
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En ese trabajo, partimos de identificar las RSV más utilizadas en esta región del mundo, las
cuales eran: Facebook, Blogger, YouTube, Twitter y Wordpress. Posteriormente, buscamos
cuentas de enfermos renales al interior de cada plataforma utilizando términos vinculados
a la enfermedad tales como “hemodiálisis”, “diálisis peritoneal”, “trasplante” “enfermo renal”,
etc. Este método nos llevó a encontrar 162 cuentas, de las cuales seleccionamos y analizamos
1846 publicaciones con análisis de contenido temático.
Sobre los resultados, encontramos datos interesantes sobre la distribución de las cuentas
según países y RSV como el hecho de que México es el país con más cuentas (46), seguido de
Argentina (19), Colombia y Chile (9 cada uno); además, con 93 cuentas localizadas, Facebook
es la red más utilizada en esta región.
En lo referente a las temáticas encontradas de acuerdo al análisis de contenido, el principal
tema (presente en 46% de las publicaciones) del que se habla es el intercambio de
información, lo cual es reportado por varios estudios que destacan que la función principal
del internet en temas de salud es informativa, tema compartido tanto por organismos
sanitarios, profesionales de la salud y personas enfermas. Sin embargo, consideramos que
la siguiente temática representa un aspecto mucho más interesante, cerca de un 25% de las
publicaciones trata de relatos sobre la experiencia, ya sea de los síntomas de la enfermedad
o de como acceden y viven el tratamiento en los servicios de salud, asimismo 15% versa
sobre brindar apoyo emocional a otras personas enfermas.
El uso de las RSV para relatar experiencias y brindar apoyo entre pares es un fenómeno
exclusivo de las publicaciones de las personas enfermas, sus familiares y cuidadores; es decir,
no aparece en las publicaciones de otros actores (organizaciones, profesionales), lo que lo
convierte en el elemento particular y distintivo de la participación de este grupo en internet y
es un tema que en mi opinión debe recuperarse y trabajarse de manera más amplia y profunda
en la investigación cualitativa en salud, aspectos que se verán en el apartado siguiente.
ASPECTOS EMERGENTES EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE RSV
En esta parte del escrito mi propósito es señalar algunos aspectos o temas que considero que
son sumamente importantes para tomar en cuenta antes de desarrollar una investigación
de diseño cualitativo usando RSV en el campo de la salud. Por el momento destaco tres, a
saber: las características de la información en línea, algunos criterios metodológicos, y las
cuestiones sobre ética y privacidad.
Sobre la información en línea, la primera conclusión a la que se llega al trabajar en internet
es la enorme cantidad de información presente, aunado a esta conciencia de la cantidad
informativa se vincula el reconocimiento de la variación de la calidad de la misma, es
decir, no todos los contenidos presentes son de alta calidad, confiables o verdaderos. Este
aspecto es la preocupación más grande de la comunidad médica y los profesionales de la
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salud respecto a la función sanitaria del internet y las redes sociales, en consecuencia, es un
aspecto que se ha desarrollado mucho en la investigación mediante trabajos que evalúan
los contenidos de sitios específicos.
Otro aspecto relacionado corresponde a la certeza sobre la autenticidad de los perfiles,
lo que implica reconocer si un perfil es verdadero o falso; en mi experiencia, una revisión
profunda de los perfiles acompañada de intuición y empatía ayuda a saber que lo que
se produce es real y auténtico. Asimismo, debe tomarse en cuenta el papel de la esfera
comercial del internet, ya que al ser las RSV un espacio fecundo para los anuncios, es
sumamente frecuente encontrarse publicaciones sobre medicamentos, suplementos o
incluso perfiles prefabricados que hablan de las enormes bondades de un producto y sus
efectos prácticamente milagrosos.
La información en línea también se caracteriza por su transformación constante, ya que
siempre está cambiando en mínimo dos dimensiones: la primera situada en la alta velocidad
(y variación) de producción de contenidos por usuario, mientras la segunda obedece a la
modificación de las plataformas a lo largo del tiempo, por ejemplo, Twitter ha aumentado
el número de caracteres y Facebook cambió de tener una sola forma de reaccionar a las
publicaciones, el ‘me gusta’, a cinco reacciones distintas.
Esta multidimensionalidad del internet tiene su base en la noción de “hipertexto”, un texto
que contiene enlaces a otros textos y permite vincular contenidos a lo largo y ancho de
todas las redes, mismos que no quedan solo en el ámbito textual-escrito, sino que permiten
la integración de componentes audiovisuales como imágenes, fotos, música y video. Por
lo anterior, es importante tomar en cuenta el uso de análisis multidimensionales que
complementen los instrumentos analíticos basados en el texto.
Avanzando a los criterios metodológicos, también en los estudios sobre RSV y salud
encontramos una situación ya conocida en la investigación cualitativa, la heterogeneidad de
diseños y la ocasional indeterminación de las actividades llevadas a cabo para la recolección
y análisis de los datos.
Si a esta problemática metodológica se le suma la cantidad y calidad variable de la información
presente en RSV considero sumamente necesario describir precisa y detalladamente la
manera en que estamos trabajando. Así, es posible dar cuenta de este rigor metodológico a
partir del establecimiento de cortes temporales en la selección de contenidos y a un registro
adecuado de esta información, de tal forma que se puedan rastrear y recuperar estos datos
de manera sencilla, tanto para nuestra investigación en curso como para trabajos futuros y
de otros investigadores.
Por lo anterior, una habilidad fundamental para el investigador interesado en estos temas
consiste en la familiarización con las distintas plataformas, ya que cada una de ellas tiene
una lógica interna distinta, a manera de ejemplo, los motores internos de búsqueda entre
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plataformas tienen modelos de funcionamiento diferente (operadores, sintaxis, alcance,
etc.), por lo que buscar un mismo término en dos plataformas puede dar resultados
sumamente dispares.
Otra cuestión metodológica a destacar consiste en la forma de acercamiento con los sujetos
participantes de la investigación, ya que no es lo mismo utilizar nuestro perfil personal o
generar un perfil profesional como medio de contacto, o bien, estudiar una comunidad de
la que formo parte o presentarse como un sujeto externo a ella; la elección de una u otra
opción se vuelve una cuestión de preferencias por debatir y del conocimiento de que cada
una de los opciones posee ventajas y desventajas, además de que nos permite acercarnos al
siguiente aspecto: la cuestión ética.
Respecto a los aspectos éticos y de privacidad al trabajar RSV y salud, considero que es el
punto más trascendente al plantear una investigación sobre estos temas, donde resulta de
vital importancia saber distinguir entre qué tipo de información se considera privada y cual
se conceptualiza como información pública, así como conocer las situaciones y casos en los
cuales se precisa acudir con un comité de ética.
En este sentido, en su trabajo sobre narrativas en línea O’Brien y Clark7 señalan que todo
material en línea que se produzca de forma sincrónica (como los chats o las videollamadas),
esté protegido por contraseñas o requiera permisos para su acceso debe estar sujeto
a la identificación del investigador como tal, la firma de consentimiento informado y ser
sometido a la evaluación y aprobación de un comité de ética. En contraste, si la información
es asíncrona, de acceso libre y no es posible identificar a los participantes se considera de
orden público.
La protección de los datos sensibles es fundamental para evitar consecuencias negativas
sobre los participantes de la investigación, por lo que se recomienda el anonimato, uso
de pseudónimos, la alteración de datos de terceros y lugares, todo esto para dificultar la
identificación plena de los sujetos. Aquí se puede observar un cambio en las características
del internet, anteriormente era un medio caracterizado por el anonimato y la dificultad
de rastrear a los sujetos, mientras que actualmente es sumamente sencillo identificar a la
persona que publica, su nombre completo, sus familiares, domicilio, etc.
Ante estas situaciones es que cada RSV tiene un apartado específico sobre políticas de
privacidad, el cual se ha ido modificando a lo largo del tiempo, a manera de ejemplo, uno
como usuario de Facebook decide el nivel de alcance de sus publicaciones, ya sea público,
que solo se pueda ver por los amigos, bloquear personas en específico o volverla una entrada
totalmente privada.
Una vez abordados estos aspectos emergentes sobre información, metodología y ética
es posible avanzar al siguiente apartado: las potencialidades que ofrecen las RSV para el
desarrollo de la investigación cualitativa.
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POTENCIALIDADES DE LAS RSV PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CUALITATIVOS
Esta parte del escrito obedece al desarrollo pleno del propósito general del mismo, aunque
su posición puede explicarse aprovechando la metáfora de “navegar en internet”, donde
la elaboración de un mapa depende del conocimiento del contexto, de la influencia de
navegantes previos y de la consideración de los potenciales peligros y dificultades, una vez
cumplidos estos requisitos es posible perfilar el panorama para el despliegue de nuevas
rutas, de enumerar las potencialidades para la construcción de investigaciones cualitativas
centradas en las redes sociales virtuales y su impacto en el ámbito sanitario.
En este momento, considero que es posible ubicar tres potencialidades distintas de las RSV
para el desarrollo de proyectos: primeramente, como herramienta metodológica; en segundo
lugar, como objeto de estudio; y por último como plataforma de contacto y participación.
En lo referente al factor metodológico, las redes sociales pueden ser utilizadas como un
instrumento de contacto y reclutamiento de participantes para la investigación; un ejemplo
de esto es que no son infrecuentes los anuncios para participar en estudios publicados en
grupos de Facebook o la invitación para una entrevista por medio de mensajes directos o
chats, siendo importante dejar en claro los aspectos éticos necesarios.
Otra posibilidad metodológica consiste en la aplicación de nuevos métodos de recolección
de datos basados en la participación por internet, tales como la entrevista en línea (que
puede realizarse por chat, correo electrónico o videollamada), el uso de cuestionarios,
formularios y encuestas en línea, así como la etnografía virtual8.
Al considerar a las RSV como objeto de estudio, partimos de que dicho objeto es producto de
una construcción a partir de una pregunta central9 y el objetivo será trabajar sobre aquellos
contenidos que ya fueron publicados en los sitios y cuentas específicas que hayamos
identificado en nuestra etapa de muestreo.
De esta manera, este tipo de investigación posee un carácter asincrónico y, por lo general,
se acerca mucho a los diseños cualitativos orientados a los análisis de texto, con la nota de
que no debemos ignorar el carácter multidimensional del internet que mencionamos en
párrafos previos.
Además, estos trabajos pueden tomar diversas formas según el objetivo de la investigación
y la profundidad del análisis que realicemos; así, las investigaciones exploratorias generan
trabajos descriptivos que suelen usar análisis de contenido temático, el trabajo sobre el uso
de RSV por parte de los enfermos renales hispanoamericanos que se presentó anteriormente
corresponde a este tipo de investigación.
Los proyectos de investigación interpretativos se caracterizan por vincular componentes
teóricos con instrumentos analíticos como el análisis de discurso o de narrativas; para
ejemplificar este modelo, presento el trabajo de Roso y Kruse10 que busca analizar las
estrategias de cuidado de sí en trasplantados renales, el material recolectado consiste en

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 85

CONFERÊNCIAS
Mesa redonda 2 | As mídias e as redes
sociais na pesquisa qualitativa

53 publicaciones de un grupo de trasplantados renales en Facebook y fue analizado bajo la
perspectiva del análisis cultural y utilizando teoría foucaultiana. En cuanto a los resultados,
ellos detectaron que el cuidado de sí puede ser identificado por medio de la preocupación
sobre sí mismos y con los otros, las restricciones y limitaciones que impone la enfermedad,
así como los hábitos y estilos de vida después del procedimiento del trasplante.
Sobre los trabajos evaluativos, estos buscan precisar la calidad y veracidad de la información
presente en línea, principalmente en plataformas como YouTube, como se puede apreciar
en el artículo de Bert et al.11 sobre la disponibilidad y precisión de los videos sobre trasplante
renal de vivo en italiano, donde estos autores señalan que solo el 15% de la muestra analizada
contiene información útil para el público en general.
Respecto a la tercera potencialidad, la utilización de las RSV como plataforma de contacto
implica trabajar desde la generación de contenidos en estos sitios y se presenta como una
oportunidad sumamente interesante para la construcción de proyectos participativos,
debido a que se puede maximizar el involucramiento de los sujetos en todas las etapas del
proceso de investigación12.
Esta forma de trabajar parte de la vinculación de actores múltiples y diversos que se mencionó
en las primeras etapas de este escrito, poniendo el énfasis en la relación colaborativa entre
investigadores académicos y otros sujetos, tales como las personas enfermas, sus cuidadores
o asociaciones de la sociedad civil.
Una de las grandes ventajas de las RSV en este tipo de investigación consiste en que estos
sitios funcionan como un importante medio para comunicarse tanto con los miembros de
la comunidad en cuestión como el público en general y permite dar información sobre la
realización del proyecto en curso, las actividades realizadas, así como compartir los resultados
y conclusiones de la investigación. Además, al ser una plataforma de contacto abierta es
posible recibir retroalimentación mediante las reacciones, el alcance y los comentarios
permitiendo la adaptación y transformación del proceso colaborativo de trabajo.
Así, en este tipo de proyectos es posible aprovechar la diferenciación de usos de las redes
sociales mediante la oportunidad de dar a conocer información clínica certificada por
instituciones sanitarias y como un medio importantísimo para otorgar apoyo, recuperar y
visibilizar las experiencias de las personas enfermas, lo cual apoye a la construcción colectiva
del conocimiento y la búsqueda de soluciones a las problemáticas sanitarias.
CONSIDERACIONES FINALES
Al revisar los elementos que participaron en la construcción de este mapa/texto, podemos
concluir que debido a su crecimiento exponencial y el alcance de su presencia cotidiana las RSV
se han convertido en un campo importante y en pleno desarrollo para la investigación en salud.
Además, el impacto de estos medios puede transformar paulatinamente el sistema sanitario
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a partir de su papel en la promoción, prevención y educación en salud, la comunicación
entre distintos actores, su importancia para la atención y manejo de enfermedades crónicas
y el desarrollo de la investigación académica.
Sobre este último punto, es de destacarse la necesidad de investigar las experiencias de
personas enfermas, principalmente en contextos iberoamericanos, y el reconocimiento de
que las RSV representan un enorme potencial para la investigación cualitativa en salud, a partir
de la consideración de 3 aspectos primordiales: su papel como herramienta metodológica,
como objeto de estudio y como plataforma de contacto para proyectos participativos.
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Neste paper me debruçarei sobre duas áreas temáticas que merecem, ao meu entender, serem
analisadas comparativamente entre países do espaço iberoamericano, nomeadamente: as
desigualdades sociais de saúde e a cidadania e participação social nos sistemas de saúde.
Trata-se de dois temas centrais para os sistemas de saúde - considerando suas implicações
políticas, sociais e econômicas - e ao redor dos quais seria importante promover parcerias e
redes de colaboração em pesquisa qualitativa entre os diversos centros e investigadores dos
países ibero-americanos.
DESIGUALDADES SOCIAIS DE SAÚDE
No que diz respeito as desigualdades sociais de saúde, existe uma imensa literatura realçando
o aumento de iniquidade em nível internacional, entre países e dentro de cada país (WHO,
2011). Desigualdades, em diferentes níveis e profundidade existem em todos os países iberoamericanos. No caso dos países iberoamericanos europeus, por exemplo, a crise financeira
de 2008 e as sucessivas políticas de austeridade tem acentuado as desigualdades de saúde
(Serapioni, 2017). Semelhante fenômeno tem sido observado nos países da América do sul,
como resultado da não favorável conjuntura econômica e da política restritiva dos governos
conservadores recém-eleitos (Luzuriaga e Bahia, 2016)
Desde uma perspectiva sociológica, Therborn (2006) recomenda a adoção de uma
abordagem multidimensional ao tema da desigualdade e destaca três dimensões
importantes das desigualdades: vitais, que dizem a respeito às desigualdades de vida e
morte e às diferentes exposições a riscos existenciais; as desigualdades existenciais referemse aos direitos da pessoa e suas liberdades; as desigualdades de recursos são relativas aos
recursos materiais e econômicos e aos recursos não materiais: conhecimento, educação e
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relações sociais. Embora autônomas e específicas em seus significados e em suas dinâmicas,
as três dimensões são interdependentes (Therbon, 2006: 9). Para o autor, as desigualdades
vitais foram amplamente negligenciadas na literatura sociológica internacional. No seu livro
recente, The Killing Field of Inequalities (2013), Therborn retorna ao tema das desigualdades
vitais e afirma que, quando estão em ascensão, como é o caso de hoje em dia, não podem ser
ignoradas pelos cientistas sociais, os quais devem alertar sobre suas consequências letais.
A escassez de investigações sobre desigualdades em saúde tem sido observada também na
área de saúde coletiva do Brasil. Neste prisma, importa mencionar o estudo de Massignam
(2017) “Expressões de solidariedade na produção acadêmica da pós-graduação em saúde
coletiva brasileira”, que analisou as teses de doutoramento do quadriênio 2013-2016 de nove
programas de pós-graduação brasileiros. Uma das expressões de solidariedade trabalhada
pelo autor é a categoria de análise “desvelamento das iniquidades”. O resultado de estudo
mostrou que o tema da solidariedade vem sendo pouco estudado nos programas de saúde
coletiva no Brasil.
Cabem então alguns questionamentos: Por que existem poucas pesquisas promovidas por
estudiosos das ciências sociais e humanas sobre o tema das desigualdades? Por que estamos
deixando este importante campo de análise e pesquisa somente aos epidemiologistas e
economistas? Como explicar a escassez de estudos qualitativos neste tema tão dramático?
Entretanto, no campo das desigualdades sociais de saúde a metodologia de pesquisa
qualitativa é muito importante. Segundo Popay e Groves (2001), os atuais modelos
de pesquisa quantitativa não são capazes de capturar a complexidade dos processos
que influenciam a saúde e a doença. Segundo os autores, as investigações empíricas de
epidemiologistas examinaram apenas alguns aspectos do fenômeno, não considerando
o papel etiológico da estrutura social (Popay e Groves, 2001:155). O que ainda falta na
pesquisa sobre as desigualdades sociais em saúde é a “atenção para os significados que
as pessoas atribuem às suas vivências”. O conhecimento “leigo”, oriundo de entrevistas em
profundidade e histórias de vida de mulheres e homens, permite compreender a interação
entre o cotidiano das pessoas e a experiência de saúde. Indubitavelmente, as narrativas
estimuladas pela pesquisa qualitativa são capazes de trazer aspectos fundamentais para a
compreensão das desigualdades em saúde.
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS SISTEMAS DE SAÚDE
Na área de participação em saúde, tenho desenvolvido interessantes intercâmbios e
investigações com colegas de países da Europa do sul, nomeadamente de Espanha e Itália,
e também com colegas de várias universidades do Brasil.
Obviamente, o Brasil e os países do sul de Europa estão em fases e níveis bem diferentes
de desenvolvimento da prática da participação social em saúde. No Brasil, a participação
é bem consolidada e obteve resultados muito interessantes, com mais de 5.500 CMS
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atuantes e envolvendo dezenas de milhares de conselheiros dos segmentos dos usuários e
das comunidades. O Brasil é realmente pioneiro na área da participação em saúde e nós do
Centro de Estudos Sociais temos aprendido muito, graças ao intercâmbio de doutorandos,
pós-doutorandos e docentes. Embora menos divulgadas, igualmente interessantes são
algumas experiências de participação promovidas em outros sistemas de saúde de países
do centro e do sul da América.
Nos países do sul de Europa, estamos ainda em uma fase incipiente no que diz a respeito
ao envolvimento de pacientes e usuários nos sistemas de saúde. Entretanto, poderíamos
compartilhar, dentro do espaço ibero-americano, um desafio comum, isto é, a escassez
de estudos avaliativos das práticas de participação em saúde. Poderíamos, portanto, criar
uma rede de pesquisadores ibero-americanos voltada para a avaliação da qualidade e da
efetividade da participação em saúde. Poderíamos estudar estratégias e metodologias
idôneas (com ênfase nos métodos qualitativos) para avaliar a participação social nos
sistemas e serviços de saúde. Trata-se de uma área ainda descuidada, em nível internacional
(Boivin et al, 2014; Conklin et al, 2015). Neste sentido são interessantes os resultados da
revisão da literatura efetuada por Mitton et al. (2009), que ressaltaram o escasso interesse
dos estudiosos para a efetividade do envolvimento público em saúde.
Entretanto, nos últimos anos, foram desenvolvidos alguns trabalhos interessantes nesta
linha, tanto em nível internacional - em particular nos países anglo-saxões: Canada e Reino
Unido – como no Brasil. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por exemplo, em 2011
públicou um interessante livro sobre o tema da efetividade da participação.
Na literatura internacional, há um certo consenso sobre a importância de avaliar a participação
utilizando critérios de Processo e de Resultado (Rowe e Frewer, 2004). Nos dois critérios são
contemplados indicadores que requerem métodos e procedimentos de análise qualitativos
(Serapioni, 2014). Os métodos qualitativos são importantíssimos para este tipo de pesquisa,
sem, obviamente, subestimar a importância dos métodos quantitativos. Enfim, a avaliação
da participação é um campo promissor para a pesquisa qualitativa e para a pesquisa mista
ou multi-métodos.
CONCLUSÃO
Em conclusão, apresentam-se neste paper duas áreas de investigação não suficientemente
desenvolvidas em nível internacional e que representam temas inovadores e urgentes
a serem trabalhados no âmbito de redes de investigadores que atuam no espaço iberoamericano. As desigualdades sociais de saúde e a cidadania e participação nos sistemas de
saúde são temas prioritários para os sistemas de saúde, sobretudo na atual tendência de
redução de investimentos públicos na atenção à saúde.
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LECCIONES DE UNA EXPERIENCIA EN CURSO: EL PROYECTO
INTERNACIONAL EQUITY LA II
Fernando Bertolotto
Prof. Titular Fac. Enf. UdelaR – Uruguay
IP Proyecto Equity LA II Uruguay

A riesgo de parecer superficial, hemos elegido abordar el tema que se nos ha propuesto
desde una perspectiva pragmática, basada en la experiencia personal de participación
en proyectos internacionales de investigación, pues de la observación empírica retiramos
algunas lecciones que nos parecen particularmente importantes a considerar para tratar
de entender lo que facilita o dificulta estos procesos; antes de someterlos a análisis más
complejos que consideren problemas estructurales de la investigación desarrollada en
la región iberoamericana, bastante analizados en la literatura, en particular desde la
perspectiva del pensamiento crítico descolonial, por eminentes cientistas sociales como
Frantz Fanon, Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos, Aníbal Quijano, Orlando Fals Borda
o Walter Mignolo2, por ejemplo.
En esa perspectiva y para tratar de responder por contraste a la pregunta de la mesa,
tomaremos como referencia una experiencia concreta de colaboración a la que participo
actualmente y considero relativamente exitosa, que involucra a siete equipos de investigación
iberoamericanos y uno belga: el proyecto de investigación internacional “Impacto de las
estrategias de integración de la atención en el desempeño de las redes integradas de
servicios de salud en América Latina” (Equity-LA II - www.equity-la.eu/es).
Para situar nuestras observaciones de la experiencia colaborativa en la complejidad del
proyecto, presentaremos brevemente en un primer momento sus principales características.
En segundo lugar propondremos algunas reflexiones relativas a lecciones aprendidas
de esta cooperación, considerando sus determinantes y las condiciones que este tipo de
colaboraciones requieren.
Concluiremos tratando de poner en perspectiva los elementos considerados con el tema
central de la mesa.

Según este autor, el colonialismo “se define por su lógica de colonialidad que le hizo posible y le da su forma de existencia
todavía hoy.” Dicha lógica opera en tres niveles: la colonialidad del poder o colonialidad de la economía y de la política;
la colonialidad del saber que se da en los niveles epistémico, filosófico, científico, en la relación lenguas-conocimiento; y
la colonialidad del ser que opera en la subjetividad, el control de la sexualidad, de los roles atribuidos a los géneros, etc..

2
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1) EL PROYECTO EQUITY LA II

Figura 1- Equipos y Territorios de la investigación del proyecto Equity LA II
Como se puede apreciar en la Figura 1, el proyecto Equity LA II es realizado por equipos de
investigación asociados en un consorcio internacional de ocho instituciones de educación
superior de América Latina y Europa: el Consorcio Social y Salud de Cataluña – España
(coordinadoras generales del proyecto: Dra María Luisa Vazquez Navarrete y Dra Ingrid
Vargas), el Instituto de Medicina Tropical de Amberes – Bélgica (Investigador principal –IP-:
Dr. Bruno Marechal), el Instituto de Salud Publica de la Universidad Veracruzana – México
(IP: Dra. Edith Rodríguez), la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
del Rosario – Colombia (IP: Dra. Amparo Mogollón Pérez), el Grupo de Estudio, Gestión y
Evaluación en Salud del Instituto de Medicina Integral Dr. Fernando Figueira de Recife – Brasil
(IP: Dra. Isabella Samico), la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la Universidad
de Chile – Chile (IP: Dra. Pamela Eguiguren), Universidad Nacional de Rosario – Argentina (IP:
Dr. Mario Rovere), y la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad
de la Republica – Uruguay (IP: Mag. Fernando Bertolotto).
El objetivo general del proyecto Equity LA II es “evaluar la eficacia de diferentes estrategias
de integración de la atención en la mejora de la coordinación y la calidad de la atención
en las Redes Integradas de Servicios de salud públicas, en distintos sistemas de salud de
América Latina”. La Tabla 1 siguiente muestra la población de referencia cubierta por las
redes estudiadas en cada país (datos al estudio de línea de base, 2015):
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Tabla 1 - Población de usuarios de las redes de estudio

Población de referencia
de las redes

AR

BR

CH

CO

MX

UR

TOTAL

204.639

465.475

875475

873.847

478.865

231.434

2.898.301

Se trata de un estudio de tipo cuasi-experimental con un diseño antes – después; en el
que la intervención se desarrolla desde un enfoque de investigación-acción participativa
(IAP) y multidisciplinaria. Los estudios antes y después de la intervención combinan
metodologías cuantitativas (se realizan dos encuestas a 356 médicos y 796 usuarios), y
cualitativas (entrevistas individuales y colectivas a muestras propositivas de profesionales
de los equipos de salud y usuarios, determinadas por saturación de información)2. El análisis
de los resultados se realiza por país y de manera comparativa entre países involucrados en
el estudio, así como con otros resultados internacionales345.
Financiado por el 7° Programa Marco de la Unión Europea en tanto proyecto de investigación
sobre sistemas y servicios de salud en países de ingresos bajos y medios6; fue iniciado en
agosto de 2013 y debe finalizar en junio de 2019.
La organización del proyecto es la siguiente:
 A nivel internacional el proyecto cuenta, por un lado, con un Comité de Gestión
(CG), responsable del proyecto en sus dimensiones académicas, administrativas
y políticas, constituido por el conjunto de IP. Por otro lado, un Comité Científico
Internacional (CCI), constituido por expertos reconocidos en la temática, que
contribuyen a la calidad académica global del proyecto
 A nivel de cada país de América Latina, el proyecto cuenta con un dispositivo
compuesto por un Comité de Seguimiento Nacional (CSN: compuesto por autoridades
nacionales responsables de las políticas públicas de salud, toma conocimiento y
evalúa la incorporación de los aportes del proyecto a las políticas nacionales); un
Comité Conductor Local (CCL: compuesto por responsables de las redes de estudio,
constituye la instancia de regulación política y operacional de la implementación
del proyecto en las redes de estudio); y una Plataforma de Profesionales (PP:
compuesto por un grupo de profesionales de la red caso, directamente involucrados
en el diseño, implementación y evaluación de la intervención, en correspondencia
con el enfoque de Investigación Acción Participativa).
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Figura 2- El proceso de la investigación
Como se puede apreciar en la Figura 2, el proceso de la investigación internacional se
desarrolla en cuatro grandes fases:
 elaboración del marco teórico y adopción de instrumentos de la investigación
(2013/2014);
 realización del estudio de línea de base (2015/2016);
 diseño, implementación y evaluación de la intervención (2017/2018);
 análisis comparativo internacional (2018/2019).
Coordinado por el equipo español, el trabajo colaborativo internacional es la clave de la
integración y calidad de los resultados, y se desarrolla a tres niveles principales:
 talleres internacionales en los diferentes países, en los que los equipos de
investigación comparten e integran sus resultados entre ellos y frente al CCI; el CG
realiza los ajustes y toma decisiones necesarias al desarrollo de las grandes etapas
del proyecto. En estas instancias generalmente también se hace una presentación
del estado de avance y resultados intermedios a autoridades locales (CSN, CCL) y a
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un público local interesado (realizados aproximadamente cada seis meses, hasta la
fecha se realizaron ocho workshops y cuatro seminarios internacionales);
 talleres virtuales de monitoreo de la evolución del plan de actividades, en las
que cada equipo presente el estado de avance de los trabajos locales y el equipo
coordinador la dimensión integrada de los mismos (realizados aproximadamente
mensualmente, hasta la fecha se realizaron unas cuarenta teleconferencias);
 encuentros bilaterales virtuales o presenciales con el equipo de coordinación
general o entre equipos del consorcio, para abordar aspectos metodológicos
necesarios al avance de los trabajos locales (se realizan de manera puntual, según
necesidades de cada equipo, cada vez más por iniciativa de investigadores junior).
Las tablas 2 y 3 siguientes presentan informaciones complementarias que permiten apreciar
elementos particularmente sensibles a la calidad de la colaboración internacional del
proyecto Equity LA II. Así, la Tabla 2 siguiente, pone en evidencia un objetivo convencional del
proyecto Equity LA II con el programa FP7 que, como veremos más adelante, consideramos
particularmente importante a considerar desde la perspectiva colaborativa internacional,
relativo al desarrollo de capacidades locales, tanto en materia de investigación (lo que implica
la constitución de equipos con fuerte participación de investigadores jóvenes en formación);
así como de profesionales y decisores nacionales en torno a la problemática del proyecto (lo
que implica la formación de actores en el marco de las intervenciones desarrolladas con el
enfoque de la IAP, y la información de actores claves del sistema de salud). Por otro lado, la
Tabla 3 permite apreciar el impacto directo y por lo tanto también la importancia estratégica
de la colaboración internacional en el proyecto Equity LA II, presentando la estimación de
personas directamente en contacto con la investigación en los ocho países, realizada en
junio de 2017. Como se puede apreciar, a la fecha de esta presentación, se puede estimar
que más de 17000 personas ya han estado en contacto directo con este proyecto3, entre las
cuales más de 240 hacen parte de los equipos de investigación que estuvieron en situación
de colaboración internacional directa.
Las enseñanzas que comentaremos en el próximo capítulo, toman particularmente en
cuenta la experiencia desarrollada entre estas últimas.

A agosto de 2018, se puede considerar que el número de personas se incrementó significativamente (probablemente
de unas 7500 personas), debido a la realización de la segunda encuesta de médicos y usuarios para la evaluación de la
intervención.

3
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Tabla 2- Capacity building: construyendo capacidades

Tabla 3- Participantes directos (jun. 2017)
ES

BE

AR

BR

CH

CO

MX

UR

TOTAL

Investigadores, apoyo trabajo de
campo, administrativo

12

6

29

62

48

31

25

28

241

Comité conductor/técnico local y
nacional

-

-

14

32

43

11

29

10

139

Profesionales plataforma, difusión
resultados, usuarios

-

-

336

57

746

280

331

169

1919

Gestores/directivos de las redes

-

-

7

9

35

9

12

19

91

Informantes (profesionales, usuarios)

-

-

1.254 1.257

1317

1.258

1.305

1.190

7581

12

6

1.640 1.417 2189

1.589 1.702

1416

9971

Total participantes directos
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2) LECCIONES APRENDIDAS
De la observación empírica de nuestra participación en este tipo de proyectos, y sin pretensión
de exhaustividad, retiramos algunas lecciones que ejemplificaremos desde la experiencia
del Proyecto Equity LA II, con el objetivo de contribuir a la comprensión de lo que puede
facilitar o dificultar procesos colaborativos entre equipos de investigación iberoamericanos.
Aunque la lógica y el sentido común indican que la calidad del proceso de colaboración
determina la calidad del proceso de investigación, la experiencia nos indica que en realidad
se trata de un proceso circular particularmente importante y observable en las experiencias
internacionales (aunque pocas veces considerado en las estrategias de coordinación de los
mismos), en el que ambos procesos se retroalimentan mutuamente.
Tomando la cuestión desde esa perspectiva, consideraremos por un lado algunos elementos
del proceso de investigación que pensamos determinantes para el proceso de colaboración;
y por otro lado, algunos de este último que nos parecen condicionar la calidad del primero.
LA CALIDAD DE LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN ES
DETERMINADA POR LA CALIDAD DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Los siguientes cuatro componentes del proceso de investigación nos parecen determinantes
para la calidad del proceso de colaboración, por su incidencia en la definición del marco de
referencia y regulación del mismo.
 Un marco teórico claramente discutido y compartido
El primer componente clave para el desarrollo de un proceso de colaboración
internacional de calidad en proyectos de investigación cualitativa, es disponer
de un marco teórico sólido, claramente discutido y compartido entre los participantes, que garantice el buen diálogo y la cooperación entre ellos. Cabe destacar
que desde la perspectiva de la calidad de la colaboración internacional, lo que
se juega en este componente del proceso de investigación no es solamente
lograr acuerdos suficientemente consensuales sobre las cuestiones políticas y
conceptuales, sino también entender y comprender los contextos culturales en
los que los mismos deben ser considerados.
En el caso del proyecto Equity LA II la solidez del marco teórico permitió abrir
el proceso de colaboración, que a su vez dinamizó y enriqueció el proceso de
investigación. La elaboración de un glosario para superar los diversos sentidos
dados a ciertos términos clave en los diferentes países de habla española fue
necesario (por ej. “efectores”, “prestadores” o “dispensadores” de servicios de salud); luego de su adopción inicial, los conceptos clave de la problemática de la
investigación (por ej. “coordinación” o “continuidad” asistencial) y los enfoques
seleccionados (por ej. “investigación acción participativa”), fueron discutidos en
las diversas instancias de intercambio y colaboración, y progresivamente incorporados en la especificidad de los estudios nacionales…
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 Instrumentos de recolección de datos fiables y accesibles
Otro el2emento determinante para la calidad de la colaboración entre equipos
que realizan investigación internacional, es poder disponer de instrumentos de
recolección de datos fiables y accesibles a todos los participantes; no solamente
porque es una condición de la calidad de los resultados de la investigación (en
particular cuando se trata de estudios comparativos), sino también porque los
mismos generan un marco de colaboración lo suficientemente sólido para que
en él que se puedan elaborar las asimetrías entre equipos y prevenir la instalación de dinámicas de dominación.
En la experiencia del proyecto Equity LA II, la posibilidad de disponer de instrumentos validados internacionalmente (en el caso de las encuestas se utilizaron
los cuestionarios para médicos COORDENA7 y para usuarios CCAENA8), así como
un marco de referencia para las investigaciones cualitativas elaborado en investigaciones previas9; facilitaron el trabajo de integración y adaptación local
de los instrumentos a las realidades culturales y organizacionales locales, y permiten hoy el desarrollo coherente del análisis comparativo internacional de los
resultados.
 Plan de análisis de resultados común a los equipos asociados
La observación empírica muestra que la etapa de análisis de los resultados
constituye un momento clave de las investigaciones internacionales, en el que
los procesos de investigación se complican. Aunque muchas veces existe un protocolo formal previsto para el desarrollo de los análisis, se puede observar que
no siempre se respetan, en particular cuando se trata de estudios cualitativos. El
análisis de este tipo de dificultades revela que éstas pueden corresponder con
un déficit estructural del dispositivo colaborativo, cuando el mismo no integró
al proceso de investigación los tiempos y las condiciones para la elaboración
y/o adopción colectiva, del plan de análisis de los resultados. En el caso de la
investigación cualitativa este déficit puede ser particularmente desorganizador
del proceso de trabajo, puesto que el plan de análisis final de los resultados no
puede definirse a priori; en la medida que el mismo surge durante el trabajo de
terreno y solo puede ser claramente descripto a posteriori.
La experiencia desarrollada en el proyecto Equity LA II, nos confirmó el carácter
determinante de este componente del proceso de investigación, en el proceso
de colaboración. La aplicación del plan de análisis general, se desarrolló de
manera progresiva, en el marco de un proceso de intercambio permanente que
permitió discutirlo y adaptarlo a los contextos locales sin alterar los objetivos
generales, en el marco de los encuentros de trabajo internacionales. Para los
estudios cualitativos el proceso se desarrollo a partir de grandes categorías de
análisis que fueron desarrolladas en los estudios nacionales. Esta estrategia facilitó la integración progresiva de los equipos así como la síntesis de los resultados nacionales e internacionales.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 99

CONFERÊNCIAS
Mesa redonda 3 | Parcerias Internacionais
em pesquisa qualitativa

 Un sistema de coordinación formalizado a cargo de un equipo reconocido
El mejor manejo de las dificultades y oportunidades que generan los múltiples
factores internos y externos que influencian las capacidades y el desempeño de
los equipos de investigación en nuestra región, es un determinante mayor de la
calidad de los proyectos internacionales, que pasa por la definición de un marco
colaborativo formalizado y animado por un equipo de coordinación reconocido.
La experiencia muestra que la definición de un marco convencional claro, que
comprenda todos los niveles institucionales del proyecto (desde aquellos de
nivel internacional hasta aquellos que responden a cuestiones de nivel nacional
incluyendo los espacios concretos de la investigación a nivel de terreno; así
como aquellos que refieren a las relaciones entre equipos de investigación y en
particular los que definen las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y
condiciones de utilización de los conocimientos producidos colectivamente), es
un factor clave para el funcionamiento del dispositivo internacional. Al mismo
tiempo y de manera indisociable, la experiencia también muestra que para que
el marco formal pueda aplicarse y funcionar en el interés del proyecto, también
es necesario disponer de un equipo de coordinación reconocido por todas las
partes, a todos los niveles. La gestión del proceso de investigación internacional, requiere equipos capaces de asumir la complejidad de la tarea, integrando
procesos de investigación locales; conjugando reconocida expertiz técnica de
alto nivel académico sobre el tema y las técnicas de investigación utilizadas
(que garantizan en primer lugar la legitimidad de la función en materia de investigación), con habilidades de gestión de grupos humanos (que garantizan la
buena dinámica de producción del proyecto y la gestión de los conflictos que
puedan comprometer su desarrollo), y a veces también de recursos materiales (la
disponibilidad de fondos para investigaciones internacionales es más frecuente
cuando se trata de proyectos iberoamericanos).
La complejidad de la organización del proyecto Equity LA II descrita anteriormente, contempla estos aspectos, dando transparencia al manejo de los recursos
y situando las responsabilidades en los procesos de investigación desarrollados.
El marco formal de la investigación cumplió un rol mayor en la estabilidad y
mantenimiento del proyecto, en contextos nacionales en los que las políticas
públicas de salud sufrieron cambios de orientación importantes, que afectaron
profundamente al objeto de estudio y a veces también modificaron el interés de
las instituciones locales por la investigación. La calidad del proceso de investigación internacional en esos contextos, pudo también sostenerse por la calidad
del equipo de coordinación internacional, que supo desarrollar estrategias y un
clima de colaboración académica y humana de calidad, a través de intervenciones de orientación, consejo y mediación institucional, con reconocida autoridad
académica y técnica.
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LA CALIDAD DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL TAMBIÉN ES
DETERMINADA POR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE COLABORACIÓN
Más allá de los determinantes considerados anteriormente, la observación empírica de
los procesos de investigación internacionales también permite identificar los siguientes
condicionantes de la calidad de las colaboraciones internacionales en investigación:
 Formación de los equipos al marco conceptual y métodos de la investigación
La experiencia indica la importancia estratégica para la calidad de la colaboración entre equipos de diversos países, de la formación de los mismos al marco
conceptual y al manejo de los métodos de la investigación, que constituye la
matriz de referencia sobre la cual va a construirse la cultura común necesaria a
la producción, la valorización, diseminación y aplicación de los conocimientos
generados. El componente “capacity building” del proyecto Equity LA II responde
de manera específica a esta condición, incorporando un objetivo formativo en
todas sus instancias de trabajo, internas y publicas.
 Comunicación
La buena comunicación interna y externa del proyecto de investigación, también
condiciona la calidad de la colaboración internacional. La experiencia del proyecto Equity LA II confirma su importancia estratégica y también demuestra que la
misma debe considerarse de manera específica, según que tenga una finalidad
interna o externa. En el primer caso el monitoreo consensuado del cronograma
del proyecto, así como la sistematización (actas) y seguimiento colectivo de las
decisiones definidas en las actividades colaborativas, cumplen un rol organizador
central del ritmo y contenido del proceso colaborativo. La utilización de las TIC
para garantizar un espacio de trabajo colaborativo virtual (intranet) accesible a
todos los equipos, que contenga la memoria de todos los materiales y actas del
proceso, aparece como una condición de la calidad del mismo. En lo que refiere a la comunicación externa, la comunicación de los avances y resultados del
proyecto debe considerar, además de los productos académicos clásicos (informes
a financiadores, publicaciones y presentaciones en congresos), la producción de
materiales de vulgarización que restituyan a los actores consultados los resultados de su contribución, y a los decisores políticos los insumos necesarios para la
incorporación de la evidencia científica generada, en la políticas públicas.
 Diálogo y Consensos
El dialogo y la búsqueda de consenso entre investigadores para avanzar en la
resolución de los problemas que plantea la investigación, es una condición de la
colaboración particularmente importante cuando esta se desarrolla en un dispositivo internacional; no solamente porque los mismos constituyen mecanismos naturales de producción de conocimiento, sino también porque ese es el camino que
permite sacar el mejor provecho de la riqueza que contiene la colaboración internacional, así como superar las dificultades que surgen desde culturas y contextos
de producción de conocimiento que no siempre son naturalmente convergentes.
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 Generosidad con Reglas de juego claras y respetadas
La experiencia muestra que la generosidad es una actitud particularmente facilitadora y dinamizadora de los procesos colaborativos, que en materia de investigación puede jugar un rol importante en tanto factor de calidad, a condición
que sea estimulada a través de un marco de colaboración organizado por reglas
de juego claras y respetadas, y una estrategia de animación del proceso, que
facilite la identificación emocional entre las personas implicadas10. El marco
colaborativo internacional del proyecto Equity LA II facilita el proceso de identificación emocional entre miembros de equipos participantes, a través de la
dinámica de animación de las instancias de colaboración nacionales e internacionales, así como a través del marco convencional de colaboración que prevé
el libre intercambio y acceso a las informaciones entre equipos participantes a
nivel internacional, y a nivel nacional una dinámica similar entre investigadores
de un mismo equipo.
 Instancias de trabajo y elaboración generadoras de un Habitus propio al
proyecto de investigación
La experiencia muestra que la existencia de espacios de trabajo y elaboración colectivos efectivos, es una condición del desarrollo de la cultura común
que habilita a la generación colectiva de conocimiento, como lo mencionamos
anteriormente comentando algunos aspectos del Proyecto Equity LA II. En la
experiencia de referencia, al cabo de cinco años de colaboración pudimos observar que cuando estos procesos pueden desarrollarse, emerge del colectivo un
Habitus de abordaje y elaboración de la problemática, que modifica dificultades
observadas en la fase inicial del proyecto, facilitando en particular ahora la comparación internacional de resultados.
 Equipos compuestos por investigadores confirmados y jóvenes investigadores
Más allá del efecto de formación clásico que se produce y/o se espera cuando
los equipos de investigación están conformados por investigadores experientes y menos experientes, en el que los segundos se benefician del saber de los
primeros; la experiencia de investigaciones internacionales como el Proyecto
Equity LA II, enseña que la calidad del proceso de colaboración condiciona la
producción del valor agregado que estas combinaciones pueden aportar al propio proceso de investigación. Efectivamente, cuando el posicionamiento y condiciones de participación concedidos a los investigadores Juniors entra en un
marco de colaboración horizontal, participativo y sensible al pensamiento crítico, la contribución de los más jóvenes genera un valor agregado importante a la
propia investigación, ampliando y diversificando las perspectivas de análisis del
objeto, facilitando la innovación y la creatividad en su abordaje, generando por
esa vía una tensión que contrarresta los efectos de los dispositivos jerárquicos
clásicos centrados en el saber y el poder de los Seniors.
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 Recursos necesarios a este tipo de investigación
Aunque parezca evidente, la experiencia también indica que los proyectos de
investigación internacionales no pueden desarrollarse ni generar los resultados
esperados, si no cuentan con los recursos financieros, humanos y temporales necesarios a la realización de sus objetivos. Además de los recursos humanos y de
la organización ya comentados, el costo total del proyecto Equity LA II fue estimado a 7.057.016 euros en 2013 y obtuvo una financiación del FP7 de 5.906.749
euros; y dispone de 5 años (4+1 por derogación aprobada) para presentar sus
resultados finales.
CONCLUSIÓN
A partir de las reflexiones anteriores basadas en nuestra experiencia de participaciones en
proyectos de investigación internacionales, podemos considerar a modo de conclusión,
que los procesos colaborativos iberoamericanos en investigación cualitativa, no plantean
solamente la necesidad de clarificar los supuestos ideológicos y políticos que determinan las
orientaciones y el alcance de las investigaciones internacionales en la región; sino también
el interés de examinar de manera crítica y estratégica, los componentes del propio sistema
de producción de conocimiento, porque en él pueden probablemente también elaborarse
algunas respuestas a cuestiones fundamentales.
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Para pensar acerca desse desafio, vou orientar minha reflexão a partir de uma pergunta
que há muito vem rondando nossas discussões: porque nos custa tanto produzir pesquisa
qualitativa de qualidade? Poderia falar aqui dos múltiplos problemas que enfrentamos no
cenário científico-acadêmico e das práticas profissionais no que diz respeito a produção
e consumo/incorporação de conhecimento baseado no paradigma compreensivo. Esse
debate não é novo e encontramos diversos artigos publicados, em especial nos últimos
anos. Dentre eles, o artigo de Bosi, publicado em 2012, e as opiniões dos debatedores que
se seguem nessa mesma publicação.
Numa primorosa reflexão, Bosi (2012) aponta as múltiplas questões que contribuem com
cenário ainda adverso e hostil à IC na produção do conhecimento em saúde. Fala dos
desafios relativos a legitimação da IC, argumentando a favor da necessidade de demarcar
as diferenças onto-epistemológicas que a orientam, a necessidade de taxonomias,
nomenclaturas próprias e compartilhadas entre os pesquisadores. Uma questão que não
consiste apenas na dificuldade de ‘enquadre’ nesses tipos-ideais, mas, na própria separação,
por vezes, demasiado estanque, entre as modalidades, o que impede o diálogo. E propõem
se não seria o caso de, no interior desse enfoque, investirmos em estratégias que auxiliem
a identificar idiomas comuns, ainda que respeitando sotaques, entonações e certas
singularidades.
Bosi (2012) também aponta a incorporação necessária de novas contribuições e as
‘alianças’ entre saberes, frente ao caráter complexo dos objetos de que se ocupam as
pesquisas qualitativas, convidando a novas orientações e à formulação de novas técnicas
de investigação, preservando a flexibilidade para a necessária adaptação e recriação de
modelos, afirma ela.
Poderia também apontar questões, que colocam, a meu ver, na superfície as causas da
questionável qualidade das pesquisas qualitativas, imputando o problema ao fato de a
mesma ser realizada por profissionais da área da saúde, sem formação ou fundamento nas
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ciências sociais, como Gonçalves e Menasche (2014) o fazem em artigo publicado acerca
dos problemas e desafios da pesquisa qualitativa. Para as autoras, os problemas estão
relacionados, ainda, com a falta de tempo (ou as multitarefas que os orientadores realizam)
e, portanto, não dispõem de tempo para acompanhar seus alunos – pesquisadores novatos
de modo que sejam capazes de realizarem estudos com a rigorosidade que se deseja.
Ou ainda, rebater o argumento, dessas mesmas autoras, no mínimo questionável, de que há
“pesquisadores qualitativos” que se reconhecem como tal por entenderem que são inábeis
em lidar com números/cálculos. Ou seja, como não sei matemática (ou os números não me
agradam) faço pesquisa qualitativa.
Também poderíamos pensar acerca do argumento de que a incipiente produção/
publicação de estudos qualitativos, potencializada pelas dificuldades encontradas no
cenário editorial mundial, representado pelos critérios valorativos/avaliativos apoiados
no modelo explicativo da ciência positivista, são responsáveis, por sua parte, pelo pouco
reconhecimento dos estudos qualitativos, como demonstraram diferentes pesquisadores.
Taquette e Minayo (2016) estudaram as publicações médicas, no Brasil, e encontraram que
a maioria dos estudos analisados (64,45%) eram consistentes e guardavam rigor científico.
Naqueles, pouco ou parcialmente consistentes, questões como a solidez compreensiva e
interpretativa e a consistência metodológica foram as fragilidades encontradas.
Mercado et all (2011), em estudo realizado no México, demonstraram condição
semelhante. Ainda que a produção mexicana tenha se incrementado no período
analisado, sua consolidação é um desafio, condicionada pela concentração institucional,
territorial e temática. Ou seja, ainda temos uma produção circunscrita a pessoas,
espaços e temas. Os autores destacam ainda, como questões a serem consideradas, a
dependência do modelo da TFD, o isolamento da IC de temas sanitários e de atores
importantes, além de um impacto marginal no campo científico. Segundo os autores,
para superar esse cenário, o estabelecimento de redes de investigadores e grupos de
trabalho interinstitucionais; a criação de repositórios com a produção científica do
campo, favoreceria a crítica, a discussão e o reconhecimento dessa produção. Dentre
outras propostas, apontam também a necessidade de fortalecimento da capacitação
teórica de jovens investigadores para impulsionar trabalhos de maior solidez teóricoconceitual das investigações.
Muitos desses desafios apontados foram exaustivamente discutidos ao longo desses
dias. Tantas outras propostas foram colocadas na mesa também. Mas, vou me somar
a algumas dessas vozes e argumentar a favor de que para continuar o caminho de
fortalecimento da pesquisa qualitativa, precisamos aprender e ensinar a pensar. Vou
tentar explicar a que me refiro e buscar responder a algumas das questões apontadas
pelos autores anteriormente citados:
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 Como promover a formação de pesquisadores qualitativos para expandir sem
perder a qualidade, como pergunta Bosi ?
 Como fortalecer a capacitação teórica de jovens investigadores, como interrogam
Mercado et all?
A necessidade de formação de bons pesquisadores parece ser um dos desafios sobre o qual
ainda não nos debruçamos com atenção cuidadosa, mas que começa a ganhar destaque na
pauta de nossas discussões.
Para refletir sobre esse tema, vou reproduzir, de modo sintético, uma narrativa apresentada no
Livro Criatividade – no trabalho e na vida, de Menna Barreto4. O autor Roberto Menna Barreto
é um empresário e escritor, e realiza seminários sobre Criatividade e Análise Transacional, em
todo o Brasil. Em um desses seminários realizado para trabalhadores de uma petrolífera, ao
discutir a importância da irreverência no trabalho e na vida, Roberto estabeleceu-se o seguinte
diálogo com um engenheiro reponsável pela segurança em um plataforma de petróleo:
O Engenheiro:
Roberto, saiba que sou um engenheiro responsável pelos sistemas de segurança de uma
plataforma submarina. Como é fácil imaginar, uma pltaforma submarina é exatamente
uma bomba, com explosivo estocado e um pavio aqui fora, no ar. Só falta acendê-lo, para
um catástrofe que pode consumir dezenas de vidas!
Saiba que todo engenheiro, nesse meu cargo, para desempenhar minha função, recebe
um grosso manual em que se lê: EM CASO DE EMERGÊNCIA NÃO PENSE. SIGA O MANUAL!
Agora diga-me, sinceramente: no meu caso devo usar de irreverência no meu trabalho?
Roberto:
O que você como engenheiro deve fazer, em caso de emergência então? Não pense siga o
manual.
Entretanto, como engenheiro, voce sabe da importância do manual, mas sabe, também, de
que o petróleo, o mar e o fogo nunca leram o manual. Você sabe que há uma possibilidade,
no mínimo de 1 %., mas crucial, de que o manual esteja incompleto.!
– O que deve então fazer, sabendo disso tudo, em caso de emergência?
– ORA, SIGA O MANUAL
– Mas talvez aquele caso específico não esteja no manual...
– Que fazer então? Consultar o manual de novo (é possível que ele esteja lá e voce não o
achou)
– Não, não está... Consulte-o novamente se der tempo – mais uma vez para ter certeza!
4

Criatividade no trabalho e na vida. Roberto Menna Barreto. Summus Editorial, 2009.
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– Não, realmente não está...
– Então jogue aquele o manual ao mar e trate de agir, diante do imprevisto, do inesperado,
com o máximo de presença de espírito possível!
Um profissional como esse – capaz de continuar agindo em face do inesperado, isto é, para
além do manual – é exatamente aquele que poderá contribuir, depois do sufoco, com mais
uma valiosa página para o próprio manual, em sua próxima edição.
Podemos fazer possíveis analogias com o processo de formação de pesquisadores a partir
dessa narrativa. Passamos longa parte de nossas vidas, num sistema educativo baseado na
transmissão e memorização de um conhecimento estático e muito frequentemente sem
significado em nossas vidas.
Apesar de todos os esforços, e discursos, a favor de novos modos de ensinar, de novos diferente
espaços de aprendizagem, seguimos, smj, com uma presença ainda maciça de um sistema
educativo moldado num modelo bancário de educação, como denominou Paulo Freire.
É assim, que matemática é mais importante que filosofia. Embora tenham o mesmo berço,
o pensamento moderno promoveu a valorização da lógica matemática e sua capacidade
modificar o cotidiano das pessoas.
Reportagem da Folha de São Paulo (importante jornal diário brasileiro), em 2009, trazia
a seguinte manchete: Filosofia e sociologia obrigatórias derrubam notas em matemática:
pesquisa realizada em escolas brasileiras, após a vigência de nova lei que tornou obrigatório
o ensino de filosofia e sociologia no ensino médio (em 2006), apontou que tal exigência
prejudicou o desempenho de alunos, afirmava a reportagem, associando o bom desempenho
dos estudantes com o desempenho em matemática. Em áreas como Português e história a
redução de carga horária foi compensada pelo reforço em outras habilidades e inclusão de
novas disciplinas de Humanas. A pergunta é até que ponto esse ganho justifica sacrificar
disciplinas como matemática, questiona a pesquisadora5.
Assim também, física e química são mais importantes que artes e música, que gramática
é mais importante que leitura e interpretação de textos. O exercício da argumentação, do
diálogo e do convencimento (princípios da convivência; para aprender a conviver) ainda são
considerados “perda de tempo”.
Aprendemos (e ensinamos) regras e receitas; a ler o mundo de modo dicotômico: certo e
errado, direita-esquerda; a termos mais certezas que dúvidas; mais respostas que perguntas.
Simplificamos o complexo, segmentando a realidade por partes; dividimos o corpo
em sistemas, estratificamos os indivíduos (em sexo, cor, etnia, faixa etária...), buscamos
estabelecer relações de causa-efeito, numa linearidade improvável.
Reportagem disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/04/filosofia-e-sociologia-obrigatorias-derrubam-notas-em-matematica.shtml

5
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Ainda que a discussão da complexidade da realidade tenha ocupado espaços importantes
na reflexão filosófica no final do século XX e início do século XXI, continuamos a pensar
em um mundo de polaridades, como se a vida não tivesse infinitas matizes. Promovemos
a competitividade (mesmo quando discursamos pelo valor da solidariedade); dissociamos,
muito frequentemente, nosso discurso de nossa prática...
Voltando a analogia com a plataforma de petróleo, acreditamos que em muitas situações o
pesquisador qualitativo precisa ser irreverente. Irreverência entendida como um componente
psicológico, que permite ter consciência de que há momentos em que o manual (ou a técnica)
merece ser jogado ao mar. Ou seja, as regras e as normas nem sempre devem ou podem ser
seguidas com o rigor que se prescreve; é preciso proceder ao reconhecimento da realidade, da
situação específica, da temporalidade e dos sujeitos envolvidos em cada situação.
Por isso, pensar o modo como ensinamos pesquisa qualitativa pode ser um caminho que nos
ajude a superar as adversidades que conhecemos bem. Para além de técnicas e métodos, é
preciso sim compreender as dimensões onto-epistemológicas, que determinam as escolhas
metodológicas. Determinam as escolhas, eis aí a questão. Não há receita, não há um único
modo de olhar o mundo nem de nos aproximarmos da realidade; múltiplos são os caminhos.
É preciso saber qual o caminho; é preciso saber, portanto, escolher o melhor caminho. E para
isso, não existe fórmula matemática, não existe receita pronta.
Estamos todos de acordo que, que os novos pesquisadores, precisam compreender (o
mesmo que buscamos quando fazemos pesquisa qualitativa) como a sua visão de mundo
determina as escolhas que fazem. E que sua visão de mundo é moldada por suas crenças e
valores, as quais são construídas histórica e socialmente.
Compreender que teoria é um modo de explicar o mundo; que as teorias são provisórias,
construídas em determinado período histórico, a partir de dadas condições sociais,
econômicas e políticas. Que teoria são lentes, com os quais cada um vê o mundo; que ajudam
a interpretar a realidade – que é mutável, parcial e efêmera. É isso que nós docentes falamos
de nossas experiências no ensino da IC. Em geral, argumentamos acerca dos conteúdos
teóricos, epistemológicos e metodológicos que precisamos desenvolver.
Quando ensino pesquisa qualitativa, eu menciono, ao começar qualquer disciplina, que as
metodologias quantitativas e qualitativas estão igualmente enraizadas em movimentos
filosóficos e políticos [...]. Enfatizo que a postura pragmática e utilitarista, tão própria
do campo da saúde, se traduz hoje em ‘metodolatria’. Esse ponto de partida me permite
explicar por que, na saúde pública, estudos longitudinais e pesquisa-ação participativa
são igualmente importantes; ... ao tentar medir todos os fenômenos nos empobrecemos,
mutilamos a complexidade da racionalidade humana – que é permeada pela emoção –
e diminuímos nossas possibilidades de intervir efetivamente. Ou seja, ensinar pesquisa
qualitativa em saúde requer um entendimento onto-epistemológico alicerçado na filosofia
e nas ciências sociais. (CHAPELA, SERAPIONE E GASTALDO, 2012)
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Chapela, Serapione e Gastaldo (2012) refletindo acerca dessa questão afirmam que
[...] não faltam disciplinas sobre pesquisa e métodos qualitativos e tampouco interesse e
curiosidade por parte dos estudantes. Provavelmente trata-se mais de um problema de
qualidade dos conteúdos administrados do que de quantidade. Espera-se [...]que haja um
significativo investimento neste tipo de formação, no sentido de reforçar os conteúdos
teóricos, epistemológicos e metodológicos da pesquisa qualitativa em saúde nos cursos
de graduação e pós-graduação.
Sem dúvida, conhecer tudo isso fornece ferramentas importantes para as escolhas que, nós
pesquisadores, precisamos fazer, mas não, necessariamente, nos ajuda a fazê-las. Porque,
não se trata somente de informação, mas de compreensão. É exatamente isso que afirmam
estudantes de doutorado – pesquisadores em formação, em artigo publicado sobre o
tema, intitulado: Pesquisa qualitativa em saúde: percursos e percalços da formação para
pesquisadores iniciantes
Em geral, nossas escolhas partem do objeto e fazem o caminho dos procedimentos
metodológicos; todavia, sem a discussão epistemológica que situa a natureza de nosso
objeto, pode ocorrer um hiato entre o que o pesquisador gostaria de estudar e aquilo que
realmente está estudando. Dependendo da forma como organizam seus procedimentos
de levantamento e análise de informação, sua pesquisa pode estar remetida a uma
compreensão que reenquadra a lógica qualitativa dentro de uma lógica quantitativa.
[...] embora seja possível produzir aproximações de fenômenos e objetos por diferentes
lógicas de compreensão da sua natureza [...], é importante que o pesquisador iniciante
compatibilize de forma esclarecida, para si e para sua comunidade de destino, as referências
epistemológicas, teóricas e metodológicas. [...] quando um pesquisador iniciante elabora
suas questões e desenhos de pesquisa qualitativa, seria importante criar condições práticas
de reflexão sobre o nível de conhecimento formal ligado às etapas de delineamento de seus
projetos, sobretudo no que tange às apropriações teóricas e metodológicas que guiam essas
escolhas. Essas reflexões, no conjunto, podem balizar o aprofundamento dessas referências
e alinhar demandas provenientes do rigor científico que estão ancoradas tanto no nível
dos procedimentos em si quanto no impacto ético-político que dessa adoção decorre para
a sociedade. [...]. Para um pesquisador iniciante, mesmo aqueles cuja trajetória pressupõe
um percurso prévio via iniciação científica na graduação, adentrar em um processo de
formação em pesquisa muitas vezes significa fazer escolhas teórico-metodológicas muito
mais amparadas na expertise de seu orientador e/ ou no programa de pós-graduação do
que em um processo particular de amadurecimento. (SILVA, CASTRO-SILVA, MOURA, 2018)
Tratar a ciência como verdade absoluta, resultado do trabalho de cientistas geniais, retira do
pesquisador aprendiz (e de seu orientador) o compromisso ético-político na produção do
conhecimento; falseia sua responsabilidade, porque o modo de produção (e seu rigor) não
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está dado somente pelo método ou pelas técnicas, mas pela coerência epistemológica. A
coerência epistemológica passa pela capacidade de refletir acerca de questões fundamentais
do trabalho do pesquisador: para que, para quem e como se produz o conhecimento, como
afirma Calderón (2012).
Fazer pesquisa qualitativa vai muito além da aplicação de técnicas e procedimentos. O
método não tem valor por si mesmo. A devoção ao método é uma forma de afastar-se da
compreensão da experiência real dos participantes do estudo. A metodolatria, como bem
colocaram Chapela, Serapione e Gastaldo (2012) e que tem sido criticado por diversos
pesquisadores qualitativos (CHAMBERLAIN, 2000; JANESICK, 2000), contribui para nos
escravizarmos quando nos esquecemos que as regras do método nos servem sim, porém
até certo ponto, porque para fazer boa pesquisa qualitativa é preciso sabedoria e confiança,
imaginação e criatividade.
Por isso, é preciso aprender a pensar. Mas como podemos ensinar a pensar? Como ensinar
a pensar, quando nos deparamos com pesquisadores/estudantes formatados ao longo da
vida escolar por atividades de memorização, quando somos pressionados por um sistema
que cobra produtividade, que limita o tempo da produção científica, transformando a tarefa
do cientista em pragmática e imediatista?
Como ensinar a pensar, quando a prática pedagógica tradicional, ainda hegemônica,
desconsidera o aprendiz como sujeito da ação científica, e do seu processo de aprendizagem,
e o transforma em simples receptor passivo do produto ‘final’ dessa atividade? Será que a
culpa é do professor/orientador que não tem tempo? Será que a culpa é do estudante que
não sabe fazer escolhas?
Em geral, nós professores, nos centramos nos conteúdos necessários e nas atividades
propostas aos estudantes. Não seria o caso de pensarmos para além disso? E nos perguntarmos
para que servem os conteúdos? Para que serve o professor? Quais as experiências de
aprendizagem podem contribuir para ensinar o jovem pesquisador a pensar?
Responder a tais perguntas, nos exige, enquanto professores, pensar o sentido e a finalidade
da educação. Significa pensarmos para além das questões fundantes da pesquisa qualitativa
e pensarmos também as bases filosóficas que orientam a nossa prática pedagógica
para ensinar e aprender pesquisa qualitativa. E, para isso é preciso ancorar nossa prática
docente em um referencial pedagógico que supere o modelo o tradicional de ensino: o
da transmissão de conhecimento – a educação bancária, como denomina Freire, na qual o
professor deposita no estudante o conhecimento de que dispõem. Precisamos ancorar nossa
prática pedagógica – o ato de ensinar e aprender a pensar em referencias pedagógicos que
promovam a reflexão, semeiem a dúvida, despertem a curiosidade e liberem a imaginação
e a criatividade.
Todavia, poucos de nós – profissionais/pesquisadores de saúde – desenvolvemos de modo
intencional e consciente as competências necessárias para uma docência reflexiva, como
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sugerem diversos autores como Perrenoud (2000), Schön (2000), Medina-Moya, CastilloParra (2006), Alarcão (1996), Nóvoa (2017), para citar alguns. Exercemos a docência, muito
frequentemente, por espelhamento. Ou seja, nosso modo de ensinar está ancorado no
modelo do professor que tivemos em nossa formação.
Nossa constituição como docentes, nem sempre considera os saberes necessários a uma
prática docente competente, como apontam Schulman (1987), Tardif (2002) e tantos outros
estudiosos da área da educação. E, por isso, embora tenhamos o desejo de formar bons
pesquisadores qualitativos, muito frequentemente, repetimos aquele ensino tradicional,
que ao invés de promover junto aos estudantes – pesquisadores em formação, o exercício
da reflexão, privilegia a transmissão e a apreensão dos conhecimentos disponíveis. E, nesse
processo, ceifamos a curiosidade do estudante.
A curiosidade é o combustível para o pensamento reflexivo; para aprender a pensar. Não a
curiosidade ingênua, espontânea e desarmada, mas uma curiosidade epistemológica, que
se faz metodicamente rigorosa, como afirma Freire (2009). Essa rigorosidade metódica é que
permite a passagem do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico e,
tal rigorosidade se acha no método de aproximação do objeto. Isso significa que ao tomar
distância do objeto, mais nos aproximamos dele, tomando-o nas mãos para conhecê-lo, no
cerco epistemológico, para melhor se apropriar de sua substantividade.
O exercício da curiosidade epistemológica se torna fundante na produção de conhecimentos
novos, pois objetiva rigorosamente o desvelar do objeto, tornando possível analisá-lo
e compreendê-lo em sua essência, despertando uma atitude crítica diante dos fatos. A
construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade
epistemológica, sua capacidade crítica de tomar distância do objeto, de observá-lo, de
delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer aproximações metódicas, sua capacidade
de comparar, de perguntar (FREIRE, 2009).
Freire (2009) salienta que o exercício da curiosidade epistemológica exige rigor. No entanto,
esse rigor não está ligado á rigidez e nem ao autoritarismo, mas à liberdade: “[...], é muito
difícil ser criativo se não existe liberdade. Sem liberdade só posso repetir o que me é dito”
(FREIRE; SHOR, 1986, p. 98). Esta liberdade requer seriedade, pois o ato de conhecer requer
disciplina, e por isso rigorosidade.
O rigor é um desejo de conhecer, uma busca de resposta, um método crítico de aprender que
provoca o outro a participar, incluindo-o numa busca ativa. Uma prática rigorosamente metódica
exige disciplina intelectual, de forma a estimular e desenvolver criticamente a capacidade de
ensinar e aprender. É nessa rigorosidade metódica que se faz a passagem do senso comum
para o conhecimento científico. Logo, o professor necessita ter comprometimento com o
processo de ensino-aprendizagem, tendo plena consciência que seu papel de professor não
se esgota em apenas ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar. (FREIRE; SHOR, 1986)
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Para Freire (2009), o bom professor é aquele que desafia seus alunos, estimulando a pergunta
e a reflexão crítica. Por isso, o diálogo entre professor e estudantes é um aspecto fundamental
para o desenvolvimento da curiosidade epistemológica. A relação dialógica deve ser cheia de
curiosidade e de inquietação. A experiência dialógica – professor-estudante é fundamental
para a construção da curiosidade epistemológica, pois leva-os a refletir juntos sobre o
objeto de conhecimento, se aproximando criticamente dele em vez de memorizá-lo. Assim,
o diálogo não deve ser entendido como uma técnica para aprender, mas é uma exigência
epistemológica para aprender a pensar (FREIRE, 2009; FREIRE E SHOR,1986)
Portanto, a formação de pesquisadores qualitativos para seguir e fortalecer o caminho,
nos exige dois movimentos: a nossa formação – dos pesquisadores experimentados, como
docentes críticos-reflexivos, para a formação de novos pesquisadores com capacidade
crítica-reflexiva.
Desenvolver pesquisa qualitativa, portanto, exige pesquisadores capazes de pensar;
fazendo escolhas e assumindo a responsabilidade e os riscos pelas escolhas realizadas. Isso
não significa relativizar o rigor, ao contrário, tudo ao contrário. Porque o rigor passa pela
coerência epistemológica, que só é possível por meio de processo reflexivo do pesquisador,
ancorado no contexto no qual está inserido. E isso exige a construção do sujeito ético.
Para além dos conteúdos teóricos-epistemológicos e metodológicos, formar pesquisadores
qualitativos competentes requer uma formação política e ética, como conteúdo. Pesquisador
ético entendido como aquele capaz de estabelecer juízos de valor, tomar decisões e
assumir responsabilidades pelas escolhas que faz. (Parafraseando Rodrigues, 2001, quando
argumenta que a finalidade da educação é a formação do sujeito ético).
Também Ramos et all (2010), ao tratar do tema da ética na pesquisa, chamam atenção acerca
da importante e necessária formação de novos pesquisadores com capacidade de realizar
julgamentos morais e de agir em conformidade com eles, de modo a promover conflitos
cognitivos e o raciocínio crítico. Para além das questões técnicas colocadas pelas diretrizes e
regulamentações nos cenários políticos nacionais e internacionais, a inerente relação entre
ética e rigor científico requer o preparo do pesquisador para tomar decisões necessariamente
mediadas pelo julgamento moral. Para as autoras, o problema está em que as questões éticas
em pesquisa têm sido incorporadas de forma tímida ao processo de formação de jovens
pesquisadores. Reconhecem que os desafios para a qualificação da pesquisa qualitativa
remetem a um necessário amadurecimento e à consistência teórica de seus investigadores,
especialmente no que se refere à dimensão ética do ofício de pesquisar. (Ramos et all, 2010)
O pesquisador qualitativo, portanto, precisa construir-se tendo por base a liberdade
da vontade, a autonomia para organizar os modos de produção de conhecimentos e a
responsabilidade pela direção de suas ações, fundamentos da formação do sujeito ético.
Pesquisadores que se reconheçam como seres humanos conformados por seu contexto
histórico-social, que vivem numa sociedade e compartilham os valores da sociedade em
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que vivem; que ao contrário de uma posição de neutralidade, estejam implicados com o
conhecimento que produzem, cientes de sua responsabilidade e de seu compromisso social
e politico. Cientistas que saibam fazer escolhas e porquê as fazem.
Pesquisadores que, como requerimento para fazer uma boa investigação qualitativa, se
convertam em instrumento de sua própria investigação; que se relacionem intimamente
com o tema de investigação e com os informantes - sujeitos e se envolvam no mundo social,
como afirma De la Cuesta (2003), pois o pesquisador qualitativo é um sujeito situado, com
uma biografia e uma perspectiva dadas, que condicionam como pergunta, o que pergunta
e o que interpreta. Ser sujeito situado permite compreender melhor certos fenômenos da
vida humana, porque ocupa um lugar e uma posição e observa desde um ângulo particular;
sua posição não é apenas social – nas relações com os outros, mas é também subjetiva,
na capacidade de compreender a experiência do outro. Um pesquisador que seja capaz de
reconhecer o outro – o participante, de dar-lhe voz, de escutá-lo, de reconhecer que sempre
há múltiplos pontos de vista. Um pesquisador capaz de implicar-se.
Há uma grande necessidade, hoje, de cientistas que sejam não apenas hábeis profissionais
em suas disciplinas, mas que tenham uma compreensão altamente desenvolvida da política
e da ética, que estejam preparados para questionar, sondar, denunciar e criticar as tendências
da ciência. (CORNWELL, 2003)
Cientistas que produzam uma ciência que contribua para a compreensão da natureza do
cuidado em saúde, de suas implicações e sobretudo das expectativas das pessoas que o
recebem. Que contribua com o resgate da totalidade do sujeito – tanto do provedor quanto
do receptor desse cuidado. Que resgate e valorize a criatividade, a complementariedade,
a convergência, a complexidade, a unidade do sujeito. Cientistas, que por sua irreverência,
contribuam com mais uma página para o manual.
Por isso, a tarefa do professor/orientador na formação de novos pesquisadores qualitativos
é ensinar e aprender a pensar. E para isso, precisamos reconhecer, em nós, professores, a
importância de desenvolvermos competências para uma prática pedagógica reflexiva. E
aprender a pensar para além da lógica retilínea e evidente, porque nem o conhecimento é
reto nem a vida é caminho linear. É preciso saber criar, navegar em águas turvas, saltar onde
menos se espera, vislumbrar para além do recorrente. (DEMO, 2000).
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NARRATIVAS DE LOS VIDEOJUEGOS COMERCIALES CON
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Colômbia), Chávez Mendez, M G (Universidad de Colima, México)

ID: 2459

INTRODUÇÃO
En contraste con las políticas nacionales en salud sexual y reproductiva que recomiendan
el uso de TICs, están los videojuegos comerciales con contenidos sexual implícito, cada
vez son más jugados por adolescentes; a lo cual se contraponen estrategias comunicativas
y didácticas tradicionales para la enseñanza de la salud sexual en escuelas, con bajo
impacto en problemáticas como el embarazo adolescente, ITS y disturbios emocionales,
que incrementan la inasistencia y deserción escolar. Esto exige pensar en nuevas lógicas
narrativas audiovisuales interactivas de gran valor en procesos de enseñanza-aprendizaje
en diferentes ámbitos educativos, con soporte en la Teoría del Aprendizaje Social y la
Teoría Acción Razonada, donde convergen el videojuego como medio de comunicación
interactivo e inmersivo, la cultura de la imagen y la simultaneidad de nuevas formas de
jugar, aprender, comunicarse y relacionarse con los demás, que se constituye en una
alternativa prometedora.
OBJETIVOS
Analizar las narrativas audiovisuales de videojuegos comerciales más utilizados por los
escolares adolescentes, en cuanto a: prototipos de género, imágenes y textos con contenido
sexual implícito, con el fin de evidenciar el potencial comunicativo y pedagógico del
videojuego.
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MÉTODO
Estudio cualitativo, basado en la observación directa y análisis de narrativas audiovisuales
de treinta videojuegos comerciales, de los géneros acción y aventura. Se diseñó una ficha
de análisis video-gráfico con información general del videojuego y las categorías de
análisis: -personajes y relaciones, -entornos, -relatos y narraciones, y -valores y antivalores.
Cada ficha fue diligenciada por consenso entre investigadores y jóvenes videojugadores,
al tiempo que jugaba el videojuego
RESULTADOS
En los videojuegos analizados se identificaron narrativas con contenido sexual implícito
y explícito. Personajes y relaciones. Los estereotipos físicos que definen a mujeres
con papeles secundario dentro del juego, marcan belleza, voluptuosidad, armonía
y proporción de sus cuerpos. Las villanas se construyen a partir de características
masculinas. Los estereotipos psicográficos muestran mujeres débiles, indefensas,
ingenuas, obedientes y supeditadas al poder masculino. Las villanas son mujeres
independientes, guerreras y crueles. El héroe se encarna en un hombre musculoso,
fuerte, atlético y atractivo; es valiente, honesto, inteligente, respetuoso de normas y
leyes, salvador y sobreprotector. El villano tiene el físico similar al del héroe, facciones
toscas y no necesariamente atlético; es despiadado, calculador, al margen de la ley y
corrupto. Indiferente de la identidad y rol de género, las relaciones entre personajes son
de amistad y colaboración.
Las relaciones sexuales son mayoritariamente heterosexuales. -Valores y antivalores. Se
destaca la amistad, el amor y autosuficiencia; amabilidad, justicia, respeto, solidaridad
y honestidad. En antivalores se evidencia: violencia, maltrato físico y verbal, irrespeto,
manipulación e injusticia que recaen sobre mujeres. -Relatos y narraciones. El contenido
sexual se expresa en conversaciones que esconden mensajes sexuales, frases de doble
sentido y emisiones de sonidos de placer; movimiento de pechos y caderas de personajes
femeninos. El contenido sexual explícito se observa en: mujeres demonio que seducen,
besos apasionados, caricias y encuentros íntimos, palabras obscenas y actos sexuales
que ofrecen al jugador la posibilidad de tomar diferentes rutas, como relaciones sexuales
con prostitutas y masajes eróticos.
Las actitudes y acciones machistas se encarnan en hombres protectores que ven a las
mujeres como suyas, débiles y necesitadas del cuidado; sueños masculinos enfocados
en verse rodeados de mujeres bellas esculturales; con deseo sexual satisfecho, maltratos
físicos a mujeres; la mujer premio por alcanzar metas en el juego; abuso y explotación
sexual, relaciones sexuales con varias mujeres para perpetuar el legado de hijos de
los héroes. Las mujeres inteligentes en el videojuego no corresponden al canon de
belleza establecido. Los estereotipos machitas de personajes femeninos se visibilizan
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en el uso frecuente de encantos y atributos físicos con el propósito de involucrar a los
hombres en diferentes acciones; mujeres que buscan problemas para ser rescatadas,
sometidas a la voluntad masculina a fin de satisfacer sus deseos en cualquier momento;
masculinización de mujeres para demostrar fuerza e igualdad frente a hombres;
sufrimiento expresado en llanto por abandono de los hombres; superficialidad al utilizar
su cuerpo para obtener bienes materiales y status social. Uso de atuendos ajustados
que trasparentan el cuerpo. En los textos explícitos, verbales o escritos, sobre sexo, se
muestran diálogos inteligentemente creados con juegos de palabras y doble sentido.
En las escenas es frecuente el uso de lenguaje insinuante para el encuentro sexual,
metáforas y eufemismos referidos al sexo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los videojuegos comerciales son propios para el aprendizaje participativo y significativo,
que estaría a favor de procesos de enseñanza aprendizaje al momento de adquirir
conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual, los adolescentes. El análisis crítico
y reflexivo de narrativas audiovisuales saturadas de mensaje estereotipados que van en
contravia de derechos sexuales, igualdad y equidad de género, se constituyen en escenarios
para la educación sexual, a partir de los mismos referentes contradictorios de la sociedad.
El carácter inmersivo de los videojuegos, los hace en sí mismos medios de transmisión por
excelencia de mensajes, explícitos o no, referentes a la sexualidad que serán asimilados
por parte de los jóvenes en conocimientos, actitudes y practicas a favor o no de la salud
sexual; de allí la importancia de su inclusión en procesos de alfabetización digital y
regulación de los contenidos y públicos a través de políticas públicas. En consecuencia,
las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre sexualidad y salud sexual en
la escuela deben asentarse en Tics, particularmente en nuevos productos culturales
como videojuegos, que hacen parte de la cotidianidad de los adolescentes de nuestra
contemporaneidad.
PALAVRAS-CHAVE
Videojuegos; Educación Sexual; Salud Sexual y TIC; Género.

VOLTAR AO ÍNDICE

120 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

SIMPÓSIO 1
Sexualidade e saúde reprodutiva
na contemporaneidade

INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA SAÚDE SEXUAL
E SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES
Sousa, M A (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Silva, A P (Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Costa, N C P (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Freitas, M I F (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1362

INTRODUÇÃO
A adolescência constitui uma fase da vida de grandes transformações emocionais,
cognitivas, sociais e corporais. Destacam-se, ainda, as mudanças relativas ao relacionamento
afetivo entre os jovens e a sexualidade. Além disso, aspectos como início da vida sexual
cada vez mais cedo e a prática de relações sexuais esporádicas, associados à vulnerabilidade
dos adolescentes, podem contribuir com condições que favoreçam a exposição destes
às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e a gravidez na adolescência. As IST são
consideradas como um dos problemas de saúde mais comuns em todo mundo, são
transmitidas principalmente por contato sexual, e podem ser causadas por vírus, bactérias
ou outros microrganismos. O método mais eficaz para evitar a transmissão das IST é o
uso do preservativo em todas as relações sexuais. Atualmente observa-se aumento na
prevalência da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) entre indivíduos mais
jovens, principalmente entre os de 20 a 34 anos de idade. Chama atenção o fato de que a
taxa de infecção pelo vírus do HIV entre aqueles com 15 a 19 anos de idade triplicou entre
2006 e 2015 na população brasileira. No entanto, muitos iniciam e persistem sem utilizar
preservativo em suas relações sexuais, provavelmente influenciados pela maneira dos
adolescentes pensarem e viverem a sua sexualidade. Com o rápido avanço das tecnologias
da informação, observa-se aumento da influência da comunicação tecnológica sobre o
comportamento dos jovens, sobretudo das suas relações sociais e comportamento sexual.
A utilização da Mídia Social (MS) entre os adolescentes vem aumentando, o que faz com que
esses adolescentes, busquem informações sobre sua saúde, saúde sexual e IST, incluindo a
aids nesses meios de comunicação
OBJETIVOS
Compreender as influências das mídias sociais na saúde sexual e sexualidade de adolescentes
MÉTODO
Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações
Sociais, com o objetivo de compreender as influências das mídias sociais na educação para a
saúde sexual e sexualidade, segundo adolescentes. Participaram do estudo 28 adolescentes
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com idade entre 15 e 18 anos, estudantes do ensino médio de duas escolas da rede pública
estadual de Belo Horizonte. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas abertas e
em profundidade, com roteiro semi-estruturado, contendo questões que permitiram ao
participante narrar fatos, expressar seus pontos de vista, julgamentos de valor e emitir
avaliações sobre ações e maneiras de pensar. Os dados foram interpretados com base na
Análise Estrutural da Narração, proposto por Demazière; Dubar.
RESULTADOS
Os resultados encontrados apontam para representações positivas e negativas em relação
ao ponto de vista dos entrevistados sobre a influência das mídias sociais como fonte de
informações para tirar suas dúvidas e aprender sobre sexualidade, prevenção de IST e
gravidez. As representações positivas encontradas giram em torno da privacidade de poder
pesquisar e tirar suas dúvidas pela internet e outros meios de comunicação como televisão
e rádio. Os entrevistados sentem-se inibidos em conversar com familiares, profissionais
de saúde e amigos, considerando menos vergonhoso acessar as informações quando
estão sozinhos pela internet. Também consideram como positivo a facilidade de acesso às
informações afirmando que as encontram de forma mais fácil, rápida e segura nas mídias
sociais. As representações negativas citadas estão relacionadas com a escassa abordagem
da mídia sobre sexualidade e saúde sexual. Tais abordagens são periódicas, normalmente
voltadas para o público adulto, e estão associadas a doenças, como a aids, e datas específicas,
como o carnaval.
Outra representação negativa encontrada diz respeito ao ato sexual explícito na mídia, para
alguns adolescentes isso pode influenciar negativamente nos seus modos de vivenciar a
sexualidade, sobretudo estimulando a prática sexual por mostrarem o prazer durante
as relações sexuais. Muitos entrevistados consideram as mídias sociais, sobretudo a
internet e programas de televisão como fontes confiáveis e relevantes para se ter acesso
às informações que procuram, porém, para alguns, tais meios não são suficientes, sendo
necessárias outras fontes de informações como a família, profissionais de saúde e escola.
Neste estudo, os adolescentes entrevistados não referenciaram como fonte de informação
as redes sociais, citando apenas a sites de pesquisa como fonte de busca, não apontando
para o uso de páginas pessoais, serviços de troca de mensagens e as redes sociais para se
obter informações sobre sexualidade e saúde sexual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo buscou-se compreender como as mídias sociais vêm influenciando na
sexualidade e saúde sexual dos jovens e adolescentes, considerando o fato de que este grupo
tem apresentado taxas crescentes de infecção pelo vírus HIV em todo o mundo, e que as
novas tecnologias de informação e comunicação no contexto atual desempenham um papel
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cada vez mais importante e presente na vida dos adolescentes. Os resultados encontrados
demonstram que as mídias sociais podem influenciar positivamente no comportamento
sexual dos adolescentes influenciando a adoção de hábitos saudáveis como o uso do
preservativo e diminuindo comportamentos sexuais de risco. Porém, observou-se uma
lacuna no modo como a sexualidade dos adolescentes está sendo tratada, com conteúdos
restritos, abordados esporadicamente e que não chamam a atenção e despertam interesse
dos jovens, além de poder influenciar para a iniciação sexual precoce.
Estes resultados mostram que é preciso repensar sobre como os adolescentes e jovens de
hoje vivenciam sua sexualidade e quais suas dúvidas e anseios com relação a sua saúde
sexual, buscando compreende-los de forma adequada garantindo aos adolescentes
informações apropriadas e de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde sexual; Sexualidade; Representação social; Adolescente.

MATERNIDADES Y PATERNIDADES: IMPLICACIONES EN LA
SALUD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Rivero Rubio, C (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Hernandez Quirama, A (Universidad Industrial de
Santander, Colômbia), Linares García, J (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Cáceres Manrique, F D M
(Universidad Industrial de Santander, Colômbia)

ID: 1236

INTRODUÇÃO
El ejercicio de las maternidades y paternidades mientras se cursan estudios universitarios
conflictúa a los y las jóvenes, quienes por el momento del ciclo vital en que se encuentran
no disponen de independencia económica e incurren en el mundo laboral súbitamente,
generalmente en trabajos de baja remuneración por su escasa formación académica.
Además se enfrentan a la dicotomía de utilizar el tiempo disponible para cumplir con
las actividades académicas, realizar las labores de cuidado primario del nuevo hijo o
hija y realizar las actividades laborales necesarias para la proveeduría económica. Esta
diversidad de actividades afecta las esferas social, económica, académica, familiar y de
salud de los individuos. Varios estudios han documentado alteraciones en la salud de las
madres y padres que son estudiantes universitarios como cefalea, pérdida de peso, estrés
y depresión, entre otros.
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OBJETIVOS
Comprender los significados que han construido estudiantes de pregrado de la UIS, padres
y madres, sobre las maternidades y paternidades.
MÉTODO
Estudio cualitativo con abordaje desde el paradigma interpretativo, basado en el
interaccionismo simbólico. Se realizaron en total 27 entrevistas, 19 mujeres y ocho hombres.
Los criterios de inclusión fueron: ser estudiante activo de la Universidad Industrial de
Santander; ser madre, padre o estar en gestación, con edades entre los 21 a 24 años. Las
entrevistas se aplicaron en un medio no naturalista de carácter privado. Los participantes se
seleccionaron mediante la técnica de muestreo en bola de nieve hasta alcanzar la saturación
teórica. Durante todo el proceso se realizó observación en la interacción con los sujetos
participantes, se hizo uso de la comparación constante y se realizó triangulación de fuentes.
Se hizo transcripción textual de las entrevistas, para el tratamiento de datos se utilizó el
software de análisis de datos cualitativos NVivo® versión 11, y se procedió a la codificación
abierta, organización de categorías deductivas y codificación axial. La información obtenida
fue validada con los estudiantes participantes a través de un grupo focal y se realizó un
foro de socialización de los resultados con estudiantes (participantes y no participantes),
funcionarios de Bienestar Universitario y directivos de la Universidad.
RESULTADOS
A pesar de no estar planteado como uno de los objetivos del estudio, emergió la categoría
de salud en estudiantes universitarios que son padres y madres. Entre todas las entrevistas
realizadas sólo una persona refirió haber planeado el embarazo, por lo cual el inicio de
esta etapa estuvo acompañado de sentimientos encontrados donde prevalecían la
frustración, perplejidad, tristeza, ansiedad e incertidumbre frente al futuro. Algunas
estudiantes aplazaron sus estudios durante un semestre por alteraciones de salud durante
el embarazo. A medida que avanzó el embarazo y dependiendo del apoyo familiar y de
pareja, según el caso, aparecieron respuestas de aceptación, alegría y confianza en los
estudiantes padres y madres. El desempeño de las múltiples tareas que les demanda su
nuevo rol de padres y madres entra en contraposición con los compromisos académicos
previamente adquiridos, generando afecciones en los ámbitos social, académico y de
salud por la convergencia de roles.
En el caso de las estudiantes madres manifiestan fatiga, irritabilidad, agotamiento, cefalea,
somnolencia, síntomas de ansiedad y dolores osteomusculares secundarios a las extensas
jornadas en las que desempeñan labores de cuidado primario, labores domésticas,
labores académicas y en algunos casos labores económicas. Los estudiantes padres, a su
vez, refieren insomnio, síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, cansancio, temores,
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dolores osteomusculares cefalea y pérdida o aumento de peso, esta sintomatología se
encontró asociada a la incursión o recarga de actividades laborales que desarrollan para
la proveeduría económica que entran en confrontación con sus actividades académicas.
Se halló disminución en el rendimiento académico de los estudiantes padres y madres,
así como también retención académica y en algunos casos se contemplaba la posibilidad
de deserción de la educación superior; lo anterior puede comportarse como causa y
consecuencia de la sintomatología descrita en salud mental referida por los estudiantes;
dado que el agotamiento desestimula la capacidad de estudio de los estudiantes, lo cual
incide directamente en su rendimiento académico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las maternidades y paternidades son un constructo cultural que depende de diferentes
factores como el momento del ciclo vital en que se viven, contexto, normas, costumbres y
proyectos de vida; e implican una serie de responsabilidades y compromisos que se hacen
complejos en algunos momentos específicos del ciclo de vida, esto puede desencadenar
en los individuos problemas de diferente índole, como lo son los socioeconómicos y
de salud. Es interesante la relación encontrada entre la sintomatología relatada por los
estudiantes padres y madres y los roles tradicionales asumidos, es así como la mayoría de
la sintomatología descrita por las mujeres se encontraba relacionada con las actividades
de cuidado directo de los hijos y la de los hombres con las actividades de proveeduría
económica, lo cual se relaciona con los significados tradicionales de maternidad y
paternidad.
La convergencia de los roles académico, materno o paterno y laboral conlleva a los jóvenes
a asumir una multiplicidad de tareas relacionadas con sus compromisos académicos, sus
roles de padre o madre y las labores de proveeduría económica, que tienen repercusiones
en la salud física y mental de los estudiantes y acaban reforzando sus dificultades
académicas, lo que convierte esta problemática en una situación cíclica que se reafirma
en sí misma y complejiza la conclusión exitosa de sus estudios superiores, escenario que
disminuye las posibilidades para mejorar su calidad de vida y la de su familia.
PALAVRAS-CHAVE
Maternidades, paternidades, salud, estudiantes universitarios
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VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL NO PRÉ-NATAL DE RISCO
À LUZ DOS GESTORES DE UMA CIDADE DO NORDESTE
Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante (Universidade Estadual do Ceará- UECE, Fortaleza, CE, Brasil), Maria
Salete Bessa Jorge (Universidade Estadual do Ceará- UECE, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2462

INTRODUÇÃO
A violência institucional é caracterizada como uma violência institucionalizada ocorrida
nos serviços públicos, em especial em maternidades públicas, configurando-se na ação
ou omissão e no poder abusivo do Estado nesses espaços. Entretanto, no cotidiano dos
serviços de saúde, ela está presente não somente nas maternidades por ocasião do parto,
mas nas Redes de Atenção, seja na Atenção Básica e/ou Especializada desde o pré-natal, pois
vivenciam deficiência no acesso nas suas diferentes dimensões. Ela é dividida em violência
por omissão e violência por comissão. A violência por omissão consiste na negação total ou
parcial de ações médico-sanitárias, bem como a debilidade institucional observada através
da desnormatização, do descaso, da negligência e até mesmo, num grau máximo, da omissão,
da inexistência de um serviço público de saúde. A violência por comissão compreende a
violência técnica inerente à teoria e à prática dentro dos serviços de saúde. A gravidez de
alto risco, é definida por uma série ampla de condições clínicas, obstétricas ou sociais que
podem trazer complicações ao período gestacional, ameaçando o bem-estar do binômio
materno-fetal e comprometendo o desfecho da gravidez. Esta pesquisa faz parte da tese de
doutorado da primeira autora.
OBJETIVOS
Descrever o modelo de atenção da saúde a mulher em gestação de risco na rede municipal
de Fortaleza; Compreender como os gestores percebem a violência institucional na gestação
de risco.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa cujo cenário foi a Rede de Atenção Básica/Saúde da
Família e Atenção Especializada da Rede Municipal e Estadual da 5ª capital do País, com
uma população de 2.627.482 habitantes, dividida em seis regionais de saúde. O estudo foi
realizado em seis unidades básicas de saúde e dois hospitais de referência para gestação de
alto risco, das redes municipal e estadual. Participaram do estudo nove gestores, destes, seis
eram da AB e três da AE, totalizando nove entrevistas. Utilizou-se a entrevista semiestruturada
como técnica de coleta, tendo como questão norteadora: O que é violência institucional
provocada pelo serviço de saúde? As entrevistas acontecerem entre os meses de março e
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junho de 2017, em local reservado nas Unidades de Saúde. As falas foram gravadas na forma
de áudio e transcritas mantendo a originalidade das informações.
A trajetória analítica do material empírico tomou como base a análise de conteúdo, mais
especificamente a técnica da análise temática, a qual, para Minayo5” consiste em descobrir os
núcleos de sentido que compõe uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem
alguma coisa para o objetivo analítico visado” (p. 209). O Estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Ceará sob parecer nº 1.986.926 de
27/03/2017, tendo em vista atender às recomendações da Resolução 466/12, referente às
pesquisas com seres humanos.
RESULTADOS
Em face das opiniões e percepções dos entrevistados quanto a violência institucional, as
seguintes temáticas puderam ser organizadas e apresentadas com recortes dos discursos das
participantes da pesquisa e emergiram duas categorias, a saber: 1) Percepção dos gestores
sobre violência institucional no pré-natal de alto risco nos serviços de saúde; 2) Deficiência
de acesso da gestante de risco à atenção especializada. O modelo de atenção à mulher com
gestação de risco do município de Fortaleza está organizado a partir da Atenção Básica, com
consultas intercaladas entre enfermeiro e médico, com estratificação de risco por ocasião de
cada consulta.
No momento que a gestante é estratificada como alto risco é encaminhada parta atenção
especializada, entretanto, não é garantida à atenção. O acesso a esse nível de atenção ainda
configura um nó crítico no cuidado integral a esse grupo, é fragmentado e ocorre desarticulação
entre as redes de atenção. A violência institucional é percebida principalmente por ocasião do
parto, onde apesar da vinculação da gestante por ocasião da implantação da Rede Cegonha,
ainda ocorre peregrinação das gestantes. Poucos gestores referiram essa forma de violência
relacionada a violação de direito e para alguns, essa temática não é discutida nem mesmos nos
processos de formação. Entretanto, por ocasião dos discursos referem a deficiência no acesso
das gestantes à atenção especializada, a medicamentos e a exames.
Outra situação referida é a não regionalização das consultas, pois muitas vezes são agendadas
para uma unidade de referência distante do domicílio da paciente, trazendo absenteísmo por
diferentes situações, entre elas a econômica. Para os entrevistados da atenção especializada
a oferta existente no município não atende as necessidades dos serviços. Apesar dos avanços
ocorridos, ao logo dos anos após a implantação do Sistema Único de Saúde, a gestante, em
especial a de alto risco, vivencia situações complexas em relação ao acesso aos serviços de
saúde, principalmente à atenção especializada.
Nesse sentido, o acesso é excludente e seletivo8. Portanto, é necessário que os direitos
humanos sejam respeitados e garantidos, pois apesar das legislações do País, ocorre
deficiência na sua garantia, embora para a sociedade o problema seja invisível, assim
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cada vez mais os que mais necessitam são excluídos do sistema várias vezes em forma
de “abandono”. Como nos diz Foucault “Fazer viver e deixar morrer”, tudo deve estar
sujeito a regras, aqueles que não se enquadram deixa-se de ver. Esse problema ocorre
principalmente no contexto de crise econômica, demarcando a existência de barreiras aos
usuários como filas para marcação de consulta e atendimento, bem como estratégias para
sua superação. O direito à saúde está na Constituição Federal Brasileira, fundamentada em
aspectos como: cidadania, dignidade e soberania popular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de atenção à gestante de risco é fragmentado, com desarticulação das redes de
atenção. A violência institucional está presente nos serviços de saúde, entretanto, ainda
existe deficiência na sua visibilização por parte dos gestores. Sendo assim, essa forma de
violência é banalizada, naturalizada, pouco discutida nos serviços de saúde e nos processos
de formação, necessita maior atenção por parte do governo e da sociedade. Portanto,
torna-se necessário que de fato as mulheres na condição de gestantes e as crianças sejam
visto com prioridade no nosso País.
PALAVRAS-CHAVE
Violência Institucional. Gestação de Risco. Redes de Atenção
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BARREIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE POR PESSOAS
TRANS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS (SC), BRASIL
Kulkamp, A D S (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Boing, A C (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rodríguez, A M / A M (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Hellmann, F (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Moretti, R
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2275

INTRODUÇÃO
As pessoas trans vivenciam iniquidades em vários âmbitos e espaços da vida e do cotidiano,
o que as tornam ainda mais vulneráveis, sendo o acesso a saúde um destes. A patologização
das pessoas trans pelo Manual Diagnóstico em Saúde Mental (DSM) e pela CID-10 são a base
do processo transexualizador do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento
a partir deste pressuposto. Além disso o acesso ao processo transexualizador funciona
somente em algumas capitais do Brasil. Situações tais, limitam e criam barreiras ao acesso e
dentro dos serviços de saúde.
OBJETIVOS
Descrever as barreiras enfrentadas pelas pessoas trans no acesso aos serviços de saúde no
município de Florianópolis.
MÉTODO
Foi desenvolvido um estudo qualitativo durante o segundo semestre de 2016, com a
realização de um grupo focal junto à integrantes da Associação em Defesa dos Direitos
Humanos. O critério de inclusão para participação foram pessoas que se autodeclaram trans:
mulheres e homens transexuais, mulheres e homens transgêneros, mulheres travestis, trans
não-binária e que residiam em Florianópolis. O convite foi realizado às pessoas indicadas
pela presidente da associação. Este grupo focal foi moderado pela pesquisadora e por uma
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pessoa apoiadora e contou com duas observadoras. A moderação seguiu um roteiro prédefinido que foi dividido em quatro etapas. O grupo focal foi gravado e transcrito na íntegra
posteriormente. A análise qualitativa foi realizada através da Análise de Conteúdo Temática.
Foi realizada a leitura exaustiva de todos os depoimentos e posterior categorização dos
dados. A classificação foi discutida pelos pesquisadores até haver consenso na definição
dos tópicos. Ao final deste processo foi realizada uma síntese interpretativa do material
produzido pela análise de conteúdo temática em diálogo com a literatura pertinente ao
tema. O projeto foi aprovado pelo o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade de Santa Catarina sob o CAAE: 55120816.3.0000.0121, respeitando a Resolução
466/12. As pessoas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
identidade das pessoas participantes foi preservada.
RESULTADOS
O grupo focal contou com a participação de quatro pessoas que se autodeterminam trans,
sendo três homens trans e uma mulher trans, e que residiam no município de Florianópolis. As
informações coletadas através do grupo focal foram categorizadas em 3 principais barreiras:
1) discriminação; 2) falta de preparo dos profissionais e 3) infraestrutura. Além disso, foram
citadas estratégias utilizadas para enfrentar estas barreiras. A discriminação se constitui
como uma importante barreira no acesso aos serviços de saúde levando a um afastamento
dos serviços de saúde. Além do mais os(as) participantes relataram sentir um desconforto
e um cansaço em expor as identidades trans nestes serviços. Também houve relatos que
o Ambulatório de Atenção Primária à Saúde para Pessoas Trans de Florianópolis é um
importante instrumento de promoção da saúde das pessoas trans no município pois lá não
se sentiam discriminados(as). Outra barreira apontada foi a falta de preparo dos profissionais
dos serviços de saúde para lidar com as questões trans. Essa falta de preparo vai desde o
atendimento pelos recepcionistas dos serviços e dos próprios profissionais de saúde em não
respeitarem o direito das pessoas trans de serem chamadas pelos seus nomes sociais até a
falta de informações e conhecimento técnico quando as questões relacionadas ao corpo
que está em processo transição ou que já sofreu transição. A última barreira considerada foi
a infraestrutura dos serviços. Os principais pontos foram: sistemas de informática, acesso
à medicamentos e exames. Os participantes relataram que os sistemas de informática que
são binários e usa o sexo feminino e masculino para classificar as pessoas desconsiderando
as opções de gênero. Os nomes sociais são difíceis de serem encontrados nos prontuários
gerando uma situação de desconforto nas pessoas trans. Também há barreiras no acesso
aos hormônios, pois para mulheres e homens trans, os hormônios não fazem parte da
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Existia um anseio dos participantes que os
hormônios fossem fornecidos pelo SUS. Havia dificuldade de conseguir exames de sangue
pelo SUS e o acompanhamento dos níveis hormonais. Um ponto que não era objeto de
estudo e que chamou a atenção foi as estratégias utilizadas para driblar estas barreiras
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como compra dos hormônios em farmácias e no mercado paralelo, cirurgias com médicos
particulares, o apoio de outra pessoa trans para ir a um serviço de saúde, uso de acessórios
como binder (peça que minimiza a aparências das mamas) e o packer (prótese peniana para
uso diário).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa apontam para as seguintes barreiras enfrentadas ao acesso
aos serviços de saúde em Florianópolis: discriminação, falta de preparo dos profissionais
e infraestrutura. Esta pesquisa vem contribuir com o entendimento deste assunto. Mais
estudos sobre as questões de saúde das pessoas trans são necessários para entender como
se dá o acesso à saúde e aos medicamentos, possibilitando que ações sejam tomadas para
garantir o acesso universal, integral e equânime.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde ; Pessoa Transgênero; Travestismo

RETRATOS DA INFÂNCIA DE PESSOAS TRANSGÊNERO
Lima, B A P d (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1369

INTRODUÇÃO
Sociedade atual, a construção de gênero imposta pelo padrão social já é apresentada a partir
do nascimento. A diferença da identidade de gênero começa na escolha das cores do quarto
do bebê, a separação de brinquedo “de menino” e “de menina”, brincadeiras, desenhos,
filmes, roupas, etc. Essa divisão e diferenciação estão presentes há muitos séculos e em
diferentes sociedades. Qualquer criança que saia dessa concepção de identidade binária
é considerada como errada, anormal, algo a ser corrigido e, dessa forma, reprimida. Essa
realidade é comum na vida de pessoas transgêneros e limita os direitos previstos para todos
os cidadãos pela Constituição Brasileira de 1988 e as coloca em uma situação de segregação
e marginalização dentro do ambiente social. Tal segregação pode gerar impactos na saúde
física e mental das pessoas trans.
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OBJETIVOS
Diante desse panorama geral, levantou-se a seguinte questão: Como foi vivida a infância das
pessoas transgêneros no ambiente escolar e familiar? Tendo como base esse levantamento,
o objetivo geral do projeto foi conhecer, por meio de profissionais e transgêneros adultos, as
vivências na infância das pessoas trans. Com objetivos específicos de: esclarecer os percalços
e as dificuldades que as pessoas trans enfrentam quando crianças; verificar a saúde das
mesmas, no âmbito físico e psicológico; identificar maneiras de inclusão na sociedade.
MÉTODO
Realizou-se uma pesquisa qualitativa/quantitativa descritiva, utilizando entrevistas semi
estruturadas com profissionais que nos direcionaram a procurar jovens adultos transgêneros,
de 20 a 30 anos, que através do método ‘’história de vida’’, fornrceram informações sobre a
vivência trans. Com os profissionais da área, obteve-se um panorama geral e real da situação
das pessoas trans atualmente no Brasil.
RESULTADOS
O retrato da infância de pessoas transgêneros é marcado por uma grande divisão de gênero
binário, que resultava em preconceito, exclusão e violências no âmbito escolar, familiar e
estatal. Esses pontos dificultam a vida em geral dessas pessoas, não somente na infância,
mas ao longo da vida em que são privados de direitos, convívio social, oportunidade
de estudo e emprego. No geral se tornam um grupo excluído da sociedade com forte
tendência ao adoecimento psíquico. As pessoas trans na infância utilizam estratégias para
expressarem sua identidade de gênero, tais como brincadeiras onde interpretam papéis do
sexo oposto ao seu e o uso de roupas neutras. Foi destacado pelos entrevistados que o
sofrimento psíquico é desenvolvido a partir da puberdade, inclusive devido às mudanças
corporais vivenciadas, gerando um estranhamento e não aceitação do próprio corpo. Essa
sensação de não pertencimento traz conflitos e em consequência casos de depressão. Em
contrapartida, a vivência da adolescência permite um conhecimento maior de mundo,
por meio das mídias, da grande circulação de informações e da globalização em geral,
possibilitando a identificação de outras pessoas que compartilham as mesmas situações
que a sua e proporciona um autoconhecimento. Após a percepção de ser trans, se inicia o
processo de transição. No Brasil, esse processo apresenta ainda muitas falhas, devido à falta
de preparação profissional, governamental e médica. Foi unânime a crítica à demora em
aprovação do processo no SUS, a necessidade de laudo psicológico para a comprovação
da transgenereidade, a dificuldade na mudança dos documentos e a falta de políticas
inclusivas. Foi notável a escassez de profissionais ativos na área, sendo um empecilho
para a realização mais completa do projeto, além de demonstrar a dificuldade encontrada
pelo público trans para conquistar uma transição mais saudável e menos traumática.
Por todos esses dificultadores citados, muitos relataram a procura pela automedicação e
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práticas clandestinas mais baratas, colocando em risco sua própria saúde física. A saúde
mental também é afetada, a constante exclusão social combinada à falta de profissionais
capacitados para atender esse público gera um alto nível de adoecimento psíquico. Nesse
ponto, destacamos uma entrevistada que se encontrava em um quadro de síndrome do
pânico, causada por situações diárias de preconceito e violência, tanto na rua quanto em
casa. Outro ponto destacado foi a maior marginalização da mulher trans comparado ao
homem trans, essa muitas vezes causada pelo machismo estrutural presente na sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse panorama, além da falta de políticas públicas em geral, por meio dessa pesquisa surgiu a
necessidade de que esses projetos estejam voltados para a infância, principalmente no âmbito
escolar, de modo que o acesso à informação, a visibilidade e o reconhecimento da identidade
trans sejam assuntos presentes no currículo escolar. Além disso, falta um investimento na
capacitação e formação de professores aptos a lidar com a expressão das diversas identidades
existentes. Por fim, retomamos a situação do Brasil, que possui uma das constituições mais
inclusivas do mundo, porém, na prática, isso não se reflete no cotidiano da população. A luta
por parte de movimentos sociais representa uma resistência aos altos índices de morte e
violência sofridos e é também uma das poucas saídas para a luta em busca de direitos, uma vez
que o governo não tem representado ou buscado formas de inclusão para os transgêneros.
PALAVRAS-CHAVE
Transgênero. Políticas Públicas. Transição. Infância. Preconceito. Família. Educação.

A BARRIGA ERÓTICA: INTERSEÇÕES ENTRE SAÚDE, GÊNERO,
SEXUALIDADE E ALIMENTAÇÃO
R A Fernandez Unsain (Unifesp, Sao Paulo, SP, Brasil), Scagliusi, F (USP, Sao Paulo, SP, Brasil)

ID: 2486

INTRODUÇÃO
Nesta investigação pretendemos que os indivíduos homossexuais autodenominados
“ursos” falem por si mesmos. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, as comunidades
homoafetivas de “ursos” apresentam uma série de especificidades que as distinguem de
outros coletivos“gays”. Para Wright, um“homossexual urso” pode ser e representar uma
simples atitude, uma imagem de si mesmo projetada aos outros, um ícone “gay” ou todas
essas construções interagindo em concordância. Entretanto, duas de suas características se
destacam prontamente: barriga protuberante e pelos abundantes no corpo inteiro tentando,
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através desse corpo, apresentar uma figura masculina. Nesse sentido, o “urso” estabelece uma
identidade contrastante com outras sexualidades ao contestar os aspectos estético-éticos de
diversas comunidades homoafetivas. Buscamos aquela voz que descreve e explica, sob uma
perspectiva emic, a relação entre as dimensões da sexualidade, do gênero, da alimentação
e da saúde nesse coletivo. Sabe-se que as práticas alimentares não estão isoladas dos seus
próprios contextos: estabelecem-se em relação às dimensões de tempo, doença, saúde, afeto,
cuidado, economia e socialização; e articulam-se em rede. Um “urso”, como todo sujeito ou
coletivo inseridos na sociedade, atravessa diferentes tipos de processos sociais, relacionados à
alimentação, com consequências nos processos de saúde-doença.
OBJETIVOS
Investigar neste grupo específico a diversidade de reações e atitudes diante das propostas,
supostamente hegemônicas e saudáveis, quanto à alimentação e à saúde. Entender os significados
que os sujeitos atribuem à relação entre as práticas alimentares e sexuais homoeróticas
assim como as suas possíveis consequências na saúde. Compreender a lógica do processo de
construção dos corpos deste grupo específico. Observar e descrever as maneiras como dialogam
e se intersectam as dimensões de sexualidade, gênero, alimentação e saúde neste coletivo.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa de cunho etnográfico com observação não participante como
estratégia de entrada ao campo e observação participante. Também se utilizaram fontes
secundárias -registros etnográficos realizados por outros pesquisadores, mas não limitados
a eles– nas quais se expressam as relações de sentido relativas ao nosso trabalho. Amostra
de 35 pessoas. Todas elas foram entrevistadas através de duas estratégias. A primeira foi
uma entrevista de historia de vida que visou entender o contexto do universo significativo
dos sujeitos. A segunda foi uma entrevista semiestruturada cujo enfoque recaiu sobre uma
determinada temática: a relação entre sexualidade, gênero, alimentação e saúde. Os sujeitos
foram questionados quanto ao seu peso corporal e altura autoreferidos. Também foi usada
a Escala de Silhuetas Brasileiras, desenvolvida e avaliada psicometricamente no Brasil,
para avaliar alguns aspectos de percepção e satisfação corporal. O consumo alimentar foi
estimado por meio de um questionário de frequência alimentar por grupos de alimentos.
RESULTADOS
Os ursos se pensam a si mesmos como uma comunidade que se diferencia de outros grupos
de homossexuais. Desde seu olhar, estas diferenças se estabelecem através de uma atitude
masculina, um corpo gordo ou com sobrepeso e uma barriga mais ou menos protuberante
-todavia sempre presente- assim como a presença de uma grande quantidade de pelos. O
estado de saúde autopercebido indica uma preocupação com a saúde verbalizada através das
doenças que, a futuro, podem aparecer se se mantem um peso acima do recomendado pelos
profissionais com os quais eles interagem. A periodicidade dos exames de saúde apareceu como
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um elemento interessante, já que a maioria dos participantes da pesquisa faz pelo menos um
exame de sangue por ano. No entanto, parece não haver uma relação entre esses exames e as
decisões concretas no sentido de alterar hábitos alimentares. O sobrepeso é percebido como
um assunto que, em vários entrevistados, provoca problemas, alguns deles sérios, na coluna,
articulações, e resultados laboratoriais. As atividades físicas parecem percorrer um caminho
áspero para a maioria dos entrevistados. Embora alguns participantes da pesquisa tenham
uma relação não conflitiva com os centros de prática esportiva, outros parecem perceber esses
espaços como lugares onde são rejeitados e vítimas da díade classificação/desclassificação,
portanto desconfortáveis para frequentarem e fazerem exercícios. A ideia de peso e como esse
elemento afeta o cotidiano dos sujeitos está presente na totalidade das entrevistas. Todavia e
importante pensar que esse indicador parece ser vivido como um elemento identitário que
perpassa a ideia numérica ordinal para se converter num rasgo diacrítico no sentido de sujeitar
o individuo a certas caraterísticas que se relacionam com o caráter. Aparece como um dado
relevante a revalorização de um corpo que não responda às propostas hegemônicas do dever
ser da comunidade “gay”. As práticas alimentares e o consumo alimentar, em todas as entrevistas,
tem um denominador comum explicitado pelos participantes: abundância. Essa abundância,
no entanto, não tem necessariamente a ver com a cotidianidade. Segundo os relatos, os
entrevistados não comunicam abundância alimentar no dia a dia. Porém, esta abundância se
manifesta nas ocasiões em que a comensalidade entre pares acontece. Um dos desafios deste
trabalho foi relevar qualitativamente a hipótese de que a população dos ursos pensa que outros
coletivos de “sexualidades dissidentes” e não dissidentes comem de maneira diferente e se isso
se relaciona com esses outros corpos. As entrevistas comprovaram que este coletivo pensa não
somente os outros grupos como consumidores de comidas que os diferenciam mas também
indicaram que a comida das “mulheres” e a dos“homens” é, e tem que ser, diferente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um determinado tipo de corpo, certas “práticas alimentares” e uma “masculinidade
hegemônica”, entre outros aspectos, parecem construir o cenário que decidimos apresentar
de forma simplificada por questões de espaço. A manutenção ou construção de um corpo que
tem a ver com ou pertencimento (ou não pertencimento) a uma determinada comunidade
oferece novos desafios e nos leva a refletir sobre a relação ainda pouco estudada entre a
identidade de uma comunidade que prática uma sexualidade dissidente e os profissionais de
saúde. Ser urso aparece como um devir que advém de um processo social, que pode ou não
estar naturalizado, e que coloca ao sujeito -muitas vezes- em um lugar de rejeição, para depois
situá-lo em um espaço de aceitação. A relação entre os processos de saúde/doença presentes
neste devir são relevantes para entender esta lógica na construção identitaria da comunidade.
PALAVRAS-CHAVE
Gênero-Sexualidade-Saúde-Alimentação-Ursos
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CUIDADO DAS MINORIAS SEXUAIS NA COMPREENSÃO
DE GRADUANDOS DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO
Alfredo Almeida Pina-Oliveira (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Claudia Toffoletto (Centro Universitário
Campo Limpo Paulista, Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), Gisélia Levino (Centro Universitário Campo Limpo Paulista,
Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), Maria Helena de Sousa (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil),
Maria José Duarte Osis (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maíra Rosa Apostolico (Universidade
Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Ana Cláudia Puggina (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil)

ID: 1600

INTRODUÇÃO
A abordagem de temáticas relacionadas à saúde das minorias sexuais, representadas por
gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexos e assexuais, apresenta uma
lacuna na literatura científica nacional direcionada aos cursos de graduação em saúde no
Brasil. O acesso dessa população aos serviços de saúde reforça a iniquidade, as violações
de direitos humanos e outras barreiras impostas por uma hegemonia heteronormativa.
No Brasil, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBTT) fundamenta um cuidado equitativo e respeitoso promovido pelos
distintos profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), além de negar quaisquer
formas de discriminação relativas à orientação sexual e ou identidade de gênero de seus
usuários. O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta norteadora: “Como as
temáticas relacionadas à população LGBTT são identificadas e propostas por estudantes de
graduação da área de saúde em seu processo de formação acadêmica?”.
OBJETIVOS
Compreender o cuidado voltado às minorias sexuais durante a graduação em saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, baseada no estudo de caso único
incorporado e derivada de um projeto maior de métodos mistos intitulado “Atitudes de
estudantes de graduação da área da saúde face a minorias sexuais: enfoque na empatia e
impactos sociais”, que transcorre em parceria com três Instituições de Ensino Superior no
Estado de São Paulo. A unidade de análise selecionada para o presente estudo compreende
um Centro Universitário com fins lucrativos, situado na região metropolitana de São Paulo,
possuindo cinco cursos de graduação da área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Biomedicina,
Fisioterapia e Psicologia). Para o presente estudo, os casos incorporados compreenderam
turmas do período noturno, a saber: quatro turmas do curso de Enfermagem, uma turma de
Psicologia e uma turma de Fisioterapia. Foram identificados 191 estudantes de graduação
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selecionados por meio de amostra probabilística e randomizada, cujos critérios de inclusão
foram: ser estudante da área de saúde dos cursos selecionados e que tenham como
proposta de atuação profissional, relações mais diretas com os pacientes; e ser maior de 18
anos. Participaram deste subprojeto: 79 estudantes de graduação em Enfermagem, 28 em
Psicologia e 13 em Fisioterapia, totalizando 120 indivíduos abordados por duas estudantes de
Enfermagem. Foram identificados 29 estudantes desistentes, 18 faltosos e 24 não acessados
durante o período de coleta de dados. Os pesquisadores responsáveis enviaram e-mails
para os coordenadores dos três cursos selecionados e para a diretora do Centro Universitário
para formalizar o início da coleta de dados. As estudantes de Enfermagem solicitaram aos
professores autorização para coleta de dados com os alunos antes das aulas ou nos intervalos
durante seis semanas (março a abril de 2018). As duas alunas pesquisadoras identificaram
os estudantes selecionados por nome e registro acadêmico em sala e o recrutamento foi
feito individualmente. Aqueles que aceitaram participar, assinavam e esclareciam dúvidas
sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e respondiam ao questionário. Ao
término, os instrumentos preenchidos foram separados do TCLE em uma caixa parda
lacrada. Foi aplicado um instrumento de caracterização dos participantes composto por 14
variáveis: idade, naturalidade, estado civil, cor autorreferida, religião, renda individual em
salários mínimos, sexo (registro civil), identidade de gênero (como o indivíduo se percebe),
orientação sexual (interesse em relações sexuais), curso, semestre, “Você já sofreu alguma
violência motivada pela sua identidade de gênero ou orientação sexual?”, “Você já teve
contanto com assuntos relacionados às minorias sexuais durante sua formação na sua
Faculdade ou Universidade? Se sim, em qual contexto?” e “Até o momento da sua formação,
você acha que estará preparado profissionalmente para lidar com as minorias sexuais?”. Dos
120 instrumentos coletados, apenas cinco não responderam à pergunta aberta “Como você
acha que a sua formação acadêmica poderia contribuir para lidar com as minorias sexuais?
Relate brevemente sua opinião”. Optou-se pela análise de conteúdo temática fundamentada
em Bardin e revisitada em sua complementaridade com a análise lexicográfica, para obter
indicadores, qualitativos ou não, que permitiram a descrição dos temas relevantes ao
objeto deste estudo no conteúdo das 115 mensagens escritas pelos 75 respondentes de
Enfermagem, 26 de Psicologia e 12 de Fisioterapia. Para a contagem e decodificação do
corpus do presente estudo, isto é, das respostas de todos os estudantes de graduação, as
respostas transcritas foram submetidas à análise lexical por meio do software Interface de
R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ), em
sua versão 0.7 alpha 2, sendo efetuadas a análise de similitude e a construção de nuvem
de palavras. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Guarulhos (UNG), em 30/11/2017, Parecer número 2.407.147.
RESULTADOS
O resumo lexicográfico do IRAMUTEQ produziu: 114 textos, 182 segmentos de textos, 2405
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ocorrências, 761 formas e 471 palavras com ocorrência única no texto ou hápax. Os temas
levantados para o corpus do estudo foram decorrentes da análise de similitude com halos a
fim de identificar a frequência e o agrupamento de palavras próximas entre si e compará-los
com a análise temática realizada pelos pesquisadores de maneira independente. Emergiram
duas categorias centrais. A primeira categoria correspondeu ao “Saber lidar com o cuidado das
minorias sexuais” que contemplou “garantir um cuidado respeitoso”, “promover ações educativas
empáticas”, “prevenir infecções sexualmente transmissíveis” e “incluir gênero e orientação sexual
na formação em saúde”. A segunda categoria “Tornar-se um profissional de saúde aberto à
diversidade humana” foi composta por “ajudar a superar o preconceito”, “contribuir para enfrentar
a violência” e “manter a ética profissional na abordagem individual e familiar”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os respondentes desta pesquisa indicam duas categorias principais que podem contribuir
na incorporação da temática da população LGBTT na formação de graduação em saúde.
Entende-se que a necessidade de aprender a cuidar das especificidades das minorias sexuais
e a contemplação de elementos essenciais para tornar-se um futuro profissional de saúde
consciente da diversidade humana foram relevantes para iniciar processos de mudança
curriculares e ou institucionais no ensino superior.
PALAVRAS-CHAVE
Educação superior. Minorias Sexuais. Promoção da saúde. Pesquisa qualitativa.
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RESILIÊNCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LINHA DE CUIDADO E SUPORTE
EMOCIONAL DO RESPONSÁVEL COMO PROTEÇÃO
Zanolli, M L (FCM UNicamp, Campinas, SP, Brasil), Hildebrand, N A (FCM Unicamp, Campinas, SP, Brasil),
Valler Celeri, E H (FCM Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Morcillo, A M (FCM Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 2415

INTRODUÇÃO
A violência tornou-se o desafio do século, difundida em todas as camadas da sociedade,
impactando diretamente na saúde dos indivíduos. Os custos econômicos e sociais gerados
para o Estado e, para as famílias são altíssimos. A Violência junto com acidentes corresponde à
terceira causa de mortalidade na população geral e a primeira entre crianças/adolescentes1.
Em relação a violência intrafamiliar verificam-se dados preocupantes: uma em cada quatro
crianças sofre violência física e uma em cada cinco meninas já foi vítima de abuso sexual2.
Entretanto, não se tem ainda uma dimensão clara do impacto da violência e da miséria
material, emocional e cognitiva na vida das pessoas, principalmente quanto aos aspectos
psicossociais e subjetivos3,4. A exposição de crianças e adolescentes a fatores de risco,
como a violência doméstica podem desencadear transtornos mentais precoces3,4,5. Os
estudos sobre a resiliência têm contribuído amplamente nas áreas de promoção de saúde
e linha de cuidado infanto-juvenil6,7. O constructo resiliência pode ser definido como um
estado que descreve o processo que determinado indivíduo enfrenta e consegue superar,
advindo de fatores externos/adversos, de caráter transicional. Modificações que ocorrem
na rede de apoio social podem ter um impacto significativo na capacidade de superação
do sujeito. Por isso, é necessário estudar a resiliência explorando todas as suas faces dentro
de um determinado contexto, ressaltando a necessidade de compreendê-la como um
processo1,6,7.
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OBJETIVOS
Esse estudo teve como objetivo conhecer o processo de resiliência em crianças/adolescentes
(9-16 anos) vítimas de violência doméstica e a dinâmica dessas famílias, acompanhados em
Serviços Especializados e; conhecer a rede de proteção e linha de cuidado nas quais essas
famílias em situação de violência doméstica estão inseridas.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sendo sujeitos desse estudo 15 famílias em situação
de violência doméstica (denunciadas no Conselho Tutelar por violência doméstica contra
criança/adolescente), acompanhadas em Serviços Especializados. A seleção da amostra
foi intencional, as famílias foram elencadas de acordo com a gravidade das situações de
violência (1-Maior gravidade; 2-Gravidade intermediária; 3-Menor gravidade) e, divididas em
três grupo compostos por cinco famílias. A partir desse critério, selecionou-se uma família
por região (cinco) em cada um dos grupos por gravidade, buscando contemplar todas as
faixas etárias (9-16 anos). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com essas famílias,
com os responsáveis e com as crianças/adolescentes em questão. Elaborou-se um roteiro de
entrevista, com hipóteses iniciais criadas a partir de estudos bibliográficos. Novas hipóteses
foram surgindo ao longo das entrevistas. Utilizou-se a técnica de anotação durante a
entrevista, que foi redigida ao seu término. A partir dos temas que emergiram ao longo das
entrevistas, foram construídas quatro categorias de análise.
RESULTADOS
A violência doméstica e as consequências emocionais nas crianças/adolescentes: a partir da
análise qualitativa sobre as histórias de vidas dos sujeitos que participaram desse estudo,
verificou-se consequências emocionais severas desencadeadas pela violência doméstica.
Entretanto, essas não estão relacionadas, necessariamente, ao tipo de violência sofrida. O
principal agravante pode estar relacionado a gravidade das formas de violência e ao tempo
de exposição a tais situações. Nos casos elencados como de maior gravidade, verificou-se
que as crianças/ adolescentes das famílias haviam vivenciado quase ou, todas as formas de
violência, principalmente os filhos mais velhos. Nos casos 1 e 4 as adolescentes sofreram
violência física, psicológica, sexual e negligência. No caso 2, 3 e 5 os sujeitos sofreram todas as
formas de violência, com exceção da sexual. Nos casos apresentados como intermediários ou
os considerados menos graves verificou-se que as crianças e adolescentes vivenciaram uma
ou duas formas de violência diferentes, estiveram expostas um tempo menor a tais situações
e essas, ocorreram de formas mais brandas, principalmente nos casos de menor gravidade. O
papel das figuras de proteção na construção da resiliência: pode-se afirmar que a existência
de uma figura protetiva que acredite e proteja a criança das situações de abuso ou violência
são necessárias para evitar o agravamento de problemas emocionais e contribuir para o
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desenvolvimento da resiliência. Nos casos de gravidade intermediárias (7, 9 e 10) as genitoras
acreditaram nos relatos das crianças sobre o abuso sexual e separaram-se dos maridos
(abusadores sexuais), protegendo os filhos. No caso 6, a responsável exerceu um papel de
cuidado/proteção com as filhas e sobrinhas, apesar de algumas dificuldades, após a morte de
sua irmã (mãe das sobrinhas) e de seu marido (pai das filhas). Nos casos de menor gravidade
pelo menos um dos genitores e/ou outras figuras de apoio foram apontada como referência de
suporte, como relatou Marcos (caso 11): “posso contar principalmente com minha mãe, meu
irmão Miguel e meus amigos”. A miséria emocional, afetiva e social dos responsáveis: pode ser
observada nos casos de maior gravidade, gerou um maior risco de adoecimento psíquico em
crianças/adolescentes e ocasionou limitações na construção da resiliência dos mesmos. A rede
de proteção (educação, assistência social e saúde) como referência de suporte para as famílias
em situação de violência: os responsáveis relataram contar com serviços como a assistência
social e a saúde. No caso 5, a tia/guardiã relatou: “É no Centro de Saúde do meu bairro que eu
faço tratamento para depressão”. Para as crianças/adolescentes a família foi a principal fonte
de cuidados físicos e emocionais, mas os profissionais da educação também foram apontados
como referência na maioria dos casos. Como pode ser observado nos relatos dos sujeitos
(caso 4), Davi-12 anos, vítima de negligência de cuidados e abandono do genitor disse: “posso
contar com a minha mãe, mas também converso bastante com a minha professora Maria, lá
da escola...”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência doméstica ocorre associada a inúmeros fatores de risco que aumentam as
possibilidades de desenvolvimento de transtornos mentais precocemente. Identificouse como um dos principais aspectos que compõe a resiliência enquanto proteção para o
adoecimento emocional, a criança/adolescente poder perceber que existe alguma pessoa
com capacidade emocional para protegê-los em situações de violência doméstica ou
adversas. A miséria afetiva e social dos responsáveis gera um maior risco de adoecimento
em crianças/adolescentes e impede o desenvolvimento da resiliência. A rede de suporte
para a família deve ser o foco principal das ações de cuidado nesta.
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PALAVRAS-CHAVE
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ABUSO INTRAFAMILIAR CONTRA ADOLESCENTES:
SIGNIFICADOS DE EDUCADORAS
Cordeiro, K C C (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Gomes, N P (Escola de Enfermagem da
UFBA, Salvador, BA, Brasil), , L M C (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Cruz, M A (Escola de
Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Santana, J D (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil),
Estrela, F M (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Magalhães, J R F (Escola de Enfermagem da
UFBA, Salvador, BA, Brasil), Mota, R S (Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1760

INTRODUÇÃO
Considera-se o abuso intrafamiliar todo e qualquer ato ou omissão, de mães, pais e outros
parentes ou responsáveis, que possa levar a donos físicos e psicológicos, com repercussões
sobre o desenvolvimento humano, podendo até mesmo levar a morte. Nos Estados Unidos
das Américas, o percentual entre 5 e 14% de adolescentes vão a óbito por causas relacionadas
à violência1. No Brasil, dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revela
que uma criança ou adolescente é assassinado a cada sete minutos2. Embora os abusos
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ocorreram dentro e fora de casa, é no cenário doméstico onde as crianças e adolescentes
encontram-se mais susceptíveis, sobretudo por conta da relação de poder naturalizada entre
adultos e menores, além do silencio que permeia a revelações dos agressores familiares,
sobretudo quando se trata de pais e padrastos. O enfrentamento desse fenômeno requer
que profissionais estejam preparados para suspeitar e investigar tal agravo, onde se inserem
os educadores, visto que encontram-se mais próximos dos escolares.
OBJETIVOS
Desvelar os significados de educadoras sobre abuso intrafamiliar contra adolescentes.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, vinculada à pesquisa-ação “Universidade e escola
pública: buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem no processo ensino/
aprendizagem”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
Este respeitou os preceitos éticos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,
sendo submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia. Foram realizadas entrevistas com vinte docentes com vínculo
mínimo de seis meses em uma escola de ensino fundamental na cidade de Salvador, capital
baiana. Para a aproximação com estas, foram desenvolvidas ações extensionistas sobre as
temáticas: consumo de álcool/drogas, bullying e outras. Para as entrevistas, seguiu-se o
formulário que continha informações sobre o perfil sociodemográfico das colaboradoras, a
fim de caracterizá-las, e ainda a questão norteadora: Que significado educadoras atribuem
ao abuso intrafamiliar contra adolescentes? As entrevistas foram gravadas, posteriormente
transcritas na íntegra e sistematizadas com base no Discurso do Sujeito Coletivo, que
possibilita o agrupamento de falas em um único discurso representativo do entendimento
de uma coletividade.
RESULTADOS
O discurso coletivo das educadoras evidenciou que esta significam o abuso intrafamiliar
como àquele expresso nas formas físicas, mencionando tapas e murros; psicológicas,
manifesta pelos xingamentos, e por negligência, como a afetiva e material. Sinaliza-se para
a magnitude do fenômeno, demonstrando uma compreensão das repercussões do agravo
para a saúde física e psicológicas dos escolares, visto que estes apresentam hematomas,
alterações de humor, comprometimento no processo educativo dos adolescentes a partir
da diminuição do rendimento escolar, tendendo a desenvolver até mesmo comportamento
suicida. Ainda para o caráter naturalizado dessas condutas, de modo que os escolares
consideram aceitáveis os eventos agressivos no espaço do lar, paradoxalmente local tido
como de proteção à crianças e adolescentes. Assim, tal comportamento é reproduzido de
gerações em gerações, sendo as relações desrespeitosas presentes também nas interações
com colegas e docentes.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 143

SIMPÓSIO 3
Violência
e saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou que as educadoras reconhecem a complexidade e magnitude do abuso
intrafamiliar contra adolescentes, percebendo-o nas suas formas físicas, psicológicas
e por negligencia, bem como seus danos sobre o âmbito da saúde e da educação, visto
que adoece os escolares e repercute no seu desempenho acadêmico. Diante o exposto,
são necessárias ações articulares com a escola e familiares para se repensar estratégias de
permita romper a transgeracionalidade da violência intrafamiliar, o que pode se dá a partir de
relações respeitosas entre educadoras e educandos, de modo que lhes sejam apresentadas
possibilidade de relações respeitosas passíveis de serem reproduzidas.
PALAVRAS-CHAVE
Violência doméstica, Adolescente, Vulnerabilidade em Saúde, Enfermagem em Saúde Pública.

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PARA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
ESCOLAR EM SALVADOR/BAHIA/BRASIL: UM ESTUDO
QUALITATIVO
Santos, A C G (Instituto de Saúde Coletiva / Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Noronha, C V
(Instituto de Saúde Coletiva / Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Paes-Machado, E (Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas / Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1302

INTRODUÇÃO
A violência escolar representa um problema de saúde pública, pois resulta em casos de
vitimização direta e/ou indireta de alunos, professores, funcionários e gestores. No Brasil, a
presença constante da sensação de insegurança nas escolas, principalmente nas unidades de
ensino públicas, concorre para a piora do clima organizacional, vulnerabilidade dos agentes
escolares e tem demandado ações diferenciadas por parte dos gestores para amenizar as
violências interpessoais. A fundamentação teórica consistiu na exploração das teorias de
vitimização, da governança nodal e, em particular, das dimensões complexas dos projetos
de segurança definidas por Mariana Valverde (2014).
OBJETIVOS
Assim, o objetivo desta investigação foi analisar as práticas de segurança implementadas
pelos agentes que atuam em três escolas estaduais de Salvador, a fim de minimizar atos de
indisciplina e violência interpessoal entre alunos.
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MÉTODO
Quanto à metodologia, trata-se de uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e analítico.
A escolha do estudo de caso como método de pesquisa surgiu do desejo de entender as
diferentes formas como as unidades públicas de ensino selecionadas lidam cotidianamente
com as questões de violências na escola. Logo, as técnicas utilizadas foram a observação direta,
com o registro da rotina e atividades da comunidade escolar no diário de campo, e entrevistas
não-estruturadas, para explorar os aspectos relacionados à estrutura física, disponibilidade
e operação de equipamentos de segurança, e procedimentos existentes nos regulamentos
disciplinares. O núcleo de participantes foi constituído por informantes-chave e profissionais
(gestores, professores, funcionários administrativos e vigilantes).
RESULTADOS
Os resultados revelaram a identificação de práticas de segurança peculiares, embora também
estejam alicerçados nas definições estabelecidas pelos órgãos superiores de ensino. Além disso,
considerou-se a localização espacial das unidades de ensino como um indicador relevante
para entender como se articula a díade escola-comunidade e o quanto essa última interfere
no funcionamento da dinâmica escolar. Por outro lado, o estudo dos nódulos jurisdicionais
permitiu avaliar a influência da performance dos agentes de segurança no uso dos mecanismos
de controle definidos por cada grupo gestor, e ainda como os recursos utilizados, ao longo do
tempo e espaço, foram nulos ou inibiram os conflitos entre escolares. Desse modo, destacamos
três situações diferentes: a primeira é caracterizada pela rígida vigilância e controle dos
alunos, marcados pela definição de regras, supervisão dos fiscais de corredores e pactuadas
com os pais ou responsáveis. A principal característica dessa unidade de ensino reside na
sintonia existente entre direção, professores e funcionários, conquistada a partir do diálogo
e de uma gestão participativa. De forma complementar, o investimento em outras técnicas
de segurança igualmente ocasionou a redução de situações de conflitos interpessoais entre
os agentes escolares, bem como queixas de pais/responsáveis, que chegavam exaltados por
terem seus filhos vitimizados em brigas com outros colegas. O segundo contexto apontou
uma maior sensação de vulnerabilidade verbalizada pela comunidade escolar em decorrência
da fragilidade das regras internas, que são evidenciadas através do fácil acesso de estranhos
às dependências do colégio, promovido pela circulação de alunos sem farda. Ademais, os
achados também identificaram a desigualdade nas maneiras de tratamento da gestora em
relação aos professores, a ausência de atitude perante as condutas inapropriadas dos alunos e
incivilidades entre gestores e professores. Quanto à interferência do tráfico de drogas, os relatos
apontaram o respeito ao colégio e a atuação do comando no sentido de aplicar “corretivos”
em alunos-problemas, contribuindo assim para o não registro de episódios relacionados aos
atos infracionais perpetrados pelos estudantes. Por último, o entorno violento, a precariedade
nas regras internas e a carência de sintonia entre os membros da escola foram observados
no terceiro cenário do estudo. Esse colégio agrupa alunos oriundos de várias comunidades,
que são dominadas por facções diferentes. Esta circunstância aliada à instabilidade da
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governança escolar contribuíram para o registro de atos infracionais (porte de arma de
fogo, consumo e tráfico de drogas) e colocaram em risco a integridade dos colaboradores e
alunos. A intervenção da Polícia Militar, por meio da Ronda Escolar, e expulsão de cinco alunos
foram algumas das deliberações praticadas para que as atividades voltassem à normalidade.
Outrossim, a identificação de funcionários desarticulados e desmotivados pôde ser explicada
pela inexistência de um trabalho com vistas a promover as competências individuais em prol
do melhor funcionamento dos setores administrativos, do controle dos alunos e consequente
sensação de segurança no colégio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as práticas de governança para redução da violência escolar implicam na
mobilização de diversos atores (a comunidade, a instituição escolar e o Estado), mas sobretudo
em uma gestão que demonstre ser uma divisora de águas no sentido de transformar o
convívio escolar de forma ampla, dando margem ao reforço dos vínculos de pertencimento
dos profissionais, alunos e mesmo dos pais. A superação desse quadro reside em “incomodar
ininterruptamente os pais”, para potencializar a atuação deles no acompanhamento dos
filhos, e “reinventar sempre”, porque a estratégia que funciona agora, pode não surtir o
mesmo efeito amanhã, sendo imprescindível estar sucessivamente inovando.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescentes; Controle; Governança; Violência na escola; Vitimização

ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
SEXUAL EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO BRASIL: ANÁLISE NA
PERSPECTIVA DA BIOÉTICA
Daiane Trentin, D (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), de Oliveira Vargas, M A (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Cezar
Leal, S M (Unisinos, Porto Alegre, RS, Brasil), Porcelis Vargas, C D T (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Leal Ferreira, M D
T (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Budziareck das Neves, F D T (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1568

INTRODUÇÃO
O presente resumo é decorrente da dissertação intitulada: Atendimento a mulheres em
situação de violência sexual em um município do sul do Brasil: análise na perspectiva da
bioética1. A violência é uma epidemia global e uma questão de saúde pública2. Dados
apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em um estudo multicêntrico
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mostram os elevados números da violência contra a mulher 3. Nesse sentido, delimitou-se o
estudo acerca da violência sexual contra a mulher. Embora a violência sexual não seja a mais
prevalente dentre as violências que acomete mulheres, é considerada o tipo de violência
que pode causar consequências mais impactantes do que os demais tipos. É uma violação
aos direitos humanos da mulher e expõe a dominação e desigualdade de gênero 4. Na área
da saúde, é uma interface recente, em que, nem sempre os profissionais de saúde estão
preparados para este tipo de agravo e o atendimento às mulheres em situação de violência
sexual, torna-se então um desafio 5. Salienta-se que no atendimento de mulheres violentadas
sexualmente está intrínseca a discussão na perspectiva da bioética. Optou-se, como eixo
norteador da discussão, a Bioética de Proteção, a Bioética de Intervenção e a Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que é um referencial bioético6. Estes
referencias congregam uma abordagem que transcende a relação profissional/ paciente,
incluindo também a discussão social e dos direitos humanos nas ações instituídas no
atendimento.
OBJETIVOS
Analisar o atendimento a mulheres em situação de violência sexual, na perspectiva da
bioética; e investigar como os profissionais realizam a abordagem a mulheres em situação
de violência sexual, na perspectiva da bioética.
MÉTODO
Estudo qualitativo, de abordagem exploratória e analítica A coleta de dados ocorreu no
período de janeiro a abril de 2016, por meio de entrevista semiestruturada com membros
da equipe multiprofissional dos serviços intersetoriais de atendimento a mulheres em
situação de violência sexual, de um munícipio localizado na região centro-norte do Estado
do Rio Grande do Sul. A amostra final foi de 30 profissionais composta intencionalmente.
Foram entrevistados profissionais de nível superior ou técnico, que tenham atendido ou
atendem mulheres em situação de violência sexual, independente de idade, sexo, horário
de trabalho e tempo de atuação. E excluídos profissionais de férias ou afastados legalmente
por algum tipo de licença. Os dados foram organizados com o auxílio do software Atlas.
ti 7.5.6 (Qualitative Researchand Solutions) e a análise dos dados pautou-se na Análise de
Conteúdo Temática7. Os dados foram coletados após a aprovação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, via Plataforma Brasil, CAAE: 50935915.9.0000.0121 e Número do Parecer:
1.353.999. Aos participantes da pesquisa foi entregue o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido; e foram identificados pela letra P de profissional, seguida da inicial por área de
atuação: S=Saúde (hospitalar e saúde pública) e PAP= Proteção ou Apoio Psicossocial e de
um número.
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RESULTADOS
Dos 30 profissionais que participaram das entrevistas, 11 eram enfermeiras/os, 6 psicólogas/
os, 5 médicas/os, 3 advogadas/os e 3 assistentes social, e outras profissões, 2 participantes.
Quanto a área de atuação, 12 são profissionais de saúde na área hospitalar e 10 na saúde
pública. Já na área de proteção ou apoio psicossocial foram entrevistados 8 profissionais. O
tempo de serviço variou de 1 ano à 25 anos ou mais, sendo 28 profissionais com formação de
ensino superior e 2 de formação técnica. Na presente investigação, foi possível contextualizar
e analisar duas relevantes abordagens. A primeira, relacionada ao atendimento a mulheres
em situação de violência sexual, em que as categorias que emergiram foram relacionadas
com quatro dos princípios da DUBDH: princípio do respeito pela vulnerabilidade humana
e integridade pessoal; princípio da não discriminação e não estigmatização; princípio da
dignidade humana e direitos humanos e princípio da autonomia e reponsabilidade individual.
Múltiplas situações envolvem a mulher em situação de violência sexual e são relatadas pelos
profissionais no cotidiano de atendimento. Desafios que os profissionais experimentam
a partir da situação da mulher que busca o atendimento, marcada pela discriminação e
estigma, oriunda de um contexto caracterizado por vulnerabilidades. Ao mesmo tempo
em que as políticas públicas também deveriam ser proteção e fomentar condições para a
emancipação da mulher. A segunda abordagem, trata da atenção à mulher em situação de
violência sexual, na perspectiva da bioética. Neste caso, as categorias construídas foram:
comprometimento profissional; envolvimento além do (âmbito) profissional; trabalho em
equipe; intersetorialidade e instrumentalização profissional. Essa discussão apresenta de
um lado, o comprometimento e o envolvimento dos profissionais na abordagem. Por outro
lado, há resistência, fragilidades no preparo do profissional na abordagem a mulheres em
situação de violência sexual, assim como infraestrutura inadequada e subnotificação. Inferese que a instrumentalização pode minimizar as dificuldades encontradas pelos profissionais
e qualificar a abordagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou olhar o atendimento à mulher em situação e violência sexual a
partir dos profissionais frente à estrutura disponível do município que dispõe de serviços
especializados, mas há lacunas na articulação intersetorial, comprometendo a proteção,
apoio psicossocial e a assistência integral à saúde, especialmente no seguimento e
acompanhamento da mulher no tratamento. A DUBDH, a Bioética de Proteção e a Bioética
de Intervenção subsidiaram as discussões e forneceram elementos para uma análise voltada
a políticas públicas que contribuem para o amparo e proteção das mulheres em situação de
violência sexual.
PALAVRAS-CHAVE
Violência contra a mulher. Violência sexual. Bioética. Equipe multiprofissional.
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LUCHAS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
COMO POSIBILIDAD OTRA-DECOLONIAL PARA UNA VISION
INTERCULTURAL DE LA PROMOCION SALUD
Abadía , W A (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1524

INTRODUÇÃO
Esta ponencia propone un acercamiento al objeto de la salud pública desde un enfoque
decolonial, que evidencie el ejercicio moderno/colonial desarrollado dicha disciplina, al
reconocer formas de dominación del poder, del saber y del ser, que además violentan formas
no occidentales de entender la salud y promoverla. La reflexión que se propone parte del
trabajo desarrollado en el marco del trabajo de grado para optar al título de magister en
salud Pública en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
OBJETIVOS
Comprender cómo los saberes, discursos y prácticas sobre la defensa de la vida y el territorio,
de las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, ofrecen una
visión intercultural sobre la salud y las diversas maneras de promoverla
DESENVOLVIMENTO
La pretensión de abordar este tema, nace a partir de reconocer que la modernidad se ha
presentado como el culmen de la sociedad, como la posibilidad y versión única del progreso
y desarrollo. La modernidad como empresa occidental representa en sí misma la estrategia
civilizadora del mundo, que según palabras de Lander, “se constituye -desde esta perspectiva-
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no sólo en el orden social deseable, sino en el único posible”(1). A través de esa lógica, Europa
organiza el mundo a partir de definiciones arbitrarias homogenizadoras y hegemónicas. Esta
intención es legible principalmente en el proceso colonial de la conquista de América, en el
que no sólo se dominan territorios, sino también saberes, lenguajes, memorias e imaginarios,
y se configura una historia universal en función de quienes tienen la habilidad del “buen
conocer” desde la racionalidad occidental.(1) Esa parte de la historia que parece haber sido
superada luego del proceso de descolonización, sigue aún vigente en tanto la modernidad
representa aún el dogma orientador de las sociedades occidentales y con ella, la colonialidad
se mantiene vigente como la otra cara de la modernidad(2). El ejercicio colonial implica el
mantenimiento de unas figuras de poder, de saber y de ser superiores a otras y con ello
la construcción y significación de categorías como “Tercer mundo” que deslegitiman unas
formas de vida, suponiéndolas irracionales, atrasadas, menos capaces(3). En la actualidad,
los estudios decoloniales –como corriente de pensamiento crítica- posibilitan la reflexión
de ejercicios de poder que se mantienen vigentes en lo que se denomina sistema mundo
moderno/colonial, en el entendido que dichas relaciones se construyen en una red que implica
lo local, lo regional y lo mundial, y en esa medida las discusiones sobre las implicaciones
de la modernidad/colonialidad deben ser abordadas teniendo en cuenta tal complejidad.
Es fundamental entonces, entender cómo la razón eurocéntrica define unas formas de ser,
de saber y de poder que imbrican las relaciones sociales en todos sus niveles. La ciencia y
las formas de conocer que se han legitimado desde esos discursos reproducen también un
ejercicio de dominación que certifica verdades absolutas y excluye conocimientos y saberes
“otros”. La salud pública en particular, que no reconoce su origen de patrón colonial, se ha
amañado con organizaciones como la OMS, desde donde se construyen los conceptos sobre
la salud, sin tener en cuenta que “los conceptos son construcciones lógicas, establecidas de
acuerdo con un cuadro de referencias. Adquieren su significado dentro del esquema del
pensamiento en el cual son colocados”(4) y por tanto en otros contextos y racionalidades,
pueden fácilmente no ser pertinentes. Por tanto, esta y otras disciplinas mantienen un fuerte
arraigo práctico, teórico y praxiológico anclado a la enfermedad y la muerte para explicar la
salud, a tal punto que en crítica a dicho trasegar, se le ha denomina enfermología pública(5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esa manera de entender la salud, ha enriquecido el paradigma biomédico, pero genera
importantes debilidades frente al conocimiento y la intervención en la salud. “En
consecuencia, se verifica la necesidad de construcción de un marco teórico conceptual
capaz de reconfigurar el campo social de la salud, actualizándolo frente a las evidencias
de agotamiento del paradigma científico que sustenta sus prácticas”(6), sobre todo, que
permita dar cuenta de las explicaciones y las prácticas para promover la salud y prologar
la vida, como se ha propuesto desde escenarios como Otawa(7). En función de lo anterior
este trabajo, reflexiona en aquellos escenarios donde históricamente se han acallado voces,
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marginado saberes y, violentado otras formas de conocer, que constituyen epistemologías
“otras”(8). Se pretende allí reconocer otras formas de significar la salud y de promoverla,
fortalecer esas miradas “otras” de la salud pública que intentan dar un giro desde la visión
paradigmatica en función de la enfermedad y la muerte, hacía la promoción de la salud y la
vida, desde un enfoque intercultural.
REFERÊNCIAS
1. Lander E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales Perspectivas
latinoamericanas. Lander E, editor. Buenos Aires, Argentina: CLACSO; 2000. 201: 246.
2. Grosfoguel R. La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales:
transmodernidad, pensamiento forterizo y colonialidad global. Tabula Rasa [Internet]. 2006
[cited 2018 Apr 24];(4):17–48.
3. Quijano Anibal. Colonialidada del poder, eurocentrismo y América Latina. In: Lander E, editor.
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales Perspectivas latinoamericanas.
Buenos Aires, Argentina: CLACSO; 2000. p. 201:243.
4. Mendonça ND. O uso dos conceptos: uma questão de interdisciplinaridade. 4th ed.
Petrópolis: Vozes; 1985.
5. Granda E. La salud pública y las metáforas sobre la vida. Rev Fac Nac Salud Pública.
2000;18(2):83–100.
6. Almeida-filho N, Silva J. La crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva
en Latinoamérica. Cuad médicos Soc. 1999;75:5–30.
7. OMS. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Promoc La Salud [Internet]. 1986;5. 8.
De Sousa Santos B. De las dualidades a las ecologías. 1st ed. La Paz: REMTE; 2012. 161 p.
PALAVRAS-CHAVE
Modernidad/colonialidad, promoción de la salud, territorio, salud.
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APS EN TERRITORIOS CON RURALIDAD DISPERSA DEL PACIFICO
COLOMBIANO: TENSIONES Y ACTORES DEL POSTCONFLICTO
Jaramillo-Mejía, M C (Universidad Icesi , Colômbia), Gil, J C (Universidad Santiago de Cali, Colômbia), Núñez, A
(Universidad Santiago de Cali, Colômbia)
ID: 2685

INTRODUÇÃO
Colombia es un país de grandes diferencias regionales, culturales y sociales (1). La región pacífico
como uno de los escenarios del conflicto armado enfrenta importantes retos y problemáticas
en salud, e inequidades intra e interregionales, cuyos resultados son determinados por un
complejo entramado de factores económicos, políticos y socioculturales, aunados a la baja
capacidad técnica de los recursos que actúan como autoridad sanitaria, la baja gobernabilidad
estatal y la falta de actores sociales que posibiliten la concertación de acciones (2). Esta
problemática se acrecienta en territorios del litoral pacífico caracterizados por tener población
dispersa, que vive en alta ruralidad, aislamiento geográfico y debilidad institucional, al tiempo
que ostentan los indicadores de salud, pobreza e inequidad más críticos del país. (3) Estas
brechas sociales que se viven entre territorios en Colombia han sido el argumento de fondo
del conflicto armado. En el 2014 el índice de pobreza multidimensional (IPM) fue 18.5% en
las cabeceras municipales, mientras que el IPM ajustado al área rural dispersa, según el censo
agropecuario, es del 44.7% del total nacional, es decir, cerca de la mitad de los campesinos
del país están en la pobreza (4). El indicador de IPM de la región Pacífico, en su conjunto es de
37.6%, y por su composición, indica que factores asociados a capital humano y saneamiento
básico son los que mejor explican los altos índices de pobreza (5). Según la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud del 2015, “las desmejoras en las zonas rurales y en la región Pacífica
reflejan el retroceso de las políticas públicas de saneamiento básico” (6). Actualmente, el
Sistema General de Participaciones del presupuesto nacional no tiene enfoque rural. No hay
metas específicas en educación, salud y agua potable, ni tampoco en los demás sectores con
relación a la población rural, y no hay obligación de destinar una proporción determinada
de los recursos de las entidades territoriales a ese grupo social. (7) Todo indica que para la
sostenibilidad del proceso de paz, es primordial promover medidas conducentes a cerrar las
brechas territoriales. En este sentido, avanzar en implementar la estrategia de Atención Primaria
en Salud (APS), que convoca la intersectorialidad como componente central y la participación
comunitaria como el eje integrador, es avanzar también en la implementación del Acuerdo
de Paz en estos territorios, al contribuir al logro del nivel de salud más alto posible, haciendo
énfasis en el derecho a la salud, la equidad y la solidaridad social en un marco de derechos.
Identificar el mapa de actores y entramado institucional, con el que los municipios con alta
ruralidad del litoral Pacífico tienen la posibilidad de poner en marcha los enunciados de la APS
en prácticas concretas de un modelo diferencial, parte de concebir la realidad en salud como
un entramado de relaciones sociales en donde participan diversos actores e instituciones.
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Así, después de más de 50 años de conflicto armado su implementación depende de la
configuración social e institucional en estos territorios, que son resultado de las relaciones de
poder de los diferentes actores, bajo lógicas devastadoras sobre la comunidad y el ambiente.
OBJETIVOS
Colombia, tiene grandes diferencias regionales, culturales y sociales. La región pacífica ha
sido objeto del conflicto armado y enfrenta retos y problemáticas en salud, inequidad, baja
capacidad de respuesta del estado y participación de actores sociales que posibiliten la
concertación de acciones para su desarrollo. El objetivo es identificar los componentes de la
APS renovada presentes en los territorios de alta ruralidad del litoral pacífico y las tensiones
entre los actores para su implementación en el marco del post conflicto colombiano.
MÉTODO
Estudio cualitativo, metodología de Investigación Acción Participación y análisis crítico
reflexivo de los actores sociales e institucionales en la implementación del modelo actual
de APS en los territorios. La población corresponde a 19 territorios, en dos municipios
del Pacífico Colombiano, con alta ruralidad dispersa, de difícil acceso, habitado por
comunidades afrodescendientes e indígenas. Para el análisis cualitativo se utilizó el Atlas Ti
8.1 y para el análisis de actores, la aplicación libre NodeXL. Se realizó análisis de involucrados
y concordancia entre actores comunitarios e institucionales.
RESULTADOS
La valoración del nivel de implementación de la APS en estos territorios, se entrecruza con
la presencia de situaciones derivadas del conflicto armado y las representaciones que las
comunidades tienen sobre salud y desarrollo. Solo el 25% de los elementos de APS-R se
reconocen, y en condiciones de baja o mediana presencia; los elementos relacionados con
oferta de servicios y recursos humanos están ausentes en los territorios de alta ruralidad
dispersa. El análisis de actores en función de su naturaleza, nivel de presencia y permanencia
en la zona, indica como la descentralización del estado colombiano, se interrumpe en estos
territorios. Los actores institucionales presentes son los maestros de la escuela pública y el
promotor de salud como miembro de la comunidad, no como funcionario. De manera
coyuntural hacen presencia actores del sector seguridad y defensa, y no necesariamente
acompañados del sector Justicia y del Ministerio Público. Son las organizaciones de base
comunitaria las que configuran el mayor entramado social permanente, algunas de ellas con
mayor posicionamiento en los aspectos de desarrollo y bienestar de la comunidad tales como
las asociaciones de mujeres, asociaciones de pescadores. El análisis de concordancia entre la
valoración de la comunidad y los actores institucionales sobre la posición, influencia e interés
de las instituciones públicas de incidir en el desarrollo y bienestar de la comunidad, índico en
general, bajo nivel de acuerdo sobre el accionar de las instituciones en los territorios. El 48% del
mapa actores está compuesto por personas de la comunidad como recursos de salud propia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las bajas capacidades de los actores institucionales en su oferta diferenciada con enfoque
territorial, para acertar en las prioridades en salud de los pueblos afrodescendientes e
indígenas que habitan estos territorios, son la principal tensión entre los actores para avanzar
en la implementación de la APS donde la minería ilegal y los cultivos ilícitos comprometen
seriamente la seguridad alimentaria.
PALAVRAS-CHAVE
APS, conflicto armado, intersectorialidad, redes, comunidad saludable

PROBLEMAS ÉTICOS EM UM CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
EM RELAÇÃO A DIMENSÃO CULTURAL DA PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ
Hoffmann, J B (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Finkler, M (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1826

INTRODUÇÃO
A participação social por meio dos Conselhos de Saúde busca no exercício da cidadania um meio
de captar e responder aos interesses da sociedade, estimulando uma cultura participativa. Os
Conselhos de Saúde são instâncias mandatórias que, em nível nacional, estadual e municipal,
objetivam o controle social civil na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) – o controle social,
compreendido como o exercício cidadão de fiscalizar, acompanhar e deliberar sobre as ações
do Estado. Neste contexto, a permeabilidade de interesses não comuns a um projeto único
de sociedade para dentro dos Conselhos de Saúde acarreta diversos problemas éticos. A
análise e deliberação destes problemas éticos promovem o poder político, ou sejam, fornecem
sustentação ética para a política - uma política não subsumida ao Estado, mas estreitamente
ligada à sociedade, pois se concretiza, de fato, no social.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi compreender os problemas éticos vivenciados em um Conselho
Municipal de Saúde (CMS), particularmente aqueles que foram relacionados a uma dimensão
cultural do Controle Social, a fim de contribuir com a prática da participação cidadã.
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MÉTODO
Esta pesquisa qualitativa – previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos (CEPSH/UFSC no 539.891/2014) - consistiu em um estudo de caso único,
realizado em um cenário caracterizado como o de um município de médio porte na região
Sul do Brasil. A primeira etapa da coleta de dados consistiu na análise documental das atas
publicamente disponíveis, das últimas onze reuniões de um CMS, selecionado por critério
de conveniência. Estas atas correspondiam a um ano de reuniões, período este que abarcou
duas gestões do CMS. A fim de sanar as dúvidas surgidas durante a análise, documentos
legais e regimentais também foram analisados. Antes de findar-se esta etapa, iniciou-se
a seguinte, com a sistematização de um diário de campo a partir dos dados registrados
durante a observação não participante de cinco reuniões mensais da plenária do CMS e de
uma reunião de sua Câmara Técnica. Estas técnicas de coleta de dados propiciaram uma
aproximação com a realidade vivenciada no CMS, favorecendo a elaboração de um roteiro
de entrevista semiestruturado, que foi avaliado por dois especialistas em metodologias
qualitativas e pré-testado. A fim de captar concepções sobre problemas éticos, o instrumento
continha também o relato de parte de uma reunião permeada de questões éticas, inspirado
no conteúdo das atas. Este roteiro foi usado como disparador das 12 entrevistas que foram
realizadas na terceira e última etapa da coleta de dados, gravadas em áudio. Foram três
entrevistas com conselheiros representantes de gestores e de prestadoras de serviço (G), três
com representantes de trabalhadores da saúde (T) e seis com representantes de usuários do
SUS (U), mantendo-se assim a proporção numérica da amostra equivalente à distribuição
entre os três eixos de representações nos Conselhos de Saúde. Inicialmente, os entrevistados
foram selecionados aleatoriamente, mas a partir das suas indicações outros conselheiros
foram sendo incluídos. As entrevistas foram finalizadas ao se perceber a repetição dos dados
e então, transcritas. Os dados das entrevistas, diário de campo e das atas, compuseram o
corpus de dados que foi analisado de acordo com a Análise de Conteúdo Temática pautada
em Minayo (2014) e com emprego do software Atlas.ti® 7.1.8.
RESULTADOS
Após a leitura compreensiva dos dados (visando a apreensão do conjunto e das
particularidades do material) identificaram-se grandes categorias temáticas, denominadas
de Dimensão Política, Dimensão Pedagógica e Dimensão Cultural. Os resultados relativos
à Dimensão Cultural foram agrupados em três categorias: Coesão social; Sentimento de
pertencimento comunitário; e Construção e implementação de projetos de interesse
comum. Os diferentes problemas éticos evidenciados nessas categorias foram:
desinteresse das bases representativas; inibição da subjetividade e criatividade; usuários
não representados; omissão nos processos decisórios; pouco incentivo e participação da
sociedade; olhar privatista e tecnocrático; construção incipiente de políticas de saúde;
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demandas condicionadas às obrigatoriedades legais; conivência frente à mecanismos de
instrumentalização do Conselho; e baixa governabilidade do Controle Social (dificuldade
em prover os mínimo de justiça).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados explicitam os problemas éticos vivenciados pelos conselheiros frente às dificuldades
de coesão social, a partir da falta de sentimento de pertença à comunidade – não só dos
conselheiros mas também de suas bases representativas, levando os participantes do conselho
de saúde a terem dificuldades na adesão a projetos de interesse comum. A compreensão destes
problemas possibilitou uma reflexão acerca da necessidade de dar-se concretude ao conceito
de cidadania que constitui a razão de ser da civilidade. A apropriação da cultura participativa
passa pela possibilidade de compreensão da própria categoria de democracia representativa,
além de capacitações nos instrumentos do processo de deliberação, pautados no respeito e na
valorização do outro como legítimo na construção coletiva. Percebe-se que as sociedades ditas
democráticas têm dificuldade na reforma de seus serviços públicos como o sistema de saúde,
principalmente pela rede complexa e paradoxal que se forma entre os valores da sociedade
e as normas adotadas para operacionalizar estes valores. Neste sentido, indaga-se sobre a
possibilidade das organizações sociais produzirem liberdade e autonomia, superando o controle
e a dominação atual. Neste sentido, torna-se essencial que os espaços participativos do Controle
Social sejam ocupados não somente quantitativamente, mas também qualitativamente em
termos de representação democrática, qualidade que, em grande parte das vezes, é adquirida
no próprio processo de participação social. Este trabalho evidenciou que os problemas éticos
de fato interferem no Controle Social do CMS. Materializar a participação sobre alicerces da
inexperiência histórica, do Estado que compreende a sociedade civil organizada como ameaça
e em meio à economia liberal, implica em grandes desafios para a efetividade deste controle.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde. Controle Social. Cultura. Democracia. Ética.
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MEJORAR EL BUEN VIVIR DESDE LA COHESION SOCIAL,
ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES:
APROXIMACION PARTICIPATIVA Y TERRITORIAL EN UN PLAN
DE DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL
Besoaín-Saldaña, A (Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Rebolledo, j (Municipalidad de Cerro Navia, Chile),
Rubio, C (Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Peña, F (Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Recabarren, E
(Municipalidad de Cerro Navia, Chile), Tamayo, M (Municipalidad de Cerro Navia, Chile)

ID: 2694

INTRODUÇÃO
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión
de los gobiernos locales (Municipalidades). Su propósito es contribuir a una administración
eficiente de la comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados
a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. No obstante, se ha
identificado espacios de participación simbólicos de la ciudadanía de dichos territorios,
basados en constructos tecnocráticos y estrategias o planes de acción estandarizados, que
sirven más al cumplimiento del proceso que a la materialización concreta de las necesidades
sociales en los proyectos municipales. El uso de metodologías participativos en el desarrollo
de la propuesta de Plan de Desarrollo Comunal, implica profundizar en sus experiencias y
perspectivas en el desarrollo de la comuna. La participación se puede expresar y realizar
de diferentes formas, desde este proceso, y según como lo plantea Pretty y cols. (1998),
se desarrollará un proceso participativo de consulta, en el que se realizará invitación a los
ciudadanos a opinar. Las personas participa contestando las preguntas presentadas por los
facilitadores. Por lo anterior, para lograr comprometer un trabajo comunitario a medianolargo plazo, se requiere un levantamiento de datos con mayor rigor, precisión y despliegue
territorial. De esa manera, se logrará ajustar los proceso centralizados de diagnóstico con la
realidad de los territorios en los que se busca implementar dichas políticas y programas con
las necesidades de la comunidad de lograr mejor salud, calidad de vida y el buen vivir.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue identificar los problemas, las áreas y propuestas de trabajo
para alcanzar el buen vivir y mejora de la calidad de vida, en un proceso de desarrollo de
planes de gobiernos locales (municipales) con metodologías cualitativas basados en el
enofoque participativo y territorial en la comuna de Cerro Navia (Chile).
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MÉTODO
Se realizó un estudio cualitativo, de enfoque participativo. La estrategia de muestreo se
basó en un muestreo teórico en el que la comuna fue dividida en 4 zonas, en cada una de
ellas se realizaron encuentros de participación vecinal, las personas fueron convocadas por
diversos medios de difusión (redes sociales, diario municipal, pasacalles, afiches y perifoneo)
y además se entregó una carta de invitación del alcalde. Se reforzó el proceso de difusión
con gestores comunitarios locales. La metodología para la actualización de PLADECO se
construyó tomando de base el “Manual de Elaboración del PLADECO”, elaborado por la
División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), y la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), del año 2009. En dos entrevistas, una con
el Alcalde y otra grupal con el Concejo Municipal se levantaron los primeros tres productos:
la imagen actual de la comuna, la imagen objetivo, y las áreas y propuestas de trabajo
para alcanzar dicha imagen. Con este insumo se trabajó con la comunidad, a través de
dos instancias: Encuentros comunales, con actores claves involucrados en el desarrollo de
proyectos o actividades en la comuna, dentro de ellos se convocó a vecinos/as interesados/
as, Organizaciones Comunitarias territoriales y funcionales, centros de padres, madres y
apoderados; y Encuentros temátIcos: trabajando con actores comunitarios claves, desde la
perspectiva de género en todas las discusiones. Los temas abordados fueron: Niñez, Jóvenes,
Discapacidad, Cultura, Desarrollo económico local, Personas Mayores, Desarrollo Indígena,
Migrantes, Deporte y Espacio público. Finalmente, se realizó un encuentro técnico, a través
de una jornada participativa con directores/as y equipo municipal. Se utilizó el análisis de
contenido para analizar la información, matrices de vaciado y grabaciones de todos los
encuentros participativos. Se asegura consistencia y transferibilidad en base a descripción
detallada del método y triangulación de actores.
RESULTADOS
452 vecinos y vecinas participaron en 14 encuentros comunitarios. La situación actual de
la comuna da cuenta de problemas sociales estructurales que afectan el buen vivir de la
población. La instalación del consumo de drogas y el narcotráfico en los años 80 marcó
significativamente las relaciones entre vecinos, sus consecuencias se plasman en una
comuna con débiles vínculos sociales. Desde las personas mayores, se identifican actores
claves en organizaciones barriales activas enfrentándose a espacios públicos tomados por
el consumo y venta de drogas, con poca mantención del equipamiento comunitario, el poco
y mal uso generan la instalación de espacios de microbasurales, que empeoran la imagen
del espacio público y desincentivan su uso. Las personas de Cerro Navia han perdido la
confianza en las instituciones, por lo general se tiene la percepción de que la municipalidad
no logra llegar a los jóvenes, y que los mecanismos asistencialistas de participación aún
persisten. Sin embargo, Cerro Navia se forja desde la solidaridad y el trabajo comunitario de

VOLTAR AO ÍNDICE

158 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

SIMPÓSIO 4
Democracia, controle social
e promoção da saúde

sus pobladores, identidad que proponen que se debe recuperar y ser reconstruida al alero
de los nuevos tiempos, fortaleciendo el trabajo de las organizaciones que trabajan por la
comuna, fortaleciendo nuevos liderazgos y garantizando una participación democrática y
vinculante. Se ha perdido la historia y los orígenes de la comuna, afectando el sentido de
pertenencia y por tanto el cuidado de sus barrios. Se describe que los jóvenes migran en
busca de una mejor vida, pues no encuentran en la comuna oportunidades, ni vínculo o
sentido de pertenencia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En base al trabajo descrito, se logró identificar problemas, las áreas y propuestas de trabajo
desde la visión y experiencia de vecinos y vecinas de Cerro Navia para alcanzar el buen
vivir. La estrategia permitió identificar territorios críticos de la comuna desde la experiencia
profunda de pobladores organizados, quienes propusieron la necesidad de quebrar con
miradas sectoriales y asistencialistas, promoviendo la cohesión social como elemento
vital para poder recuperar organización y participación de vecinos y vecinas. El proceso de
investigación no sólo permitió a la institución levantar información, sino que también dar
espacio de encuentro, reflexión y convocatoria a vecinos y vecinas en la recuperación del
territorio.
PALAVRAS-CHAVE
Trabajo comunitario, política pública, buen vivir, metodologías participativas
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PROCESSO DE ATENÇÃO A PRESOS COM TUBERCULOSE
EM UMA PENITENCIÁRIA BRASILEIRA
Lima, M C R A D (doutoranda pelo Programa de Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Martinez , M M (professora colaboradora doutora da Sección
Departamental de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Espanha),
Bermejo, C C (professor Associado doutor da Sección Departamental de Enfermería de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Madrid, Espanha), Ballestero, J G A (professora doutora Assistente 1 da Universidade
de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil), Silva, L M C d (professora doutora Adjunto A do Departamento de
Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil),
Moncaio, A C S (professora doutora na Escola de Enfermagem de Manaus da Universidade Federal do Amazonas,
Manaus, AM, Brasil), Mitano, F (professor doutor na Faculdade de Ciências de Saúde, Universidade Lúrio - Pólo de
Nampula, Moçambique), Palha, P F (professor doutor titular do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 1346

INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, sendo a pulmonar sua forma mais
comum. No Brasil, no ano de 2015, 69 mil novos casos de TB foram diagnosticados, ocorrendo
aproximadamente 4,5 mil mortes. A incidência de TB na população carcerária é 28 vezes maior
que a população geral. Sabe-se que o sistema penitenciário brasileiro apresenta instituições
com condições precárias de infraestrutura e recursos humanos, e, além disso, possuem mais
pessoas confinadas do que a capacidade permitida. Estas condições, diagnóstico tardio e
tratamento incompleto favorecem a proliferação da TB nas prisões. Estudos realizados em
instituições prisionais brasileiras, estão voltados para a prevalência da doença, avaliação
dos programas de controle, e conhecimento e atitudes sobre a TB. Pouco se sabe sobre as
dificuldades enfrentadas pelos profissionais sociosanitários na atenção a presos com TB
que são seguidos por um programa de controle, e se converte como objeto de interesse
compreender por meio dos profissionais sanitários a abordagem da TB em pessoas privadas
de liberdade, em uma penitenciária com um programa de controle da TB implementado.
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OBJETIVOS
Compreender o processo de atenção realizado pelos profissionais de saúde aos presos com
tuberculose.
MÉTODO
Estudo qualitativo embasado na Teoria Fundamentada Construtivista. Realizou-se o estudo
em uma penitenciária do estado de São Paulo, que apresenta o maior número de presos do
país. Participaram do estudo oito profissionais de saúde, selecionados por amostragem com
propósito, e que cumpriram os critérios de inclusão: profissionais de saúde que executam
ações para o manejo da TB na penitenciária, por mais de seis meses. Os participantes eram
na maioria mulheres, de idade compreendida entre 27 a 68 anos, sendo predominante
profissionais da área de enfermagem. Os participantes foram contatados diretamente na
penitenciária mediante convite prévio e os dados foram coletados pela autora principal
em maio de 2017 por meio de entrevistas semiestruturadas com a utilização de um roteiro.
As entrevistas foram individuais, audiogravadas, e ocorreram em uma sala reservada na
enfermaria da penitenciária em dia e hora conveniente para os participantes. As entrevistas
duraram entre 60 a 100 minutos. Os dados foram transcritos em sua totalidade. As transcrições
foram comprovadas com as gravações para verificar sua exatidão. Para a análise dos dados
foi utilizado os procedimentos da Teoria Fundamentada, utilizou-se o método comparativo
constante ao largo da análise. Foi realizada a transcrição literal de cada entrevista pela mesma
pesquisadora que realizou as entrevistas; foi realizada a codificação aberta com microanálise
da informação, da qual surgiram códigos; na codificação focalizada os códigos foram
desenvolvidos em categorias e, os autores discutiram e chegaram a um consenso sobre as
categorias. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo e pelo Comitê de Ética da Secretaria de Administração
Penitenciária do estado de São Paulo. Os participantes participaram do estudo de maneira
voluntária e foi obtida assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; sendo
garantida a confidencialidade da informação e o anonimato dos participantes.
RESULTADOS
Os participantes do estudo percebem a TB como uma importante questão de saúde pública
e que deve ser abordada com interesse e preocupação, com isso, o processo de atenção
realizado pelos profissionais de saúde está descrito em três categorias: 1) Detectar e tratar
a doença: para a detecção da doença, os profissionais de saúde tem que se assegurar da
veracidade dos sintomas apresentados pelos presos; pois sabem que alguns presos mentem
sobre ter os sintomas da doença porque desejam obter os benefícios de estar na enfermaria,
o que implica aos profissionais fazer uma investigação mais a fundo sobre os sintomas
referidos. Outros presos ocultam estar doente porque não desejam mostrar-se aos demais

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 161

SIMPÓSIO 5
Pesquisas em saúde e
vulnerabilidades sociais

como pessoas doentes e debilitadas e, há ainda, aqueles presos que não apresentam sinais
e sintomas facilmente reconhecidos pelos profissionais de saúde, o que também dificulta o
trabalho. Além disso, para o seguimento do cuidado, o tratamento é tão importante quanto o
diagnóstico, e os profissionais de saúde investem em orientações para que os presos doentes
cumpram todo o tratamento farmacológico a fim de chegar a cura, mesmo que isso implique
aos profissionais terem que persuadir aos presos; 2) Trabalhar em uma prisão: a Segurança
da penitenciária impõe limites ao trabalho dos profissionais, e portanto, esse trabalho é
realizado conforme as normas institucionais de segurança e proteção. Os profissionais
de saúde dependem que os presos que realmente necessitam de cuidados acessem a
enfermaria, e por não poderem ir espontaneamente até esses presos, têm dificuldade para
detectar precocemente ao suspeito de TB. Os profissionais de saúde se veem impossibilitados
de mudar os limites impostos; e 3) Gerir suas emoções: as particularidades de se trabalhar
no sistema prisional se refletem nos profissionais de saúde e com isso despertam emoções
referentes a atenção aos doentes por TB. Com a responsabilidade de diminuir a propagação
da doença, se sentem fadigados ao empenharem-se ao “doente mentiroso”. Ao trabalhar em
um ambiente que apresenta condições mais favoráveis para a proliferação de uma doença
infectocontagiosa os preocupa essa exposição, assim como o contágio, principalmente, a
seus familiares. A pesar do tratamento aos doentes por TB ser necessário, aos profissionais
de saúde implica aceitar que os presos merecem ser tratados, pensam ser injusto que os
mesmos recebam uma atenção de qualidade, uma vez que essa nem sempre está ofertada
à sociedade livre.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de atenção aos presos doentes por TB os profissionais de saúde lidam com a
mentira, assim como, com a ocultação da doença, envolvendo-se com quem não merece seu
cuidado e abandonado a quem o necessita, além de submeter-se às normas institucionais de
segurança e proteção. Apesar das dificuldades, muitas dessas relacionadas as características
institucionais da penitenciária e de sua população, os profissionais de saúde não poupam
esforços para o manejo da TB, principalmente para detectar a doença.
PALAVRAS-CHAVE
Tuberculose, presos, pessoal de saúde.
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ATENDIMENTO A INDÍGENAS COLOMBIANOS E PERUANOS
EM MUNICÍPIO DA REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES, AMAZONAS,
BRASIL
Santos-Melo, G Z (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Andrade, S R (Universidade Federal
de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1875

INTRODUÇÃO
Existem características no atendimento de saúde a indígenas, que os diferem das populações
não indígenas,1 sendo estas, peculiaridades aplicadas a saúde indígena em diversos
países.2 Nos municípios fronteiriços da Amazônia Legal é comum o atendimento de saúde
a estrangeiros, sendo que muitos desses atendimentos são direcionados a indígenas. No
Município de Tabatinga, Estado do Amazonas a demanda de atendimento a indígenas
proveniente do Peru e da Colômbia é uma realidade na rotina diária dos serviços de saúde.
Porém o cuidado a esta população baseado no modelo biopsicossocial, por vezes pode
esbarrar em questões que estão além do controle dos profissionais de saúde que os atendem,
pois pelo desconhecimento das especificidades de uma população que não integram o seu
território, nem sempre é possível, considerar suas crenças e valores.3 Assim, discutir como
se dá o atendimento a uma população tão especifica, como indígenas estrangeiros, poderá
contribuir para reflexões sobre a assistência prestada a eles. Considerando este contexto,
este estudo se norteou na questão de pesquisa: como ocorre a atenção à saúde a indígenas
estrangeiros no município de Tabatinga/AM?
OBJETIVOS
Analisar a atenção à saúde prestada a populações indígenas provenientes do Colômbia e do
Peru no município de Tabatinga/AM
MÉTODO
Este trabalho representa parte de estudo de caso único com unidades integradas4 que
tem como caso o município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, Brasil e que investiga a
atenção à saúde de estrangeiros na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Neste recorte
serão apresentados os resultados relativos ao atendimento de saúde a populações indígenas
peruanas e colombianas. Este município é componente da tríplice fronteira Amazônica e está
situado a 1.105 quilômetros de Manaus (capital do Estado do Amazonas) e conta com uma
população estimada de mais de 60 mil habitantes.5 O estudo de caso utilizou três fontes de
evidências, análise de documentos dos sites oficiais do Ministério da Saúde, Secretaria de
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Estado de Saúde do Amazonas e Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga/AM, entrevistas
com gestores das Secretarias de Estado de Saúde do Amazonas e Municipal de Saúde de
Tabatinga/AM e observações não participativas em dois serviços de atenção primária, um
serviço de média complexidade e um serviço de especialidade. A coleta de dados aconteceu
entre os meses de abril a dezembro de 2017 e a organização e análise dos dados foi realizada
com o auxilio do software MaxQDA12®. Com base nas análises, emergiram duas categorias
que responderam a questão de pesquisa e o objetivo proposto. A pesquisa seguiu preceitos
éticos conforme legislação brasileira,6 sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de Santa Catarina em 04 de maio de 2017 (Número do Parecer: 2.047.137).
RESULTADOS
A análise dos dados permitiu a criação de duas categorias, sendo estas: O atendimento
de saúde a indígenas estrangeiros no município de Tabatinga/AM; e Dificuldades no
atendimento de saúde a indígenas estrangeiros no município de Tabatinga/AM. Na primeira
categoria, pôde-se evidenciar pelas três fontes de dados que as populações indígenas
colombianas e peruanas procuram atendimento nos serviços de saúde de Tabatinga/AM. 1.
Análise de documentos: “...o mesmo adicionou algumas especificidades da região, dizendo
que aqui é uma fronteira internacional, onde...os indígenas, normalmente peruanos vêm para
receber recursos de serviços de saúde...”(Ata de Reunião do grupo Condutor do QUALISSUS);
2. Entrevista: “A população indígena desses países tem toda uma atenção diferenciada do
lado do Brasil...” (Gestor 9); 3. Observações não participativas: “Durante a observação chegou
para atendimento uma senhora e uma jovem...elas eram provenientes de Santa Rosa/Peru...
ela disse que mora muito além de Santa Rosa em uma comunidade indígena...” (observação
na UBSF Dídimo Pires). Verificou-se que esta população representa uma parcela importante
dos estrangeiros atendidos no município. Na segunda categoria, pôde-se verificar que as
dificuldades que mais se destacaram foram: dificuldade de comunicação, pois os indígenas
estrangeiros, além de extremamente reservados e tímidos, não falam nem compreendem
bem o português, o que dificulta o processo de comunicação e a interação profissional de
saúde/paciente; e o não conhecimento, pelos profissionais de saúde, das reais necessidades
de saúde dessa população. “...existe a questão do idioma que é uma das dificuldades que eu
percebo até para a qualidade da informação que está sendo repassada...”(Gestor 2); “...dentro
do âmbito das necessidades sentidas por cada um...por questões culturais...os indígenas
podem achar que não estão sendo bem atendidos...”(Gestor 7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das dificuldades, os serviços de saúde de Tabatinga/AM empreendem esforços para
prestar atendimento aos indígenas estrangeiros, porém verifica-se que pode haver falhas no
processo assistencial, em decorrência da baixa qualidade da comunicação entre pacientes
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e profissionais de saúde e pelo desconhecimento das reais necessidades de saúde desta
população, que pode levar a um cuidado hegemônico baseado nas queixas sugeridas no
momento da consulta. Assim é necessário o desenvolvimento de estratégias que possam
instrumentalizar os profissionais de saúde aquela região para o atendimento a esta parcela
da população.
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PALAVRAS-CHAVE
Saúde de Populações Indígenas; Áreas de Fronteira; Políticas Públicas de Saúde
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DETERMINANTES SOCIAIS DE UMA COMUNIDADE
EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Durand, M K (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Heidemann, I B (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2612

INTRODUÇÃO
A Promoção da Saúde tem como escopo reconhecer as inspirações e necessidades
dos indivíduos para que assim seja possível modificar o meio em que transitam e
consequentemente atingir um estado pleno de bem-estar físico, mental e social individual e
coletivo, indo além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global.
A abordagem da Promoção da Saúde e dos Determinantes Sociais da Saúde, quando
integrados, podem contribuir para a compreensão e enfrentamento das disparidades em
saúde e bem-estar social. Centrado no papel da política de redução da desigualdade, se
distancia do discurso tradicional da saúde pautado no indivíduo.
Neste contexto, inserem-se as comunidades em situação de vulnerabilidade social na qual
trazem em seu conceito a capacidade de luta e de recuperação dos indivíduos e dos grupos
sociais para o seu enfrentamento, destacando a população “remanescente de quilombo”
como um forte e parcialmente explorado grupo étnico vulnerável. As comunidades
quilombolas são marcadas por processos históricos de discriminação e exclusão e vivenciam
uma realidade socioeconômica excludente em relação à população brasileira em geral.
OBJETIVOS
Compreender a relação entre os Determinantes Sociais da Saúde e a Promoção da Saúde de
mulheres que vivem em uma comunidade em vulnerabilidade social.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, com caráter participativo e dialógico, desenvolvido junto
ao Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire. O Itinerário de Pesquisa consiste de três momentos
dialéticos e interdisciplinarmente entrelaçados: investigação temática, codificação e
decodificação, desvelamento crítico . Aconteceram na Comunidade Quilombola denominada
Morro do Fortunato, muninípio de Garopaba, Santa Catarina. Tiveram a participação de dez
mulheres quilombolas com idade entre 24 e 54 anos. A investigação dos temas ocorreu no
desenrolar de seis encontros dos Círculos de Cultura no período de abril a junho de 2016. Foi
submetido ao CEPSH da UFSC e aprovado com o CAAE 53143216.6.0000.0121.
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RESULTADOS
No transcorrer dos Círculos de Cultura foram levantados vinte temas geradores, codificados
e descodificados em oito de interesse do grupo, reduzidos em quatro, os quais foram
trabalhados conforme as temáticas: Determinantes Sociais e a Saúde das Mulheres
Quilombolas Foram propostas novas reflexões frente ao conceito de saúde conectado
apenas a ausência de doença e/ou ainda, aos sistemas de saúde.
A saúde centrada na figura do profissional de saúde remete a um olhar ainda ingênuo,
biomédico e reduzido do seu conceito ampliado. Algumas provocações foram produzidas,
gerando reflexões e questionamentos sobre a saúde e os fatores que a promovem. Um
ponto crucial revelado nas falas e desvelado no grupo representa uma forma ampliada
de se pensar e conceituar saúde relacionando-a aos Determinantes Sociais. Percebe-se a
relação que as participantes fazem com estilos de vida saudáveis assim como vinculada a
felicidade e bem-estar, tendo como alicerce a família em harmonia. Determinantes Sociais e
a Religiosidade das Mulheres Quilombolas
Dentre os determinantes que fortemente se destacaram foi a religiosidade onde observouse o estreitamento entre a fé e o estar saudável, descrevendo o pensamento como fortaleza
para a cura. Ao se pensar em religião, percebe-se uma forte relação com práticas de
cuidado e formas de se pensar saúde. Com o decorrer do diálogo alcança-se uma instigante
contemplação frente à realidade das participantes, ou seja, um entendimento do ser negra
e o quanto as diferenças religiosas influenciam nas suas questões de saúde, de luta e
organização, questões morais/ pré-conceitos, seu viver em comunidade e o fortalecimento
das comunidades quilombolas ao passo de experimentarem a valorização de questões
culturais e costumes como saúde e cura. Determinantes Sociais e as Questões Raciais
das Mulheres Quilombolas Embora muitas vezes mascarado no convívio do cotidiano,
o discurso racista e segmentário ainda é presente nas falas das mulheres quando estas
contam determinadas experiências. Muitas vezes camuflado e talvez vinculado a práticas
culturais, são embutidos por meio de eufemismos sutis, mas recorrentes. As reflexões são
incentivadas e percebe-se que o racismo passa a ser desvelado e percebido diante as barreiras
que encontram em suas rotinas, possibilitando assim uma nova forma de se aperceberem
e se fortalecerem. Com o aprofundamento desta temática, as participantes passam a se
perceberem como mulheres fortes, ou melhor, fortalecidas perante às adversidades que
a questão da raça as faz vivenciar. Determinantes Sociais da Saúde e as Redes Sociais e
Comunitárias Uma potencialidade desvelada se refere à estruturação das redes sociais
desenvolvida. Embora ainda não reconhecida como uma importante característica atrelada
ao viver em comunidade, inicialmente as participantes demonstram não se considerarem
unidas e manifestam este adjetivo como algo inerente ao passado. Destacam a dificuldade
em se comunicarem e queixam-se que por estarem próximas geograficamente poderiam
ser mais presentes e se apoiarem mais. Mencionaram que as atividades diárias são cada
vez mais individuais e passam a ser um motivo de afastamento entre elas na comunidade.
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No decorrer do debate, uma nova reflexão toma sentido e com isso elas percebem um
diferente modo de se caracterizarem. Passam a compreender que as relações acompanham
as mudanças temporais, permitindo a superação da alienação vinculada ao comparativo
frente as vivências passadas e possibilitando a análise da realidade atual e suas fortalezas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses resultados nos remetem ao Método de Paulo Freire que clarifica um novo olhar sob a
questão dos Determinantes Sociais. A posição das mulheres levantadas na investigação sobre
as Redes Sociais e Comunitárias são direcionadas em relação ao passado como dificuldade
de comunicação na atualidade. No entanto, com o desencadear dos Círculos de Cultura,
passam a perceber as mudanças temporais e sua influência na forma de comunicação,
percebendo a união, o respeito às diferenças e a inclusão que transita no grupo.
PALAVRAS-CHAVE
Determinantes Sociais da Saúde, Populações em Vulnerabilidade Social, Mulheres Quilombolas

SAÚDE DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS URBANAS: NEXOS
COM O ESTILO DE VIDA E A SAÚDE INTEGRAL
Valadares, G V (UFRJ, Cabo Frio, RJ, Brasil), Borges, F C Q (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Rosa, L S (UFRJ, São Pedro da
Aldeia, RJ, Brasil), Pedreira, Q D M (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Ribeiro, L R (UFRJ, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Costa, L S d
(UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Neto, C F A (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil)

ID: 2248

INTRODUÇÃO
Trata-se este estudo de recorte do PROJETO INTEGRADO MATRICIAL, articulado a PósGraduação da Escola de Enfermagem Anna Nery – Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e ao Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé
(NUPEM) – Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira. O projeto seguiu a resolução
466/2012, aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Anna Nery - CAAE:
70709717.2.0000.5238, com cronograma amplo, podendo ocorrer coleta até 2020, bem
como análises subsidiárias até 2030. O mesmo busca a compreensão da saúde das famílias
ribeirinhas e os nexos com os seus estilos de vida, considerando a perspectiva de discussão
associada ao cuidado ecológico. Urge a necessidade de discutir o tema, que abarca o bemestar humano e ecológico, tendo como finalidade fomentar medidas consistentes que
possam acessar a realidade. Dentre muitos aspectos, a promoção da saúde faz nexo com
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um estilo de vida, por meio de ações que contemplam aspectos múltiplos, ou seja, a saúde
como fenômeno multifatorial, bem como a interação do homem com o meio em que vive,
sendo o ambiente saudável um dos aspectos de substancial impacto para o advento da
vida com qualidade. A este ponto, o recorte em tela pretende relacionar a saúde com o
cuidado humano a partir da perspectiva emergente, sistêmica e vitalista. O estudo justificase por vários aspectos, a saber: situa-se em um campo complexo, com questões cabíveis
a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que envolvem a saúde, bem como discorre
sobre uma problemática que envolve a situação de degradação global, discutida na
contemporaneidade, com demandas importantes para a pesquisa.
OBJETIVOS
Compreender a saúde das pessoas ribeirinhas ao rio (parte urbana) de Macaé na relação
com o estilo de vida, considerando repercussões para a saúde integral.
MÉTODO
Referencial teórico-metodológico: pauta-se no Interacionismo Simbólico, que tem sido
aplicado com êxito na enfermagem, por se tratar de uma Teoria em que o significado é o
conceito central. Manifesta respeito pela natureza da vida e da conduta do grupo humano.
No que tange ao referencial metodológico, o projeto matricial optou pela pesquisa quantiqualitativa, sendo a parte quantitativa gerada a partir do tratamento estatístico e a parte
qualitativa desenvolvida à luz da “Grounded Theory”, em português, Teoria Fundamentada
nos Dados (TFD). Neste recorte, importante atentar, tem-se a parte qualitativa, que já vem
acontecendo, junto da comunidade ribeirinha ao rio Macaé na parte urbana. Para tal,
optou-se pela aplicação de múltiplos instrumentos de coleta de dados, a saber: a entrevista
semiestruturada em profundidade, a observação participante assistemática e a captação
fotográfica contextual. Até o presente momento, na articulação da aluna de mestrado (que
já defendeu) com as alunas de iniciação científica, foram coletadas mais de 20 entrevistas.
Todos os estudos integrados a proposta matricial, na sua fase de planejamento e na sua
fase de consolidação. Na lógica do método, após entrevista, os dados são transcritos na
íntegra, seguindo a análise cíclica proposta pelo método, em que pese: codificação aberta,
codificação axial e integração. Também, é aplicado o modelo paradigmático, que versa
sobre as condições intervenientes, ações/interações e consequências. Durante o processo
analítico são elaborados memorados, a saber: observacionais, teóricos e/ou metodológicos.
Também, para ajudar o pesquisador e a sensibilidade teórica, as explicações podem ser
organizadas com apoio em diagramas representativos.
RESULTADOS
É possível apontar a partir dos dados que existe uma relação contraditória e marcada por
antíteses, quando na discussão que envolve a ecologia humana com a ecologia ambiental.
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Isto considerando que se por um lado o rio Macaé remete a expressão de vida, bem como de
hábitos saudáveis; por outro lado, reflete um estado desmotivador, não cabível a perspectiva
do pensamento ecológico, pós-abisssal e voltado a ecologia de saberes. Ainda é possível notar,
até o momento, que a degradação ambiental está por toda parte, não somente nas águas, mas
no que tange a vegetação e a todo contexto circundante. Particularmente, quando se faz um
foco para Macaé, é possível com os dados afirmar, que os ribeirinhos urbanos são resultantes da
especulação imobiliária local, dos bolsões de pobreza e do imaginário eldorado consequente
do petróleo. Não guardam na sua maioria ancestralidade com o rio. Atualmente, com a situação
do país o agravamento é mais notório. Muitas são as condições intervenientes, não obstante,
para este recorte, é preciso dar ênfase a falta de políticas públicas que evitem a ocupação de
áreas de preservação e, que sobretudo, possam dar apoio as famílias desfavorecidas. No que
tange as ações/ interações, já é possível notar, com os avanços do projeto matricial, que há um
comportamento de perplexidade e de paralisação por parte da população, que não se percebe
ativa e autônoma o bastante para uma busca crítica no sentido de melhores condições de
vida. As consequências, obviamente, são devastadoras para a saúde integral, com destaque
aos inúmeros e distintos agravos que assolam cotidianamente os ribeirinhos de Macaé. Não
somente, pensando sob o prisma do agravo físico, mas, também, atingindo o adoecimento
psíquico, bem como a pior e mais complexa das questões, que é o agravo social, marcado pelo
isolamento, pela exclusão e pela estereotipada vulnerabilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estilo de vida dos ribeirinhos urbanos de Macaé, a partir dos dados, aponta para uma
total desagregação entre aquilo que, para efeito do ser saudável deveria ser a escolha,
na contrapartida, do que de fato pode ser a escolha. Então, percebe-se que os mesmos
adotam escolhas desfavoráveis a saúde como reflexo desta degradação ambiental, que
fundamentalmente, gera e vem gerando cada vez mais a degradação humana. Há que se
pontuar que a pesquisa ainda está em curso, logo, muitos dados ainda apontarão para
situações e construtos que possam explicar a dada situação fenomênica. Entretanto, já é
possível afirmar que os ribeirinhos urbanos de Macaé merecem uma linha de cuidado que
lhe possa representar, nas suas necessidades e nos seus desejos, diminuindo a linha abissal
que separa os que tem e pode, daqueles que não tem e não terão como acessar.
PALAVRAS-CHAVE
Ribeirinhos. Saúde. Cuidado.
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RETOS PARA EL ACCESO, DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION
DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR EN
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO
Ibañez-Cuevas, M (Instituto Nacional de Salud Pública, México), Herdia-Pi, I B (Instituto Nacional
de Salud Publica, México), Torres-Pereda , P (Instituto Nacional de Salud Pública, México),
Ávila-Burgos , L (Instituto Nacional de Salud Pública, México)

ID: 1483

INTRODUÇÃO
La Planificación Familiar y la anticoncepción son intervenciones de salud pública que han
demostrado su capacidad para generar amplios beneficios para la salud, el desarrollo
económico y social.[1] Es una de las estrategias más eficientes en la asignación de recursos
para la salud y costo-efectiva para la reducción de la mortalidad materna y perinatal.[2]
México cuenta con una importante trayectoria en la prestación de servicios de planificación
familiar, impactando en la reducción de la fecundidad principalmente con acciones de
promoción y el incremento gradual del uso de métodos anticonceptivos entre las personas
en edad reproductiva.[3] Así mismo, en México han ocurrido importantes cambios en el uso
de métodos anticonceptivos en mujeres unidas pasó de 68.4% en 1997 a 72.5% en 2009.[4]
Sin embargo, continúan existiendo brechas en la cobertura de estos servicios a nivel nacional.
[5] Dichas diferencias y rezagos en el acceso a métodos anticonceptivos se traducen en un
ejercicio desigual de los derechos reproductivos entre la población. Adicional a la necesidad
de eliminar los rezagos existentes en términos de cobertura, se requieren mejoras en la
calidad de la atención de los usuarios de los servicios de planificación familiar en el país. La
evidencia sugiere que la oferta de los servicios de planificación familiar con calidad conduce
a una mayor utilización de los mismos, genera usuarios más comprometidos y satisfechos
con la atención recibida lo cual, eventualmente, resultará en una mayor prevalencia de uso
de anticonceptivos y una fecundidad más baja.[6]
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OBJETIVOS
El presente estudio buscó identificar las barreras y oportunidades en el acceso, disponibilidad
y utilización de servicios de planificación familiar en población sin seguridad social, de 6
entidades federativas de México, desde la perspectiva de las usuarias.
MÉTODO
Estudio cualitativo descriptivo, con análisis interpretativo de contenido. Se realizaron
86 entrevistas semi estructuradas con usuarias y usuarios del servicio de planificación
familiar en las unidades de salud incluidas en el estudio. Se seleccionaron seis entidades
federativas ubicadas en diferentes regiones culturales y socioeconómicas del país, en el
norte del país se incluyeron a Nuevo León y Coahuila, en el centro al Estado de México y
Morelos y en el sur a Veracruz y Campeche; por estado se eligieron dos clínicas, una ubicada
en un contexto urbano y la otra en un contexto rural. Se invitó a participar en el estudio
a hombres y mujeres mayores de 18 años que acudieran a los servicios de planificación
familiar de las unidades seleccionadas. Se buscó entrevistar al menos a 7 usuarias por clínica
seleccionada. Las entrevistas fueron audio grabadas previo consentimiento informado de
las participantes. Se utilizó una guía de entrevista semi estructurada que exploró: datos
generales tales como la edad, sexo, estado civil, nivel de estudios y ocupación de la persona
entrevistada. Se exploraron los siguientes temas: a) las razones por las que busca el servicio
de planificación familiar; b) la percepción y experiencia respecto al acceso a los servicios;
b) acceso, disponibilidad y uso previo y actual a los métodos anticonceptivos y respeto a la
libre elección, c) apreciación sobre el trato recibido y relaciones interpersonales. A todas las
personas entrevistadas se les suministró un formato de consentimiento informado.
RESULTADOS
Sólo 4 de los participantes en el estudio fueron hombres. Las usuarias evidenciaron
tener fácil acceso a los servicios de planificación familiar. Sin embargo, existe una posible
internalización de las barreras inherentes al acceso como, horarios de atención restringidos,
tiempos de espera prolongados, escasez de fichas disponibles, estar inscritas al Seguro
Popular y presentar la póliza que acredite su inscripción a este programa, o el pago de una
cuota para poder obtener los servicios de planificación familiar y/o acceder a los métodos
anticonceptivos, en caso de no estar inscritas en estos servicios. Se documentó desabasto de
los métodos anticonceptivos más solicitados (implante y parches), afectando la libre elección
de las usuarias. En general, las experiencias con el trato recibido fueron positivas, pese a
ello, se reportaron fallas de tipo ético, vinculadas con la oferta, bajo presión, del dispositivo
uterino post evento obstétrico, así como, casos de coerción para su uso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Persisten barreras de acceso y disponibilidad a los métodos anticonceptivos, en los servicios
de planificación familiar, así como, prácticas poco amigables en los servicios de planificación
familiar y en el manejo de las puérperas en la oferta y entrega de anticoncepción post evento
obstétrico que violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las políticas
de salud, en las entidades del estudio, deberán fortalecer elementos organizacionales y
estructurales en las unidades médicas, sensibilizar al personal hacia un trato más digno, así
como seguir fortaleciendo las estrategias de oferta de los servicios de planificación familiar
para que las usuarias puedan elegir libremente el método de su preferencia y que estas
no lleguen a incurrir en gastos de bolsillo para lo obtención de su método. Así mismo, dar
continuidad a las estrategias en la comunidad para contar con mayor participación de los
hombres.
REFERÊNCIAS
1. Organización Mundial de la Salud. Planificación Familiar. Centro de Prensa. Nota descriptiva.
2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/
2. Langer A. El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina
y el Caribe. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3):192-2015.
3. Heredia Pi I, Serván Mori E, Reyes Morales H, Lozano R. Brechas en la cobertura de atención
continua del embarazo y el parto en México. Salud Publica Mex. 2013;55(2):249–58.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas por tema.
5. Allen Leigh B, Villalobos Hernández A, Hernández Serrato MI, Suárez L, De la Vara E, De
Castro F, Schiavon Ermani R. Inicio de vida sexual, uso de anticonceptivos y planificación
familiar en mujeres adolescentes y adultas en México. Salud Publica Mex. 2013;55 supl
2:S235-S240.
6. Williams T , Schutt Ainé J, Cuca, Y. Evaluación de la Calidad de los Servicios de planificación
familiar a través de encuestas de satisfacción de clientes. Perspectivas Internacionales en
Planificación Familiar. 2001;14–23.
PALAVRAS-CHAVE
Acceso, Disponibilidad, Utilización, Métodos anticonceptivos, planificación familiar, México.
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LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESTRATÉGIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN COLOMBIA
Mogollon Perez, A S (Universidad del Rosario, Colômbia), Molina Achury, N J (Universidad Nacional de Colombia,
Colômbia), Martínez Matheus, M D S (Universidad del Rosario, Colômbia), García Sánchez, L V (Universidad del
Rosario, Colômbia), Hernández Jaramillo, B J (Universidad del Rosario, Colômbia), Caicedo Molina, I Q (Universidad
Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1221

INTRODUÇÃO
En muchos países, la APS enfrenta sistemas fragmentados, caracterizados por intervenciones
costo-eficaces con orientación biomédica individual orientadas al control del acceso y de
los costos de los servicios de salud (1). La discusión sobre la articulación e integración de la
rehabilitación con todos los niveles del sistema en el marco de APS, es relativamente reciente.
Experiencias internacionales muestran la importancia de articular la rehabilitación al trabajo
ambulatorio, domiciliar y hospitalario, para atender distintos colectivos en sus diversos
ámbitos de desempeño, así como promover acciones que garanticen su plena inclusión social
(2-5); lo cual contribuye al cumplimiento de los objetivos de la APS. La incorporación de los
profesionales de rehabilitación en los servicios de baja complejidad, promueve respuestas
rápidas a las necesidades identificadas en la población (6,7). En otros casos, la estructura
permite a los profesionales de rehabilitación involucrarse en equipos básicos que desarrollan
acciones colectivas ordenadas territorialmente y apoyadas en sistema de información, que
facilitan la lectura de necesidades y la referencia entre niveles asistenciales (8,9). En Colombia,
se evidencia un reduccionismo de la rehabilitación en el sistema, reflejado en la inexistencia
de un Sistema Nacional de Rehabilitación Integral (10), la primacía de un modelo de atención
individual a la discapacidad (11) y la ausencia de estudios que caractericen la organización y
articulación de las acciones de rehabilitación en el marco de la estrategia de APS.
OBJETIVOS
Caracterizar los desarrollos prácticos de la organización de servicios de rehabilitación en el
marco de la Atención Primaria en Salud (APS) en Colombia
MÉTODO
Estudio cualitativo, descriptivo-interpretativo, basado en diseño de casos, desarrollado en
las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Manizales. Se obtuvo información profunda desde la
mirada de distintos actores sobre las acciones de rehabilitación en primer nivel, en el marco de
la APS. Se realizó muestreo teórico, en dos etapas. En la primera, se seleccionaron los estudios
de caso a partir de la revisión documental que permitió identificar experiencias que a nivel
nacional incorporaran acciones de rehabilitación en el marco de la estrategia de APS. En la
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segunda, se seleccionaron informantes en cada caso, con un total de 100 participantes: 24
formuladores de política, 5 coordinadores de programa, 31 profesionales de rehabilitación, 17
promotores de salud y 23 usuarios. Se realizó análisis temático de contenido, de las entrevistas
y los GF, apoyado en el Software Atlas ti.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el estudio evidencian que las políticas muestran la intencionalidad
de colocar la estrategia de APS como elemento central del sistema de salud y de organización
de las RISS, en donde las instituciones de primer nivel son las llamadas a favorecer mecanismos
de puerta de entrada y garantizar respuestas efectivas a la población (10), no obstante, la
inserción de la rehabilitación, en el diseño y operación de la estrategia, no es identificable.
Se refleja la ausencia de lineamientos políticos, que enfaticen respuestas integrales de
rehabilitación en el ámbito territorial, acorde a las necesidades de los individuos y sus familias,
de tal manera que se favorezca el cumplimiento de la premisa central de una atención en
salud lo más cerca posible al lugar de residencia y trabajo de la población. La situación se
agrava por el no reconocimiento de las necesidades en rehabilitación de la población y por
la ausencia de respuestas transdisciplinarias e intersectoriales. Estudios previos ponen de
manifiesto la manera como los modelos de organización de los servicios de rehabilitación
integral, vinculados al sector salud, no incorporan una visión de necesidades que promueva
el desarrollo de proyectos de vida, seguridad económica y autonomía y no favorecen la
integralidad en la prestación de los servicios de rehabilitación. Prevalece una lógica focalizada
y de respuestas fragmentadas de naturaleza intrasectorial (11). Finalmente, no se reconoce a
los profesionales de rehabilitación como consultantes primarios dentro del sistema de salud,
ni su inserción en los equipos primarios territoriales en las experiencias de APS, lo que limita
el desarrollo de acciones orientadas a la detección y respuesta oportuna a las necesidades
de la población, a diferencia de lo que ocurre en otros países (12-14). Por el contrario, las
respuestas ofrecidas se caracterizan por pérdida de continuidad y por concentrarse en los
niveles de mayor complejidad, lo que se constituye en una barrera para el acceso oportuno y
efectivo a los servicios de rehabilitación. Ello marca distancia con otros contextos, en donde la
inserción de los profesionales de rehabilitación en APS, demuestran mayor costo-efectividad,
disminución de los días perdidos por discapacidad y de las derivaciones hacia las instituciones
de mayor complejidad, entre otros aspectos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Articular la rehabilitación y APS, exige identificar la rehabilitación como un continuo, que parte
del elemento funcional, pero que avanza hacia el diseño de respuestas integrales acorde a las
necesidades de la población. No obstante, se requiere una discusión sobre los modelos de
organización de los servicios de rehabilitación que demanda el país, que combine acciones
individuales, familiares y colectivas; extramurales e intramurales; ambulatorias y hospitalarias;
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así como sobre los requerimientos de formación del talento humano en el área, de tal manera
que se puedan plantear acciones centradas en la familia y la comunidad, lo que implica
trascender la mirada orientada a la funcionalidad, para dar lugar a proyectos de autonomía,
el reforzamiento de potencialidades y capacidades y la reivindicación de la dignidad humana.
PALAVRAS-CHAVE
Atención Primaria en Salud, Rehabilitación, Organización de servicios en salud

ORGANIZACION E INTEGRACION DE EFECTORES PÚBLICOS
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALTO, URUGUAY
Rodríguez-Magíster , M L B (Universidad de la República-Uruguay, Uruguai)

ID: 1492

INTRODUÇÃO
La reforma sanitaria implementada en Uruguay a partir de la creación del Sistema Nacional
Integrado de Salud, (SNIS) ha tenido una definición muy fuerte desde la norma, para hacer una
transformación del modelo de atención a la salud, con centralidad en las necesidades de salud
de la población, la que es conceptualizada como un derecho humano fundamental. Lo que
generó el planteamiento a nivel de la principal ley de reforma y muchas de las subsiguientes,
de transitar hacia una organización de los servicios de salud, basada en el funcionamiento en
Red, como estrategia para contribuir a superar la fragmentación existente. Lo que sustenta la
creación de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS) como una política pública,
en el marco del SNIS (Ley 18.211, 2007), con el objetivo de reducir la fragmentación de los
servicios de salud, organizando a los principales prestadores públicos de salud en una Red
Integrada de Servicios de Salud (Ley 18719, 2010). Considerando el contexto de distribución
nacional desigual de los servicios públicos integrados a la RIEPS, que la comprensión de los
efectos de estos procesos es una tarea de interés siempre vigente y que el estudio de esta
experiencia puede contribuir a mejorar el desempeño de los servicios públicos de salud, son
los elementos que fundamentan el interés particular de esta propuesta.
OBJETIVOS
Investigación que tuvo como principal objetivo: Describir y analizar la organización y el
proceso de integración de los efectores públicos, para la provisión de servicios de salud, que
se reconocen en la “RIEPS”, del departamento de Salto, Uruguay, en el período 2010- 2015.
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MÉTODO
La investigación se realizó con un diseño cualitativo, descriptivo y analítico de la organización
y proceso de integración de efectores públicos de salud de Salto, teniendo como principal
fuente de información, los discursos de los actores calificados que aceptaron participar del
estudio. Se utilizó el método comparativo constante para la construcción del análisis, el que
se apoyó con programa Atlas.ti 7, para la codificación, agrupación y vinculación de los datos.
RESULTADOS
De los resultados arribados, y del posterior análisis de los mismos, se llegan a las siguientes
conclusiones finales. Se evidencia claramente que durante el periodo de mayor actividad de
la RIEPS central (2013/2014), la misma constituyó una herramienta particularmente potente
y pertinente para la consecución de los objetivos de la reforma del sistema de salud en el
sector público. Sobre la que queda como gran interrogante, si ha sido discontinuada su
instrumentación a partir del año 2015.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La atención a la salud está estructurada entorno al saber médico y del usuario se conocen
sus demandas, las que se evidencia, están moldeadas por la oferta de los servicios.
Mostrando que permanece un modelo de atención medico hegemónico, que a pesar de
las distintas estrategias implementadas desde la creación del SNIS en 2008, aún no se ha
logrado trascender. Lo que transparenta que las necesidades de salud de los usuarios,
no se han convertido en el eje estructurante del modelo de atención a la salud. El primer
nivel de atención en ASSE, aún no se ha legitimado como puerta de entrada al sistema,
por las múltiples barreras estructurales y culturales que lo atraviesan. Siendo una de ellas
la aparente mantención del hospital como centro, el que además es el efector donde se
terminan de completar algunos procesos, como el acceso a tratamiento medicamentoso y
a estudios paraclínicos, los que bien podrían resolverse en la RAP, si se superaran algunas
barreras. Al que se le agrega que la prestación de asistencia en el mismo, aún no ha
podido desarrollarse con una perspectiva multidisciplinar y con foco en las necesidades
de salud de su población de referencia. La coordinación como proceso complejo que
contribuiría a evitar la fragmentación, es débil entre niveles de atención, porque existen
dispositivos de referencia que se implementan de forma heterogénea y la contrareferencia
desde el segundo nivel de atención es inexistente. A lo que se le agrega que entre los
profesionales sanitarios no se conocen, no saben lo que cada uno hace, como lo hace y
revelan falta de comunicación y desconexión. Lo que muestra la fragmentación existente
entre niveles de atención. La gestión a nivel estratégico se evidencia como deshumanizada,
autoritaria, jerárquica y con escasa coherencia entre lo discursivo y lo pragmático, así lo han
manifestado las entrevistadas de la RAP de ASSE. La gestión de los sistemas de apoyo clínico,
administrativo y logístico en efectores públicos de Salud de Salto, son heterogéneos, están
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desconectados y fragmentados. A pesar de ello se evidencia una gran fortaleza en cuanto
a tecnología instalada que hay que ampliar, conectar y homogeneizar. La historia clínica
en los efectores públicos tiene múltiples y diferentes formatos que están desconectados.
A ese contexto se le agrega el Sistema Escritorio Médico Basado en la Red Asistencial, que
efectivamente “siembra” la fragmentación en la prestación de asistencia y en el proceso de
trabajo. Y posiciona al profesional médico como el propietario de la HC del usuario. Con
respecto a la gestión del recurso humano se evidencian por los discursos inexistencia de
programas de capacitación y actualización, de estímulo e incentivos. Y hay un fuerte planteo
de déficit de Enfermería, que son quienes sostienen los servicios y permanecen todo el
tiempo en los mismos. Donde las Licenciadas en Enfermería asumen la gestión operativa de
servicios altamente complejos, con déficit de recursos Enfermeros y con múltiples procesos
heterogéneos con alta carga de coordinación con HRS, en este contexto fragmentado con
estilos de gestión jerárquicos, autoritarios y atravesados fuertemente por el modelo médico
hegemónico. Se evidencian fortalezas en los efectores públicos, muy importantes, desde la
infraestructura física, tecnológica y humana en el camino de los principios del SNIS.
PALAVRAS-CHAVE
Prestación Integrada de Atención de Salud, Coordinación entre Servicios de Salud, Funcionamiento en Red

TEORIA FEMINISTA Y LAS POLITICAS PUBLICAS DE CUIDADO: EL
CASO DEL PROGRAMA CHILE CUIDA
Castillo Delgado, A E (Universidad de Chile, Chile), Peña Saavedra, A X (London School of Economics, Chile)

ID: 1511

INTRODUÇÃO
El presente trabajo da cuenta del análisis del Programa de Cuidado en la Vejez Chile CUIDA,
bajo las propuestas epistemológicas de la teoría feminista, y busca responder si esta
propuesta promueve, mediante el discurso, una tendencia a reforzar la feminización del
cuidado de la vejez en Chile. El rol dedicado el cuidado afecta el acceso femenino al mercado
laboral, aspecto que repercute en diferencias a nivel socioeconómico entre hombres y
mujeres, y genera problemas psicológicos asociados a la falta de tiempo libre y a los altos
niveles de sobrecarga de trabajo doméstico. Resulta imperativo hacer un análisis de las
propuestas públicas relacionadas a las temáticas de género, visto como un eje interseccional
de inequidad, a modo de contribuir en el desarrollo de una perspectiva crítica en el tema.
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OBJETIVOS
GENERAL Identificar si el Programa Chile CUIDA promueve, en su discurso, una tendencia
a reforzar la feminización del cuidado de la vejez en Chile. ESPECIFICOS 1. Identificar si este
programa incorpora como marco de sentido un enfoque de género, como eje interseccional
de inequidad. 2. Identificar si este programa genera una propuesta de trabajo intersectorial,
para atender a otras fuentes de inequidad que afectan a las personas cuidadoras.
DESENVOLVIMENTO
1. Marco de Sentido
1.1. Género, Feminismo y Cuidado El género permea la construcción de roles distintos para
cada sexo, generándose un alto grado de consistencia en la división sexual de los trabajos.
La OMS lo sitúa como un determinante social de la salud, cuya transversalidad le define
complementado a otras fuentes de inequidades en salud, como son la pobreza, edad y
diversidad étnica. Desde la mirada feminista, es considerado como un eje interseccional
de inequidad. La ética del cuidado, derivado también desde el feminismo, critica la noción
de universalidad humana, pues responde a principios generalizables que tiende a ocultar
desigualdades sociales entre los géneros y propone entonces que el cuidado sea una
responsabilidad social y no una elección a título individual, que permita construir una
sociedad del cuidado.
1.2. Programa Chile CUIDA Es un plan piloto en el campo de los servicios socio-sanitarios,
cuya iniciativa propone entregar apoyo a los cuidados domiciliarios de personas mayores
con dependencia y a quienes les cuidan. Consta de tres componentes: 1. Servicio
Domiciliario de Apoyo a los Cuidados donde un cuidador/a formal capacitado entrega
apoyo en atención personal, labores del hogar y vinculación con el entorno (2 veces a
la semana, 4 horas por día). 2. Respiro al Cuidador/a: son servicios para los cuidadores
informales, quienes se integra a grupos de apoyo psicológico y talleres psicoeducativos. La
atención individual no es universal y se brinda acompañamiento en caso de fallecimiento.
3. Formación al Personal de Apoyo: capacitación dirigida a cuidadores formales y a otros
actores de la red.
2. Resultados El programa se define desde un enfoque de género, pues declara abordar el
problema de la concentración de las tareas del cuidado en las mujeres, tarea incompatible
con la participación laboral de las mujeres y que deviene en una deuda histórica, en materia
de derechos humanos en Chile. En lo que respecta a la edad, como eje interseccional de
inequidad, el programa no hace diferenciación del rol de cuidadoras según esto, pues no
indica especificar que la edad de quien cuida sea una variable importante en la prestación. La
acción intersectorial no está declarada, no hay objetivo de entregar retribución económica
por las labores de cuidado, ni articula acciones para resolver autonomía económica por este
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trabajo reprodutivo no remunerado. En lo que se refiere a problemas psicológicos, propone
el componente “Respiro al Cuidador/a”, pero la atención individualizada no está garantizada.
3. Discusión El programa tiende a depositar la responsabilidad del cuidado de la dependencia
en las familias, por lo tanto, se observa necesario que cuidado y justicia debiesen inicien
un espacio de diálogo para pensar en la construcción de una sociedad del cuidado. Pese
a que el programa declara un enfoque de género, definiendo que tanto mujeres como
hombres pueden ser parte de los equipos de cuidadores formales, no impacta en las
relaciones materiales del sistema sexo-género, pues las mujeres cuidadoras principales se
mantienen en ese rol dentro de sus hogares y no reciben remuneración económica. Otro
aspecto importante a mencionar es que el programa no considera género relacionado a
otros ejes de inequidad; en este sentido la edad, la posición socioeconómica, la etnia y otros
condicionantes, pasan a ser invisibles en la experiencia de ser “mujer cuidadora”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El programa es un aporte, pues propone igualdad para hombres y mujeres en el acceso
al trabajo de cuidadores formales y contribuye parcialmente en la de-construcción de la
división sexual del trabajo. Sin embargo, existe una tendencia a reforzar la feminización
del cuidado en la vejez, pues no permite que las personas cuidadoras principales, en su
mayoría mujeres, puedan optar a un cambio de rol o a un salario. Por lo tanto, el peso y la
responsabilidad del cuidado, sigue depositado en ellas. Por otra parte, en lo que respecta a la
justicia, resulta atingente observar cómo este programa, además de feminizar, familiariza el
cuidado, delegando gran parte de esa responsabilidad a ese pequeño grupo humano. Esta
medida, exime la participación de la sociedad como un todo, y no permite abrir las puertas
para construcción de una sociedad del cuidado. Finalmente, se considera importante que
las políticas públicas y/o programas de gobierno incorporen el enfoque de género desde
una mirada intersectorial, de ese modo puede cautelarse que las propuestas se hagan cargo
de otros ejes que acentúan la simultaneidad de múltiples inequidades.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas Públicas, Cuidado, Vejez, Feminismo, Interseccional, Chile.
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SIGNIFICADO DE CUIDAR DE SI EN DOCENTES UNIVERSITARIOS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE CALIDAD DE VIDA
Acosta, D P (Universidad del Magdalena, Colômbia), Noguera, T C (Universidad
del Magdalena, Colômbia), Ramos, E (Universidad del Magdalena, Colômbia)

ID: 2594

INTRODUÇÃO
La tarea del cuidar está infundida por la filosofía, ya que implica el análisis de los propósitos
de la vida humana, de la naturaleza del ser y de la realidad, de los valores presentes en el
cuidado y el discernimiento intelectual para el bienestar de la persona. Logramos reflexionar
según las afirmaciones de Boff quien reconoce que el cuidado está en la propia naturaleza y
constitución del ser humano, “sin recibir cuidado desde el nacimiento hasta la muerte el ser
humano se desestructura, declina, pierde sentido y muere” (1). Es necesario resaltar algunos
pensadores que influyeron ampliamente en la salud moderna como Kant, que basada en el
funcionamiento de las estructuras orgánicas del cuerpo. Descartes con su concepción del
cuerpo y la mente y Bacon consolida el conocimiento científico basándose en las matemáticas.
(2) El proceso de salud enfermedad mediante los fenómenos de la naturaleza, ha obtenido
muchos logros en la mejora de la salud del hombre, pero no es suficiente para interpretar las
interacciones entre mente, cuerpo y ambiente, en función de todas sus dimensiones biológica,
psicológicas, sociales y ambientales. (3) Se infiere que la salud es un proceso dinámico,
vulnerable y vital para la persona, donde los factores psicológicos, históricos, culturales,
biológicos, sociales y espirituales conforman una unidad integradora y dinámica en constante
evolución y adaptación. (5) La Calidad de Vida es la percepción del sujeto sobre su posición
en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en el cual él vive, y en relación
con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses. (4) Considero la salud como un valor,
la persona le dará la importancia de acuerdo a su escala de valores y esto queda traducido en
las medidas autocuidadoras que la persona se proporcione. (5,6,7 y 8). Foucault al referirse al
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cuidar de sí, lo denomina las tecnologías del yo las cuales permiten a los individuos efectuar,
por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su
alma, pensamientos o conducta, una transformación de sí mismos, con el fin de alcanzar cierto
estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad (9, 10 y 11) Por consiguiente, resulta
interesante indagar ¿Qué significado tiene el cuidar la salud el docente universitario?
OBJETIVOS
Describir el significado del cuidado de si en docentes universitarios desde una perspectiva
de calidad de vida.
MÉTODO
Este estudio cualitativo de naturaleza fenomenológica está orientado a construir e indagar el
significado de cuidar la salud para los docentes universitarios. Permitiendo la comprensión
del fenómeno a partir de las propias vivencias, de donde cultivando la epojé se pueden
interpretar el sentir de cada informante hasta construir significados (12,13). La investigación
se realizó con 5 docentes de tiempo completo de una universidad de carácter público, en la
ciudad de santa marta, consintieron voluntariamente en participar, El proceso de recolección
de datos se logró por medio de la entrevista en profundidad fueron grabadas, transcritas
fielmente y acompañadas de un diario donde se consignaron todos los aspectos aledaños
a la verbalización como fueron el lenguaje gestual o no verbal. Se inició con una pregunta
principal ¿Qué es para ti cuidar?, de la cual surgieron las preguntas conducentes a ampliar
las respuestas, de acuerdo a las respuestas que cada informante iba emitiendo. Se construyó
una unidad de análisis discriminativa, donde en una columna se anotaban los discursos más
significativos, en la siguiente columna el proceso de subcategorías, sin alterar el significado
del discurso para luego extraer las convergencias, las cuales fueron interpretadas para lograr
construir las categorías: Dilucidando el Cuidar y Medidas de protección de la salud.
RESULTADOS
Los profesores entrevistados tenían como características descriptivas las siguientes: Según la
edad, tuvieron un promedio de 41,7 años, edad mínima 37 años y máxima 55, se desempeñan
como profesionales en áreas de las Ciencias de la Salud, todos con formación de postgrados
y activos, 3 de sexo femenino y dos de sexo masculino. En cuanto al escalafón universitario,
02 profesores Asociados, 01 Asistentes y 01 Auxiliar. Todos laboran a dedicación de Tiempo
Completo. Los testimonios fueron como “Cuidado de sí mismo, de la parte espiritual, la parte
psíquica…” y “El tener esa tranquilidad y esa paz espiritual…” Varias autoras sugieren que el
cuidar, que se basa en valores humanísticos y en comportamientos altruistas, se desarrolla
a través del examen de los puntos de vista personales, de las creencias, la espiritualidad, la
interacción con otras culturas y de las experiencias de crecimiento personal. (14) Los docentes
manifiestan que cuidan la salud cuando: “Cuando estoy bien con la gente…” y el “Tener una
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buena relación con mis semejantes y con mis compañeros de trabajo”. La investigación
realizada en Brasil, titulada: La Espiritualidad en el Cuidado de Sí comprendió como la
espiritualidad envuelve al proceso de cuidar de sí mismo y de otros. El cuidado holístico
solamente es posible cuando la cuidadora está consciente de sí misma y cuando su “self”
está integrado y armonioso. (15) Los profesores refirieron practicar actividades deportivas
con una frecuencia e intensidad inferiores a las que recomiendan los expertos para su edad,
semejándose dichos hábitos deportivos a los de la población general, así como el nivel de
consumo de tabaco y alcohol referido por los participantes. (16) Tener una alimentación
adecuada es de suma importancia para mantener un estilo de vida saludable. (17).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El cuidar de la salud debe centrarse en el cuidado biopsicosocial y espiritual del ser humano,
permitiendo un cuidado integrar en los profesores universitarios; Consideran los aspectos
físicos como los ejercicios para favorecer la salud, además en el aspecto biológico le dan
importancia a una buena alimentación, las relaciones sociales son fundamentales para
sentirse bien consigo mismo además de tener la tranquilidad espiritual, constituyendo un
cuidado de la salud único.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidar de sí Docente Salud Calidad de Vida Enfermeria

PERSPECTIVA REFLEXIVA DO CUIDADO DE SI E DO ESTILO
DE VIDA DOS ENFERMEIROS NA MODERNIDADE LÍQUIDA
Da Hora, K O B (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Santana, G O (Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Valadares, G V (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2119

INTRODUÇÃO
Na atualidade é de extrema importância debruçar e refletir sobre o processo de conhecimento.
Com o desenvolvimento, o progresso e a mudança das relações sociais, vários acontecimentos
marcaram o século XXI, dentre eles podemos citar, a instabilidade econômica mundial, o
surgimento de novas tecnologias, as guerras e a globalização¹. Tais fatos, contribuíram para a
perda da ideia de controle sobre os processos do mundo, trazendo incertezas na adequação
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de padrões sociais, que se modificam constantemente, caracterizando-se numa nova visão
paradigmática, de compreender o mundo, nós mesmos e o nosso conhecimento como
parte do todo no que se refere ao cuidado de si e ao estilo de vida de uma maneira geral,
que inclui os enfermeiros nas especialidades². Seguindo o pensamento do teórico Bauman,
existe a necessidade de avançar em novas teorias que permitam a superação do silogismo.
Por novas experiências, por agregação de saberes antes invisíveis e fragmentados, pela
modificação das relações, hoje líquidas, em virtude da responsabilidade pela vida no corpo
presente, não esquecendo o passado e pensando sempre no construto do futuro³. Assim,
corroborando com o enunciado, tem-se como problemática de estudo: de que forma se dá
o cuidado de si na relação com o estilo de vida dos enfermeiros na modernidade líquida?
OBJETIVOS
Refletir sobre o cuidado de si na relação com o estilo de vidados enfermeiros considerando
a modernidade líquida. Método
Trata-se de um estudo de cunho teórico-reflexivo, com abordagem qualitativa, a partir
da leitura crítica das obras de Zygmunt Bauman e sua modernidade liquida, crítica a pós
modernidade, a pluralidade e diversidade das informações, o encurtamento dos vínculos
sociais e a desconstrução das coisas.
DESENVOLVIMENTO
O cuidado de si tem se tornado amuleto incontestável no sujeito que presta o cuidado
ao outro. É de suma importância pensar nas peculiaridades do mesmo refletindo sobre
a necessidade de abertura no sentido do diálogo entre as diferentes ideias presentes na
contemporaneidade4. O cuidado passa a existir a partir do momento em que o outro
é importante para mim e, dessa forma, me disponho a dedicar-me a ele, do qual refletirá
simultaneamente no cuidado de si4. Hoje impulsionados pela pós-modernidade, pautados
na subjetividade do ser, o cuidado busca a valorização do holístico e do integral, mas esbarra
em dificuldades. Ainda que viva desafios contraditórios, preocupa-se com os significados
e os sentidos da complexidade, a individualidade dos seres, bem como no tocante a ética
em prol da autonomia, da beneficência e da não-maleficência do sujeito, protagonista e
central. No campo da ciência, sua prática pode ser evidenciada por uma corrida, que por
mais cansativa que seja, causa entusiasmo na pista para alcançar diferentes resultados; não
existindo lugar mais agradável que a linha de chegada. E a essa situação, que se aplica o
velho provérbio, segundo o qual “viajar com esperança é melhor do que chegar”. A chegada,
o fim definitivo de toda escolha, parece muito mais tediosa e, consideravelmente, mais
assustadora². As escolhas e os hábitos podem ser compreendidos como um conjunto
de ações cotidianas que refletem nas atitudes e nos valores das pessoas. Estes hábitos e
ações devem ser conscientes e estão associados à percepção do estilo de vida adotado. É
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importante salientar que cada indivíduo possui uma singularidade biológica, genética e
mental; e o perfil traçado para um estilo de vida será baseado nas decisões que respeitem,
inclusive as subjetividades. Não trata-se apenas de padronizações, ou seja, a realização de
exercícios físicos, os hábitos alimentares, o não uso de bebidas alcoólicas, dentre outros. Tratase de um conjunto complexo que opera de forma articulada distintos fatores determinantes
biopsicossociais, culturais, comportamentais, dentre outros. No que tange as ações em saúde
e na saúde, os enfermeiros, diante as atribulações cotidianas, são influenciados, modificados,
encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização, dos métodos de trabalho
e do ambiente inserido. Na sociedade líquida, essa influência é expressa na identidade do
indivíduo envolto por incerteza² nos seus interesses e suas opiniões, devida as condições de
um consumismo acelerado e extremamente desenfreado. Os mesmos interagem junto aos
seus num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, sob a perspectiva
fluida, tornando as relações cada vez mais voláteis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cuidado de si deve transcender e existir junto a qualquer prática. Há que se ter atenção
a autoconsciência e ao autoconhecimento, fazendo nexo com a postura ética, diante do
mundo em que o indivíduo agindo sobre si reflete diretamente sobre o outro. A atitude
para consigo corresponde a um cuidado com a própria vida, tanto em seu sentido biológico,
quanto subjetivo, ou seja, o homem, num embate com padrões da existência líquida, molda
sua subjetividade através de suas escolhas. Essas escolhas devem ser conscientes, pois podem
interferir negativamente ou positivamente na sua saúde integral.Vivendo em tempos líquidos,
onde tudo é passageiro, a enfermagem vem se consolidando como ciência, em crescimento
e em constante mudança, onde os saberes científicos, próprios do modelo biomédico, ainda
estão em destaque. Contudo, em meio à crise epistemológica destes tempos faz-se necessário
reassumir e reconhecer os compromissos éticos na revalorização do cuidado holístico e na
responsabilidade pela vida, que inclui, a saúde de quem cuida do outro.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado de si; Estilo de vida; Cuidado de Enfermagem; Modernidade Líquida.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 185

SIMPÓSIO 7
Cuidado de si e desafios/problemas
morais de trabalhadores

SITUAÇÕES DE DISTRESSE MORAL VIVENCIADAS
POR ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Barth, P O (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ramos, F R S (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Barlem, E L D (Universidade Federal do Rio Grande , Rio Grande,
RS, Brasil), Brehmer, L C F (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Schneider, D G
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rennó, H M S (Universidade Federal de São
João Del Rei, São João Del Rei, MG, Brasil), Brito, M J M (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Rocha, J M (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ramos, L S (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1622

INTRODUÇÃO
O conceito de distresse moral ou moral distress (DM) foi apresentado como um desequilíbrio
psicológico, ocasionado por sentimentos de dor e angústia, quando o profissional sabe o que
deveria ser realizado, mas devido a barreiras institucionais, interpessoais e interprofissionais,
é impedido de exercer sua função de acordo com seus preceitos morais(1). Com um novo
olhar é apresentado um marco conceitual brasileiro, o qual aponta o DM como um fenômeno
processual e ao mesmo tempo uma experiência singular, que integra a experiência ética e
moral. O DM como construto processual, engloba elementos que articulam a experiência
ética, tais como, o problema moral, a incerteza moral, a sensibilidade moral, a inquietação
moral, a deliberação moral e as competências éticas profissionais. Os estudos apresentados
na literatura internacional e nacional retratam majoritariamente o DM no cenário hospitalar
em seus vários âmbitos de especialidades (2-6), no entanto o Brasil é regido pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), o qual tem na atenção primária à saúde seu eixo ordenador das
redes de atenção à saúde e do acesso aos serviços. Essa é direcionada para as necessidades
de saúde local, na qual a enfermeira se apresenta como um profissional de referência na
comunidade e nos serviços de saúde. A atenção primária é regida pela Política Nacional
de Atenção Básica instituída pela Portaria 48/MS/2006, reestruturada pela Portaria 2.488/
MS/2011/2012 e atualmente pela Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017(7). Em função
da amplitude e especificidade deste cenário, bem como o papel primordial da enfermeira,
torna-se necessário investigar o processo de DM neste contexto.
OBJETIVOS
Analisar as situações geradoras de distresse moral em enfermeiras brasileiras atuantes na
atenção primária.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa descritiva exploratória, desenvolvida no contexto da atenção primária
brasileira. Os participantes do estudo foram 13 enfermeiras atuantes na atenção primária
brasileira, sendo 3 da região Sul, 3 do Sudeste, 3 do Nordeste, 2 do Norte e 2 do Centro-Oeste.
Como critério de inclusão foi adotado a atuação mínima de 6 meses na atenção primária. As
enfermeiras foram escolhidas intencionalmente por contato via e-mail e redes sociais, quando
havia o retorno pelo interesse em participação era enviado o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) via e-mail. Para análise dos dados foi utilizado o referencial da análise
textual discursiva (ATD)(8), além do apoio do software de análise de dados qualitativo Atlas.
ti 7.0. A análise desdobrou-se em quatro etapas: 1) desmontagem dos textos (inserção dos
textos dentro do software/hermenêutica unit – unidade hermenêutica) nesse momento as
entrevistas foram inseridas no software e realizada leitura profunda; 2) estabelecimento de
relações (inserção dos codes – códigos e das quotations- seleção de trechos das entrevistas),
nessa etapa inicia-se o processo de codificação, ou seja, a inserção de códigos por temas ou
palavras-chaves em trechos das entrevistas; 3) captura de um novo emergente (formulação
das families- famílias/categorias/subcategorias), nessa etapa ocorre o agrupamento dos
códigos por aglutinação teórica e temática, formando assim as famílias ou categorias iniciais do
processo da análise; 4) recolocação dos achados em um processo auto organizado (formulação
das networks- redes/categorias principais), por fim, realizou-se a última análise das categoriais
iniciais, reestruturando-as em redes, também por aglutinação teórica e temática, construindo
as relações centrais do processo de análise. Essa pesquisa está vinculada ao macroprojeto
intitulado: O processo de angústia/sofrimento moral em Enfermeiras de diferentes contextos
de trabalho em saúde, o qual foi submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos das três Universidades envolvidas, com os seguintes pareceres finais: 602.598-0 de
10/02/2014 (UFSC); 602.603-0 de 31/01/2014 (UFMG) e 511.634 de 17/01/2014 (FURG).
RESULTADOS
Emergiram 4 quatro categorias centrais: DM relacionado ao profissional; DM relacionado aos
serviços de saúde; DM relacionado aos usuários e DM relacionado a conflitos no exercício
profissional. O DM relacionado ao profissional contempla questões como: sobrecarga de
trabalho, estabilidade profissional, desempenho da função do outro, falta de continuidade
do cuidado, falta de profissionais qualificados, falta de qualificação profissional (si mesmo)
e falta de recursos humanos. Diferentes aspectos apresentam-se inter-relacionados, a
exemplo da sobrecarga de trabalho e desempenho da função do outro geradas pelo
quantitativo insuficiente ou falta de profissionais qualificados e, muitas vezes, somados a
questões trabalhistas que levam à ausência de estabilidade no emprego. O DM relacionado
aos serviços de saúde apontou para dois conjuntos de achados, o primeiro focado em limites
localizados no serviço, relativos à alta demanda em contraposição a uma séria de carências
de estrutura física, materiais, equipamentos e recursos humanos, e um segundo se refere a
deficiências da rede de serviços, envolvendo os fluxos entre os serviços, o funcionamento da

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 187

SIMPÓSIO 7
Cuidado de si e desafios/problemas
morais de trabalhadores

referência e contra referência e a retaguarda que assegure a continuidade de cuidados de
maior complexidade. O DM relacionado aos usuários, está atrelado a situações de conflitos,
falta de continuidade do cuidado, violência na comunidade e vulnerabilidade social. O
DM relacionado a conflitos no exercício profissional engloba os fatores desencadeadores
representados por um embate entre o julgamento e a conduta pessoal da enfermeira com a
de outro profissional, especialmente médicos e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fatores condicionantes ao desencadeamento do DM na enfermeira da atenção primária
fazem parte do dia a dia desse profissional. As condições de trabalho, a forma de organização,
as relações profissionais e interpessoais, os conflitos existentes nessas relações e as formas
de se gerir a atenção em saúde são os gatilhos para o DM. É importante destacar que o
DM é um tema estudado ainda de forma incipiente no cenário brasileiro, principalmente
na atenção primária, sendo necessário o avanço de pesquisas nesse cenário particular, para
que se possam criar estratégias que fomentem o seu enfrentamento. A contribuição desse
estudo se deu no apontamento de alguns fatores desencadeadores de DM.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária; Ética; Moral; Enfermagem

NARRATIVAS DA VIVÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
DO DOCENTE
Esther, M E M E (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Verdi, M I M (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2688

INTRODUÇÃO
O trabalho passou a ocupar papel central na sociedade capitalista vigente e a pressão
produtivista para o trabalhador conseguir se manter no “mercado” tem resultado na
precarização e deterioração do ambiente e das relações de trabalho, facilitando emergir
a humilhação, as intimidações e os assédios, risco sutil e invisível, porém cada vez mais
concretizado no mundo do trabalho e na sociedade. Ainda que o assédio moral no trabalho
não seja um fenômeno novo, este é um tema bastante recente no meio científico, onde
verificou-se que no Brasil as primeiras produções acadêmicas iniciaram há apenas cerca
de dez anos. De acordo com estudo da OIT (2016) estima-se que 42% dos trabalhadores
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brasileiros já sofreram de assédio moral no seu ambiente de trabalho e calcula-se que 1
entre cada 4 trabalhadores corre o risco de sofrer violência moral em algum momento
de sua trajetória profissional, por no mínimo menos seis meses. Muitos trabalhadores são
vítimas do assédio moral, porém, a maioria sequer sabe do que se trata e isto levará com
que sofram calados sem compreender o que lhes acontece. Muitas vezes, as situações de
assédio iniciam-se de formas sutis causando sentimentos que se tornam confusos para o
trabalhador, gerando dúvidas sobre o que lhe está ocorrendo e tal situação persistente
pode provocar estresse, ansiedade, transtorno do pânico. Paradoxalmente, sentimentos de
culpa pela inadequação e vergonha pela humilhação, sempre estão presentes e associados
entre si. O assédio moral revela uma das formas mais poderosas de violência psicológica
nas relações organizacionais. Apesar da diversidade de definições na literatura, a maioria
dos autores abarcam a concepção de que ocorre por meio de humilhações e atitudes
constrangedoras contra um indivíduo no seu ambiente de trabalho, de forma frequente e
intencional, gerando danos para o assediado. Na sua caracterização devem ser levados em
consideração vários aspectos, tais como: as atitudes que são realizadas contra a vítima, onde o
assédio acontece, a frequência com que ele acontece, a intencionalidade e as consequências
geradas acerca desse acontecimento. As repercussões do assédio moral não só interferem
diretamente na saúde e na vida do trabalhador assediado, como também trazem inúmeros
prejuízos econômicos e sociais para a organização de trabalho, a sociedade e a União. Para
decifrarmos um pouco mais sobre esse fenômeno, delineamos uma pesquisa qualitativa do
tipo estudo de caso, cujos objetivos foram compreender como o assédio moral tem ocorrido
no trabalho de docência de ensino superior e quais as implicações de sua vivência sobre
a saúde e a vida do assediado. Conduzidos pela narrativa da história de vida profissional
de Berlim, uma mulher trabalhadora de 55 anos que durante 22 anos construiu vínculos
profissionais e afetivos junto a uma instituição de ensino superior privada, buscamos
desvelar o processo que foi edificando os muros, os quais refletem como se estabelecem as
interações, propiciando o aparecimento do assédio moral no trabalho.
OBJETIVOS
Para decifrarmos um pouco mais sobre esse fenômeno, delineamos uma pesquisa qualitativa
do tipo estudo de caso, cujos objetivos foram compreender como o assédio moral tem
ocorrido no trabalho de docência de ensino superior e quais as implicações de sua vivência
sobre a saúde e a vida do assediado.
MÉTODO
Como metodologia de análise foram construídas três unidades narrativas, construídas a partir
da realização de 3 entrevistas abertas em profundidade. Após a transcrição das entrevistas,
uma análise inicial determinou as temáticas que foram, posteriormente, corroboradas pela
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participante após sua transcrição. A primeira unidade narrativa apresenta uma breve história
dos principais acontecimentos de sua vida até o ingresso na docência na instituição em
que foi assediada. A segunda discute algumas situações expressas em comportamentos,
atitudes e nas relações instituídas que revelam conflitos de valores e interesses da cultura
organizacional. Por último, são narradas as duas situações típicas do assédio ao qual foi
submetida, analisadas tanto em relação à caracterização e aos mecanismos e ações utilizados,
como também aos sentimentos e às emoções, assim como as repercussões que trouxeram à
sua saúde mental, vida pessoal, familiar, social e profissional.
RESULTADOS
Verificou-se que a docente foi vítima de assédios mistos: vertical, horizontal, interpessoal,
organizacional e processual. Verificou-se que a última situação assédio de sofrido antes
de ser desligada da IES, provocou deliberadamente seu isolamento, conflitos com pares e
superiores, a retirada de seu trabalho e um atentado contra sua moral e dignidade. Situações
as quais, continuaram repercutindo mesmo após sua saída. Neste estudo encontrou-se que
os sentimentos predominantes foram de dúvida, incerteza, autodesvalorização, culpa e
vergonha. A angústia, as crises de ansiedade levaram-na à um quadro de depressão, para
o qual faz acompanhamento psicoterapêutico e medicamentoso . Teve sua identidade
pessoal-social-profissional abalada e por fim, como não vislumbrava a possibilidade de
reinserção profissional na cidade, obrigou-se a mudar da cidade onde residia por mais de
23 anos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o assédio moral é um grave fenômeno e trás inúmeros impactos e
condicionam na vida e na saúde do trabalhador que o vivencia e por isso, precisa ser
combatido. Portanto, compreender o que acontece entre os muros das organizações
de trabalho é fundamental para a promoção de relações éticas, a garantia direitos dos
trabalhadores e em prol da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
1. Saúde do trabalhador. 2. Saúde mental. 3.Assédio moral no trabalho. 4. Ética. 5. Cultura
organizacional. 6.Trabalho docente
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO
REFLEXIVO-CRÍTICO: TESTIMONIO DOCENTE
Cárdenas-Becerril, L (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de México, México), MartínezTalavera, B E (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de México, México), Monroy-Rojas,
A (Universidad Autónoma Metroplitana Unidad Xochimilco, México), Vargas-Zamorano, J (UNiversidad
Veracruzana, México), Báez-Sánchez, E (Universidad Veracruzana, México), Sierra-Rentería, D G (Universidad
Autónoma de Nayarit, México), Benhumea-Jaramillo, L I (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del
Estado de México, México), Rojas-Espinoza, J B (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de
México, México), Arana-Gómez, B (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de México, México),
García-Hernández, M d L (Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma del Estado de México, México)

ID: 1714

INTRODUÇÃO
Las ideas aquí compartidas se refieren a discursos de teóricos que se han empeñado en
pensar acerca de los paradigmas que construyen las realidades a partir de ejes sociales,
filosóficos, pedagógicos y, de igual forma, se busca colocar la voz de docentes de Enfermería,
plasmando algunos discursos y vivencias, traducidos no sólo a partir de la práctica de
los profesores, sino en forma del planteamiento de algunas acciones orientadas hacia la
construcción del pensamiento reflexivo y crítico, direccionadas a sus propias formaciones y
a la enseñanza docente.
OBJETIVOS
Identificar las estrategias de enseñanza aplicadas por los profesores para desarrollar el
pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de enfermería.
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MÉTODO
El enfoque fue teórico crítico-constructivista, de diagnóstico, transversal, cuyo abordaje
metodológico fue de tipo cuali-cuantitativo. El universo de estudio estuvo limitado por
169 profesores de tiempo completo y de asignatura, de la Licenciatura en Enfermería en
una universidad pública mexicana. El instrumento utilizado fue una cédula de entrevista
semiestructurada de 12 preguntas elaborada por la Red Iberoamericana de Investigación
en Educación en Enfermería (RIIEE). Con la información obtenida de las entrevistas, éstas se
codificaron y decodificaron, construyendo cuatro núcleos temáticos: conceptualización del
pensamiento reflexivo y crítico (PRyC), importancia del PRyC, estrategias de enseñanza que los
docentes aplican durante la impartición de cursos y la evaluación-heteroevaluación. Se empleó
el análisis de contenido y la bitácora de campo para analizar e interpretar los resultados.
RESULTADOS
Los profesores entrevistados no tienen un concepto único sobre el pensamiento reflexivo y
crítico, sin embargo, la mayoría compartió que este tipo de pensamiento tiene que ser un
proceso enseñado, que se desarrolla constantemente, pero que al mismo tiempo se ve mediado
por el interés y disposición del alumno para desarrollar esta competencia. En lo que se refiere a
la importancia del PRyC, los profesores percibieron que mayormente se enfoca en desarrollar
y fomentar un pensamiento reflexivo y crítico en las nuevas generaciones, para encontrar la
fundamentación científica y filosófica de las intervenciones y acciones propias de enfermería.
Por su parte, las estrategias de enseñanza que mayormente compartieron los profesores están
referidas al empleo de casos clínicos y educación basada en problemas; también manifestaron
el empleo de diversas técnicas didácticas, tales como lluvia de ideas, lecturas comentadas,
investigación y argumentación, empleo de sociodramas y exposición de clases, entre otras; de
forma sucinta expresaron que prefieren emplear estrategias que promuevan la comprensión,
mediante una buena organización de la información, que les ayude a aclarar, entender y
aprender la información de una manera única y personal. Por último, las formas de evaluación
que emplean los profesores entrevistados para conocer las características y/o avances de los
estudiantes en el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico siguen la tendencia positivista
de la evaluación escrita, aunque dijeron conocer la limitación de la misma. Pensar y construir
un currículo permeado por el pensamiento reflexivo y crítico necesita un entendimiento del
docente acerca del mundo de forma holística; docentes ciudadanos del mundo, de creatividad
e innovación de anticipar los problemas en el currículo, acortar el futuro al planearlo y
generar proyectos a ser desarrollados desde el primer semestre de clase hasta el último, con
continuidad y apertura para constantes evaluaciones, con la finalidad de agregar los aciertos
y lo impensado. Un currículo activo, interconectado por acciones permanentes, continúas
y, abierto para las críticas, para su perfeccionamiento. Las reflexiones tejidas señalan que
los docentes tienen una plena consciencia de la necesidad de que el proceso de Enseñanza
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aprendizaje esté permeado por los pensamientos reflexivos y críticos; sin embargo, este tipo
de pensamiento apenas se encuentra consignado en el currículum. Su construcción aún está
en un proceso abierto frente a la superación de la fragmentación del currículo, su operatividad,
las estrategias empleadas y cómo realizar las evaluaciones.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quizás, como educadores, y específicamente como investigadores, tenemos un arduo
trabajo por realizar. Tenemos que pensar cómo vamos a trabajar para la construcción de un
mundo más libre, responsable, ético, democrático, participativo, equitativo, fraterno y con
valores que formen un ciudadano con buenos sentimientos, solidario, crítico y emancipado.
Es necesario pensar al hombre en su totalidad, como ser que tiene la incansable tarea de
humanizarse, completarse. Es necesario pensar al hombre como un proceso no concluido
y para ello urge que pensemos y que nos preguntemos constantemente sobre nuestras
formas y objetivos al educar e investigar. Esto implica dar un giro hacia nosotros mismos,
buscando nuestra construcción como seres individuales, para después irradiar la teoría en la
práctica con base en ejemplos y acciones dentro del mundo cotidiano, que sean coherentes
e irrefutablemente testimoniales.
PALAVRAS-CHAVE
Docentes. Estudiantes. Curriculum. Evaluación educacional. Pensamiento. Enseñanza.

ANÁLISE HISTÓRICO-POLÍTICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EM SAÚDE NO BRASIL
Gomes, D F (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saúde, Sobral, CE, Brasil), De Araújo Dias,
M S (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Ceccim, R B (Universidade FEderal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Osawa Vasconcelos, M I (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil),
Feijão, R P (universidade estadual vale do acaraú, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2631

INTRODUÇÃO
A Educação Profissional em Saúde (EPS) emerge no contexto das políticas públicas brasileiras
na década de 1980 junto ao processo de redemocratização. A exemplo, o Programa de
Formação de Larga Escala de Pessoal de Nível Médio e Elementar (Projeto Larga Escala)
surge como reflexo dos movimentos de transformação da saúde e reorientação profissional,
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partindo de uma percepção contra-hegemônica sobre o conceito de saúde. Para Bassinelo e
Bagnato1 este programa soou como uma estratégia pedagógica, que viabilizou a qualificação
da força de trabalho da saúde em consonância com a Reforma Sanitária. Com o passar dos
anos, programas como este foram se propagando no sítio da educação na saúde, o que
proporcionou o acréscimo de profissionais técnicos no Sistema Único de Saúde (SUS), e de
maneira consequente o crescimento de escolas técnicas públicas e privadas, o que repercutiu
no aumento do número desses profissionais. Podemos afirmar que a legislação da educação
profissional veio acompanhada de ideologias políticas, neoliberais ou progressistas, que se
manifestaram no estado brasileiro. Neste resumo, propomos uma revisão do período de
legislação da educação profissional em saúde, resgatando a sua eminência histórico-política.
OBJETIVOS
Analisar o percurso histórico-político da educação profissional em saúde no Brasil.
MÉTODO
Estudo analítico, compreensivo e documental. As buscas por informações foram realizadas
em três tipos de fontes: sítios eletrônicos do Ministério da Saúde e Ministério da Educação,
onde identificamos e analisamos 9 Decretos, 6 Leis, 117 Pareceres e 12 Resoluções; fontes
bibliográficas disponíveis na internet, onde selecionamos 2 livros e 10 artigos disponíveis na
literatura; e em canais de comunicação acessados virtualmente. Estas informações serviram
para delimitar o corpus das influências nacionais. Nesta lógica utilizamos o referencial da Análise
do Ciclo de Políticas de Stephen Ball, que se sustenta numa concepção pós-estruturalista das
políticas públicas. Este referencial propõe uma análise sustentada nos contextos de influência,
construção do texto, prática, resultados e efeitos, e da estratégia, que acontecem de forma
simultânea e independente2. Para este estudo utilizamos os dois primeiros contextos.
RESULTADOS
Com a análise do percurso histórico-político percebemos que a ditadura se caracteriza como
uma herança negativa da formação técnica e profissionalizante, em decorrência do aumento
da oferta de cursos de nível superior e a necessidade de acesso aos cursos de graduação
que foram demasiadamente exigidos para o trabalho, o que era comum para pessoas com
maior renda, enquanto que formação técnica, para tanto, passou a ser uma fuga, ou única
alternativa, para aqueles de menor renda, afetados pela insuficiência da educação básica a
qual tiveram acesso. O olhar reducionista sobre a saúde foi uma tendência constante durante
o regime militar, o que dificultou na época o acontecimento do que entendemos hoje como
educação na saúde. Esta sensação se disseminou também durante o Movimento de Reforma
Sanitária (MRS), que emergiu perante um estado de interesse excessivo pelo capital, da
insurgência de um modelo econômico liberal e da tirania capitalista norte-americana. No
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entanto, foi neste período que encontramos a transformação no contexto conceitual sobre a
educação profissional em saúde, incialmente pautada por Izabel dos Santos. A partir do MRS
outros movimentos impulsionaram a reorientação da formação e do exercício profissional dos
técnicos em saúde. Convém afirmarmos que esses movimentos desencadearam conquistas
sociais antes vistas na história político-social brasileira. Contudo, é preciso reforçar que a
atuação política disfarçada, movida pelo capital e interesses internacionais continuaram
impulsionando os governos pós-ditadura, valorizando a privatização dos serviços estatais e as
perspectivas do modelo econômico capitalista. Dos governos posteriores à Reforma Sanitária
o período Collor é marcado pelo enfraquecimento dos movimentos sociais e dos espaços
fechados das práticas e decisões políticas. O Governo de Itamar Franco se caracterizou por
ações políticas em cumprimento do que regiam as leis. E o de Fernando Henrique Cardoso
a presença de um período político influenciado pelo interesse financeiro internacional e
constantes intervenções do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial
e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Tais governos influenciaram a compreensão
mercantilista sobre a educação profissional, por ora integrando-a as escolas de ensino médio,
porém sobre um caráter dualista. Os governos progressistas de Lula e Dilma foram influentes
sobre o aspecto de expansão do ensino técnico de caráter público e profissionalizante, como
incentivo para a geração de renda, mas com características pós-neoliberais. No período Temer
encontramos desafios para a sustentabilidade da política de educação profissional, assim
como a dificuldades da permanência financeira do plano nacional de educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que este estudo proporcionou o encontro com uma política de formação
da área da saúde que pouco tem sido discutida, ou posta em pauta nas decisões políticas.
A partir desse estudo compreendemos a incipiência de concepções políticas voltadas
a educação profissional que se sustentem na construção de incentivos de um itinerário
formativo e financeiro para o pessoal técnico em saúde.
REFERÊNCIAS
Bassinello GAH, Bagnato MHS. Os primórdios do Projeto larga Escala: tempo de rememorar.
Rev Bras Enf (REBEN). 2009;62(4): p 620-626. Mainardes J. Abordagem do ciclo de políticas
e suas contribuições para a análise da trajetória de políticas educacionais. Atos de pesquisa
em educação. 2006;1(2):94-105.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas Públicas; Educação Profissional em Saúde; Educação na Saúde.
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O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE INTERNOS
DE MEDICINA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
UM ESTUDO SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL
Carstens, L A (Mestrado Profissional Ensino na Saúde(MPES) - Universidade Federal Fluminense(UFF), Niterói, RJ,
Brasil), Mourão, L C (Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), de Almeida,
A C V ( EEAC/Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Oliveira, J d G (Mestrado Profissional Ensino
na Saúde- Universidade Federal Fluminense(UFF), Niterói, RJ, Brasil), Silva, V V (MPES- Universidade Federal
Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2316

INTRODUÇÃO
Entende-se que os alunos que iniciam sua formação em medicina, trazem uma educação
pessoal diversificada, com diferentes experiências de vida e expectativas sobre a
aprendizagem.Com os conhecimentos adquiridos e reflexões realizadas durante o curso, o
interno de medicina chega aos diversos cenários de práticas de saúde, onde busca aplicar
um cuidado humanizado ao paciente a ser atendido conforme a Política Nacional de
Humanização (PNH).Considerando a quantidade de aulas e horas de estudos na graduação, a
formação por tradição histórica com ênfase em bases técnico biológicas, pode-se pensar que
durante o processo de formação possa estar ocorrendo pouca reflexão sobre a humanização
e como aplicá-la nos locais de ensino-serviço. O conceito de humanização utilizado neste
estudo assume que a mesma deve ser vista como política que transversaliza todo sistema:
das rotinas nos serviços às instâncias e estratégias de gestão, criando operações capazes
de fomentar trocas solidárias, em redes multiprofissionais e interdisciplinares; implicando
gestores, profissionais e usuários em processos humanizados de produção dos serviços, a
partir de novas formas de pensar e cuidar da saúde, e de enfrentar seus agravos.
OBJETIVOS
Analisar coletivamente o ensino da humanização nas práticas de cuidado dos internos de
medicina, com vistas a verificar o conhecimento dos mesmos sobre a Política Nacional de
Humanização e, propor estratégias de ensino aprendizado que venham favorecer uma
prática de cuidado humanizado.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa intervenção com abordagem qualitativa, realizada nos anos 2017 e
2018, tomando como referencial teórico metodológico a Análise Institucional na modalidade
socioclínica institucional das práticas profissionais. A Análise Institucional “tem por objetivo
compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos e
práticas dos sujeitos”. A intervenção consiste em criar um dispositivo que permita se analisar
coletivamente uma situação coletiva. Escolhe como participantes internos e preceptores do
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curso de medicina que atuam em cinco unidades da ESF no município de Petrópolis/Rio de
Janeiro. Os instrumentos de coleta de dados foram um diário do pesquisador para análise de
suas implicações pessoais, afetivas e profissionais, e três encontros com os participantes. O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa, número CAAE 83367918.3.0000.5245. Os
encontros foram previamente agendados com os participantes, e a todos foi disponibilizado
o TCLE respeitando-se as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012. O
primeiro encontro aconteceu em março de 2018, com 13 internos de medicina, utilizandose como dispositivo o GEASE -Groupe Entrainement de Situation, onde um relato da prática
é selecionado pelo grupo para ser colocado em análise. No segundo encontro que será
realizado em junho com preceptores e internos de medicina, o dispositivo utilizado será um
roteiro de questões. O terceiro encontro de restituição parcial dos dados agendado para julho,
será realizado com todos os participantes, para aprofundamento das questões já debatidas
ou para colocar em debates novas questões. Em todos os encontros vai se trabalhar com as
características da socioclinica institucional a saber: análise das implicações dos participantes
(incluindo o pesquisador); a encomenda para a realização da pesquisa e as demandas que
serão levantadas no decorrer das intervenções; as transformações que ocorrem à medida
que o trabalho de intervenção avança; a criação de novos conhecimentos. A análise dos
dados que teve início com a gravação e transcrição das falas do primeiro encontro, seguirá
o mesmo processo no segundo e terceiro encontro. A leitura e releitura das falas do primeiro
encontro, possibilitou a análise preliminar dos resultados aqui apresentados. A discussão
final dos resultados será realizada a partir de eixos de análise, utilizando-se os conceitos da
análise institucional como instituído, instituinte, analisador e de autores que realizam debates
e reflexões sobre a humanização no ensino e no cuidado.
RESULTADOS
No primeiro encontro, a partir do dispositivo GEASE os internos de medicina puderam
realizar uma análise coletiva de aspectos relacionados a humanização no cuidado e no
ensino. O caso escolhido foi referente a uma gestante deixada sozinha no pré-parto,
devido a dificuldades de relacionamento com a equipe que a acompanhava. Neste relato,
o grupo identificou o distanciamento dos profissionais das necessidades físicas e psíquicas
da parturiente, em um momento que a mesma estava bastante fragilizada pelas dores
provocadas pelas contrações do trabalho de parto, configurando-se como um cuidado
não humanizado. Avaliaram diferentes aspectos que poderiam favorecer um cuidado mais
humanizado colocando em debates porque esta situação os incomodava como pessoas e
como profissionais. Ao colocarem em análise suas percepções sobre a situação, foi possível
que refletissem sobre suas ‘implicações pessoais, profissionais e afetivas” 3 com relação a sua
formação e a humanização do cuidado. Durante os debates, trouxeram como “demanda” 3,
a necessidade de se abordar na graduação situações onde a humanização do cuidado ou
a falta dela, possam ser debatidas no coletivo de maneira a favorecer a integração teoria
e prática. No decorrer do encontro foi possível identificar “as transformações que ocorrem
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no contexto” 3, observadas pela mudança no posicionamento dos estudantes com relação
a percepção sobre o significado do cuidado humanizado. Ao final do encontro, todos
revelaram ser esta dinâmica inovadora no processo ensino aprendizado e que o encontro
foi capaz de “produzir novos conhecimentos” 3 com relação a humanização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise parcial dos dados, realizada com internos de medicina sobre a humanização nas
práticas de cuidado, revelou que a metodologia proposta pela socioclinica institucional é um
dispositivo potente para que os participantes avaliem seu conhecimento e seu papel como
pessoas e profissionais no âmbito da saúde. O dispositivo utilizado neste primeiro encontro,
proporcionou que os estudantes analisassem seu conhecimento sobre a política nacional
de humanização, constituindo-se também em uma estratégia de ensino-aprendizado que
poderá ser replicada pelos preceptores no campo prático favorecendo a integração ensinoserviço. Pode-se afirmar diante destes resultados, que ainda há situações de distanciamento
entre o que se pretende com a Política Nacional de Humanização e as práticas dos profissionais
de saúde, havendo necessidade de ampliar os estudos e os debates sobre esta temática.
PALAVRAS-CHAVE
Humanização da assistência, Educação Médica, Análise Institucional

MUDANÇAS NA FORMAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA: PERCEPÇÕES
E EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES DE UM CURSO INOVADOR
Oliveira, M C (UFSC, Curitibanos, SC, Brasil), Matos, I B (UFFS, Joaçaba, SC, Brasil)

ID: 2713

INTRODUÇÃO
Historicamente o ensino médico passou por epistemologias e práticas profissionais diversas.
Tal processo continua acontecendo no presente, cujas diretrizes curriculares nacionais,
de 2014, orientam para a formação médica mais sintonizada com o Sistema Único de
Saúde e o perfil epidemiológico populacional. Contemplando o humano e a interpretação
dos adoecimentos, as formas de pensar as soluções para estes, as sociedades têm
desenvolvido narrativas e tecnologias de diferentes níveis de complexidade. As discussões
mais proeminentes nas duas últimas décadas no Brasil têm trabalhado numa perspectiva
de aprimorar o escopo do ensino médico, direcionando a formação para possibilitar um
aprendizado que contemple a complexidade do ser humano na contemporaneidade e
encontre um maior número de abordagens e possibilidades para o cuidado integral das
pessoas – o que pode ser sintetizado pela visão da “clínica ampliada”.
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OBJETIVOS
Esse trabalho objetiva analisar algumas das percepções sobre formação e expectativas
profissionais de estudantes de medicina nas suas primeiras fases. de um curso inovador, em
uma universidade federal no sul do Brasil. M
MÉTODO
O estudo tem abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Os dados foram coletados por
meio da aplicação de um questionário com 35 questões fechadas, abertas e semi-abertas,
a estudantes das 1ª e 7ª fases do Curso de Graduação em Medicina, além de entrevistas
com seu respectivo coordenador e reitor. O Projeto foi aprovado pelo CEP, cujo CAAE:
56498316.4.0000.5564.
RESULTADOS
As análises das questões abertas e semi-abertas revelaram que graduandos recém-ingressos
apresentam interesses formativos voltados à Atenção Primária em Saúde (APS), possuem
perspectivas otimistas quanto à carreira, uma visão positiva do campo de trabalho como
amplo e potencialmente capaz de absorver profissionais. Outros aspectos apontados foram:
ênfase na promoção da saúde e prevenção de agravos, saúde coletiva, humanização e
assistência integral à saúde de qualidade. No transcorrer da graduação há uma mudança
de perspectiva na formação, onde, estudantes da 7ª fase entrevistados privilegiam a
especialização; preferência pela atuação no mix: setor público-privado, enfatizando a
qualificação profissional, visando o acesso ao mercado de trabalho competitivo, assim
como na equação entre o número de profissionais e a possibilidade de maior salário.
O desinteresse e a desvalorização pela atuação na APS e no sistema público de saúde,
predominante no imaginário social vigente, emerge ao currículo inovador de formação
médica à medida que o acadêmico avança em direção à colação de grau. Evidenciou-se que,
apesar do Projeto Pedagógico do Curso estar em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais(DCN) – de cursos de graduação em medicina, o foco de interesse parte do eixo
da humanização e da positividade advinda da ampla possibilidade de inserção no mundo
de trabalho, direcionando-se para o eixo do limite relacionado à questão mercadológica,
com necessidade de formação especializada para o alcance de melhores condições salariais
devido à grande competição profissional. Para os estudantes de primeira fase – uma primeira
categoria encontrada, refere-se ao humano – numa perspectiva do caráter humanitário e
da qualidade de vida, sua importância para a formação. Este humano é pensado além do
indivíduo, em coletivos sociais, comunidades sendo essencial para a melhoria da qualidade
de vida. Neste sentido os estudantes de primeira fase, possuem uma visão mais generalista
e pautada no coletivo onde os aspectos ético-profissionais estão ressaltados no cuidado
humanizado e na busca por qualidade de vida pautado na integralidade e com capacidade
para lidar com a saúde de comunidade. Há uma percepção simultânea positiva sobre a
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carreira e mercado de trabalho dos profissionais; com ênfase no controle de qualidade da
formação e da prática médica. Outros aspectos apontados foram: ênfase na promoção da
saúde e prevenção de agravos, saúde coletiva, humanização e assistência integral à saúde
de qualidade. O desinteresse e desvalorização pela atuação na Atenção Básica e no sistema
público de saúde, predominante no imaginário social vigente, emerge ao currículo inovador
de formação médica à medida que o acadêmico avança em direção à formatura. Por outro
lado, os estudantes de sétima fase, ainda que citem as questões ligadas à humanização e
da ética da profissão trazendo benefícios para as pessoas, possuem um foco muito mais
centrado na questão da qualidade da formação e da qualificação profissional visando
acessar um mercado de trabalho competitivo onde possa atuar com possibilidade de bom
retorno econômico e simultaneamente dificuldades diante do cenário político nacional, com
um maior número de profissionais sendo formados a cada ano. Assim, percebe-se que, no
transcorrer da graduação, há uma mudança de perspectiva na formação, onde, estudantes da
7ª fase privilegiam a especialização; preferência pela atuação público-privado, enfatizando
a qualificação, apontando a problemática do acesso ao mercado de trabalho competitivo,
assim como na equação entre o número de profissionais e a possibilidade de maior salário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se que, apesar do Projeto Pedagógico do Curso estar em consonância com as DCN,
o foco de interesse no processo de formação de estudantes de medicina, parte do eixo da
humanização e da positividade advinda da ampla possibilidade de inserção no mundo de
trabalho, direcionando-se para o eixo do limite relacionado à questão mercadológica, com
necessidade de formação especializada para o alcance de melhores condições salariais devido
à grande competição profissional. Há uma amálgama de questões que são complexas e fazem
parte do”mundo da vida”– há os aspectos da qualidade de vida do paciente e da sociedade e das
metas da carreira médica centradas num postulado ético-humanista, mas há simultaneamente
o polo do paciente como um cliente que está presente e que se acentua durante o processo de
formação, sob a ótica de especialização contínua e qualificada preparando para um mercado
profissional exigente, regulador em que o médico precisa se inserir.
PALAVRAS-CHAVE
Formação médica; Currículo inovador; Percepções e expectativas de estudantes de medicina
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FEMINIZACION DE LA MEDICINA: CUIDADO GENUINO DEL
OTRO. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. COLOMBIA
Amaya-Castellanos, C I (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Cáceres-Manrique, F d M (Universidad
Industrial de Santander, Colômbia), Rivero-Rubio, C (Universidad Industrial de Santander, Colômbia)

ID: 1446

INTRODUÇÃO
En las últimas décadas la profesión médica ha venido experimentando un proceso de
feminización. En algunos países, como Colombia, el número de estudiantes mujeres
en la carrera de medicina y en el mercado laboral ha ido en aumento, comparado con la
participación de los hombres, quienes hasta hace algunos años predominaban en este campo.
Las mujeres médicas se concentran en áreas que les permitan la posibilidad de desarrollarse
tanto profesionalmente, como en la familiar. Desempeñarse en ambos campos puede
generar en las mujeres médicas estrés y cansancio, pero ello no les impide experimentar
satisfacción hacia su carrera, aunque sí experimentan obstáculos como las demás mujeres,
bien sea en la remuneración, en el acceso a puestos de poder o en la flexibilidad de horarios
de trabajo. En Colombia, la feminización de la profesión médica ha sido poco explorada, es
por ello que esta investigación intenta comprender el fenómeno desde la perspectiva de las
mujeres médicas.
OBJETIVOS
Comprender las expectativas y los retos que enfrentan las mujeres médicas en el ejercicio
de la profesión en un ambiente que ha sido distinguido por el dominio simbólico de los
hombres.
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MÉTODO
Se realizó un estudio de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico. Se buscó explorar
el fenómeno de la feminización en nueve mujeres médicas colombianas egresadas del
pregrado hace más de 5 años. El grupo estuvo compuesto por médicas sin posgrado, con
especialidad médica clínica, con especialidad quirúrgica, con postgrado en otras áreas del
conocimiento, como sociología, epidemiología, docencia universitaria, pedagogía, u otras
maestrías y doctorados. Ellas, actualmente laboran en diferentes áreas de desempeño,
como: asistencial, médico-quirúrgica, patología, docencia, investigación, salud pública,
ginecobstetricia, promoción de la salud y consulta externa. Algunas son directoras de
programas de docencia, investigación, laboratorios o programas de promoción de la salud.
Las participantes fueron contactadas en las instituciones en las cuales desempeñan sus
funciones y mediante un abordaje como la técnica de “bola de nieve” se fueron incorporando
informantes clave hasta lograr la saturación de las categorías emergentes. A las potenciales
participantes se les solicitó consentimiento para la realización y grabación de entrevistas en
profundidad. El muestreo inicial fue intencional con miras a lograr el objetivo del estudio.
Luego a partir de la emergencia de categorías en la comparación constante y el análisis
de los discursos, los gestos y la interacción en las entrevistas, se llevó a cabo un muestreo
teórico hasta lograr saturar las categorías emergentes. Cada entrevista fue transcrita para
su codificación y análisis. Fue leída y analizada línea por línea, párrafo a párrafo, buscando
extraer los códigos en vivo y en sustantivo que mejor reflejaran el pensamiento de las
participantes, sobre su incursión, expectativas, experiencias y logros, en el ejercicio de la
medicina como profesión. El trabajo fue aprobado previamente por el Comité de Ética en
Investigación Científica de la Universidad Industrial de Santander.
RESULTADOS
Se realizaron entrevistas en profundidad a nueve mujeres, médicas cuyas edades estaban
entre 38 y 52 años, con promedio de 44 años y mediana de 42 años. El número de años
de ejercicio de la profesión estaba entre 14 y 29 años con promedio de 22 años. Tres de
ellas, eran médicas generales sin postgrado, una cuenta con especialización y quien
actualmente adelanta una maestría, una cuenta con especialización en ginecología, dos,
además de especialización cuentan con sub-especialización y una de ellas, adicionalmente
tiene una especialización en la enseñanza de esa rama de sub-especialidad, una más cuenta
con especialización y maestría en sociología, además de un doctorado en salud pública
y cursa actualmente un postdoctorado, otra tiene especialización en patología, con subespecialización en citología, dermatopatía, y maestría en pedagogía, mientras que otra cuenta
con maestría en epidemiología, doctorado en enfermedades infecciosas y especialización
en docencia universitaria. Algunas alternan el ejercicio de la investigación, con la docencia
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y la atención a las personas. De sus discursos, emergieron tres categorías que en síntesis
apuntan hacia la categoría central que denominamos “feminización de la medicina: cuidado
genuino del otro”. A continuación se describen las categorías emergentes:
1) Sensibilidad y disposición para entender y tratar los problemas del otro, lo cual
les permite obtener un mejor acercamiento, y por ende, la mayor confianza del
paciente que les permite identificar el origen de sus problemas, comprender la
complejidad y orientar acciones para acercarse la solución de los mismos.
2) Compasión e interés real por el otro, orientan las acciones y decisiones trascendentales de la vida profesional. Distinto al acercamiento que hacen sus colegas
varones, marcado, en algunos casos, por conductas machistas de poder y dominación que rayan con la violencia.
3) Falta de reconocimiento pleno de la igualdad de sus capacidades con sus colegas varones, pues, no obstante el mayor número de mujeres médicas, en la
mayoría de los casos se sienten en desventaja, no sólo en salarios sino en acceso
a cargos de poder y prestigio, con el agravante de que en algunos casos y en
ciertos escenarios las mujeres médicas se sienten subvaloradas, estigmatizadas
y hasta acosadas por sus propios colegas. El poder y prestigio es a lo hombres
mientras que la compasión y dedicación a las mujeres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudio halló que las mujeres médicas tienen un interés genuino por la salud y el
cuidado del otro. No obstante, su percepción de las condiciones diferenciales entre ellas y
los varones, aman su profesión, se esfuerzan por capacitarse cada día más, aprovechan su
sensibilidad y compasión, navegan contra las adversidades de un modelo de salud orientado
en la rentabilidad económica y continúan trabajando con tesón y fe, en procura un cuidado
de la salud basado en atención con calidad, humanización, oportunidad, integralidad y
completitud.
PALAVRAS-CHAVE
Feminización de la medicina. Mujeres médicas. Cuidado de la salud. Sensibilidad. Compasión.
Colombia.
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ENFERMAGEM EM MEDICINA NUCLEAR: RELAÇÃO ENTRE AS
CARGAS DE TRABALHO E DESGASTE DOS TRABALHADORES
de Melo, J A C (IFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gelbcke, F d L (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Amadigi, F R (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Huhn, A (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Vargas, F C (IFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1471

INTRODUÇÃO
Os Serviços de Medicina Nuclear (SMN) compreendem uma área da radiologia voltada para
o diagnóstico e terapêutica de diversas patologias a partir de fontes emissoras de radiação.
Essa área de trabalho encontra-se em expansão para os profissionais da enfermagem, que
são indispensáveis no processo nessa especialidade. Os trabalhadores da enfermagem
representam uma das maiores forças de trabalho nos serviços de saúde, os quais estão
expostos à diferentes tipos de cargas de trabalho que impactam diretamente sua qualidade
de vida. Ao trabalhador em SMN, somam-se as cargas de trabalho intrínsecas à natureza do
trabalho da enfermagem às demandas específicas dessa especialidade.
OBJETIVOS
O presente estudo teve objetivo de identificar a relação das cargas de trabalho com o
desgaste dos trabalhadores de enfermagem em serviço de medicina nuclear.
MÉTODO
Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa por meio da Psicodinâmica do Trabalho (PT)
de Dejours, ocorreu no período de julho de 2015 a janeiro de 2016, em dois SMN localizados
na região Sul do Brasil. O coletivo de trabalhadores ad hoc foi composto por 12 trabalhadores
da enfermagem, destes 4 são enfermeiros e 8 são técnicos em enfermagem. A coleta do
material de pesquisa se deu por meio de observações não participantes em todos os turnos
de trabalho, entrevistas individuais e entrevistas coletivas em cada local separadamente.
A organização e posterior interpretação dos dados foi realizada com o auxílio do software
QualiQuantSoft® e foram analisados por meio do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
RESULTADOS
Os desgastes oriundos das cargas de trabalho externas manifestam-se de acordo com a tarefa
desempenhada, com as circunstâncias em que ela ocorre, com as competências do trabalhador
e com a sua percepção sobre o trabalho em si, tais cargas de trabalho são inerentes às atividades
desempenhadas e irão interagir com o corpo do trabalhador. Nos SMN as cargas de trabalho
podem ser classificadas como biológicas, físicas, mecânicas e químicas. As cargas biológicos
estão relacionadas com a presença de agentes biológicos no ambiente de trabalho, presentes

VOLTAR AO ÍNDICE

204 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

SIMPÓSIO 9
Processo de trabalho
em saúde

nas secreções, por exemplo. Relacionado a isso percebeu-se que muitos trabalhadores não
fazem o uso de luvas, evidenciando uma suscetibilidade importante tanto à exposição a possíveis
doenças quanto à contaminação por materiais radioativos. As cargas físicas são provenientes
principalmente da presença de radiações ionizantes na atividade laboral do profissional. As
cargas mecânicas manifestam-se no manejo dos instrumentos de trabalho, estas são as mais
facilmente reconhecidas e responsáveis pela ocorrência de lesões, as quais podem, inclusive,
determinar a incapacidade do trabalhador. Nesse sentido, os trabalhadores são submetidos
a grandes demandas de trabalho, executam suas atividades prioritariamente em pé durante
toda a jornada e por vezes assumem posturas incorretas para cumprir com a finalidade do
trabalho. Além disso, observa-se no avental de chumbo, equipamento de proteção radiológica
individual, uma importante carga de trabalho mecânica. As cargas químicas manifestam-se na
manipulação de medicamentos, produtos químicos, pós, vapores, entre outros, porém, estas não
foram valorizadas nos discursos dos profissionais, provavelmente pela normalidade da presença
dessas cargas de trabalho no seu cotidiano. Os desgastes advindos das cargas de trabalho
internas são representados pelas cargas de trabalho fisiológicas e psíquicas, as quais interagem
internamente com o corpo do trabalhador e são difíceis de se detectar. As cargas de trabalho
fisiológicas manifestam-se a partir dos turnos de trabalho, posturas inadequadas e manipulação
de objetos pesados, que resultam no desgaste físico e mental do trabalhador. Metade dos
trabalhadores pesquisados possuem mais de um vínculo empregatício, fato este que colabora
para a sobreposição de cargas de trabalho, de forma que uma carga de trabalho influencia a
manifestação de outras cargas de trabalho. Nesse sentido, destaca-se ainda que a sobrecarga
de trabalho, principalmente advindas do duplo vínculo, reflete não somente na saúde do
trabalhador como na prestação da assistência ao paciente. Outra questão importante levantada
no DSC foi quanto a assistência a pacientes oncológicos e pediátricos e suas particularidades,
visto que por muitas vezes os trabalhadores precisam aprender a lidar com a dor e o sofrimento
do outro. A terceira categoria trata das estratégias defensivas e dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores do SMN, onde constatou-se que para suportar as cargas de trabalho e os desgastes
advindos das condições e da natureza do trabalho, os trabalhadores de enfermagem em SMN
desenvolvem estratégias de defesas para continuar trabalhando. Observou-se por parte dos
trabalhadores o uso da negação das cargas de trabalho, principalmente em situações onde
visualizou-se a negligência quanto ao uso de luvas e dos aventais de chumbo. Essa realidade
advém de uma visão defensiva do trabalhador quanto ao seu processo de trabalho, no sentido
de que há uma negação quanto aos malefícios que essas práticas podem ocasionar. Esse fato é
bastante preocupante nos SMN, visto que se medidas de proteção não forem adotadas pode
colocar-se em perigo a saúde dos usuários e dos próprios trabalhadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, fica claro que o trabalho da enfermagem nos SMN é complexo e cercado de
diferentes cargas de trabalho, as quais sobrepõem-se proporcionalmente às demandas
das organizações. Os desgastes manifestados pelos trabalhadores impactam em seu corpo
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de duas formas, por meio de manifestações físicas e de desgastes psíquicos. Os desgastes
incapacitam o trabalhador e podem levar ao afastamento temporário ou permanente do
trabalho, causando contratempos não somente à vida íntima e familiar do trabalhador
como diretamente à organização e acaba por onerar os sistemas de saúde em função
das internações, medicamentos e tratamentos. Finalmente, ressalta-se a importância da
enfermagem apropriar-se das especificidades dos SMN, pois trata-se de uma área de atuação
carente de regulação e de profissionais capacitados para atuar com vistas a segurança de si,
da equipe e de quem recebe as ações de cuidado. Por isso, a educação continuada e pesquisas
sobre essa temática são essenciais para um processo de trabalho menos desgastante.
PALAVRAS-CHAVE
Medicina Nuclear. Desgaste Profissional. Carga de Trabalho. Saúde do Trabalhador. Enfermagem
Radiológica.

CARGAS DE TRABALHO DA ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL
Busnello, G F (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UnoChapecó, Chapecó, SC, Brasil), Mendes,
M (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Trindade, L D L
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Biff, D (Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC, Araranguá, SC, Brasil), Melo, T A P d (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2304

INTRODUÇÃO
As Cargas de Trabalho (CT) são elementos presentes no processo de trabalho que interatuam
entre si e com o trabalhador, podendo gerar desgaste e adoecimento. As CT são divididas
em físicas, químicas, biológicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas1. No cenário da Atenção
Primária à Saúde (APS) no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada como
principal contato dos usuários com o Sistema de Saúde, devendo atuar preferencialmente na
promoção da saúde, primando pelo vínculo, longitudinalidade e resolutividade do cuidado.
A Enfermagem constitui a maior força de trabalho presente nas equipes de Saúde da Família
(eSF), sendo que os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem representam cerca
de 50% da composição mínima preconizada pelo Ministério da Saúde2. O processo de
trabalho da equipe de enfermagem na ESF é permeado por diversos desafios, que acabam
por interferir nas CT destes profissionais, especialmente por déficits estruturais e gerenciais.
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OBJETIVOS
Analisar as cargas de trabalho da enfermagem na Estratégia Saúde da Família no Brasil.
MÉTODO
Estudo com abordagem qualitativa3, orientado pela teorização das Cargas de Trabalho de
Asa Cristina Laurell e Mariano Noriega, permeado pelo materialismo histórico-dialético de
Karl Marx4. Compuseram o estudo Unidades Básicas de Saúde que atuam exclusivamente no
modelo assistencial da ESF em sete municípios distribuídos nas cinco regiões do país: Araranguá
e Florianópolis (Sul); Brasília (Centro-Oeste); Rio de Janeiro – capital (Sudeste); Manaus e Nova
Olinda (Norte); e Natal (Nordeste) e 20 UBS, sendo sete unidades no Sul; cinco no Centro-Oeste;
duas no Sudeste; duas no Norte; e quatro no Nordeste. Os participantes foram 45 enfermeiros,
30 técnicos de enfermagem e quatro auxiliares de enfermagem, que estivessem atuando há
pelo menos um ano na ESF. Para coleta de dados utilizou-se entrevistas, observação e estudo
documental. Os dados foram coletados no período de 2013 a 2017 e para análise utilizou-se o
software Atlas.ti 7.0, no qual os achados foram armazenados como documentos primários ou
PD (Primary Documents) e codificados (codes) com base em categorias (families) formuladas
a partir das questões incluídas nos instrumentos de coleta de dados e sustentadas pelo
referencial teórico. No software o conjunto das 79 entrevistas, juntamente com as observações e
documentos compuseram uma Unidade Hermenêutica ou HU (Hermeneutic Unit), seguindo as
etapas propostas por Bardin5 para Análise Temática, sendo: pré-análise, exploração do material
e tratamento dos resultados obtidos, a inferência e interpretação. Na primeira fase (pré-análise)
realizou-se leitura exaustiva dos documentos que compuseram a pesquisa, como as entrevistas
transcritas e digitadas, as notas de observação, e os documentos selecionados. Em seguida
criou-se uma HU e os documentos foram introduzidos como Primary Documents (PD); Na fase
de exploração do material, construíram-se codes no Atlas.ti a partir de fragmentos significativos
para o estudo (quotations), este processo de codificação e recodificação originou às families,
considerando os objetivos desta pesquisa e com base no referencial de Laurell e Noriega1; e por
fim, na interpretação, no software isso decorreu à medida que se articulou os quotations, codes,
families e memos (comentários dos pesquisadores sobre a análise/trechos da literatura e outras
observações que contribuam para interpretação), que geram uma rede de trabalho (network)
que permite a visualização dos principais resultados por meio de esquemas gráficos. O resultado
da análise gerou 232 codes que atribuíram significados às 12 families, sendo elas: características
dos usuários e práticas da Enfermagem; CT biológicas; CT físicas; CT fisiológicas; CT mecânicas;
CT químicas; CT psíquicas; condições de trabalho; motivos que aumentam as CT; motivos que
reduzem as CT; motivos que geram adoecimentos; perfil. A pesquisa foi aprovada por um Comitê
de Ética em Pesquisa (Pareceres n. 366.844/2010 e n. 1.933.348/2017).
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RESULTADOS
As CT da Enfermagem estão relacionadas especialmente a problemas estruturais e
gerencias, com destaque para as cargas psíquicas, que decorrem especialmente do excesso
de demanda e a falta de profissionais, os quais também atuam como potencializadores
de desgaste psíquico. Nas cargas fisiológicas, o excesso de demanda e a sobrecarga de
atividades geram dores físicas e exaustão. Já as físicas e mecânicas associam-se ao ambiente
de trabalho e equipamentos inadequados e as biológicas se relacionam a natureza do
trabalho em saúde, eminentemente permeado por micro-organismos, destacando o risco
biológico em maior detrimento que os acidentes. Destaque para as cargas químicas que
foram encontradas somente na região Centro-oeste devido a fumaças de industrias de
cimento e estão relacionadas ao ambiente externo da UBS, mas com interferência nas
condições de saúde da enfermagem. Sobre as cargas químicas, percebe-se que embora
a enfermagem possua contato com gases, diluentes, gases e soluções diversas, não as
reconhecem como potencializadoras de adoecimento. Evidencia-se que as fontes que
elevam as CT são semelhantes nas cinco regiões, indicando os padrões de desgaste da
Enfermagem, especialmente psíquico e fisiológico. Os elementos que reduzem as cargas
estão associados a divisão e planejamento das ações em equipe e a afinidade com o modelo
assistencial da ESF. Esse cenário demonstra o padrão de desgaste da Enfermagem e subsidia
a concepção de estratégias sistêmicas para redução das fontes que elevam as CT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento das CT foi potencialmente associado às falhas na gestão, que se revelam
pela precariedade estrutural das unidades, falta de recursos humanos e materiais, pouca
valorização do trabalho, dentre outros. Identifica-se que as cargas psíquicas são as mais
presentes no processo de trabalho da Enfermagem. Estas são evidenciadas pelo elevado
quantitativo de profissionais que mencionam sentimento de impotência diante do que
precisam realizar e, o que de fato, conseguem fazer em seu cotidiano. Dialeticamente,
compartilhar responsabilidades, delegar atividades e planejar conjuntamente as ações
são estratégias importantes para reduzir as CT da Enfermagem. Outros elementos como
a afinidade com o modelo assistencial da SF e gostar do que faz, vínculo com usuários,
resolutividade da assistência, apoio da gerência, bom relacionamento interpessoal e
comunicação, constituem importantes elementos que potencializam um trabalho mais
prazeroso e menos desgastante à Enfermagem. Identifica-se que o uso do software Atlas.ti
confere maior confidencialidade aos resultados obtidos, tendo em vista que a triangulação
de dados envolve grande quantidade de material para ser analisado.
PALAVRAS-CHAVE
Condições de Trabalho. Pesquisa qualitativa. Software. Análise de dados. Enfermagem.
Atenção Primária à Saúde.
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OBREROS AMBIENTALES. LA EXPERIENCIA DE LA
CLASIFICACION EN LAS PLANTAS DE MONTEVIDEO
Alen, A (Laboratorio en Ciencias Sociales (labCSS) Instituto de Higiene, Uruguai)

ID: 2178

INTRODUÇÃO
El problema de investigación se centró en el sector de clasificadores y en las plantas de
clasificación de residuos instaladas en Montevideo a partir del año 2014. Las mismas adquieren
una relevancia social y ambiental en la medida en que buscan paliar la problemática de
la generación de residuos y mejorar las condiciones de trabajo de quienes se dedican a la
clasificación. Implicó comprender la realidad de estos trabajadores como un proceso que se
va generando en un contexto social, económica y culturalmente determinado, y que dicha
determinación está presente tanto en el proceso de trabajo (analizado a partir del estudio
de las condiciones de trabajo y los aportes del materialismo histórico), como en el proceso
de salud-enfermedad (analizado a partir del estudio del cuerpo y la salud ocupacional).
OBJETIVOS
Este trabajo buscó conocer la experiencia de trabajo en las plantas de clasificación a partir
de las condiciones de trabajo y el modo en que estas se relacionan con el proceso de saludenfermedad.
MÉTODO
El análisis se desarrolló desde una perspectiva cualitativa, buscando conocer la realidad
desde su propia perspectiva, desde sus vivencias, sus percepciones, desde la forma en
que se relacionan con el entorno y orientan sus comportamientos. Mediante el análisis
de discursos de las entrevistas y la recorrida por las plantas de clasificación se intentó
comprender la relación trabajo-salud en su integridad y complejidad en el marco de una
realidad social concreta -la informalidad en la clasificación- que presenta cambios a partir
de la implementación de un nuevo ambiente de trabajo que tuvo entre otras finalidades la
formalización laboral de un grupo de clasificadores.
RESULTADOS
A partir de la realización de 16 entrevistas y la visita a las 4 plantas se obtuvieron los
siguientes resultados, los mismos se sintetizan de acuerdo a las 3 áreas que guiaron la
investigación: proceso de trabajo, proceso de desgaste y proceso de salud enfermedad, así
como también su vinculación. En relación al proceso de trabajo se lo analizó a partir de
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la caracterización de las condiciones de trabajo y el estudio de los riesgos y las exigencias
laborales a los que se encuentra expuestos. El retomar las experiencias previas permitió
dar cuenta de cómo cambian los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos
en esta actividad. Si bien es un aspecto a destacar que los organismos estatales hayan
dispuesto las plantas de clasificación como mecanismo de formalización y reconocimiento
de la tarea, es fundamental que trabajen en condiciones dignas y con el material acorde,
resulta central la sensibilidad y el compromiso social respecto al valor que tiene el trabajo
que realizan estos obreros ambientales. El proceso de desgaste se ha visto intensificado
dadas las condiciones en las que viven y trabajan, que fueron generando diversos daños
en la salud de los clasificadores. El carácter social de dicho proceso nos lleva a relacionarlo
con la situación de pobreza y vulnerabilidad que los caracteriza y condiciona, la misma los
lleva a identificar la clasificación como la única alternativa disponible para sobrevivir “uno se
hace clasificador por necesidad”. El estudio realizado permite identificar el modo en que la
formalización laboral contribuye a la mejora de las condiciones laborales y en consecuencia
a la preservación del proceso de salud enfermedad de los clasificadores. Para finalizar, el
proceso de salud- enfermedad analizado a partir de la temática del cuerpo por reconocer un
uso muy intenso en la clasificación, nos permitió dar cuenta de cómo la construcción social y
la percepción del cuerpo está determinada por la posición social que ocupan, un cuerpo que
es concebido como una herramienta de trabajo, ese objeto valioso que les permite subsistir y
una mercancía que va siendo consumida en el proceso de trabajo. Las precarias condiciones
en que trabajan y viven limitan notoriamente la generación de estrategias de cuidado,
vinculado además a la carencia de redes de protección. Esta situación laboral se modifica
a partir de estar trabajando en las plantas, el nuevo espacio y la nueva realidad laboral se
visualizan como un atenuante de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos en
el desarrollo de esta actividad y les garantiza el acceso a derechos fundamentales (jubilación,
licencia, cobertura por enfermedad, etc.)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La realización de este trabajo permitió generar conocimiento sobre el sector de clasificadores
desde una perspectiva innovadora, centrando la atención en su condición de trabajadores
y en los efectos que la tarea genera en el proceso de salud-enfermedad, apuntando a la
experiencia con el propósito de retomar ese aprendizaje empírico que han adquirido en
la práctica laboral. Se reconoce como un insumo, un material de reflexión para los actores
involucrados, que da cuenta de la realidad laboral que viven estos trabajadores en las plantas
de clasificación de nuestro país.
PALAVRAS-CHAVE
Clasificadores. Plantas de Clasificación de residuos. Proceso de trabajo. Proceso de saludenfermedad
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EXPERIENCIAS Y PERCEPCIONES SOBRE DISCAPACIDAD
E INCLUSION SOCIAL Y DE HOMBRES Y MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN CHILE
Saldaña, A N B (Universidad de Chile, Chile), Sanhueza, J R (Universidad de Chile, Chile), Hizaut, M M (Universidad
de Chile, Chile), Ortega, G H (Universidad de Chile, Chile), Castillo, V A (Universidad de Chile, Chile)

ID: 1258

INTRODUÇÃO
La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características
del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, experimentando
dificultades, tanto por barreras arquitectónicas como sociales. La situación de discapacidad o
diversidad funcional puede ser comprendida, desde distintos modelos. El modelo individual/
médico, el más tradicional, comprende la discapacidad como una consecuencia directa
de los proceso de enfermedad, por lo que suele apoyarse en los dispositivos de salud y la
normalización. El modelo de social comprende la discapacidad como una construcción social
generada por prejuicios y discriminación arbitraria a las personas en situación de discapacidad
(PeSD) por sus habilidades y capacidades (capacitismo). Suelen trabajar contra el estigma y
cambios en la sociedad. Dicho modelo fue revisado por organizaciones comunitarias y otras
PeSD, en el cual se asume la necesidad de intervenciones clínicas, pero deben ser desde un
enfoque integral y de derechos humanos. Se ha identificado un proceso de interseccionalidad
entre la discapacidad y género, dado que en distintos estudios las mujeres suelen describir
mayor incidencia de discapacidad que los hombres, impacto diferencial de las discapacidad en
las actividades cotidianas entre mujeres y hombres. En los hombres se describe más impacto
en actividades como el trabajo y espacios recreativos. No obstante, estas aproximaciones
suelen ser planteadas por los resultados de aproximaciones cuantitativas y sobre las PeSD más
que desde las personas como voces activas desde su experiencia.
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OBJETIVOS
Describir nudos críticos en la percepción de la discapacidad e inclusión social desde la
perspectiva de hombres y mujeres con discapacidad, participantes de la estrategia de
Rehabilitación Basada en la Comunidad en Chile.
MÉTODO
Se realizó un estudio de metodología cualitativa de tipo exploratorio, transversal y con
un enfoque interpretativo. La producción de datos fue mediante entrevistas grupales con
hombres con discapacidad y con mujeres con discapacidad por separado. Todos se atendían
en centros que desarrollan la RBC en la atención primaria del sistema público de salud de
Chile. El análisis de datos fue realizado bajo los principios de la inducción analítica, usando el
modelo social de la discapacidad, su actualización y el modelo individual de la discapacidad.
Fueron desarrollados procesos de triangulación de investigadores y protagonistas de la
realidad junto a descripción detallada de la metodología y validación de los resultados,
asegurando credibilidad y transferibilidad. Proyecto aprobado por el comité de ética,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
RESULTADOS
Se realizaron 4 entrevistas grupales, una en cada uno de los cuatro centros, incluyendo 22
hombres y 28 mujeres en total. La edad de los hombres varió entre 46 y 79 años, mientra que
las mujeres variaron entre 28 y 86 años. Tanto en hombres como mujeres, son personas que
tuvieron un accidente cerebrovascular. Se identificaron comprensiones de la discapacidad que
amalgaman los modelos de comprensión. Desde los modelos sociales de la discapacidad, se
reconoce que la existencia de barreras físicas (principalmente en transporte público y acceso a
salud) y sociales (principalmente en su desenvolvimiento con la comunidad y falta de educación
de la sociedad para la inclusión social). Desde la mirada del modelo individual, se comprende
la discapacidad como un proceso asociado al cuerpo de la persona, que el esfuerzo físico y
emocional individual permitirán la recuperar su funcionalidad y su integración en la sociedad.
Reconocen a la rehabilitación comunitaria como un medio para normalizar su cuerpo, y así
lograr su bienestar. Además los ven como un apoyo para la inclusión. No obstante, plantean
que es necesario modificar otros espacios de la sociedad para asegurar su inclusión social en
la sociedad, donde los profesionales de la salud no son los únicos actores claves. Todos los
modelos se entrelazan en las percepciones de las PeSD sobre el impacto en la dinámica familiar
y el acceso a pensiones y protección social. El enfoque de derechos humanos aparece desde
la abogacía del derecho al uso del espacio público y la no discriminación. La Discapacidad y
el proceso de aceptación de dicha situación se vive con diferencias de género. Por un lado, el
cambio de rol es planteado, desde las mujeres, como una pérdida de autoridad en el hogar,
mientras que los hombres describen dificultad para desenvolverse como un actor productivo
en la familia. Dicho cambio permite el establecimiento vínculos más cercanos y cotidianos
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con su familia. Por otro lado, el proceso de aceptación es más fluido en las mujeres que los
hombres en situación de discapacidad. Factores como la etapa del ciclo vital, los roles en los
que desenvuelven en sus comunidades y el momento en el que se inicia su problema salud
son relevantes. Además, plantean que el proceso es traumático y frustrante al comienzo, ya
que deben enfrentar distintas situaciones y la dependencia de otro. Ambos género convergen
en que tras la aceptación de la discapacidad, buscan disfrutar la vida y el desarrollo de sus
vidas tras la instalación del problema de salud.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La percepción de las PeSD, involucra una conversación entre los modelos teóricos descritos,
coexistentes en sus vidas cotidianas. Los hombres y las mujeres viven y afrontan de manera
distinta la discapacidad y el proceso de aceptación, por lo tanto las estrategias de rehabilitación
debe considerar los roles comunitarios que desarrollan las PeSD, el enfoque de género y una
mirada integral de la discapacidad. Financiamiento: Proyecto FONIS SA15I20121 del Fondo
Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS), CONICYT, Chile.

ESTUDO DA PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES
SOBRE SUAS ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM UTILIZANDO
A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE,
INCAPACIDADE E SAÚDE
Zerbeto, A B (FCM-Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Shon Chun, R Y (FCM-Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Zanolli, M
L (FCM-Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1454

INTRODUÇÃO
Crianças e adolescentes com alterações de linguagem podem sofrer vulnerabilidade em
diversas esferas da vida, assim profissionais que lidam com indivíduos com tais dificuldades
devem se preocupar com aspectos além das alterações perceptíveis na fala, e estarem atentos
também às implicações sociais que podem causar. O olhar do profissional sob os possíveis
impactos ambientais e sociais de uma condição de saúde é uma preocupação relativamente
recente na área da saúde e uma das ferramentas que incorpora a abordagem biopsicossocial
é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Desenvolvida
pela Organização Mundial da Saúde, a CIF proporciona uma linguagem unificada e
padronizada para melhor comunicação entre profissionais, serve de referência para a
descrição da saúde e proporciona uma base científica para o estudo dos determinantes de
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saúde e de suas condições relacionadas. Tradicionalmente, na abordagem fonoaudiológica,
o foco da avaliação e diagnóstico de alterações de linguagem tem sido pautada no modelo
biomédico. Assim, a CIF interessa à área por promover uma perspectiva biopsicossocial da
pessoa com alteração linguagem.
OBJETIVOS
Caracterizar a percepção de crianças e adolescentes com alterações de linguagem acerca
de aspectos de linguagem, participação e funcionalidade, utilizando a CIF como base
conceitual.
MÉTODO
Pesquisa com delineamento descritivo-analítico transversal com abordagem qualitativa,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o CAAE 14110313.9.0000.5404.
Participaram da pesquisa 30 crianças e adolescentes com alterações de linguagem (15
com diagnóstico de gagueira e 15 com alterações fonológicas), atendidas em uma clínicaescola de Fonoaudiologia de uma universidade pública do estado de São Paulo. Foram
incluídos participantes com idades entre 4 e 16 anos, com condições de compreender e
responder às questões norteadoras oralmente. Foram excluídos aqueles que apresentaram
perda auditiva ou problemas neurológicos. Para a coleta de dados realizou-se: entrevistas
individuais com os participantes com questionário semiestruturado, questões fechadas
aplicadas para os responsáveis visando a coleta de dados sociodemográficos e consulta
de prontuário. Para a construção do questionário aplicado nas entrevistas foi realizada
revisão de literatura sobre o uso da CIF nas alterações de linguagem; leitura e seleção de
domínios da CIF dos componentes Funções do Corpo, Atividades e Participação, Fatores
Ambientais; e elaboração do questionário baseada na tradução livre para o português do
Speech Participation and Activity of Children (SPAA-C). As entrevistas foram videogravadas,
transcritas, lidas, analisadas e submetidas à análise de conteúdo temático, assim como os
relatórios dos prontuários.
RESULTADOS
A maioria das crianças e adolescentes havia iniciado a terapia há menos de seis meses
ou estavam em atendimento há mais de um ano e não possuíam histórico de problemas
de linguagem na família, 24 eram do sexo masculino e seis do sexo feminino. Os pais da
maioria viviam juntos, as mães tinham entre 10 e 12 anos de estudo e profissões que
geravam renda para família, a renda per capita era menor ou igual a um salário mínimo. Os
participantes relataram dificuldades em Funções do Corpo, Atividades e Participação e Fatores
Ambientais, entretanto o componente de Atividades e Participação destacou-se como o mais
prejudicado na vida dessas crianças e adolescentes. Os domínios caracterizados com maior
dificuldade foram: Falar (d330), Conversação (d350), Relacionamento com estranhos (d730),
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Relacionamentos familiares (d760), Atitudes individuais dos membros da família próxima
(e410) e Atitudes individuais de conhecidos. Participantes relataram que as alterações de
linguagem repercutiram nas atividades de falar e conversação, pois esses tinham dificuldade
de conversar com colegas e pessoas estranhas por receio de que esses não o entendessem,
fizessem comentários maldosos a respeito de suas falas ou imitassem seu jeito de falar. Dessa
forma, disseram preferir conversar com familiares ao invés de com pessoas da mesma idade
ou desconhecidos. O receio de julgamento e sofrer bullying restringiram a participação em
tarefas do cotidiano, como no caso de pedir comida em restaurantes, comprar ingressos para
o cinema na bilheteria e até mesmo perguntar dúvidas em voz alta na aula de matemática. No
caso da aula de matemática, o adolescente com gagueira enviava e-mail para o professor com
suas dúvidas após a aula. Relacionamento com familiares foi caracterizado com dificuldade,
principalmente devido às atitudes que esses tinham nas situações em que ocorria a alteração
de linguagem. Os familiares costumavam corrigir as falas dos participantes, diziam que eles
estavam falando as palavras do jeito errado e pediam para que repetissem até falarem do jeito
correto. As atitudes dos colegas da escola foram umas das relatadas com maior obstáculo,
devido às imitações, apelidos e brincadeiras que faziam relacionadas às dificuldades de
linguagem. Diante dessas situações, a maioria dos participantes disse sair de perto dessas
pessoas, e evitar aproximarem-se delas e de locais que elas costumam frequentar. Seguem
dois trechos que trazem a dificuldade nesse domínio “porque assim ... eles enchem meu saco,
enchem e eu não consigo dormir” (participante 3), “eu tento só evitar essas pessoas... a hora
que eu vejo alguém falando meu nome, eu saio” (participante 18).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da CIF possibilitou que as crianças e adolescentes falassem sobre diversos aspectos
das alterações de linguagem além da dimensão orgânica e patológica, abrangendo
a dificuldade para falar e conversar em diversos ambientes (casa, escola, lazer) e com
diferentes interlocutores (família, amigos, desconhecidos, professores, colegas de escola).
O conhecimento da percepção das crianças e adolescentes acerca de suas alterações
linguagem também é essencial, por proporcionar um espaço para que eles próprios
falem das angústias que mais os afligem. Ao utilizar uma abordagem biopsicossocial de
funcionalidade e participação foi possível correlacionar as alterações de linguagem com
o contexto social e ambiental desse grupo populacional. Dessa maneira, essa abordagem
possibilitou conhecer as dificuldades e potencialidades dessas crianças e adolescentes,
trazendo contribuições para o planejamento de ações na atenção à saúde dos mesmos na
perspectiva da integralidade do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
CIF; Participação Social; Barreiras Comunicação; Alterações de Linguagem; Promoção de
Saúde; Comunicação Interdisciplinar.
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A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA
Mazera, M S (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Padilha, M I (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1748

INTRODUÇÃO
O modo como a família exerce seus cuidados com relação à pessoa com deficiência motora
é um detalhe essencial que propicia ou não a autonomia dessa pessoa. A forma como
possibilitam a estimulação adequada, como lidam emocionalmente com as dificuldades
e diferenças da pessoa com deficiência são fatores que devem ser refletidos e orientados
para evitar o sentimento de inadequação, a exclusão social, a excessiva dependência, a falta
de consciência sobre as reais dificuldades e possibilidades. A família está como pilar de
sustentação e de referência para seus membros, quando bem estruturada emocionalmente
e afetivamente, a família pode estimular a pessoa com deficiência motora transpor etapas
de sofrimento, contribuindo para sua melhor adesão à reabilitação e retomada da vida.
OBJETIVOS
Conhecer como a família influencia no exercício da autonomia da pessoa com deficiência
motora.
MÉTODO
É uma pesquisa com abordagem qualitativa que se utilizou a história de vida como técnica
para coleta de dados. Com a história de vida é possível obter a narrativa dos sujeitos sobre
sua experiência de vida. Normalmente o roteiro de entrevista que utiliza esta técnica de
coleta de dados é preparado pelo pesquisador de modo a estabelecer uma linha do tempo
para o encadeamento dos fatos relatados pelo entrevistado. Este enfoca desde a infância
até o tempo histórico que interessa ao pesquisador, que pode ser um momento do passado
ou do presente3. Os participantes do estudo foram contatados pelo conhecimento das
pesquisadoras, e pelo método bola de neve (Snowball) que consiste na indicação de novos
participantes por meio do participante anterior, assim sucessivamente, e também foram
selecionados a partir do contato prévio com o setor de acessibilidade da UFSC onde há uma
lista de universitários com deficiência motora, cadastrados e que recebem acompanhamento.
Nessa pesquisa foram realizadas oito entrevistas com jovens, estudantes universitários,
com deficiência motora congênita ou adquirida ao longo de sua vida. As entrevistas foram
direcionadas por meio da aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado que abordou
questões relativas à história de vida dos estudantes, sua relação com a deficiência motora na
infância, na adolescência, na juventude e maturidade, e junto disso, a convivência familiar. As
entrevistas foram previamente agendadas conforme a disponibilidade dos participantes em
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suas residências ou na universidade, sendo gravadas em gravador digital, essas foram realizadas
em uma única etapa tendo duração média de 01 hora e 20 minutos, passou pela trajetória de
transcrição, validação, transcriação, conferência, carta de cessão e o arquivamento. Priorizamos
pela análise temática, pois esta é utilizada como unidade de registro para estudar motivações
de opiniões, de atitudes, de valores, de tendências. Para a realização da análise, inicialmente
realizamos a leitura detalhada das entrevistas, a fim de levantar as unidades de registro que
mais se evidenciaram nos depoimentos para, a partir de então, identificar e selecionar os
dados mais relevantes e chegar às categorias de análise. Os dados foram analisados e a partir
disso, chegou-se a duas categorias: Família: instigadora de desafios; e Superproteção familiar. A
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, fazendo parte do
macro projeto PRONEX/FAPESC/CAPES respeitando assim a Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo nº 03932812.2.0000.0121.
RESULTADOS
Dentre os oito participantes do estudo, três são do sexo feminino e cinco do sexo masculino, a
idade média dos participantes foi de 26,5 anos. Quatro dos universitários foram diagnosticados
com deficiência ao nascer e as outras quatro pessoas adquiriram a deficiência na adolescência.
Referente à primeira categoria “Família: instigadora de desafios”: quatro participantes ressaltaram
que a família possuiu enfrentamento positivo em relação a sua condição, a família não os limitou
por conta das suas limitações, ao contrário disso, apoiavam suas decisões, e ao mesmo tempo
os estimulavam suas escolhas tanto pessoas quanto profissionais. No que concerne à segunda
categoria intitulada “Superproteção familiar”, destacou-se nos depoimentos às imposições de
limitações praticadas pelos pais. Um dos participantes destacou que a adolescência foi uma
fase bastante conflituosa, pois, a partir do momento que ele começou a sair de casa buscando
a sua independência com intuito de se divertir e até mesmo para realizar seus afazeres, a família
encontrava inúmeras maneiras para impedi-lo de realizar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo, foi possível conhecer como a família influencia no exercício da
autonomia da pessoa com deficiência motora. A família foi o principal agente da socialização
e o lugar e espaço onde se produzem relações de cuidado entre os seus membros por meio
da proteção, do acolhimento, respeito à individualidade e potencialização do outro. Houve
familiares que estimularam seu ente com alguma limitação motora de forma bastante
próxima ao que se cobra dos outros membros da família, e com base nisso, costumamos
ver pessoas mais inseridas na sociedade do que nas famílias em que têm insegurança ou
superproteção que influencia a criança ou adulto com deficiência. A família se mostrou, de
modo geral, como apoiadora das escolhas, pois a forma com que a família lidou com essa
pessoa, fortaleceu-a para suportar as dificuldades e enfrenta-las.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Pessoas com deficiência. Relações familiares.
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ESCOLHA DO TRATAMENTO PARA A DOENÇA RENAL CRÔNICA:
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E MÉXICO
Vestena Zillmer, J G (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil),
Díaz Medina, B A (Universidad del Valle de México, México)

ID: 2084

INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) tem sido reconhecida como um problema de saúde pública
pela elevada incidência e prevalência (1,2). Entre as modalidades de terapia renal substitutiva
(TRS), a utilização da hemodiálise (HD) é superior à diálise peritoneal (DP), tanto no Brasil
quanto em diversos países (1,2). Entretanto, o México é o segundo país com maior número
de pessoas em DP, ficando atrás apenas da China (1), e no Brasil dados do Censo Brasileiro de
Diálise vem apontando um crescente número de pessoas ingressando nesta modalidade (2).
No entanto, nestes países poucos estudos tem explorado a tomada de decisão, considerando
a perspectiva da pessoa com DRC, sobre qual terapia de substituição renal utilizará. Tal tema
necessita ser considerado, uma vez que pacientes e familiares, querem participar da escolha
da modalidade, e na ausência de contraindicações, o tratamento deve ser aquele que melhor
atenda as necessidades e preferências das pessoas considerando suas atividades diárias e
estilo de vida (3,4).
OBJETIVOS
Descrever e comparar as percepções que as pessoas com doença renal crônica, do Brasil
e do México, têm sobre o processo de escolha e tomada de decisão da terapia renal no
momento do diagnóstico da doença.
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MÉTODO
Estudo qualitativo, etnográfico, a partir de uma perspectiva crítico interpretativa.
Participaram 32 pessoas com DRC em diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD),
Jalisco, México e Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram coletados no período de abril
de 2013 a junho 2016, mediante entrevista aberta e semiestruturada, além de observação
participante, e registros em notas de campo. Os dados foram organizados e gerenciados pelo
Software Ethnograph 6.0. A análise ocorreu por meio da análise de conteúdo. No México,
foram cumpridos os princípios éticos da Declaração de Helsinque; além da utilização do
consentimento informado para registrar as entrevistas, sendo assegurado o anonimato
e a confidencialidade dos dados. No Brasil respeitaram-se os aspectos éticos conforme
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, assinatura do termo de consentimento
livre esclarecido, e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o
número 538.882.
RESULTADOS
Os participantes, tanto do México como do Brasil, mencionaram que no início da DRC não
possuíam conhecimento sobre as modalidades de TRS, uma vez que, os profissionais de
saúde proporcionaram pouca informação a respeito e, ao final não tiveram oportunidade
de escolher e decidir sobre a modalidade que consideravam ser mais conveniente. No Brasil,
a principal modalidade sugerida foi HD, enquanto que no México a DP. No Brasil a escolha
da modalidade de diálise a ser realizada foi de escolha médica devido à condição clínica das
pessoas sendo necessário intervir de forma emergencial com início do tratamento mediante
a HD. Os possíveis motivos descritos pelos participantes que justificaram o início com HD
foram: diagnóstico tardio da doença e, encaminhamento tardio para assistência especializada.
Para a maioria destes, a DP foi à segunda opção e isto, ocorreu devido à exaustão da rede
venosa, restando para eles apenas a DP como única opção de tratamento. Poucas pessoas
tiveram possibilidade de escolher a DP, sendo os que estavam em tratamento conservador,
os mais jovens para seguir trabalhando e ou estudando, e por viverem na área rural. Em
outros casos, alguns familiares participaram da tomada de decisão indo de encontro com
a decisão médica. A maioria desconhecia a DP como modalidade de tratamento; além do
medo de complicações como infecções. Por outro lado, no México a situação apresentou-se
de forma diferente devido à DP ser a primeira opção de tratamento, principalmente por ser a
terapia de menor custo econômico. Os participantes mencionaram, da mesma forma como
os do Brasil, que, devido à emergência da diálise, foram submetidos ao centro cirúrgico para
implantação do cateter e necessidade de iniciar imediatamente o tratamento. No entanto,
vários deles manifestaram que desconheciam a DP e não sabiam que seria para toda a vida,
ou até que mudassem de terapia, porém acreditaram que seria algo temporário. No caso
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daqueles que tinham conhecimento das terapias, porém não possuíam previdência social
naquele momento, quando mencionaram que preferiam iniciar a HD, o médico sugeria
que o melhor era a DP por ter um custo econômico menor. Os participantes de ambos os
países mencionaram que gostariam de ter tido mais acesso as informações sobre o assunto
e participar da tomada de decisão e escolha do tratamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que em ambos os países, Brasil e México, não ocorreu um processo participativo
para escolha da TRS, devido ser o médico o único pela tomada de decisão. Em relação às
modalidades prescritas, no México, parece que a predominância da DP responde às condições
econômicas da população e à falta de cobertura do sistema de saúde. Entretanto, no Brasil
a HD foi vista como primeira opção atendendo a emergência da pessoa, por preferencia do
profissional e serviços. Frente ao exposto, coloca-se em questão se a decisão de escolher
uma ou outra modalidade de tratamento corresponde às necessidades do paciente ou
responde ao contexto socioeconômico do país ou aos interesses dos serviços de saúde. No
entanto, existem outros fatores que deveriam ser levados em consideração para escolha,
como: condição clínica, duração do tratamento, condições do domicílio, distância e tempo
de deslocamento para acessar os serviços de diálise, o equipamento necessário, entre outros.
Frente ao exposto, mais pesquisas devem ser realizadas com pessoas com DRC e familiares
sobre o processo de tomada de decisão e escolha da modalidade de tratamento.
REFERÊNCIAS
1. Liu F, Gao X, Inglese G, Chuengsaman P, Pecoits-Filho R, Yu A. A global overview of the impact
of peritoneal dialysis first or favored policies: an opinion. Perit Dial Int. 2015;35(4):406-20.
2. Sesso RC, Lopes AA, Thomé FS, Lugon JR, Martins CT. Inquerito Brasileiro de Diálise Crônica
2016. J. Bras. Nefrol. 2017;39(3):261-266.
3. Lee A, Gudex C, Povlsen JV, Bonnevie B, Nielsen CP. Patient’s views regarding choice of
dialysis modality. Nephrology dialysis transplantation, 23(12):3953-3959, 2008
4. Keeney S, McKenna H. An exploration of the choices of patients with chronic kidney
disease. Patient Preference and Adherence 2014;8:1465-1474.
PALAVRAS-CHAVE
Insuficiência renal crônica; Diálise peritoneal; Tomada de decisões
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APROXIMACION CUALITATIVA A LOS SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES DEL CUIDAR DE SI DE PACIENTES EN DIALISIS
PERITONEAL
Oviedo , H R (Universidad del Magdalena, Colômbia), Evies, A J (Universidad De Carabobo, Venezuela)

ID: 2682

INTRODUÇÃO
LA enfermedad Renal Cronica incursiona en la vida de las personas de manera lenta y
progresiva, generalmente cuando los signos y sintomas emergen ya se ha hecho evidente la
disminucion de la filtracion glomerular jutno con otras funciones que han ido debilitandose
y que obligan a que el paciente incursione en una terapia de reemplazo renal, luego el
paciente se enfrenta a un diagnostico, a restricciones dietarias, de liquidos, la ingestion
de medicamentos, cambios de roles y rutinas al tiempo que debe aprender a realizarse la
terapia dialitica. Aparece de esta manera una serie de sentimientos y emociones, valores que
junto con el autoconocimiento, la responsablilidad y el afrontamiento van definiendo lo que
para los pacientes en dialisis peritoneal representa el cuidar de si.
OBJETIVOS
Construir el cuidar de si desde la perspectiva de los pacientes en dialisis peritoneal.
MÉTODO
El estudio fue diseñado con un enfoque cualitativo, fenomenológico, orientado a generar
una construcción de naturaleza ontológica, axilogica y epistemologica acerca del cuidar de
si de las personas con Enfermedad Renal en tratamiento de diálisis peritoneal. El método
utilizado para la interpretación de los datos fue el modelo de Spielgerberg, a partir de las
entrevistas semi estructuradas realizadas a 6 pacientes con Enfermedad Renal quienes
debían cumplir con los criterios de selección, ademas de la disposición de participar
voluntariamente. previa firma del consentimiento informado,permitiendo la indagación
del fenómeno hasta saturar la información; para constrastar los diferentes puntos de vista
se entrevisto a Enfermeras responsables del programa de dialisis peritoneal como agentes
externos y a cuidadores familiares
RESULTADOS
En la matriz de análisis se ha podido develar de manera preliminar varias categorías temáticas
y subcategorias dentro de la construcción del concepto de cuidar de si, a los sentimientos y
emociones en el diagnostico y tratamiento, el conocimiento de si mismo y a la adaptación
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y afrontamiento. categoria 1. Sentimientos y emociones en el diagnostico y tratamiento:
las subcategorias emergentes fueron 7 las cuales se relacionan con las expresiones de
miedo, frustración, preocupación , angustia, desesperación., amenaza por la vida; todas
ellas emergen y en varios momentos pueden aparecer generalmente cuando se encuentran
en riesgo de complicaciones, tales como la peritonitis. Categoria 2. Conocimiento de si
mismo: en esta las subcategorias emergentes se relacionan con el autoestima, el sentido de
superación, la esperanza, autonomía, no estar confiados y el cumplimiento del tratamiento.
Desde la vision greco romana el “ ocuparse de si mismo” y el “ conocimiento de si mismo”
marcaron desde el cuidar de si el reconocer la gubernabilidad de la persona, destacando
asi las acciones que reafirman su compromiso con su salud, en la medida que asumen sus
necesidades de cuidado, y afianzan su autoestima demostrándose que ellos pueden de
manera independiente asumir su propio cuidado. Categoria 3. Adaptación y afrontamiento:
en esta categoría el cumplimiento, evitar la peritonitis, obedecer, hacer lo que le enseñan,
acostumbrarse son algunas de las subcategorias que fundamentan el proceso con el cual el
paciente hace el cambio de habitos, rutinas y roles que favorecen su capacidad asumir estos
cambios drásticos en su vida, apropiarse de ellos, hacerlos parte de su vida y asumirlos con
amor; tanto la adaptacion como el afrontamiento promueven el bienestar y el reconocimiento
de los cambios y la transformacion que debe realizar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La experiencia de las personas con Enfermedad Renal Crónica y de manera especial en
terapia de diálisis peritoneal generan varios conceptos que permiten indagar el fenómeno,
el cual a la luz del marco referencial logran rescatar sentimientos y emociones expresados
por los pacientes, éstos le dan un significado vital a lo que para ellos representa el aceptar un
diagnostico, cambiar sus hábitos, reconocer una realidad que resignifica el cuidar de si desde
el conocerse, formarse y superarse así mismo; a la vez los aportes de los agentes externos
incluyen elementos que logran ser coincidentes y fortalecen las categorías emergentes.
El paciente cuidadoso de si tiene en cuenta todo reconoce que cada acción implica un
crecimiento, superación de hacer lo que se debe ser, un hombre que combina actitudes,
creencias, el dominio de si, asumiendo el control de situaciones adversas.
PALAVRAS-CHAVE
Dialisis peritoneal, enfermedad cronica, cuidado humano
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ACCESO A LA ATENCION RENAL EN PAISES CON SISTEMAS
SANITARIOS GRATUITOS Y UNIVERSALES. UN ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y URUGUAY
Francisco Javier Mercado Martinez (Departamento de Salud Pública, CUCS – de la Universidad de Guadalajara,
México), Denise Guerreiro Vieira da Silva ( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Soraia Lopes (Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Florianópolis, MG, Brasil), Rodolfo
Levin Echeverri (Instituto de Higienes - Universidad de la Republica, Uruguai), Fernando Bertolotto (Facultad de
Enfermeria - Universidad de la Republica, Uruguai)

ID: 2377

INTRODUÇÃO
América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Y si bien se han
reportado avances en algunos indicadores de salud, la pobreza y la desigualdad se
siguen expresando en las condiciones de vida y la salud-enfermedad-atención de la
población. Por tal motivo se han impulsado políticas y programas tendientes a reducir
las desigualdades sanitarias mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud a través
del acceso y la cobertura universal. La cobertura y los sistemas universales de salud han
sido objeto de amplio debate. Según algunos autores, los sistemas de salud que brindan
atención gratuita proveen los mismos servicios a toda la población, independientemente
de los recursos económicos con que cuenten los individuos enfermos o sus familias. Sin
embargo, existen evidencias de que tales sistemas no garantizan la eliminación de las
desigualdades sanitarias entre los individuos enfermos tal como se ha reportado en varios
países sudamericanos (entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay) que cuentan con sistemas
de salud con acceso gratuito y universal.
OBJETIVOS
Examinar la atención sanitaria que se brinda a individuos con insuficiencia renal en dos
países latinoamericanos con acceso gratuito y universal a la atención renal; explorar tal
asunto desde la perspectiva de quienes han sido trasplantados.
MÉTODO
La evidencia empírica deriva de un estudio comparativo, en el cual se emplearon metodologías
cualitativas, y fue realizado en Brasil y Uruguay. Llevamos a cabo el trabajo de campo entre abril
de 2014 y septiembre de 2017. Las estrategias metodológicas fueron semejantes en ambos
países, pero hubo particularidades. Basándonos en un muestreo propositivo, seleccionamos 60
individuos adultos con trasplante renal, 30 de cada país; todos acudían regularmente a control

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 223

SIMPÓSIO 11
A cronicidade e a complexidade
da doença renal crônica

médico en un hospital público. Al centrar la atención en los sujetos enfermos asumíamos que
los casos brasileño y uruguayo eran particularmente ilustrativos debido a que la participación
social ha sido piedra angular del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño y del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) uruguayo a partir de sus respectivas reformas sanitarias de 1988 y
2007. Obtuvimos la información mediante entrevistas semi-estructuradas e hicimos análisis de
contenido convencional. Dos comités de ética evaluaron el proyecto, uno de una universidad
brasileña y otro de una universidad uruguaya.
RESULTADOS
Los participantes de los dos países aquí examinados reconocen su derecho a la salud así
como el acceso gratuito a los servicios de salud, en particular a las terapias renales. Tal
reconocimiento, sin embargo, no les impide admitir los gastos de bolsillo que llevan a cabo
antes, durante y después del trasplante para realizar los estudios pre y pos-trasplante, la
compra de medicamentos, su traslado y alimentación. Estos datos confirman que los gastos
de bolsillo, sean directos o debido al pago de los seguros privados, siguen siendo una realidad
innegable en la atención renal en los dos países. Los hallazgos también ponen en evidencia las
desigualdades en el acceso a la atención de individuos con trasplante renal en los dos países.
Tanto en Brasil como en Uruguay persisten marcados desequilibrios en el acceso a la atención
renal; ello debido a que quienes viven en la capital suelen enfrentar menos obstáculos
respecto a los del interior -sea del estado o del país-, quienes están adscritos al sector privado
sobre los del sector público, quienes viven con pocas patologías sobre aquellos con dos o más
y quienes tienen más recursos económicos respecto a quienes viven en la pobreza. En este
sentido, si bien se han impulsado iniciativas en ambos países para disminuir la brecha de la
desigualdad en materia de salud, todo indica que el peso estructural de ciertas condiciones
sociales sigue teniendo un peso sustantivo en el acceso y uso desigual de los servicios. Vistos
en conjunto, los principales problemas que enfrentan los participantes de ambos países se
vinculan a la entrega de los medicamentos, la consulta con los médicos especialistas y la
realización de estudios de laboratorio. Sin embargo, se trata de realidades con connotaciones
diferentes. Por mencionar solo el caso de los medicamentos, los participantes brasileños
destacan la demora y los reiterados viajes que dan al centro de entrega para que les entreguen
los inmunosupresores así como la carencia frecuente de remedios en los centros de salud. En
cambio, el asunto en Uruguay consiste en que deben recogerlos en la sede del Fondo Nacional
de Recursos, localizado en la ciudad de Montevideo, lo que genera múltiples dificultades, sobre
todo para quienes viven en el interior del país. Finalmente, nuestros hallazgos parecen indicar
que los participantes de Uruguay manifiestan un mayor interés por resolver las dificultades
enfrentadas durante la atención sanitaria a través del diálogo y la negociación; en tanto que
los de Brasil plantean la posibilidad de demandar judicialmente a los servicios de salud, entre
otras cosas, para acceder a los medicamentos. Estos datos parecen coincidir con un proceso
más amplio de judicialización de la salud que ocurre en ambos países aunque en grados
totalmente diferentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aquí hemos presentado hallazgos sobre la atención sanitaria que reciben individuos adultos
con insuficiencia renal en dos países con acceso gratuito y universal a las terapias renales, Brasil
y Uruguay. En este estudio hemos priorizado la perspectiva de quienes viven con trasplante
renal, sin perder de vista el contexto económico social en que viven. Sin dejar de reconocer los
avances logrados en materia sanitaria en los últimos años, nuestros hallazgos son incompatibles
con la tesis de que los sistemas sanitarios con acceso gratuito y universal proveen los mismos
servicios a toda la población, independientemente de sus recursos económicos.
PALAVRAS-CHAVE
Acceso a la asistencia sanitaria; Terapia renal sustitutiva; Desigualdad social; Participación
social; Estudios comparativos.

LA INFORMALIDAD LABORAL DE LOS ADULTOS EN EDAD
PRODUCTIVA CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA
EN DIALISIS PERITONEAL
Cruz Flores, M A C (Universidad de Guadalajara, México), Salas Cisneros, F V (Universidad Autónoma
Metropolitana-Xohimilco, México)

ID: 1557

INTRODUÇÃO
En México, en los últimos años, la Enfermedad Renal Crónica se ha convertido en uno de los
principales problemas de salud pública1, situación que ha tenido un impacto considerable
en los costos y atención de los servicios de salud. La persona con un diagnóstico de daño renal
en un estadio avanzado tiene que hacer ajustes a su tiempo de trabajo para poder someterse
a una terapia de sustitución renal (TSR) que le permita preservar su calidad de vida. Dicha
situación se complica cuando es la población de bajos recursos y carente de seguridad social
quien padece la enfermedad2, 3, 4 y tienen que buscar alternativas laborales para allegarse
de recursos para sobrellevar la enfermedad y su tratamiento. Diversos estudios empíricos
han dado cuenta que la diálisis peritoneal ofrece a los enfermos renales una mejor calidad de
vida5, 6, mayor autonomía7 y les brinda la oportunidad de continuar una vida laboral activa;
no obstante, pocos estudios centran su atención en las implicaciones de la enfermedad renal
crónica en el aspecto laboral y en las estrategias que implementan los enfermos renales en
su día a día para allegarse de recursos económicos y sentirse productivos.
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OBJETIVOS
El objetivo del estudio fue describir la experiencia de los enfermos renales en diálisis
peritoneal con relación a su situación laboral y económica.
MÉTODO
Estudio cualitativo, interpretativo. Se entrevistaron a tres mujeres y dos varones en su
domicilio, donde se realizaban diálisis peritoneal, de junio a diciembre de 2017. Su edad
oscilaba entre los 38 y 41 años. 4 de ellos se realizaban las diálisis ellos mismos y sólo uno
de los participantes recibía apoyo para este procedimiento. Tres eran casados, uno de ellos
vivía en unión libre y una era viuda. Todos los participantes en el momento de la entrevista
realizaban actividades laborales por su cuenta en la venta de alimentos y dulces. Se hizo
un muestreo por bola de nieve. Los datos se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas realizadas en los domicilios de los participantes, las cuales partieron de una
pregunta generadora ¿Me podría contar como ha cambiado su situación laboral y económica
desde que se realiza diálisis peritoneal? Las entrevistas se transcribieron en su totalidad y se
codificaron con apoyo del software Atlas-TI versión 8.2. Los participantes fueron informados
sobre el estudio y se obtuvo su consentimiento libre e informado.
RESULTADOS
Al analizar los datos se destacan tres temas: Alternativas laborales, apoyo social y falta
de seguridad social. Alternativas laborales. La ERC ha impactado la economía familiar
y modificado la situación laboral de los participantes, quienes ante la imposibilidad de
continuar en un trabajo estable han buscado alternativas laborales que pueden realizar en
su domicilio o cercano y no les implique un esfuerzo físico, como fueron las actividades por
cuenta propia. Esta situación les permite organizar los horarios de la diálisis. Seguridad social.
Ante la falta de acceso a los servicios públicos de salud, por no contar con un trabajo estable,
los participantes han tendido a buscar el apoyo de instituciones de asistencia social o pagar
la seguridad social ya sea pública o privada para poder obtener el material o la máquina
para su tratamiento, dicha situación los lleva a invertir una parte importante de sus ingresos
que generan en varios días de trabajo e invertir el tiempo para conseguir los insumos para la
diálisis. Apoyo social. En los datos se destaca que el apoyo social principalmente por parte de
la familia ha sido y sigue siendo fundamental para poder continuar con el tratamiento y con
ello lograr una situación estable de salud. No obstante, los participantes están conscientes
de que ello a la larga cansa a sus familiares y buscan la forma de ser independientes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
La falta de una oportunidad laboral estable en la vida los participantes, ocasiona que éstos
vivan en angustia y estrés constante ante las limitantes económicas que viven en su día a
día para cubrir los gastos cotidianos y los que les genera un tratamiento como es la diálisis
peritoneal. Si bien una TSR no cura a las personas, si les permite mantener una estabilidad
física y emocional estable que repercute en el cuidado y atención de la enfermedad renal, en
especial para llevar a cabo el tratamiento. La información recabada da cuenta que mantener o
reincorporarse a una acividades laboral por un lado, brinda confianza y bienestar emocional a
los participantes; pero por otro, ante la falta de recursos se prioriza las necesidades primarias
como es la alimentación y los gastos de la familia y en ocasiones se deja en segundo plano la
terapia de sustitución renal aunque ello implique un deterioro en la salud y acorte su tiempo
de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Diálisis peritoneal, actividades informales, enfermedad renal crónica, edad productiva,
estrategias laborales
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O SIGNIFICADO DE VIVER COM HIV/AIDS:
RELATOS DE ADULTOS JOVENS
Pfleger, G (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bernardo, L A (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Costa, V T (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Meirelles, B H S (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2272

INTRODUÇÃO
O HIV/aids configura-se, mundialmente, em um importante problema de saúde pública.
Apesar dos notórios avanços, nos últimos anos, tanto nos aspectos sociais como biológicos,
viver com HIV/aids ainda significa vivenciar as marcas do estigma e do preconceito1.
Considerada como uma condição crônica de saúde a infecção pelo HIV/aids vem sendo
destacada como uma situação complexa que abarca múltiplos processos que envolvem a
descoberta do diagnóstico, o tratamento e, em alguns casos, a experiência do adoecimento2.
Sentimentos como medo da morte física e social e do afastamento das pessoas que amam
também fazem parte do viver de adultos jovens com HIV/aids3. Dados epidemiológicos
retratam que no Brasil, entre 2007 até junho de 2017, houve um aumento na notiﬁcação
desta infecção nas populações de adolescentes e adultos jovens especialmente, no sexo
masculino. O Estado de Santa Catarina também vem sinalizando o crescimento no número
de casos de infeções pelo HIV nesta população4. A juventude é um dos momentos mais
intensos e ricos da vida, um momento de experimentação e amadurecimento. Depararse com um diagnóstico de HIV nessa fase, é uma experiência delicada que merece ser
compreendida por todos aqueles envolvidos nesse processo.
OBJETIVOS
Compreender o significado do viver com HIV/Aids para adultos jovens com HIV/aids
atendidos em um serviço especializado no município de Florianópolis.
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MÉTODO
Trata-se de recorte do estudo de métodos mistos “Adesão ao tratamento de adultos jovens
com HIV/aids em municípios prioritários do sul do Brasil”, financiado pelo edital Universal/
MCTI/CNPq/14/2014. O delineamento qualitativo de pesquisa foi a Teoria Fundamentada
nos Dados (TFD). O estudo ocorreu em um serviço de assistência especializada no município
de Florianópolis. A coleta de dados se deu entre setembro a dezembro de 2017. A seleção
dos participantes foi realizada por meio de amostragem teórica e de maneira intencional.
Foram adotados os seguintes critérios de participação: ter diagnóstico de HIV/aids, ter idade
entre 15 e 24 anos, estar cadastrado no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
dos serviços de assistência especializada, estar em uso da terapia antirretroviral há pelo
menos 6 meses. Foram excluídas deste contexto, as gestantes e puérperas. O acesso aos
participantes foi acordado previamente com os profissionais do serviço, farmacêuticos e
infectologistas. Para amostragem teórica foram constituídos grupos amostrais. Neste estudo,
serão apresentados os dados do primeiro grupo amostral, formado por 10 adultos jovens
com HIV/aids que haviam participado da primeira etapa da pesquisa (etapa quantitativa).
A pergunta norteadora das entrevistas foi: Fale-me como é para você fazer o tratamento
para o HIV/aids? Tal questionamento suscitou algumas hipóteses, como: os adultos jovens
consideram normal viver com HIV/aids , mas é complexo, pois impõe rotina diária de
cuidados, com medicações e efeitos colaterais dos antirretrovirais além da convivência com
a morte social, preconceito e a discriminação, cujos resultados serão apresentados. Os dados
foram obtidos a partir de entrevistas em profundidade que tiveram duração média de 20
minutos. As entrevistas foram gravadas em um dispositivo eletrônico de áudio, transcritas
e inseridas no software NVIVO®, versão 10, para codificação e organização dos dados. Foi
utilizado o método comparativo constante para análise dos dados. Foram respeitados os
preceitos éticos da pesquisa segundo Resolução nº 466/2012.
RESULTADOS
Os dados referentes à análise do primeiro grupo amostral foram agrupados e originaram
múltiplas categorias, dentre elas a categoria intitulada “O significado de viver com HIV/aids
na juventude”. Tal categoria evidenciou que os adultos jovens percebem o HIV/aids como
uma condição “normal”. Tal normalidade foi justificada por eles como sendo algo que não há
muito que fazer, impondo se acostumar com a sua condição e aprender a conviver com ela.
Outros significados atribuídos pelos adultos jovens foram: viver com HIV/aids é experienciar
o novo e enfrentar o medo; viver com HIV/aids é um “bicho de sete cabeças”, ou seja, é
uma coisa complicada e complexa; viver com HIV/aids é enfrentar diariamente os efeitos
colaterais dos medicamentos, e ao mesmo tempo, entender que é necessário seguir com
o tratamento para se manterem saudáveis e iguais ao demais jovens que não possuem o
HIV. Também foi apontado pelos adultos jovens que viver com HIV/aids é deparar-se com
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limitações que os levam, muitas vezes, ao isolamento social e ao afastamento das pessoas
que amam. Isto foi atrelado ao medo de terem seu diagnóstico descoberto e sofrerem de
perto o estigma e o preconceito que ainda marcam esta condição de saúde. Vale destacar
que um dos participantes referiu ter consciência de que “algo/vírus” está vivendo dentro
dele, os demais referiram lembrar-se do HIV somente quando tomavam a medicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os adultos jovens significam o viver com HIV/aids com base na vivência dos processos de
descoberta do diagnóstico, realização do tratamento e convívio social. Ademais, associam
a lembrança de terem o HIV a tomada dos antirretrovirais e destacam que a descoberta do
diagnóstico e a adesão ao tratamento contribui para o cuidado de si e para uma melhor
qualidade de vida. Compreender o significado atribuído pelos adultos jovens acerca do viver
com HIV/aids contribui para reflexão das práticas de saúde dos profissionais que realizam a
gestão do cuidado desses jovens, visto que é de extrema importância o estabelecimento
de um plano de cuidado direcionado para esta população que tem as suas particularidades
e que passam a vivenciar inúmeros desafios frente o diagnóstico e tratamento da infecção
pelo HIV/aids.
REFERÊNCIAS
1. Moreira V, Bloc L, Rocha M.Significados da finitude no mundo vivido de pessoas com HIV/
AIDS: um estudo fenomenológico. Estud. Pesqui.psicol., 2012; 12(2): 554-71;
2. Reis CBS, Araújo MAL, Andrade RFV, et al. Prevalência e fatoresassociados às intenções de
paternidade em homens com HIV/aids em Fortaleza, Ceará. Texto Contexto Enferm.,2015
out; 24(4): 1053-60;
3. Costa VT. Adesão ao tratamento dos adultos jovens com HIV/aids em um serviço de
assistência especializada. Florianópolis. Tese (Doutorado em Enfermagem) -Universidade
Federal de Santa Catarina, 2016;
4. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids e DST. Brasília: Ministério da Saúde;
2017.
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SIGNIFICADO DO HIV/AIDS RELATADO POR IDOSOS
Oliveira, V M C (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Sousa, L R M (Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Magalhães, R L B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Borges, B V S
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Silva, D C P (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil),
Moura, M E B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1836
INTRODUÇÃO
O aumento do número de idosos infectados pelo HIV/Aids na população mundial passou
a ser expressivo nos anos de 2006 e 2007 quando se percebeu acréscimo considerável de
pessoas com idade acima de 50 anos infectadas pelo HIV. No Brasil, a ampliação passou a ser
expressiva a partir do ano de 2006 quando se percebeu aumento de 50% dos casos novos
em relação ao ano de 1996 (SANTOS; ASSIS, 2011). Desse modo, são necessários estudos
que abordem aspectos comportamentais, opiniões e conhecimentos do ponto de vista dos
idosos principalmente, pela situação de vulnerabilidade ao HIV/Aids, para o planejamento
de ações preventivas dessa infecção (BITTENCOURT, et al., 2015).
OBJETIVOS
Analisar o significado do HIV/Aids por idosos.
MÉTODO
Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizado em uma Unidade Básica de
Saúde do município de Teresina, Piauí, com 42 pessoas com idade a partir de 60 anos, no
período de maio a agosto de 2016. Como critérios de inclusão adotou-se: ter idade maior
ou igual a 60 anos; ser de ambos os sexos; estar cadastro e acompanhado pela Unidade
Básica de Saúde. Como exclusão: não estar com capacidade cognitiva ou mental verificada
pelo Mini Mental Examination, para responder aos questionamentos durante a coleta de
dados. A coleta de dados foi realizada através de entrevista aberta, tendo como questão
norteadora: Fale-me o que o(a) senhor (a) conhece ou sabe sobre o HIV/Aids?. As entrevistas
foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo, seguindo-se o referencial
de análise temática ou categorial definido por Bardin, (2010). Dessa forma, os conteúdos
foram agrupados segundo a ocorrência no conjunto de falas dos entrevistados, bem como
nas relações temática dos núcleos de sentido que emergiram das mesmas. Vale ressaltar que
os nomes das participantes foram codificados de acordo com a sequência de entrevistas,
a fim de garantir o sigilo e anonimato dos mesmos. A pesquisa teve aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí sob parecer de nº 1.576.974. Foram
resguardadas todas as questões éticas e os idosos entrevistados manifestaram formalmente
sua concordância mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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RESULTADOS
Foi possível elencar 04 (quatro) categorias temáticas, a saber: A primeira, HIV/Aids: um
problema de jovens, nesta categoria os idosos relatam que os jovens são o grupo mais
vulnerável ao HIV/Aids pela facilidade de serem influenciados por amigos, como demonstram
as falas a seguir: Mais fácil de pegar são os jovens, muito fácil, porque hoje a liberdade tá
muito grande você ver raramente um idoso com adis ou uma mulher mais nova (Ent. 6). Eu
acho que é só os jovens que podem pegar aids mais. Por que jovem não tem juízo, agora
uma pessoa como eu na minha idade ai sim a gente pensa nas coisas, mas esses meninos de
agora não pensam não (Ent. 21). Então eu só sei de aids isso, que é uma doença transmissível
que deve, que as pessoas jovens tem que ter muito cuidado e que deve se precaver contra na
hora do sexo. É uma coisa maligna que devasta a juventude (Ent.24”). Também requer muito
cuidado principalmente por parte de jovem que não sabe e não conhece o aprofundamento,
o perigo que tem e se deixam levar. Precisa de muita conscientização sobre aids quando já ta
com o problema e antes para evitar para não correr esse risco (Ent. 28). Na segunda categoria,
Mudança na representação da Aids, para os idosos houve uma mudança da concepção da
Aids, visto que anteriormente ela estava associada diretamente à morte e, agora, passa a ser
vista como uma doença crônica por influência da terapia antirretroviral, conforme se observa
a seguir: É uma doença feia até que agora ela já tá mais assim, mas no começo quando ela
foi descoberta o estado dela matava mais rápido, mas devido aos remédios aos coquetéis a
pessoa dura até mais. (Ent. 7); “Eu sei que a doença não é uma coisa boa, tem pessoas que
vivem muitos anos com a aids isso vai depender do tratamento que ele faz”. (Ent. 8); Hoje
com a tecnologia, com os medicamentos mais potentes o aidético consegue conviver com
a doença como diabetes, pressão alta, eu conheço gente assim eu mesmo tenho sessenta e
três anos e tenho diabetes e pressão alta controlada e convivo normal. (Ent.13). Na terceira
categoria, Vulnerabilidade ao HIV/Aids de mulheres heterossexuais em união estável, os
idosos expressam que o maior risco de contágio está entre as mulheres em união estável,
assim como apontam que os companheiros masculinos são os principias responsáveis pela
contaminação, como apontam os relatos: Quem tem mais chance de pegar aids às vezes é
até uma senhora casada que o marido é mulherengo da rua. Ele pega na rua e transmite
para a esposa é a coisa mais comum que está acontecendo, ta muito comum. Eu conheço
uma mulher que ela tinha o marido dela e ela pegou dele e hoje ela faz tratamento, mas ela
tem porque pegou do marido (ent. 37). Por fim, na última categoria: Redes de Informação
e Comunicação sobre HIV/Aids os idosos apontam o quanto a mídia televisiva e a interação
pessoal que ocorre entre os idosos contribuem para o compartilhamento de informações
sobre HIV/Aids no cotidiano, como demostram os discursos: Hoje as coisas estão mudadas
eu vejo as pessoas conversando sobre o assunto eu vejo também passando nos programas
de televisão porque eu assisto muito a esses programas que falam de saúde. (Ent. 4); Sempre
tenho visto muita gente morrendo de aids que não teve cura, ainda não vi um se curar. Eu
vejo nos bairros as pessoas conversando a gente já tem visto muitos sequinhos parecidos
com o tuberculoso que é a mesma doença só faz mudar o nome. (Ent. 5).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O significado atribuído pelos idosos ao HIV/Aids perpassa pela crença de que os adolescentes
e mulheres heterossexuais em união estável estão mais expostos a tal infecção e que a
principal forma de obtenção de informações é através da mídia e dos grupos de idosos.
PALAVRAS-CHAVE
HIV. Aids. Idoso.

REPRODUÇÃO NA SITUAÇÃO DE SORODIFERENÇA PARA O HIV:
VIVÊNCIAS DO HOMEM
Langendorf, T F (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Padoin, S M M (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Souza , Í E O (UFRJ/
EEAN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1370

INTRODUÇÃO
Mesmo com estratégias que favoreçam o exercício da sexualidade e reprodução na situação
de sorodiferença com vistas à prevenção da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV), este diagnóstico afeta a sexualidade das pessoas. Nesse contexto, considerase importante contemplar a saúde sexual e reprodutiva como um dos aspectos no
cuidado às pessoas que vivem com HIV. Entende-se como saúde sexual o bem-estar dos
indivíduos no que diz respeito à sexualidade, indo além das questões de ocorrência de
doenças sexualmente transmissíveis, com uma abordagem respeitosa da sexualidade e
das relações sexuais, assim como o direito de ter experiências sexuais seguras e prazerosas,
livres de coerção, discriminação e violência. E como saúde reprodutiva, o completo bemestar físico, mental e social em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo.
Implica que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo liberdade para
decidir sobre o número de filhos e o espaçamento entre seus nascimentos, ter acesso aos
meios necessários para o exercício de sua autonomia reprodutiva, livre de discriminação
ou restrição de qualquer natureza. e reprodutiva. Os direitos reprodutivos das pessoas
vivendo com HIV, inclusive os casais sorodiferentes, são os mesmos para as pessoas não
infectadas pelo vírus. Entretanto, por vezes, esta temática é silenciada e negligenciada pelos
profissionais de saúde, pautando suas ações em valores morais e estigmas. Para a atenção
integral à saúde no campo dos direitos sexuais e reprodutivos aos casais sorodiferentes, é
indispensável incluir a discussão quanto à decisão de ter filhos, uma vez que implica na
composição familiar. Nessa perspectiva, considera-se as mudanças da inserção do homem
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no campo reprodutivo, o qual tem participado ativamente assumindo a paternidade para
além do entendimento de provedor da família, mas com a possibilidade de vivenciar de
maneira prazerosa a gravidez, o parto e contribuir para relacionamentos mais democráticos
e equitativos na esfera doméstica. Diante disso, instiga-se o questionamento de como o
homem vivencia a reprodução nesta condição sorológica.
OBJETIVOS
Conhecer a percepção do homem ao vivenciar a reprodução na situação de sorodiferença
para o HIV.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, em que a etapa de campo ocorreu num hospital no interior do estado
do Rio Grande do Sul – Brasil, no período de setembro de 2013 a maio de 2014 por meio
de entrevista aberta. Participaram 11 casais que vivenciaram pelo menos uma gestação na
situação de sorodiferença para o HIV. Estes foram acessados em serviço de referencia para o
tratamento da infecção e assistência no pré-natal, onde recebiam o convite para participar da
pesquisa sendo a entrevista agendada para local e data de sua preferência. Foram resguardados
os preceitos éticos da pesquisa quanto à necessidade de o local manter privacidade e
preservação de sigilo. Para alcance do objetivo deste estudo, foram consideradas apenas as
falas dos homens e o tratamento das informações desenvolvido por meio da análise temática
indicada por Minayo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição
e foram respeitados os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos. O banco de
dados foi constituído das transcrições que permitiu releitura analítica.
RESULTADOS
Na perspectiva desse homem pensar na reprodução mobiliza o sentimento de descrença de
diferentes modos. A situação sorológica positiva para o HIV, seja do homem ou da mulher,
promove o imaginário da impossibilidade de reprodução nessa situação e, dessa forma, os
homens reforçam a descrença de que podem ter filhos. Acreditam que não podem ter filhos,
pois diante da sorodiferença, estão colocando em risco a saúde do filho, que pode ser exposto
ao HIV, e expondo a companheira a uma situação de vulnerabilidade à infecção pelo HIV,
considerando a concepção natural por meio de relação sexual desprotegida. Quando planejam
a gravidez, seja por meio de reprodução assistida ou relação sexual desprotegida, não acreditam
que vai dar certo. Não acreditam que o tratamento para a fertilização irá dar certo e a mulher
possa engravidar, não acreditam que podem vivenciar uma gestação de forma tranquila como
nas gestações em que não há infecção pelo HIV, não acreditam que a companheira e o filho
não terão sua saúde prejudicada ao vivenciarem a reprodução na situação de sorodiferença
para o HIV. Depois que passam pelos desafios e incertezas que acompanham a vivência da
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reprodução nessa situação e estão seguros da saúde da companheira e do filho, o sentimento
de descrença dá espaço ao de superação. Para os homens, ter enfrentado as dificuldades junto
com a companheira no processo reprodutivo e terem um filho saudável significa superar todos
os limites que o HIV impõe a suas vidas. Quando têm certeza de que tudo está bem, ficam
satisfeitos que todo o esforço despendido deu certo e teve um resultado positivo e relatam ser
indescritível a realização por terem se tornado pais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva dos homens, a vivência da reprodução na situação de sorodiferença para o
HIV mobiliza sentimentos que, pautados na desinformação ou em informações equivocadas
a respeito da reprodução de casais sorodiferentes para o HIV, desencorajam, desestimulam
e fomentam o pensamento de impossibilidade de ter filhos. Dessa forma, implica em não
realização do planejamento reprodutivo, que é fundamental para que este casal possa
vivenciar o processo reprodutivo de forma tranquila e segura. Os dados apontam a necessidade
de inclusão do homem como sujeito nesse processo de cuidado, bem como do apoio e do
suporte dos profissionais de saúde na atenção à saúde sexual e reprodutiva do homem.
PALAVRAS-CHAVE
Reprodução; HIV; Paternidade

CUIDANDOME A MI MANERA. GESTION DEL RIESGO SEXUAL DE
VIH EN JOVENES HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES
EN BUENOS AIRES
Feijoo Cid, M (Departament Infermeria. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha),
Zalazar , V (Fundación Huésped, Argentina), Moriña , D (Unit of Infections and Cancer-Information and
Interventions (UNIC-I&I), Catalan Institute of Oncology (ICO)-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Espanha), Vásquez
Colet, M (Centre atenció primaria de salut de Barcelona-Eixample, Espanha), Gun, A (Centro Médico Huésped. ,
Argentina), Yamamoto, C (Yamamoto, Argentina), Sued , O (Fundación Huésped, Argentina)

ID: 1922

INTRODUÇÃO
Las medidas clásicas de prevención del VIH como el uso del condón o la realización de
prácticas de menos riesgo continúan utilizándose entre el colectivo de hombres que tinene
sexo con hombres (HSH). No obstante, también se utilizan otro tipo de comportamientos
que se han llamado seropadaptativos - estrategias originadas en la comunidad para reducir
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el riesgo de transmisión del VIH al elegir parejas o actos sexuales basados en el conocimiento
del estado serológico de VIH de uno mismo y de la pareja (Snowden, Raymond, & McFarland,
2009). Ante este escenario ha surgido la profilaxis pre exposición (PrEP) como una nueva
estrategia de prevención.
OBJETIVOS
Descibir estrategias y escenarios en los que los jóvenes hombres que tienen sexo con hombre
(JHSH) utilizan diferentes estrategias para prevenir o disminuir la infección por VIH
MÉTODO
Estudio cualitativo basado en entrevistas semi-estrucutrdas y un grupo focal. Se incluyeron
hombres argentinos de 16 a 24 años con un test VIH negativo en el último año. Se realizó
un reclutamiento intencional en el que se invitó a participar a hombres que aceptaron ser
contactados para investigaciones futuras de Fundación Huésped (FH). Se realizaron 10
entrevistas semi-estructuradas de marzo a junio de 2017 y un grupo focal en mayo de 2018
para explorar temas emergentes de las entrevistas o no explorados. El análisis preliminar de
los datos se realizó manualmente. Se adoptó el análisis de Huberman y Miles (1994 cit en
Coffey & Atkinson, 2003). EL proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética de FH.
RESULTADOS
Los JHSH realizan indistintamente prácticas sexuales acitvas y/o pasivas, no obstante sus
relaciones sexuales son, casi siempre, con hombres de 30 a 40 años. Realizan un diangóstico
a ojo del otro y la eficacia de sus estrategias personales viene determinada por la sensación
de que sienten que reducen el riesgo; reducir el riesgo les hace sentirse más seguros.
Conocen y utilizan las estrategias convencionales de prevención. Aquellos que siempre
plantean el uso del preservativo son vistos como cavernícolas (por los más mayores) o
como un respiro para los jóvenes que nunca lo plantean. No utilizan el condón para el sexo
oral aunque sí dejan claro que “no deben acabar en la boca”. No saben nada o casi nada
del resto de estrategias preventivas como profilaxis pre Exposición, vacunas, autotesteo o
tratamiento antirretroviral como prevención. Si bien todos utilizan el serosorting _ usan el
VIH para elegir una pareja sexual que se supone que tiene el mismo estado serológico de
VIH para poder tener relaciones sexuales sin protección-no la enumeran espontáneamente
como estrategia preventiva. En el serosorting descartan sistemáticamente a los hombres
que viven con VIH aunque su carga viral sea indetectable. No conocen a nadie con VIH y el
simple hecho de escuchar la palabra les produce temor a pesar de que ya no es el de antes.
Sus propias estrategias de evaluación del riesgo se basan en: valorar la immediatez del
sexo o compulsividad del otro -son sinónimo de máximo cuidado y uso del preservativo-,
observar el cuerpo del otro (pene, y boca) “buscando algo que físicamente no les convence”,
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buscar contradicciones o mentiras durante un chat en Grinder, la clase social -los hombres
de clase social más alta son más saludables (consideran que no tienen VIH)- y la edad –los
hombres mayores de 30 proponen no utilizar preservativo. Además no todos los escenarios
tienen el mismo riesgo: tener sexo en escenarios, horarios y puntos de encuentro gays son
de máximo riesgo en fines de semana y después del horario de oficina; en teteras, boliches
gays, fiesteros (orgía grupal) y saunas. Fuera de estos horarios y escenarios es más seguro
porque hay menos encuentros y por tanto menos probabilidad de transmisión de alguna
infección. Conocen fiesteros (fetish private club en CABA), aunque no todos han ido.
Fiesteros es una orgia para gente mayor de edad, con música en un subsuelo que cambia
de localización. Convocan a los chicos por facebook y los chicos de 18 años entran gratis o
tienen descuentos. Según la esxperiencia de Dani “todos los chicos de provincias de grandes
distancias se aproximan porque entran gratis o con descuento.. es una fiesta de sexo con
chicos y extranjeros mayores de 30 que por ahí seduce un poco estar con tipos mayores ...
Tienes a los de 18 y a la manada de mayores de 30”. En cambio, en la casa de alguien el riesgo
es casi nulo porque compartís (conoces al otro) y vas más tranquilo se desarrolla de otra
manera (te da tiempo a pensar y razonar) esa charla da confianza…
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La prevención es entendida como máxima protección y no como reducción de riesgos ya
que no se reconocen como estrategias preventivas el serosorting o sus propias estrategias
para sentir que reducen el riesgo. Sentir que están menos en riesgo es un criterio válido y
suficiente para utilizar unas prácrticas u otras en el sexo inmediato; en tanto que conocer
al otro, es sinónimo de confianza y por tanto aumenta ese sentimiento de estar menos en
riesgo El serosorting está naturalizado dentro del colectivo porque se ha aprendido en la
socialización vía comunidad gay y aplicaciones como Grinder. Descartan educadamente a
los hombres que viven con VIH a pesar de que no conocen a nadie porque continua el temor
a la enfermedad no tanto por la parte biológica, la conisderan sólo una enfermedad, sino
por el miedo que produjo antaño. Desconocen por completo la estrategia del tramiento
antirretroviral como prevención. Uno de los grupos más vulnerables son chicos jóvenes, de
18 o menos de la zona de conourbano con pocos recursos económicos, que va a fiesteros.
PALAVRAS-CHAVE
Prevención, VIH, jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres,
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O PROTAGONISMO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO
NAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: O CASO
DA PESQUISA CONVERGENTE-ASSISTENCIAL
Broca, P V (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Tavares, J M A B (FENF/UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Pereira, E R (UniAbeu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Gonçalves , R R (FENF/UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Lisboa, M T L (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ferreira, M d A (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1379

INTRODUÇÃO
O método utilizado foi o da Pesquisa Convergente-Assistencial, comumente usada na
assistência de enfermagem por estar comprometida com a melhoria direta de um determinado
contexto social para encontrar soluções para os problemas identificados nessa realidade.
Este método se apresenta como uma alternativa para solucionar ou minimizar problemas do
cotidiano em saúde e renovar ou introduzir mudanças nas práticas assistenciais podendo levar
a construções teóricas. Apresenta como característica principal a articulação do exercício da
pesquisa com a prática assistencial, sendo um processo dinâmico e flexível, um alimentando
o outro, mas cada um mantendo e sustentando as suas especificidades, tendo como objetivo
final indicar inovações e alternativas para amenizar ou resolver problemas e dificuldades
do cotidiano dos profissionais da saúde. A metodologia convergente-assistencial nos leva
a reflexão da prática profissional desenvolvida na assistência de enfermagem, visando
aprimorar esta prática e diminuir a lacuna existente entre a teoria e a mesma.Desse modo,
o presente trabalho teve o intuito de avaliar a participação do participante da pesquisa de
forma ativa no movimento de proximidade e afastamento diante do saber-fazer e do saberpensar assistencial.
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OBJETIVOS
Identificar os possíveis benefícios e malefícios da utilização da Pesquisa ConvergenteAssistencial como uma metodologia participativa.
MÉTODO
Os participantes foram seis profissionais de enfermagem do setor de Clínica Médica de um
hospital universitário e federal e nove pacientes que realizam diálise peritoneal ambulatorial
continua de um hospital público e estadual, ambos no município do Rio de Janeiro. As técnicas
de produção dos dados foram a entrevista semiestruturada e o grupo de convergência.
Ambas consideraram as etapas denominadas Quatro Erres: reconhecimento, revelação,
repartir e repensar e seguiram as fases propostas pelo Método concepção, instrumentação,
perscrutação, análise e interpretação. A presente pesquisa teve como característica refletir
sobre o trabalho que foi desenvolvido, ou seja, como foi utilizar o método da PCA; onde os
participantes apresentaram como foi ser integrante ativo da pesquisa, as suas vantagens,
desvantagens e sugestões para os futuros trabalhos. O que está relacionado especificamente
com a fase do repensar. As pesquisas foram aprovadas pelos Comitês de Ética em Pesquisa
dos respectivos hospitais. Os direitos dos participantes foram respeitados de acordo com a
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
RESULTADOS
Os profissionais reconheceram que o método é um importante instrumento que
proporcionou o diálogo, de modo que eles puderam expor seus pensamentos, sentimentos
e identificaram o que o outro estava fazendo e assim compartilharam saberes e fazeres.
Demonstraram não conhecer o método utilizado, mas gostaram e o acharam interessante.
Tal comportamento pode ser explicado pela Pesquisa Cconvergente-Assistencial ter uma
aproximação direta com a situação a ser pesquisada, com o intuito de buscar e promover
transformações na realidade. Além disso, utilizar a Pesquisa Convergente-Assistencial indica
que o produto de pesquisa foi construído a partir da realidade assistencial, relacionando
pragmatismo e cientificismo. Para os pacientes, a oportunidade de terem participado da
pesquisa, em todas as etapas, principalmente na atividade dos Grupos de Convergência,
foi avaliada de forma positiva por todos. A atividade em grupo permitiu que refletissem a
respeito de questões importantes relacionadas com os temas abordados, facilitando o ganho
de informações por meio das discussões e ampliando, também, os seus conhecimentos.
Na metodologia convergente-assistencial, os participantes não foram apenas informantes,
foram protagonistas e integraram a pesquisa, o que promoveu comprometimento e
engajamento com a investigação. Tal fato contribuiu para sanar problemáticas assistenciais
e produzir mudanças na prática de ambos cenários, pois contou com a participação e o
envolvimento dos pacientes no processo construtivo. A possibilidade da participação dos
pacientes de forma ativa no seu tratamento, respeitando a sua autonomia, seus saberes,
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a troca de conhecimentos e experiências que poderão influenciar suas práticas, também
foram vistas como ponto positivo, pois nesse momento, eles deixaram sua postura passiva
de lado e passam a assumir seu cuidado com mais consciência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método alcançou seu objetivo como metodologia participativa ao proporcionar uma
maior inserção do pesquisador na prática assistencial em saúde, com consequente interação
efetiva com os participantes e os cenários das pesquisas; de modo que alcançou uma
cooperação mútua entre eles e os levaram a refletir acerca das suas realidades, o profissional
a melhor compreender o paciente e a atender as suas reais necessidades e os pacientes a
compreender os seus problemas e a encontrar alternativas para lidar com eles. Durante a
fase do repensar, proposta pelo método, ocorreu à reflexão dos grupos quanto aos trabalhos
desenvolvidos nas pesquisas, aproveitando para apresentar as vantagens, desvantagens e
sugestões para futuros trabalhos, formando um elo de confiança entre os profissionais e
pacientes, permitindo a reconstrução dos processos de assistência e educação em saúde
pautados na metodologia Convergente-Assistencial.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Assistência; Metodologia.

IMERSÃO EMPÁTICA DO PESQUISADOR NAS INVESTIGAÇÕES
FENOMENOLÓGICAS EM ENFERMAGEM
Mufato, L F (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Gaíva, M A M (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1493

INTRODUÇÃO
A pesquisa fenomenológica em enfermagem abriga-se no interesse deste campo de
conhecimento em desenvolver-se de modo a ser capaz de considerar os fenômenos
relacionados ao cuidado (Guerrero-Castañeda, Menezes, Ojeda-Vargas, 2017). A busca de
um cuidar mais holístico e humanizado, fizeram a enfermagem apropriar-se de referenciais
que permitissem tal saber, como a fenomenologia (Almeida et al., 2009). No Brasil, Martins e
Bicudo (1994) são referências citadas por pesquisadores enfermeiros no que se refere à análise
dos dados em pesquisa fenomenológica. Estes autores estabeleceram orientações para a
análise de dados, conhecidas como “momentos da análise” do fenômeno situado. A imersão
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empática do pesquisador no mundo da descrição do sujeito pesquisado aparece como um
desses momentos. O debate científico e filosófico atual sobre a empatia tem reerguido várias
explicações sobre como conhecemos o outro (Decety, 2012), e questiona: o quanto podemos
compreender empaticamente a experiência e significações de outra pessoa? Isto implica
em repensarmos a empatia do pesquisador fenomenológico com o sujeito pesquisado. O
que poderia significar essa imersão empática do pesquisador enfermeiro fenomenólogo nas
situações vividas pelos sujeitos pesquisados? Como é possível assumir o mundo do sujeito
pesquisado na busca de compreendê-lo empaticamente? Buscamos responder a esses
questionamentos por meio de uma reflexão teórico-metodológica.
OBJETIVOS
Debater a imersão empática necessária à análise fenomenológica a partir da noção de
empatia como uma forma de conhecer o outro, focando nosso olhar para as pesquisas em
enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Muitos autores utilizam a análise do fenômeno situado em pesquisas fenomenológicas
na enfermagem. Esta se dá com a análise ideográfica e nomotética. O primeiro momento
da análise ideográfica é a realização de uma imersão empática no mundo da descrição.
Nela, o pesquisador deve ir em direção à intersubjetividade com o sujeito pesquisado. A
descrição das experiências do sujeito deve ser utilizada pelo pesquisador para ter acesso às
situações vividas. O pesquisador deve se colocar no mundo do sujeito e assumir este mundo
tanto quanto possível, abrindo mão de pressupostos e pré-concepções (Martins, Bicudo,
1994). Trata-se de conseguir uma relação empática com o sujeito pesquisado. A empatia
tem sido debatida na atualidade, em parte com o resgate de filósofos fenomenólogos por
Dan Zahavi (2014). Algumas explicações sobre a empatia foram resgatadas, criticadas e
formulou-se uma proposta fenomenológica da empatia, capaz de esclarecer, por extensão,
a imersão empática na pesquisa fenomenológica. Inicialmente foi posto que o ser humano
pode compreender o outro por meio da observação das expressões e gestualidade desta
pessoa, as quais são simuladas por nós instintivamente. Consequentemente, a imersão
empática de um pesquisador sobre o vivido pelo sujeito pesquisado poderia se dar com
a observação deste sujeito ao vivenciar o fenômeno que se quer estudar. Na enfermagem,
se pretendemos estudar o significado de alguma experiência, bastaria que observássemos
os sujeitos e descrevêssemos o que se sente enquanto observador, quais emoções se
vivencia, pois estaríamos espelhando, simulando mentalmente o que o sujeito observado
está experienciando. Porém, esta noção de empatia como imitação instintiva do vivido
pelo outro possui limitações. Para eu compreender a angustia de um familiar que tem seu
filho internado numa enfermaria eu preciso estar simulando instintivamente sua angústia,
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estando também angustiado? Acreditamos que não. Outro modo de explicarmos a empatia
se dá pela ideia de que ao ver uma pessoa vivenciando algo eu poderia compreendê-la se
já tivesse passado pela mesma experiência. Logo, se observo a ansiedade de um familiar ao
esperar notícias de um paciente em cirurgia, eu entenderia com acurácia o que este familiar
passa se já tivesse vivenciado, eu mesmo, experiência semelhante. A primeira limitação deste
modo de explicar a empatia diz que se o pesquisador estuda um fenômeno não vivenciado
por ele no passado, ele seria incapaz da compreensão empática. Ademais, o pesquisador
precisa silenciar seus pressupostos para não atribuir à uma ação do sujeito pesquisado um
sentido ou significado que pertencia à si próprio em experiência semelhante. Experiências
semelhantes provocam significações diferentes. Outra forma de ver a empatia pode ser assim
colocada: na empatia o outro é dado a mim em seu “sendo-para-mim”. A vida mental de
outra pessoa se apresenta para mim em uma forma especial de percepção, co-intencionada
e co-presenciada. Trata-se de uma noção fenomenológica da própria empatia. Dessa forma,
o pesquisador não pode ter a mesma percepção do fenômeno estudado que o sujeito tem,
uma vez que o objeto da experiência é dada ao pesquisador de modo indireto, por meio
da descrição. A experiência do outro não me é dada como algo originalmente, me é dado
à consciência, são duas experiências distintas na empatia, a minha e a do outro (Zahavi,
2014). Compreender a angustia de um familiar ou a tristeza de um paciente nas pesquisas
fenomenológicas em enfermagem se torna passível por meio desta forma de compreender
o outro que é a empatia, mesmo que o objeto intencionado por esses sujeitos não tenha
sido me dado diretamente. É deste modo que ocorre uma dialética entre pesquisador e
pesquisado, e a comunicação na linguagem de pesquisa desta intersubjetividade realizada
pelo pesquisador é o que permite a objetividade da pesquisa fenomenológica, com a
descrição das estruturas ideográficas e nomotéticas das experiências (Martins, Bicudo, 1994).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate que ressurgiu em torno da empatia nos faz repensar a imersão empática do
pesquisador fenomenólogo nas pesquisas de enfermagem. A proposta fenomenológica da
empatia nos esclarece sobre as possibilidades de imersão empática na análise ideográfica.
Assim, a noção da empatia como uma experiência que tenho do outro, na qual posso cointencionar, numa certa co-presença, o objeto intencionado pelo outro, é o que nos permite
descrever o próprio processo de imersão empática. A proposta fenomenológica da empatia,
defendida por Zahavi, permite explicitar como a compreensão empática pode se dar.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Métodos; Enfermagem; Empatia.
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CRITERIOS DE CALIDAD ÉTICO-METODOLÓGICOS: REFLEXIONES
SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS INFORMANTES EN
INVESTIGACIONES CUALITATIVAS
Huepe Ortega, G V (Universidad de Chile, Chile), Besoain-Saldaña, A (Universidad de Chile, Chile), Rebolledo, J
(Universidad de Chile, Chile), Manríquez, M (Universidad de Chile, Chile), Aliaga Castillo, V (Universidad de Chile,
Chile)

ID: 1336

INTRODUÇÃO
En investigación cualitativa los participantes de un estudio pueden asumir diversos roles.
De acuerdo a Rodríguez, Gil y García (2009, p.125) los participantes como investigadores es
muy propio de la investigación-acción, así como los informantes-clave de investigaciones
etnográficas. Otras figuras como la de portero, colaborador o informante-sujeto-participante
no están asociadas a ningún método en particular, sino que forman parte del abanico de
roles existentes en el marco de cualquier investigación cualitativa. Parece lógico esperar que
el nivel de participación varíe según el rol que se decida asuman, pero ¿un mayor nivel de
participación de los informantes implica mayor calidad en términos metodológicos y éticos?,
¿qué criterios son útiles para determinar un correcto o adecuado nivel de participación de los
informantes? En la actualidad no es posible separar lo técnico de lo ético; una investigación
de calidad implica cumplir con estándares metodológicos y éticos a la vez. Paradigmas
científicos, corrientes filosóficas y métodos de investigación proveen de una variedad de
criterios para establecer cuán correcta es una investigación. Por ejemplo, desde la filosofía
moral podemos cuestionar si considerar a un informante como medio es en sí ético; o
bien metodológicamente evaluar la corrección de una investigación en la medida que ha
logrado estándares convenidos por la comunidad científica. Considerando los requisitos
éticos de la investigación clínica propuestos por Emanuel (1999) y los criterios de rigor de
Lincoln y Guba (1985), se desarrolla una reflexión teórico-metodológica sobre el nivel de
participación de los informantes en tanto indicador de calidad/corrección metodológica
y ética de una investigación cualitativa. Se incluye como insumo para esta reflexión, la
experiencia del estudio “Percepciones sobre Inclusión Social, Discapacidad e Intervenciones
de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) en actores de centros comunitarios de
rehabilitación de la Región Metropolitana de Chile” realizada el 2016-2017, que incorporó la
visión de personas con discapacidad, sus cuidadores y profesionales de la salud.
OBJETIVOS
Reflexionar sobre el nivel de participación de los informantes en estudios cualitativos en
relación a criterios de calidad metodológicos y éticos de la investigación.
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DESENVOLVIMENTO
Emanuel (1999) propone considerar siete requisitos éticos para reducir el riesgo de utilizar
o explotar a los sujetos que participan en investigaciones clínicas, es decir, considerarlos
como medios para “generar conocimiento generalizable, que sirva para mejorar la salud
y el bienestar y/o aumentar la comprensión de la biología humana” (p. 84). Si bien su
propuesta es respecto de la evaluación de investigaciones clínicas o biomédicas, es posible
adaptarla a investigaciones cualitativas de cualquier ámbito (González, 2002; Noreña et al,
2012). Dentro de estos criterios, la “validez científica” que se refiere a utilizar principios y
métodos científicos aceptados para producir datos confiables y válidos, así como el “respeto
por los sujetos inscritos” plasmado por ejemplo en la provisión de información acerca de
los resultados de la investigación clínica, son los que tienen mayor relación con el nivel de
participación de los informantes en un estudio. Respecto de la calidad de una investigación
cualitativa, entendida en términos generales como la veracidad o credibilidad de sus
resultados (Rodríguez, Gil y García, 2009) obtenidos en base a procedimientos rigurosos y
auditables, Lincoln y Guba (1985) proponen para su evaluación criterios alternativos a los
convencionales de validez y fiabilidad provenientes del paradigma positivista. Dentro de
ellos observamos en mayor relación con el nivel de participación a los criterios de “valor de
verdad/credibilidad” entendido como la confianza en la veracidad de los descubrimientos y
de “neutralidad/confirmabilidad” relacionada con la independencia de los hallazgos frente
a inclinaciones, motivaciones, intereses o concepciones teóricas del investigador. Podemos
considerar que los criterios validez científica, valor de verdad y neutralidad se relacionan
entre sí desde un punto de vista técnico a la calidad de una investigación por aportar a la
veracidad de los resultados; aunque el respeto por los sujetos —más allá del carácter ético
del respeto como valor, o considerar a los sujetos como fin en sí mismo y no solo como un
medio —, también tiene connotaciones técnicas si consideramos que “devolver” o “contrastar”
los resultados con ellos es a la vez una forma de validarlos. Así, técnica y ética se muestran
indivisibles, por lo cual estrategias que impliquen un mayor grado de participación de los
informantes que superen la básica “toma de muestras” (entiéndase la obtención/producción
de datos como por ejemplo a través de entrevistas cualitativas), es necesaria si queremos
que nuestra investigación sea de mejor calidad. En el estudio cualitativo anteriormente
individualizado sobre RBC, se incluyó la estrategia Comprobación de Participantes (Lincoln y
Guba, 1985), entendida como la contrastación de los datos e interpretaciones con los sujetos
que constituyen la fuente de dichos datos. Se realizaron Talleres de Devolución mostrando
las interpretaciones de los investigadores sobre los datos producidos en grupos focales.
Esta estrategia implicó no sólo la acción de presentar resultados a los informantes (acción
equivalente a enviar un paper ya publicado con los resultados), sino que un proceso de coconstrucción (Morrow, 2005) para activamente evaluar el sentido y veracidad que le daban
a dichas interpretaciones y/o incorporar nuevas en caso que surgieran, para finalmente
incluirlas en los resultados y conclusiones.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para cumplir con los cuatro criterios mencionados, es plausible concluir que no es suficiente
incluir a los informantes como meros proveedores de datos en un estudio (sus experiencias,
sus percepciones, etc.), sino que es necesario reflexionar y evaluar si un mayor nivel de
participación en el proceso investigativo contribuye a su mayor calidad metodológica y ética.
Consideramos que la estrategia de Comprobación de Participantes es un mínimo a incluir en
diseños cualitativos si queremos superar la visión del informante como medio, independiente
del rol que se defina asuman en la investigación. Además, considerar los cuatro criterios en forma
indivisible puede servir como guía para evaluar la calidad técnica y ética de las investigaciones,
es decir, para que los resultados sean veraces (credibilidad) e independientes de los sesgos
del investigador (neutralidad), se deben utilizar procedimientos científicos válidos (validez
científica) que incluyan al menos el contraste con los informantes (respeto).
PALAVRAS-CHAVE
Criterios de Calidad; Ética; Metodología; Participación; Informantes

ITINERÁRIO DE PESQUISA DE PAULO FREIRE COMO REFERENCIAL
METODOLÓGICO NAS INVESTIGAÇÕES EM ENFERMAGEM E
SAÚDE
Dalmolin, I S (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Heidemann, I T S B (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Freitag, V L
(UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1771

INTRODUÇÃO
A filosofia de Paulo Freire fundamenta-se numa construção pedagógica libertadora,
propondo uma visão inovadora de educação, voltada para o diálogo e não para a mera
transmissão de conteúdos/conhecimentos. Promove a transformação da realidade por
meio da conscientização, onde os homens e mulheres são protagonistas de sua história.
Os escritos de Freire não são de um homem só, são o produto de uma construção coletiva,
de intensos diálogos, experiências e lutas. Suas obras norteiam-se por alguns conceitos:
homem, diálogo, cultura, conscientização, transformação, práxis, opressor-oprimido,
educação bancária-libertadora, emancipação e Círculo de Cultura. No campo da saúde,
especialmente na enfermagem, muitos estudos utilizam o Itinerário de Pesquisa de Paulo
Freire nos Círculos de Cultura como ferramenta de coleta de dados. Este, acontece por
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meio da ação-reflexão-ação entre pesquisadores e pesquisados em torno de situações da
realidade existencial, discutindo temáticas, como saúde, educação, cidadania, qualidade de
vida, dentre outras. O Itinerário de Pesquisa por sua vez se borda, a medida que algumas
etapas vão acontecendo. Esta operacionalização é constituída por três momentos dialéticos
e interdependentes: investigação temática; codificação e descodificação; e desvelamento
crítico. A investigação temática corresponde ao diálogo inicial, que visa a construção da
educação e do pensamento crítico entre os participantes e os mediadores da pesquisa
(animadores de debate). Nesta etapa ocorre a identificação dos temas geradores de acordo
com a realidade dos participantes, por meio do universo vocabular extraído do cotidiano.
Na segunda etapa, os temas geradores são codificados e descodificados pelo diálogo e
por meio dele, as pessoas vão tomando consciência do mundo onde vivem. Os temas são
problematizados, contextualizados, trocados em sua visão mágica inicial, por uma visão
crítica e social do assunto discutido. É a etapa destinada à coleta de dados, propriamente
dita, sendo que a partir dos temas geradores são buscados os significados de cada palavra,
contextualizando e expandindo o conhecimento sobre aquele tema gerador, permitindo a
tomada de consciência. O desvelamento crítico ou problematização, é a etapa de tomada de
consciência da situação compartilhada, descobrindo os limites e as possibilidades do que foi
levantado na primeira etapa. É a última fase do Itinerário Freireano, na qual se têm o processo
de ação-reflexão-ação, empoderando os participantes para o aprendizado e evidenciando
a necessidade de ações concretas no âmbito cultural, social e político com a finalidade de
superar as contradições. Cabe destacar que este método não é linear, as etapas do Itinerário
de Pesquisa acontecem concomitantemente, em um processo de ir e vir, dando prioridade
às necessidades dos participantes inseridos no processo dialógico. Além disso, Paulo Freire
não pensou o Círculo de Cultura para ser utilizado em pesquisas, mas como uma pedagogia
de alfabetização de adultos em situação vulnerabilidade social, capaz de transformar a
realidade daquelas pessoas mediante a alfabetização e o exercício da cidadania. Todavia,
esta metodologia foi adaptada para a área de investigação em enfermagem e saúde porque
o comprometimento e a transformação são suas características fundamentais. Neste sentido,
desenvolveu-se um trabalho de dissertação cujo referencial metodológico foi o Itinerário de
Pesquisa de Paulo Freire, buscando compreender a percepção de profissionais da Estratégia
e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família quanto à utilização das práticas integrativas e
complementares como ação de promoção da saúde.
OBJETIVOS
Refletir sobre o Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire como referencial metodológico nas
investigações em enfermagem e saúde, desvelando suas potências e limites no cenário da
pesquisa ação participante, a partir de sua aplicabilidade em um projeto de dissertação
intitulado: Práticas integrativas e complementares na Atenção Primária: caminhos para
promover o Sistema Único de Saúde.
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DESENVOLVIMENTO
As pesquisas participantes possibilitam aprofundar dentro do universo investigativo, a
medida que promovem uma parceria entre pesquisadores e pesquisados, ultrapassando o
limiar da coleta de dados propriamente dita. Por estimular o envolvimento dos participantes,
geram corresponsabilização pelo objeto de pesquisa, permitindo um olhar crítico sobre a
realidade, nutrido de reflexão e transformação. O Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire é
um tipo de pesquisa ação participante, que fundamenta-se no diálogo sobre a realidade,
buscando desvelar seus traços ocultos, compreendendo-a, para assim, promover mudanças
significativas. A aplicabilidade deste método no percurso de uma dissertação mostrou-se
relevante, desafiadora e construtiva desde a concepção do projeto, fundamentação teórica,
até a imersão no campo de pesquisa e o desvelamento crítico. Nesta dimensão, destacamse algumas potências da metodologia: I) Transformação da realidade, por meio da açãoreflexão-ação que foi além do objetivo proposto, instigando os participantes a olhar para
dentro de si e do seu contexto, clareando o entendimento sobre o processo de trabalho
na Atenção Primária à Saúde (APS); II) Os Círculos de Cultura fomentaram a ampliação de
conhecimentos sobre as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no Sistema Único de
Saúde, de modo a utilizá-las como um modelo de atenção mais consciente e empoderador
de vidas e famílias; III) O método utilizado motivou os profissonais de saúde a lapidar a
assistência oferecida, organizando grupos de educação em saúde sobre auriculoterapia e
outras PIC que podem ser desenvolvidas da APS, além de, se inscrever em cursos do Ministério
da Saúde e da Prefeitura Municipal, sobre a temática. Como limites desta metodologia,
desvelou-se o tempo de imersão nos locais de estudo, pois percebeu-se que o Itinerário
de Pesquisa de Paulo Freire flui a medida que o vínculo é construído entre os envolvidos,
exigindo uma dedicação maior dos pesquisadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi encantador trabalhar com o referido método, que orientado por diálogos intensos e
relações horizontalizadas, permitiu um caminho de reflexões dentro das equipes pesquisadas,
suscitando a conscientização para a utilização das PIC como ação de promoção da saúde na
APS. Sugere-se que outros estudos sejam desenvolvidos, com metodologias libertadoras,
que se concretizam na relação pesquisador-pesquisados, com discussões e transformações
para além da coleta de dados tradicional.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Conscientização; Atenção Primária à Saúde; Sistema Único de Saúde.
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AMOR MUNDI – REFLEXÕES ARENDTIANAS SOBRE OS NEXOS
AXIOLÓGICOS ENTRE CUIDADO E RESPONSABILIDADE NA
INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE
Pinheiro, R (IMS-UERJ/, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1278

INTRODUÇÃO
O principio da integralidade das ações de saúde foi forjado num contexto histórico, social
e politico da Reforma do Estado Brasileiro, deflagrado nos anos 80 do século passado,
como fruto de uma luta da sociedade brasileira por melhores condições de saúde e de
justiça social. Dentre os princípios doutrinários da política de saúde do Estado Brasileiro –
o SUS, a integralidade das ações tem sido tomada nos últimos 20 anos, como objeto em
diferentes estudos no campo da saúde coletiva brasileira, que em suas perspectivas teóricasmetodológicas híbridas e interdisciplinares oferecem evidências de que o Cuidado constitui
o imperativo categórico para sua materialização como direito e ação no cotidiano dos sujeitos
na relação entre a demanda e oferta nos serviços de saúde. Tais estudos enfatizaram aspectos
subjetivos (relativos a vínculos, laços de sociabilidade, relações com a alteridade), políticos,
éticos, filosóficos envolvidos com a questão do cuidado, que no seu conjunto mantêm-se
interligadas por um ethos público que consiste na afirmação da saúde como direito humano
ao cuidado2 . Todavia uma questão subjacente pode ser percebida nessa discussão, que
diz respeito ao descompasso entre o que é demandado e o que é ofertado por cuidado.
Isto porque a natureza fragmentada dos conhecimentos científicos, de cunho generalizante,
que consubstancia a oferta por cuidado na saúde impõe obstáculos e desafios para lograr ou
mesmo vigorar como uma prática eficaz de cuidado com direito humano à saúde. A fixação
de parâmetros absolutos baseado em regras, medidas e padrões para nos orientarmos
no mundo que vivemos, desprezam a experiência (cotidiano – a vida das pessoas) 3, e
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incentiva a apolitia, ou seja impede o reconhecimento da pluralidade humana que somos,
que no sentido arenditiano significa negar a política como ação instituinte. Não obstante,
os estudos que se aproximam ainda mais do cotidiano das pessoas que buscam cuidado
e cuidam na sociedade atual, revelam que na configuração do direito humano à saúde,
torna-se possível visibilizar o surgimento de novos arranjos sociais, associativos, públicos,
por meio dos quais as questões éticos-politicas são recolocadas no centro da discussão do
provimento de cuidados , e é justamente nesse movimento que a responsabilidade emerge
como uma exigência de ação politica, necessariamente coletiva e pública. Entendemos
por responsabilidade como sendo um agir consistente vis-á-vis nossas ações públicas,
interações, opiniões cuja qualidade estaria comprometida pelo encorajamento, exercício e
cultivo de um ethos público, pois se refere a essa capacidade de sentir satisfação com aquilo
que interessa ao Outro e no espaço de sua visibilidade, ou seja, na vida em sociedade.
OBJETIVOS
Refletir criticamente a ideia de responsabilidade, a partir das contribuições da pensadora
Hannah Arendt, destacando sua dimensão axiológica para (re) pensar no campo da saúde,
como horizonte ético do cuidado e o cuidado como ação política da integralidade das ações
na saúde, sendo a “responsabilidade política” à ser conferido por este último, que não exime
a “responsabilidade pessoal” do sujeito em suas práticas cotidianas.
DESENVOLVIMENTO
Apoiada nas obras “A Vida do Espirito5 ” e a “Condição Humana6 ” da pensadora Hannah
Arendt – serão apresentadas as principais reflexões sobre os nexos axiológicos entre
cuidado e responsabilidade, a partir de quatro questionamentos: o primeiro diz respeito
à responsabilidade e a decisão na produção do cuidado na saúde, no sentido reatar os fios
soltos do modo de viver publicamente em contraposição à burocratização e utilitarismo,
tomando a “política de humanização” como caso analise; o segundo consiste em discutir
sobre a busca por cuidado (demanda) como condicionante de saúde, problematizando a
perspectiva participativa e inclusiva do cidadão, assim como suas formas de organização
de representação na formulação e na efetivação do direito à saúde, o terceiro se refere aos
efeitos do progresso cientifico e tecnológico sobre difícil conciliação entre ética e técnica,
fruto da dependência recíproca entre tecnologias educacionais e de saúde e o quarto que
se relaciona a produção do comum na atividade do “cuidar” e os desafios que são impostos
pela produção do conhecimento sobre cuidado, que capaz de criticar as clássicas dicotomias
entre subjetividade e objetividade, individual e coletivo, preventivo e curativo, forjando uma
nova teoria da humanidade (ou da solidariedade?) operando a desconstrução de saberes
fatiados, que cortam as práticas em pedaços, fragilizando ainda mais a vida, a existência no
mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A propositura desse trabalho consiste uma abertura de possíveis diálogos entre concepções
teóricas metodológicas das pesquisas em saúde distinta, que tenham em comum a valorização
epistemológica da “experiência” como uma fonte de exercício do pensamento com origem
na realidade dos acontecimentos7 . Crescem as abordagens analíticas sobre o cuidado
no campo da saúde sob o eixo efetividade –eficiência, que por muitas vezes tem seguido
a lógica da economia política (técnico-cientifica) vigente, marcada pela fragmentação,
servindo aos Estados capitalistas a justificativa social de se desresponsabilizarem do dever
de garantir o direito à vida dos cidadãos, com flagrantes de violação de direitos humanos.
Pareceu-nos pertinente que refletir sobre uma ética da responsabilidade, no intuito de
alargar nossa mentalidade epistêmica para compreensão sobre as demandas e necessidades
requeridas por grupo populacionais vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade que tem
na igualdade o le motive para ampliação do escopo conceitual e metodológico pesquisas
em saúde. Nesse sentido apostamos que as contribuições do pensamento arendtiano
sobre pluralidade humana nos permitirá adensar esse debate sobre a ideia de igualdade,
pela sua objetividade em buscar distinções entre as esferas “social e politica” destacando
espaço público do direito à ter direitos. Isto não quer dizer haja a possibilidade de outros
pontos de vistas epistemológicas como aquelas advindas da fenomenologia schutziana,
que em seu turno nos oferecer subsídios debate sobre a tema igualdade, a partir dos com
elementos do mundo da vida, dos atores, nos contextos que se inserem e nas subjetividades
que os sustentam. Acreditamos que tal aposta pode contribuir para o fortalecimento da
a identidade epistemológica da pesquisa qualitativa em saúde ibero americana, mas sem
abrir mão de sua dimensão ética-pedagógica-formativa que no caso brasileiro no serve a
própria democratização o conhecimento, pela visibilidade de ações pensamentos no intuito
de combatermos o desrespeito a dignidade humana daquelas populações mais vulneráveis.
PALAVRAS-CHAVE
A saúde coletiva tem essa responsabilidade vicária com o mundo da vida, pois se trata
de um mundo que inclui a vida daqueles que cuidam, dos que são cuidados e daqueles
que ensinam e aprendem a cuidar. Amor Mundi no sentido arendtiano do termo, significa
justamente ver o mundo pelo ponto de vista do Outro, ensinando e aprendendo, per se, é
uma ação política por excelência8
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USO DO DIÁLOGO DELIBERATIVO PARA PRÁTICA, POLÍTICA
E PESQUISA EM SAÚDE: UMA REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
Acosta, A M (Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) , Porto Alegre, RS, Brasil), Oelke, N D (University of
British Columbia, Okanagan Campus (UBCO), Canadá), Lima, M A D S (Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 2083

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem-se destacado a importância de utilizar resultados de pesquisa na
tomada de decisão sobre problemas ou questões que afetam os sistemas de saúde. Entretanto,
existem poucas experiências e modelos para apoiar intervenções baseadas em evidências
nas políticas e práticas de saúde. Assim, identifica-se a necessidade de desenvolvimento de
abordagens inovadoras que melhorem o uso dos resultados de pesquisas para formulação
de práticas e políticas de saúde baseadas em evidências.1 Uma estratégia bastante eficaz
para esse propósito é o diálogo deliberativo, que envolve conversações propositadas e
facilitadas entre pessoas interessadas para alcançar consenso sobre prioridades em serviços
de saúde e decidir coletivamente sobre estratégias para ação utilizando síntese de evidências
de pesquisas e experiência contextual. Embora seja reconhecido como uma estratégia de
translação do conhecimento, também tem potencial para ser uma abordagem para coleta
de dados em pesquisa qualitativa.2
OBJETIVOS
Este estudo visa discutir e refletir sobre concepções teóricas e metodológicas no uso do
diálogo deliberativo e sua contribuição para prática, política e pesquisa em saúde.
DESENVOLVIMENTO:
O diálogo deliberativo é uma estratégia que envolve indivíduos, comunidades e instituições
no uso de conhecimento científico para realizar mudanças fundamentadas.3 As mudanças
desenvolvidas por meio desse método compreendem os conhecimentos técnicos e do
mundo real e, portanto, são mais legítimas, viáveis, melhor enquadradas, mais responsáveis e
inclusivas.4 Na sessão de diálogo deliberativo, os participantes recebem informações científicas
sobre um tema específico, discutem e consideram os pontos de vista uns dos outros e juntos
desenvolvem uma decisão final ou recomendação de ação.2 As principais características
desse método são: 1) seleção cuidadosa dos participantes para uma representação justa
de pessoas interessadas (stakeholders) para garantir múltiplas perspectivas; 2) elaboração
de documento de leitura prévia com síntese de evidências científicas para proporcionar
informação apropriada, acessível e resumida das evidências sobre a questão em discussão;
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3) facilitação com moderador neutro e habilidoso, que assegure uma deliberação segura
e auxilie os participantes a expressar suas ideias e atingir os objetivos da sessão; 4) uso de
abordagens inovadoras para atividades grupais que possam extrair as visões mais profundas
dos participantes sobre o tema e fornecer uma forma para que as pessoas se vejam como
atores para transformar a realidade de maneira crítica; 5) análise de dados com métodos
integrados que equilibrem estratégias analíticas com lentes interpretativas, e 6) avaliação
rigorosa da representação (participantes), procedimentos da reunião, síntese de evidências
fornecida, bem como o impacto nos resultados e decisões decorrentes da reunião.2,5 É
importante considerar o tempo disponível para realizar o encontro, uma vez que o diálogo
deliberativo pode ocorrer durante uma única sessão ou várias sessões, o que depende
principalmente do contexto e do tópico em discussão.2 Para fins de registro, a reunião
pode ser gravada em vídeo, áudio ou fotografada (com o consentimento dos participantes).
Resultados de álbuns seriados e outros produtos da reunião devem ser coletados para
posterior análise. Moderadores e observadores podem tomar notas durante toda a sessão,
as quais serão incluídas no material para análise.2 Realizar um diálogo deliberativo é um
processo complexo e requer planejamento importante antes, durante e após a sessão de
reunião.2 Apesar disso, considera-se que esse método pode ser usado como estratégia para
coleta e síntese de dados em investigações que pretendem aproximar a pesquisa da ação,
sendo uma alternativa aos métodos tradicionais de questionários, entrevistas e grupos
focais para coleta de dados.3 Os pesquisadores que usam o diálogo deliberativo geram
dados coletivos, porque os participantes juntos criam um novo entendimento através da
combinação de evidências sintetizadas e seu próprio conhecimento tácito.2-3
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Princípios de diálogo deliberativo têm sido utilizados para a tomada de decisão política,
com pouco uso para prática clínica. Seu uso pode ser uma experiência única para o campo
da saúde, contribuindo para mudanças nas práticas e políticas. Também pode ser utilizado
como estratégia para coleta dados em pesquisa qualitativa, como uma nova forma de
construir conhecimento científico. Diálogo deliberativo é uma abordagem inovadora que
pode proporcionar profissionais mais críticos-reflexivos e viabilizar práticas baseadas em
evidências e melhores resultados de saúde. Como método de pesquisa qualitativa em saúde,
é uma nova forma de construir conhecimento científico.
REFERÊNCIAS
1 Bick D, Chang YS. Implementation of evidence into practice: complex, multi-faceted and
multi-layered. Rev Esc Enferm USP. 2014 Aug; 48(4):578-83.
2 Acosta AM, Oelke ND, Lima MADS. Considerações teóricas do diálogo deliberativo:
contribuições para prática, política e pesquisa em enfermagem. Texto contexto - enferm.
2017; 26(4): e0520017.
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3 Plamondon KM, Bottorff JL, Cole DC. Analyzing data generated through deliberative
dialogue: bringing knowledge translation into qualitative analysis. Qual Health Res. 2015
Nov; 25(11):1529-39.
4 Carman KL, Mallery C, Maurer M, Wang G, Garfinkel S, Yang M, et al. Effectiveness of public
deliberation methods for gathering input on issues in healthcare: results from a randomized
trial. Soc Sci Med. 2015 May; 133:11-20.
5 Boyko JA, Lavis JN, Abelson J, Dobbins M, Carter N. Deliberative dialogues as a mechanism
for knowledge translation and exchange in health systems decisionmaking. Soc Sci Med.
2012 Dec; 75(11):1938-45.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa participativa baseada na comunidade. Saúde baseada em evidências. Formulação
de políticas. Pesquisa qualitativa em saúde.

PESQUISA CONVERGENTE-ASSISTENCIAL E MATERIALISMO
HISTÓRICO DIÁLETICO: CONVERGÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS
Coelho, A P F (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Palmeira das Missões, Palmeira das
Missões, RS, Brasil), Beck, C L C (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil), Silva, R M
(Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2603

INTRODUÇÃO
A PCA consiste em um referencial metodológico que se aproxima dos conceitos das
metodologias participativas. A sua primeira versão foi publicada em 1999 no livro Pesquisa
em enfermagem: uma modalidade convergente-assistencial pelas enfermeiras brasileiras
Mercedes Trentini e Lygia Paim, docentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). O livro foi reeditado em 2004 e, mais recentemente, em 2014.
A PCA propõe a convergência entre as ações de pesquisa e ações de assistência à saúde.
O objetivo principal consiste em elucidar necessidades de saúde e planejar/concretizar
mudanças na prática assistencial, em especial, da enfermagem.1
OBJETIVOS
Discutir a convergência epistemológica da PCA com a corrente filosófica do materialismo
histórico-dialético.
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DESENVOLVIMENTO
A PCA é considerada um delineamento híbrido, pois ela sustenta-se na convergência entre
duas linhas de ação: a prática de enfermagem e a prática de pesquisa. Essas linhas têm seguido
as tendências filosóficas ora do objetivismo, ora do subjetivismo. As autoras acrescentam,
ainda, que a PCA aproxima-se dos paradigmas da complexidade e do construtivismo
social.1 A palavra complexidade é oriunda da expressão latina complectere, significando
trançar, enlaçar. Ela foi desenvolvida, inicialmente, por Edgar Morin, e propõe uma visão da
realidade como sistemas, nos quais é impossível conhecer o todo sem conhecer as partes,
e é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo.2 O paradigma da complexidade
possui ressonâncias com as discussões acerca da educação, estabelecendo pressupostos de
uma educação emancipadora, favorecendo reflexões sobre o cotidiano, questionamentos
e a transformação social. Assim posto, esse paradigma possibilita que seja visualizada a
complexidade do real e que sejam aceitas as ambivalências, as contradições e as incertezas
em todas as dimensões.3 Já o termo “construtivismo” provém do termo latino struere, que
significa construir, organizar, dar estrutura. Apresenta o processo do conhecimento como
a organização ativa por parte do sujeito a partir do material que lhe é fornecido pelos
sentidos. O sujeito constrói as suas representações do mundo de maneira proativa, ou seja,
não se limita à recepção passiva dos estímulos, mas reage a elas, interpreta-as e transformaas.4 O Construcionismo Social possui três principais pressupostos: a realidade é dinâmica,
não possuindo essência ou leis imutáveis; o conhecimento é uma construção social; o
conhecimento tem consequências sociais. De acordo com esse pensamento, o homem
constrói o seu conhecimento acerca do mundo a partir da interação social.4 Observa-se
que tanto o paradigma da complexidade quanto o do construcionismo social apresentam
elementos comuns. Dentre eles, elencam-se a dimensão social como um fator de destaque,
considerado, por um lado, um determinante do pensamento, do conhecimento e do ser
humano, e, por outro lado, um fator que pode ser constantemente transformado; o caráter
dialético, representado pelas possibilidades de construção, transformação, contradição e
inter-relação entre o homem e a realidade na qual este vive. Levando em consideração essa
justaposição entre ambos os paradigmas, considera-se que a PCA pode ser articulada a teorias
ou marcos teóricos que possuam convergência epistemológica com a corrente teóricofilosófica do materialismo histórico-dialético. O materialismo histórico-dialético caracteriza
um movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens no
convívio social que concebe o princípio da contradição. Movimentar o pensamento significa
refletir sobre a realidade a partir do empírico (a realidade como está posta) e, por meio de
abstrações, chegar ao concreto, ou seja, compreender o que há de essencial no objeto.5 O
materialismo histórico-dialético observa a realidade objetiva, ou seja, o concreto à luz das
transformações históricas e socialmente determinadas. Ele refuta as ideias da imutabilidade
e da universabilidade, as quais significam que os fenômenos ocorrem e explicam-se para
todas as sociedades e em todos os tempos de forma uniforme. Assim, o materialismo resgata
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as diferenciações determinadas pela inserção dos homens em classes sociais antagônicas.6
A interface do materialismo histórico-dialético na enfermagem dá-se na perspectiva de
que as dinâmicas que movem os homens também movem a assistência de enfermagem.
A enfermagem e a própria assistência não são somente objeto das transformações sociais,
mas também influenciam (concepção dialética) nelas. O enfermeiro e o indivíduo que
receberá o cuidado assumem-se como sujeitos de um mesmo processo de transformação e
que buscam horizontes concretos de saúde. Assim, o movimento é a captação da realidade
de saúde e de enfermagem de uma coletividade e de cada indivíduo, dentro de um contexto
social histórico, e a intervenção sobre essa realidade, em um movimento dialético contínuo
de interpretação-ação.6 Essas considerações permitem a convergência entre a PCA e a
corrente filosófica do materialismo histórico-dialético. A PCA está orientada pelo princípio da
expansividade que sustenta a flexibilidade do processo de pesquisa, abrindo possibilidades
para que o pesquisador possa, além de promover mudanças no contexto assistencial,
identificar temas novos para levar a efeito em outras reformulações teóricas1 (dialética entre
reflexão-transformação da realidade). A PCA pressupõe, ainda, que a convergência entre
prática assistencial e investigativa devem estar ancoradas na singularidade, no contexto e
nas demandas específicas do cenário de prática, convergindo também para a concepção
materialista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A PCA alinha-se a um conjunto de características teóricas que possibilitam sua convergência
epistemológica com o materialismo histórico-dialético. A compreensão destes aspectos
possibilita que pesquisadores dispostos a aplicar a PCA estejam instrumentalizados
teoricamente para a escolha de referenciais/marcos teóricos e ferramentas metodológicas
que possuam convergência com esta corrente do pensamento filosófico.
REFERÊNCIAS
1. Trentini M, Paim L, Silva DMGV. Pesquisa Convergente-Assistencial - PCA: delineamento
provocador de mudanças nas práticas de saúde. Porto Alegre: Moriá; 2014.
2. Morin E. Ciência com consciência. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2002.
3. Petraglia IC. Complexidade e auto-ética. ECCOS. 200; 2(1):9-17.
4. Castañon GA. Construtivismo e ciências humanas. Ciências & Cognição. 2005; 5:36-49.
5. Pires MFC. O materialismo histórico-dialético e a educação. Interface. 1997; 1(1).
6. Queiroz VM, Egry EY. Bases metodológicas para a assistência de enfermagem em saúde
coletiva, fundamentadas no materialismo histórico e dialético. Rev. Bras. Enferm. 1988;
41(1):26-33.
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CARTOGRAFIA DA REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE:
O CUIDADO NA REDE CEGONHA E REDE ONCOLÓGICA
Jorge, M S B (UECE, Fortaleza, CE, Brasil), Carvalho, M R R (UECE, Fortaleza, CE, Brasil),
Costa, L S P (UECE, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 1352

INTRODUÇÃO
Redes de Atenção à Saúde (RAS) objetivam promover a integração sistêmica de ações e
serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável
e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema de saúde em termos de
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica. Com isso, no âmbito
ministerial foram elencadas redes prioritárias, dentre essas a Rede Cegonha (RC) e a Rede
Oncológica (RO). A RC visa oferecer assistência à mulher no planejamento familiar, gravidez,
pré-natal, parto e puerpério (desde o parto até os 24 meses da criança). Já a RO preconiza
que a assistência à pessoas com câncer se desenvolva de maneira integralizada e articulada
entre os diversos serviços de saúde, incluindo todos os níveis de complexidade e suas devidas
redes sociais de apoio. Nesse ínterim, desenvolvem-se as redes rizomáticas ou Redes Vivas
(RV) que possuem caráter heterogêneo, com múltiplas conexões e entradas. Não há começo,
nem fim. O processo se desenvolve no meio, entre, com intercessões e fluxos, que agem pelo
princípio da ruptura, podendo ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também
retomado, de acordo com suas necessidades e possibilidades. Assim, construir cuidado em
rede não é uma tarefa fácil, pois não envolve apenas a dimensão de gestão de organização
da assistência, envolve processos intersubjetivos, culturais, sociais e, principalmente, um
processo político e histórico de transformações desde a macropolítica ao cenário cotidiano
do fazer saúde
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OBJETIVOS
Analisar a produção do cuidado nas RAS com ênfase para a RC e RO
MÉTODO
O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza como ferramenta de análise a
cartografia, que desenvolve-se de acordo com os processos que vão emergindo diante do
caminhar do pesquisador junto à usuária guia. Tal abordagem permite analisar a produção
do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde com ênfase para a RC e RO, bem como as redes que
se cruzam nesse cuidado e a produção de RV. Ressalta-se, que tais caminhos investigativos
permitem uma análise de conversação entre as narrativas que se expressam no devir
cotidiano de práticas de saúde com as políticas que se processam na construção histórica
do plano de atenção dessas duas redes. O estudo foi realizado nos dispositivos de cuidado
da RC e da RO, bem como no território de cuidado dos usuários das respectivas redes, em
Fortaleza-CE e em São Luís- MA. Participaram do estudo gestores, trabalhadores de saúde,
usuários do serviço de saúde e familiares. Em cada RAS foi selecionado um usuário guia,
estes foram selecionados por serem casos complexo segundo os profissionais de saúde.
Para produção dos dados foram utilizados documentos, entrevistas em profundidade,
observação sistemática, oficinas, diário de campo e usuário guia. Para a análise, dentro da
perspectiva cartográfica, utilizou-se a ideia e os princípios rizomáticos, como também a
ferramenta do fluxograma analisador de Merhy. Esse trabalho trata-se de um recorte de um
projeto nacional intitulado “Observatório Nacional da Produção de Cuidado”. Por envolver
seres humanos o mesmo respeitou as questões éticas da Resolução 466/2012, apresentando
parecer do Comitê de Ética de número 560.597, de 21 de março de 2014, do RJ
RESULTADOS
A cartografia se propõe como uma representação móvel e dinâmica de um complexo
processo ou percurso, o qual transforma o cotidiano de um grupo de trabalhadores, usuários
e até mesmo de uma instituição diariamente. Porém, o caráter fecundo deste instrumento
consiste em partir do que é cotidiano, o que por vezes encontra-se engessado. É a captura
do real e sua exposição que permitem a visualização da transformação que sofremos, sem,
no entanto, fazer juízo de valor. Faz-se necessário perceber a dimensão subjetiva daquela
dada produção sendo analisada, a partir das singularidades de cada sujeito inserido na
construção daquele processo. Desta forma, os usuários inseridos em cada rede de atenção
estudada apresentavam suas peculiaridades de cuidado, visto que cada sujeito é singular
no seu processo de saúde/doença. Assim os usuários não se limitavam a uma única rede de
atenção, pois a gestante (RC) estudada fazia uso de drogas (Rede de Atenção Psicossocial
- RAPS), já a usuária que descobriu o câncer de colo de útero (RO), apresentou quadro
depressivo precisando assim da RAPS. Destarte, os gestores e os profissionais de saúde não
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estavam atentos a essa dimensão em relação às conexões que as redes fazendo no percorrer
do usuário por ela. No estudo pode-se observar também que os gestores e profissionais não
tinham proporção da presença e importância das RV no cuidado dos seus usuários, pois
os mesmos faziam encaminhamentos informais “plano amigo SUS” para que seus usuários
acessassem os serviços de saúde mais rápido possível, conhecidas também como redes de
cuidado informal. As RV também são aquelas que foram produzidas pelo próprio usuário,
no estudo surgiu com maior frequência a religião/religiosidade com intensa ferramenta
de cuidado nessas duas redes. Outro personagem importante do estudo cartográfico é o
cartógrafo, pois ele torna-se sujeito In-Mundo, emaranha-se, mistura-se, afeta-se com o
processo de pesquisa, diluindo o próprio “objeto”, uma vez que se deixa contaminar com esse
processo, e se sujando de mundo, assim tornando o encontro do pesquisador e participante
do estudo cheio de afeto e afecções. Então, o estudo essas redes enfatizou a importância da
produção do cuidado integral para os usuários do SUS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou a importância da atuação das redes de forma integrada, conectada e
rizomática, bem como seus gestores e profissionais de saúde devem estar atentos a não
“aprisionando” o sujeito a sua “doença”, bem como não idealizar só as redes formais e ver
outros dispositivos de cuidado disponíveis nas RV. Assim tendo sempre em foco a produção
do cuidado de forma integral, acredita-se que a presente pesquisa contribua como
ferramenta propulsora, mostrando a potencialidade das experiências de vida, produção e
promoção da saúde
PALAVRAS-CHAVE
Cartografia., pesquisa qualitativa e Rizoma

VOLTAR AO ÍNDICE

258 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

SIMPÓSIO 15
Técnicas inovadoras na produção
e análise de dados na pesquisa qualitativa

MAPA FALANTE E ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM
ADOLESCENTES PUÉRPERAS: TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE
DADOS EM PESQUISA
Cremonese, L (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Ressel, L B (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), de Paula, C C (UFSM, Santa
Maria, RS, Brasil), Wilhelm, L A (Unicruz, Santa Maria, RS, Brasil), Prates, L A (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Barreto,
C N (Ulbra, Santa Maria, RS, Brasil), Demori, C C (UFPel, Santa Maria, RS, Brasil), da Silva, S C (UFRGS, Porto Alegre,
RS, Brasil)

ID: 1290

INTRODUÇÃO
O Mapa Falante (MF), como técnica de produção de dados em pesquisa, se configura em
uma produção artística pelos próprios participantes do estudo. Consiste na construção de
um mapa desenhado de modo individual ou coletivo, com o intuito de descrever as relações
com o meio social, relacionando com pessoas e/ou com instituições. O MF é considerado
uma técnica de criatividade e sensibilidade para produzir dados em pesquisas na área
da saúde, com destaque na enfermagem. Inclusive, possibilita a conjugação com outras
técnicas, como a entrevista. Dentre os tipos de entrevista, a semiestruturada permite que a
pesquisadora faça as adaptações necessárias na medida em que os dados são produzidos
junto aos participantes. Essas técnicas, quando aplicadas no contexto de adolescentes
puérperas, podem ser utilizadas para promover a sensação de informalidade, o que
contribui com a fluidez da produção de dados por uma população que, por características
da própria fase da adolescência, caracteriza-se por falar pouco individualmente, mas que
se expressa entre os pares. Salienta-se que ao vivenciar o puerpério na adolescência,
algumas dificuldades e inseguranças podem emergir. Quando isso acontece, contar com
o apoio social pode repercutir em uma vivência com significados positivos do período,
especialmente nos casos em que se evidencia o apoio da família e da equipe de saúde. Frente
a isso, torna-se importante a realização de pesquisas que busquem aprimorar a atenção
à saúde às adolescentes puérperas, sendo então, pertinente a realização de trabalhos que
permitam conhecer o apoio social, buscando perspectivas contributivas para a saúde e para
o fortalecimento das relações interpessoais.
OBJETIVOS
Refletir acerca da utilização do mapa falante combinada a entrevista semiestruturada em
investigação qualitativa com adolescentes puérperas.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 259

SIMPÓSIO 15
Técnicas inovadoras na produção
e análise de dados na pesquisa qualitativa

DESENVOLVIMENTO
A reflexão teórico-metodológica decorreu de uma dissertação de mestrado intitulada “Apoio
social na vivência do período gravídico-puerperal percebido pela puérpera adolescente”
defendida em 2017, no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob
parecer número 1.538.235. Para produção de dados, primeiramente buscou-se o acesso
as potenciais participantes da pesquisa, apresentação da pesquisadora e dos objetivos da
pesquisa, convite para participar da produção de dados e consentimento. Então, realizouse a entrevista semiestruturada e, após apresentou-se a questão para confecção do MF: em
quais lugares e de que pessoas você recebe apoio? Por fim, foi apresentada a produção
artística com explanação da própria participante. O MF foi confeccionado individualmente,
por ser considerado como potente instrumento para fazer uma leitura da realidade, a partir
de suas múltiplas dimensões. Ao construí-lo, as participantes realizaram uma representação
de como estava sendo organizado o apoio social em suas vivências. Dessa maneira, por meio
da combinação das duas técnicas de produção de dados, foi possível obter um panorama da
importância do apoio social oferecido às adolescentes no processo de tornar-se mãe. Neste
sentido, a pesquisa teve como resultado que as adolescentes que contaram com o apoio das
pessoas da sua rede de relações, sentiram-se mais seguras para vivenciar a experiência de ser
mãe. Os tipos de apoio ofertados foram divididos entre instrumental, emocional, informativo
e de reforço. O apoio mais ofertado às adolescentes deste estudo foi o instrumental, sendo
também o mais significativo, pois as principais dificuldades foram solucionadas ao receber
esse apoio. Para isso, de maneira geral, pessoas da família, próximas geograficamente, se
encarregaram de ofertar esse apoio. O apoio emocional foi considerado importante por
contribuir com a segurança e autoestima das adolescentes, visto que elas se sentiram
amparadas, diminuindo a sensação de solidão. O apoio informativo ajudou na prevenção de
dificuldades, pois ao serem orientadas pelos profissionais de saúde e trocarem conhecimento
no grupo de gestantes, elas seguiram as orientações, o que pode ter prevenido possíveis
dificuldades. Já o apoio de reforço, se demonstrou discreto neste estudo. Por outro lado, os
resultados demonstraram que a falta de apoio à algumas adolescentes, causou frustração e
sobrecarga emocional. Isso adveio do sentimento de que os cuidados com o bebê estavam
totalmente sob suas responsabilidades, exacerbando seus medos e inseguranças para
assumir o novo papel social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas de entrevista semiestruturada e mapa falante se complementaram na produção
de dados da pesquisa. A entrevista permitiu às participantes discorrerem livremente acerca
do objeto de investigação e o mapa falante possibilitou uma síntese ilustrativa das narrativas,
além de convergir com a preferência daquelas adolescentes que preferiram expressar
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seus sentimentos por desenhos e frases. Cabe salientar que a utilização dessas técnicas
proporcionou o enriquecimento dos dados produzidos, pois foi possível a visualização e
relato da vivência do período gravídico-puerperal. Como contribuições para a prática
assistencial, esses resultados demonstram a possibilidade, inclusive, do profissional de
saúde utilizar a técnica do mapa falante em sua prática assistencial, visto a possibilidade de
proporcionar conhecimento ampliado dos projetos de vida e aspirações das adolescentes,
para então, organizar um plano de cuidado individual e de acordo com as subjetividades.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Metodologia, Coleta de dados.

ESTRATÉGIA CONTRAFACTICA: UNA PROPUESTA DE
INNOVACION METODOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE
ARGUMENTOS
Huepe Ortega, G V (Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile)

ID: 2048

INTRODUÇÃO
El presente trabajo da a conocer la Estrategia Contrafáctica (EC) como herramienta
metodológica para la producción de datos de tipo argumentativo, que fue diseñada en el
marco de la investigación “Eutanasia en Chile: Estudio cualitativo sobre la argumentación
moral de médicos de la Universidad de Chile”, desarrollada durante el 2016 y 2017 por Huepe
(1). Considerando como antecedente el marco regulatorio chileno que prohíbe la práctica
médica de la eutanasia, se presentó la necesidad de idear una estrategia que permitiera
acceder a argumentos que sustentan las posiciones frente a temas de connotación valórica
y moral, los cuales son de difícil acceso cuando la deseabilidad social o normativa vigente
inundan la reflexión por parte de actores que cumplen un rol público en estos temas. El
término contrafáctico significa contrario a los hechos. Corresponde a temas de ficción, a
pensamientos sobre alternativas imaginarias, en tanto “enunciado condicional que sostiene
(lo que parece ser) un antecedente objetivamente falso” (2 p38). En el origen del estudio del
pensamiento contrafáctico se entrelazan filosofías de la lógica, del lenguaje, de la ciencia y
ontología, cuyo interés residía en la posibilidad de deducción lógica a partir de este tipo de
afirmaciones (3). En la filosofía moderna en cambio, se ha avanzado hacia la reflexión de la
importancia de comprender que las personas son capaces de considerar y hablar de otros
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mundos, lo que desde la psicología puede ser comprendido como “la capacidad de comparar
una situación con una alternativa imaginaria” (4 p11). En base a lo anterior y en término
metodológicos, la EC puede incorporarse en procesos de producción de datos con enfoque
cualitativo, como entrevistas individuales y grupales, donde se confronta al entrevistado
con situaciones ficticias como medio para que compare, reflexione y argumente sobre su
posición en relación a un determinado asunto.
OBJETIVOS
Dar a conocer la Estrategia Contrafáctica como herramienta metodológica para la producción
de datos cualitativos de tipo argumentativo, describiendo su aplicación como técnica de
entrevista individual.
DESENVOLVIMENTO
En la investigación citada sobre Eutanasia en Chile (1), la EC fue utilizada como técnica
de entrevista individual por medio de la adaptación de la entrevista en profundidad,
tradicionalmente comprendida como encuentros reiterados cara a cara orientados a
la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones (5). Las adaptaciones realizadas se refieren a tres aspectos: 1. Guión
temático. La EC implica exponer al entrevistado a situaciones hipotéticas e intencionalmente
contrarias a lo que ha ido describiendo, de manera que realice un mayor esfuerzo reflexivo
para argumentar sus posiciones sobre el asunto tratado. De manera complementaria y para
asegurar acceder a argumentos razonados, es posible generar preguntas auxiliares que
faciliten el proceso comunicativo, otorgando así al investigador insumos concretos para
el desarrollo de una entrevista fluida que no dependa exclusivamente de su capacidad
de improvisación para exponer al entrevistado a situaciones contrafácticas. En el caso del
estudio sobre Eutanasia (1), se construyó una sección del guión temático en base al ejercicio
de formular una Ley de Eutanasia asumiendo el entrevistado el rol de legislador en Chile. 2.
Situación argumentativa. Reconociendo que la entrevista en investigación no constituye un
intercambio social espontáneo, sino más bien uno artificial a través del cual el entrevistador
crea esta situación concreta (6), se espera lograr una situación de entrevista caracterizada
por la argumentación, comprendida como “toda actividad de hacer aserciones, desafiarlas,
apoyarlas con razones, criticar esas razones, rebatir esas críticas, y así sucesivamente”
(7 p12). Para ello, la EC considera que el entrevistador asuma un rol más activo al que
tradicionalmente se le otorga en la entrevista en profundidad, aumentando la cantidad
de intervenciones de tipo contrafácticas, presentando críticas y rebatiendo afirmaciones
realizadas por el entrevistado, con el fin de promover la reflexión y fundamentación
sobre sus propios planteamientos. Como consecuencia, se prevé como posibilidad que
el entrevistado tome una actitud de desconfianza o recelo frente al entrevistador, dada la
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confrontación a situaciones ficticias o por verse expuesto a contradicciones en sus propios
argumentos. Esta situación argumentativa, parte fundamental de la EC, puede constituir
un riesgo en el establecimiento de un adecuado rapport, lo que en última instancia puede
afectar la calidad de los resultados. Frente a esto, y en la medida que el entrevistador sea
consciente de esta posible dificultad, se recomienda anticiparse utilizando diversas tácticas
comunicativas en pro de minimizar este riesgo, como por ejemplo explicitar al momento
del contrato comunicativo y en el transcurso de la entrevista, que se asumirá dicho rol
provocador como parte de la estrategia metodológica del estudio. 3. Número y duración
de los encuentros. Como ya fue mencionado en su definición, la entrevista en profundidad
contempla un número reiterado de encuentros cara a cara, así como en térmicos fácticos es
posible advertir que la duración es más extensa que otras técnicas de entrevista cualitativa.
En el marco de la EC, se espera que el propósito de la entrevista se logre en un tiempo más
acotado e idealmente en solo un encuentro. Sin embargo, como esta estrategia constituye
una innovación metodológica, solo se expone este último punto como un aspecto deseable
y a tener en consideración para el diseño del guión temático y puesta en marcha de la
situación argumentativa, lo que debe ser evaluado conjuntamente una vez que se inicie el
trabajo de campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La EC aplicada como técnica de entrevista en el estudio de Eutanasia (1), demostró ser
efectiva para la producción de argumentos, logrando incluso el reconocimiento por
parte de varios entrevistados que el ejercicio contrafáctico y situación argumentativa les
exigió un mayor esfuerzo reflexivo para fundamentar sus posiciones sobre el tema moral
abordado. En términos procedimentales, las entrevistas duraron en promedio 1 hora 15
minutos, lográndose su propósito en un solo encuentro, lo que habla de las ventajas de la
implementación de la EC en estudios que buscan lograr profundidad y riqueza de datos,
pero en tiempos más acotados.
PALAVRAS-CHAVE
Estrategia Contrafáctica, Producción de Datos, Argumentación, Innovación Metodológica
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ABORGAGEM QUALITATIVA NA ANÁLISE
DA REPRODUÇÃO HUMANA: PERSPECTIVAS
DA AUTONOMIA PRIVADA E A CONSTRUÇÃO
DOS SIGNIFICADOS NA MEDICALIZAÇÃO DA VIDA
Moás, L d C (Rio de janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vargas, E P (Rio de janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1275

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar a partir de uma abordagem qualitativaalgumas
reflexões sobrea reprodução humana como um importante tema da bioética e do
biodireito na medida em que se observa o predomínio dos estudos biomédicos no campo
da Reprodução Medicamente Assistida. Tal abordagem encontra-se informada pela
perspectiva da autonomia privada, compreendida como o poder reconhecido ou atribuído
pelo ordenamento jurídico para que os indivíduos possam regular seus próprios interesses,
combinada à perspectiva socioantropológica no que tange à compreensão dos sentidos
e significados por estes atribuídos. Tal perspectiva de natureza qualitativa considera, em
seu desenho metodológico, o exame de um conjunto de valores, princípios e normas
jurídicas contemporâneas que alegam proteção da vida humana, disciplinando as práticas,
as intervenções e os mecanismos que propiciam a manipulação do corpo biológico e
social, mecanismos estes no qual se encontram diretamente implicadas as tecnologias que
visam a reprodução. O Biodireitoapresenta-se como um novo campo do saber, qual seja,
a abordagem do Direito relacionada, sobretudo às inovações biotecnológicas sendo uma
das temáticas mais recorrentes neste campo a da reprodução medicamente assistida. A
reprodução humana e as intervenções médico-tecnológicas sobre ela (aborto, diagnóstico
genético, pesquisa com embriões, etc.) constituem um terreno sobre o qual o discurso
bioético se espalhou e demandou neste debate a presença dos juristas. Trata-se, portanto,
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de um novo ramo do direito alinhado à abordagemqualitativadas questões envolvendo vida
e reprodução humana mediante a insuficiência da legislação do passado etenho em vistaa
ótica dos envolvidos. Quatro princípios são considerados na abordagem e discussão de
dilemas éticos e morais na área da saúde: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça,
que dizem respeito, grosso modo, ao compromisso do médico com a realização do melhor
para o paciente na clínica e na pesquisa, ao respeito à autonomia individual (consentimento
esclarecido) e à alocação de recurso em serviços de saúde. No campo da reprodução
medicamente assistida há avanços na área da biotecnologia a serem problematizados em
relação a estes princípios, em especial, os implicados com a medicalização da vida, por conta
da oferta de inúmeros serviçosmédicos às diferentes fases da existência humana.
OBJETIVOS
O tema da liberdade de escolha se apresenta como um dos mais relevantes relacionados a
esta questão. Inúmeras são as temáticas envolvendo o corpo (cirurgia de transgenitalização),
partes separadas do corpo (doação de órgãos), integridade física e saúde (obrigatoriedade ou
não de transfusão de sangue em pessoas que em virtude de convicções religiosas a recusam);
integridade (higidez) psíquica (internações compulsórias em comunidades terapêuticas e
outras instituições asilares); direitos reprodutivos (acesso às tecnologias reprodutivas), que
apresentam o mesmo pano defundo: a partir do consenso sobre a limitação da autonomia
da vontade do indivíduo, permanecem sem respostas algumas indagações: quais são os
limites; quem está autorizado a impor tais limites e, não menos importante: quais os critérios
utilizados para cercear a liberdade de escolha e evitar a ingerência externa de terceiros,
como os parentes e os próprios médicos.
MÉTODO
Há importante aproximação com as liberdades individuais, percebidas através do respeito
às escolhas e decisões da pessoa no que tange a sua esfera privada de atuação. No entanto,
esta liberdade encontra limites, pois nenhum direito fundamental é absoluto sendoo acesso
às tecnologias reprodutivas e o consumo de reprodução assistida o objeto privilegiado de
nossas pesquisas. Há inúmeras razões para o destaque: 1) - revolucionou as noções seculares
de parentalidade; 2) - tornou possível a concepção e gestação de crianças prescindindo-se
de relações sexuais; 3) - impôs a revisão da noção e da lei que regulamenta o planejamento
reprodutivo e familiar.Até mesmo o direito à vida pode ser relativizado a depender dos
interesses em conflito, como por exemplo, quando há necessidade de sacrificar a vida do
feto (nascituro) para salvar a vida da mãe (gestante).
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RESULTADOS
No que tange especificamente à reprodução assistida, trata-se de um processo complexo
onde se encontram presentes diferentes atores e perspectivas, o que inclui a presença
de saberes não médicos atuantes neste cenário nem sempre problematizados. Além da
atuação dos saberes médicos (e biomédicos) na partilha de tarefas no processo reprodutivo,
envolvendo profissionais, indivíduos e casais, os saberes psicológicos têm sido acionados
pelos profissionais da medicina reprodutiva em face aos limites, em alguns casos, da
biologia para a definição dos diagnósticos médicos. Outro aspectoimplicado diz respeito a
ausência de lei para regulamentar as técnicas - o que vem sendo feito exclusivamente pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM). Também não é possível desconsiderar neste debate: a
naturalização do corpo reprodutivo, em especial das mulheres; a privacidade e a intimidade
dos indivíduos e dos casais que consomem qualquer uma das técnicas de reprodução
assistida; a autonomia, no sentido de liberdade de escolha no que tange ao exercício da
sexualidade e da reprodução; as políticas públicas de saúde. Além disso, a fragilidade dos
registros médico-sanitários decorrente da ausência de regulamentação sobre reprodução
assistida no Brasil contribui para a falta de informação adequada também sobre a eficácia
dos procedimentos utilizados, apesar dos dados estatísticos indicarem o vertiginoso
aumento das taxas de sucesso. Além disso, as técnicas de reprodução assistida, apesar de não
constituírem mais uma novidade junto a área médica e também no meio social, implicam
em riscos de diversas ordens, em especial, àmulher. Em várias etapas do procedimento pode
ocorrer o agravamento da vulnerabilidade demandando a abordagem do que a literatura
jurídica vem construindo como o “dever de cuidado” - dada a preocupação com a tutela da
pessoa e sua integridade. É igualmenteimportante o debate sobre vulnerabilidade a partir
do consenso sobre anecessidade de conferir proteção especial às pessoas atingidas em sua
dignidade (vulneradas) em razão de condições adversas ou de ordem psicofísica, social e/
ou econômica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da reprodução humana a partir de uma abordagem qualitativa apresenta fecundas
flexões tendo em vista, como já sinalizado, a forte presença do discurso biomédico no debate
sobre o tema. Tema pertinente aos campos da bioética e do biodireito, tal abordagem traz
uma relevante contribuição às questões envolvidas na reprodução humana considerandose a ótica dos envolvidos.
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QUESTÕES ÉTICAS NO ATENDIMENTO À SAÚDE DE PESSOAS
LGBT
da Silva, A L R (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Finkler, M (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Molina, L R (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Moretti-Pires, R O (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1801

INTRODUÇÃO
Estudos apontam que introjetos socioculturais fundamentados na LGBTfobia e na
heteronormatividade permeiam os atendimentos em saúde, o que resulta em assistência
de pouca qualidade e insuficiente, prejudicando o acesso das pessoas LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais) à saúde (1-4). Nesse sentido, vivências de preconceito e
discriminação, além das inúmeras iniquidades em saúde, contribuem para que as pessoas LGBT
se encontrem em uma importante situação de vulneração, sustentada pelas normas morais
vigentes nas sociedades contemporâneas. Significa dizer que, para além da vulnerabilidade
a qual todas as pessoas estão submetidas, vivenciam ou encontram-se submetidos a
condições concretas de carências ou danos pela falta de suporte, principalmente por parte
do Estado, havendo insuficientes condições para o exercício da autonomia e da cidadania (5).
A Bioética Cotidiana, proposta por Giovanni Berlinguer, constitui um importante referencial
reflexivo que aponta caminhos e ajuda a analisar criticamente os problemas éticos que
permeiam questões de vida e saúde, podendo-se incluir em sua pauta as situações atreladas
às questões de gênero, discriminação e exclusão social. Assim, sob o olhar da Bioética
Cotidiana a problemática da atenção à saúde da população LGBT se configura como uma
questão de ordem ética (6).
OBJETIVOS
A partir desse contexto de vulneração, discriminação e exclusão social, objetivou-se analisar
as questões éticas implicadas na assistência à saúde das pessoas LGBT no âmbito da Atenção
Básica à Saúde (ABS), levando-se em consideração que a discussão e o conhecimento desta
realidade podem contribuir no debate para políticas públicas promotoras de inclusão e
reconhecimento, principalmente na área da Saúde e da Educação.
MÉTODO
Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
da Universidade Federal de Santa Catarina (CAAE: 57917516.0.0000.0121), esta pesquisa
de abordagem qualitativa foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com 15
trabalhadores(as) de duas Unidades Básicas de Saúde (dois agentes comunitários de saúde,
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cinco auxiliares ou técnicos de administração, enfermagem ou saúde bucal , três cirurgiõesdentistas, três enfermeiros e dois médicos) da Secretaria Municipal de Florianópolis, SC.
Os dados foram analisados utilizando-se a técnica de Análise Temática de Conteúdo com
auxílio do software Atlas.ti®7.5.16, e interpretados a partir da Teoria do Reconhecimento
de Nancy Fraser e da Bioética Cotidiana. Após leitura flutuante das entrevistas transcritas,
iniciou-se a codificação, originando 74 códigos que foram agrupados em 4 categorias, uma
delas intitulada “Problemas éticos”, cujos resultados são apresentados neste trabalho.
RESULTADOS
Os problemas éticos no atendimento à saúde das pessoas que não correspondem à cisheteronorma ocorrem principalmente na relação entre trabalhadores e usuários de saúde.
Consideraram-se como problemas éticos as questões relatadas pelos(as) trabalhadores que
de alguma forma se encontravam relacionadas às pessoas LGBT, prejudicando sua saúde,
expectativa de vida, ferindo sua humanidade, dignidade, qualidade de vida, e/ou seus
direitos sociais. Em outas palavras, os problemas éticos foram caracterizados por afetarem
direta ou indiretamente a atenção à saúde das pessoas LGBT. Os resultados revelaram,
então, diversos problemas, tais como o não reconhecimento, situações de constrangimento,
intolerância e negligência, invisibilização do preconceito e silenciamento das questões de
gênero e sexualidade, negação da identidade das pessoas trans e travestis, e desrespeito à
sua dignidade, bem como falta de reflexão ética e autocrítica por parte dos trabalhadores da
ABS. Os problemas éticos encontrados reforçam o sofrimento e as injustiças cotidianamente
acumuladas e, ao mesmo tempo, convocam o Estado ao imperativo ético de proteção aos
mais vulnerados, explicitada em políticas públicas, tanto na Saúde quanto na Educação.
Sociedades marcadas pela heteronormatividade julgam como imorais qualquer outra
orientação sexual, contribuindo, dessa forma, para uma abstenção de responsabilidade do
trabalhador de saúde, questão que sustenta a invisibilidade do preconceito com posturas
calcadas na cis-heteronormatividade e no machismo. A responsabilidade social na oferta de
serviços públicos e frente à produção de saúde em relação às pessoas LGBT pode ser pensada
como na Teoria do Reconhecimento de Nancy Fraser, buscando-se vencer as iniquidades e
injustiças sofridas diariamente. Tornar consciente os valores e desvalores compartilhados na
atenção à saúde das pessoas LGBT é um ponto crucial na formação profissional em saúde e
para a educação permanente dos trabalhadores da ABS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendeu-se que a atenção à saúde das pessoas LGBT é dificultada pela presença
de diversos entraves, os quais contribuem para a permanência do estado de vulneração
vivenciado pelas pessoas LGBT. Faz-se necessário então, a inclusão nas discussões em saúde as
questões de gênero e de sexualidade como construções sociais complexas, ampliando o olhar
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para além de uma visão binária de gênero. É importante ressaltar também a responsabilidade
do Estado brasileiro – que é laico – com o comprometimento desta perspectiva de mudança
moral, viabilizando políticas públicas que promovam o reconhecimento e a inclusão social,
assim como de medidas protetivas ao longo do processo. A bioética pode ser um importante
instrumento neste caminho, desde que fundamentada em uma concepção laica e crítica em
direção ao pluralismo moral.
REFERÊNCIAS
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Bioética 2015; 23(2):400-408.
4) Garcia CL, Albuquerque GA, Drezett J, Adami, F. Saúde de Minorias Sexuais do Nordeste
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Development 2016; 26(1):95-100.
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PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Bioética; Minorias Sexuais e de Gênero; Pessoas LGBT; Preconceito.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 269

SIMPÓSIO 16
Bioética
em saúde

A VISÃO DE MORAL DOS PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE E A HUMANIZAÇÃO
Lopes, P P (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Junges, J R (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Schaefer, R (Universidade do Vale do Rio dos Sinos
- Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Prudente, J (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo,
RS, Brasil), Mello, R F (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Silocchi, C
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Lepoldo, RS, Brasil), Souza, M (Universidade do Vale do Rio
dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Wingert, G (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São
Leopoldo, RS, Brasil)

ID: 1428

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Humanização (PNH) perpassa todos os processos e atores envolvidos
no Sistema Único de Saúde (SUS), visando desfragmentar e desverticalizar os processos
de trabalho na construção coletiva de saúde. A percepção dos profissionais sobre moral
na humanização interfere nas relações pessoais, nos processos de trabalho e na gestão,
estando diretamente ligada ao que é produzido na prática profissional. Assim, faz-se
importante diferenciar entre o instituído como prática corrente e o instituinte como análise
crítica correspondente aos conceitos de moral e de ética, a fim de contextualizar a discussão
deste estudo (Brasil, 2004). As reflexões dos profissionais acerca da moralidade de suas
práticas e ações determinam o modo de entender a humanização. Para a humanização,
entendida como ética dos serviços de saúde, é importante conhecer qual é a visão moral
dos profissionais e analisá-la eticamente a partir da compreensão de Weber, o qual traz a
diferença entre ética da convicção e ética da responsabilidade. A primeira está baseada em
ações bem-intencionadas, tirando do sujeito a responsabilidade dos resultados, já que o que
interessa é a manutenção da pureza da doutrina. Por sua vez, a ética da responsabilidade
pressupõe um sujeito que deve se responsabilizar pelas consequências de suas ações.
OBJETIVOS
A proposta deste estudo foi analisar a visão moral dos profissionais de uma Unidade Básica
de Saúde (UBS) e apontar suas implicações para a estratégia da humanização da assistência.
DESENVOLVIMENTO
O presente resumo é fruto de uma pesquisa inserida na linha de pesquisa “Vulnerabilidade
em Saúde e Bioética” do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa,
cuja coleta de dados realizou-se através de grupos focais. O universo empírico da pesquisa
foi definido intencionalmente, tendo presente as diferentes competências profissionais e o
maior tempo de serviço na unidade. O grupo focal era integrado por uma médica (M), um
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dentista (D), dois enfermeiros/as (E1 e E2), três técnicos/as de enfermagem (T1, T2 e T3), um
atendente da portaria (P), um encarregado do almoxarifado (A) e a gestora da unidade (G),
totalizando dez participantes escolhidos entre os cerca de sessenta que atuam na unidade,
mais o pesquisador/facilitador (F) da discussão focal. Foram feitas oito reuniões, de uma hora
e meia cada. As interações e discussões foram digitalmente gravadas e o texto transcrito
foi trabalhado e interpretado através da metodologia da análise discursiva. A análise do
discurso não trabalha com a codificação em categorias temáticas, como é o caso da análise
de conteúdo, mas em repertórios interpretativos que são conjuntos de diálogos interativos
que tecem discursivamente a realidade. O contexto da Unidade Básica de Saúde pesquisada
apresenta uma condição estrutural específica: ela engloba, além dos cuidados primários,
a emergência e o agendamento de especialidades, sobredeterminando a demanda. Uma
das diretrizes da PNH afirma que, para que se possa reforçar o conceito de clínica ampliada,
essencial para a efetivação do atendimento em atenção primária, é necessário que haja um
compromisso do profissional com o sujeito e seu coletivo, bem como a corresponsabilidade
de todos os atores envolvidos no processo de produção de saúde (Brasil, 2004). No discurso
dos profissionais emergem duas principais concepções acerca da moral: a primeira é a de que
uma atitude moral consiste em ter boas intenções; a segunda é a de que o importante são os
resultados, independentemente das intenções. Dessa forma, há uma alternância no discurso
do grupo entre agir conforme suas intenções e agir responsabilizando-se pelos resultados
da ação, prevalecendo uma percepção de moral baseada em princípios e convicções,
independente dos resultados. Faz-se necessário realizar uma análise ética sobre a moral,
utilizando-se os pressupostos da ética da convicção e da ética da responsabilidade segundo
Weber, 2003. Assim, a moral baseada na intenção, corresponde à ética da convicção, e a moral
baseada nos resultados corresponde à ética da responsabilidade. O discurso revela uma
antecipação defensiva para possíveis consequências indesejadas, pois eles enfatizam que
as suas práticas profissionais estão baseadas na ética da convicção, ou seja, da boa intenção.
Essa postura discursiva se relaciona com a realidade do cotidiano e com os processos de
trabalho centrados nos procedimentos e técnicas, bem como na formação centrada no fazer
de cada especialidade. A contraposição weberiana entre a ética de convicção e a ética de
responsabilidade fica evidenciada no momento em que alguns profissionais afirmam a ideia
de que, necessariamente, boas intenções acarretam “boas” consequências. Esta fala deixa
de lado a dimensão da responsabilização pelo processo de cuidado como um todo. Ainda
é afirmado que: “a consequência não é questão ética [...], mas de imperícia, de negligência
[...]”. Tal observação demonstra uma visão de que as consequências da ação têm relação com
procedimentos técnicos das ações em saúde, e não com uma postura ética. A humanização
não depende apenas da boa vontade do profissional, mas de seu comprometimento com
o processo de trabalho regido pela PNH. Neste sentido, a moral nas práticas da saúde não
pode estar fundada nas boas intenções dos profissionais, mas na responsabilidade em
assumir conjuntamente, como equipe multiprofissional, a gestão da unidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Resgatando a afirmação, proposta na introdução, de que a humanização é o eixo da ética nas
práticas de saúde, pois propõe movimentos instituintes de crítica e problematizações constantes
acerca das práticas em saúde (Brasil, 2004), pode-se verificar que existem contradições em relação
aos resultados obtidos na análise das interações discursivas dos profissionais pesquisados.
Segue-se disso que, nos repertórios analisados, evidencia-se um discurso instituído e cristalizado,
centrado na queixa, denunciando um conformismo com a situação do contexto de trabalho.
Considerando a relação entre moral e ética, observou-se que os profissionais constroem um
discurso moralista acerca da Humanização, analisando suas próprias práticas, ficando distante
de uma visão crítica que possibilitaria uma postura ética.
PALAVRAS-CHAVE
Ética. Moral. Atenção Primária á Saúde. Humanização da assistência. Responsabilidade social.

PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE E BIOÉTICA NARRATIVA:
UMA REFLEXÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA
Saioron, I (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ramos, F R S (Uniersidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Schneider, D G (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Manchola-Castillo, C (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Barth, P (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1501

INTRODUÇÃO
Pode-se entender a narração como um instrumento de conhecimento, prática, ação e
exposição da vida humana, e a ética como a maneira pela qual se tenta realizar os projetos
de vida, por meio do exercício constante de fazer escolhas (decisões) morais. Nessa
perspectiva, falar de bioética narrativa não se trata de nada menos que de examinar a
complexidade da vida humana, tendo a narração como recurso para entender situações
de modo complexo, racional e inteligível(1). Assim, a bioética narrativa é uma vertente da
bioética que se sustenta na narração, considerando a pluralidade de relatos acerca de um
acontecimento, permitindo a percepção das diferentes maneiras como um acontecimento
pode ser contado e com diferentes níveis de intensidade e envolvimento, numa constante
busca pela verdade. Seu estilo narrativo foi acentuado em meados da década de 1990
na América Latina, enfatizando a resolução de problemas éticos mediante processos
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deliberativos, intencionando proporcionar mais operacionalidade e flexibilidade à bioética,
em resposta às críticas acerca da sua pouca aplicabilidade por parte de alguns estudiosos do
meio, além de partir do contexto sócio histórico cultural da América Latina(2), voltando- se
ao empoderamento, a libertação, ao pluralismo histórico, a diversidade e a emancipação(3).
Considerando suas características únicas, acredita-se que a bioética narrativa possa ser
um referencial importante a ser considerado nos estudos qualitativos em saúde, que
visam explicar a razão e o propósito das coisas, se valendo dos discursos divergentes(4)
especialmente em se tratando das pesquisas empíricas, que incluem alguma forma de
interlocução com atores sociais.
OBJETIVOS
Discutir as possíveis contribuições da bioética narrativa para a pesquisa qualitativa em
saúde por meio de uma reflexão teórica-metodológica, no intuito de apresentar claramente
os elementos e ferramentas que a narrativa poderia oferecer para a pesquisa em saúde.
DESENVOLVIMENTO:
A bioética narrativa apresenta como uma de suas características mais marcantes a
utilização de meios artísticos (literatura, cinema, pinturas, entre outros) como instrumentos
fundamentais para fomentar narrativas e discussões(1), o que pode contribuir de maneira
ímpar para a execução de abordagens qualitativas. Os estudos qualitativos bioéticos em saúde
comumente apresentam como objetos de estudo temáticas que envolvem conhecimento
sobre moralidades de grupos sociais em relação a práticas sociais e profissionais(5), em
que a narração pode ser um instrumento pertinente para fomentar discussões acerca de
tal tema, auxiliando numa rica coleta dos dados. Além das pesquisas qualitativas voltadas
para as moralidades e ética, acredita-se que a bioética narrativa possibilite contribuições
muito relevantes para os estudos que enfoquem o processo de ensino-aprendizagem,
especialmente o direcionado à área da saúde, uma vez que auxilia no desenvolvimento
do pensamento dialético, no reconhecimento da importância da mudança e da presença
da contradição. Desta forma, busca o equilíbrio entre o pensamento ocidental axiomático,
asséptico e pretensamente objetivo, com o pensamento oriental holístico, politicamente
comprometido e claramente respeitoso das subjetividades, propondo o paradigma
narrativo. Neste, a racionalidade utilizada não é a clássica, tampouco positivista, mas sim
descritiva, argumentativa, hermenêutica e principalmente deliberativa, com potencialidade
de ser um meio de introduzir temas sociais, culturais e ambientais à bioética, ampliando os
horizontes para além dos temas biotecnológicos. A bioética narrativa introduz, porém, um
elemento inovador à prática bioética: a imaginação, propondo e legitimando o uso dessa
ferramenta para a criação de histórias que permitam, por exemplo, entender os discursos,
sentidos e significados que os mais variados atores (vindos dos mais díspares contextos
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sociais, políticos, econômicos, religiosos, espirituais, acadêmicos) consideram quando fazem
escolhas morais. Neste sentido, a bioética narrativa pode servir de maneira muito importante
para a introdução do assunto da justiça social dentro da bioética(6) -um tema cada vez
mais abordado pela área-, uma vez que seu enfoque privilegia as diversas vozes que estão
imersas na tomada de decisões, cada vez mais relacionada a circunstâncias de iniquidade,
injustiça e desigualdade. Assim, a bioética narrativa responde perfeitamente à necessidade
de enriquecer a análise e o raciocínio moral em termos epistemológicos e metodológicos(1)
(por ela ser um paradigma em si mesma: o paradigma narrativo, que compreende que
o ser humano é, em essência, um ser que não apenas pensa -homo sapiens-, senão que
principalmente narra -homo narrans-), o que é coerente com princípios que sustentam a
pesquisa qualitativa ou algumas de suas abordagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bioética narrativa parece ser um caminho pertinente a ser explorado em pesquisas
qualitativas, especialmente as que apresentam enfoques bioéticos, sociais e participativos
(embora não esteja restrita a eles) ou, ainda, aquelas que lidam com objetos que privilegiam
o processo educativo em saúde, a análise de processos de mudança e intervenção, e
aquelas claramente comprometidas com a defesa de uma realidade mais justa, equitativa
e igualitária, uma vez que favorecem o diálogo e a utilização de métodos imaginativos,
deliberativos e holísticos, essenciais para o desenvolvimento do raciocínio crítico e do
julgamento ético na prática profissional multi, inter e transdisciplinar, em diversos campos
da ação em saúde, vista como uma área essencialmente social da reflexão e ação humana
que pode ser fortalecida por um enfoque que enxerga a realidade de um ponto de vista
complexo e rico: o paradigma narrativo.
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PERCURSOS DA MEMÓRIA, DA VERDADE E DA (IMPROVÁVEL)
REPARAÇÃO, OU A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO INACABADA
Botazzo, C (FSP/USP, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 1743

INTRODUÇÃO
Atividades relacionadas à Justiça de Transição tem sido relatadas em países que viveram
processos mais ou menos prolongados de conflitos internos, envolvendo parte significativa
da sociedade, ou mesmo em países que se envolveram em guerras e que, por variados
motivos, acabaram por instituir sistemas jurídicos ou repressores que culminaram com a
violação de direitos de grupos étnicos ou populações localizados em seu território ou área
de influência militar. No primeiro caso podemos identificar a África do Sul, sob o regime do
apartheid, e países da América do Sul; no segundo caso, e talvez por isso mesmo emblemático
dessas situações, encontramos a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Cessadas as
hostilidades e recuperados ou refeitos os pressupostos político-jurídicos de ordenamento
da nova realidade, são estabelecidos dispositivos ou processos que buscam esclarecer fatos
ocorridos, motivações, eventos, circunstâncias e certos outros modos de proceder que,
lançando luz sobre o passado, ajuda a construir as ligações com o presente e o reencontro
de povos e sociedades consigo mesmas. Tais pressupostos tornam-se perfeitamente claros
quando se esta diante da possibilidade inescapável de que todo esse processo anterior
tenha sido construído por meio de sistemática violação de direitos. No Brasil este processo
teve outro ritmo, embora tenha mantido semelhanças, e três distintos momentos marcaram
a trajetória no caminho da recuperação da Memória, em busca da Verdade e da Justiça:
1) a lei da Anistia de 1979;
2) a Comissão de Anistia em 2002 e,
3) a Comissão Nacional da Verdade em 2011. O escopo deste trabalho é apresentar a
historicidade desses eventos.
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OBJETIVOS
1. discorrer e apresentar experiências internacionais que concernem a processos de
reparação, por meio de comissões de memória, verdade e justiça;
2. desenhar, em linhas gerais, o processo brasileiro de violação de direitos, decorrente da
ditadura civil-militar de 1964-1985;
3. apresentar as principais características e produtos da Comissão Nacional da Verdade,
lei 12.528/2010;
4. apresentar os produtos da Comissão da Verdade na Saúde, constituída pela Associação
Paulista de Saúde Pública, em conjunto com a Comissão da Reforma Sanitária da Abrasco.
MÉTODO
Pesquisa participante, de tipo etnográfico e autobiográfica, com ênfase nos seguintes passos
ou tarefas:
1. leitura exaustiva de documentos legais nacionais e estrangeiros - decretos, leis e
portarias;
2. contato com organizações de familiares e associações de presos políticos no Brasil;
3. participação em atividades em defesa dos diretos humanos, entre as quais o Coletivo
Contra a Tortura e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos;
4. participação em atividades de comissões de verdade em São Paulo e Rio de Janeiro;
5. Coordenação da Comissão da Verdade na Saúde/APSP
RESULTADOS
1. Explicitação dos mecanismos repressivos e das violações aos direitos humanos no
Brasil;
2. Explicitação dos limites legais e éticos, parcialidade, portanto, da Lei da Anistia de 1979
- Lei 6.683 de 28 de agosto de 1979;
3. Explicitação dos dispositivos repressivos em vigor no Brasil depois de 1964, incluindo
tortura e desaparecimento de opositores políticos;
4. Explicitação da articulação entre instâncias militares e outras estruturas do Estado
como os Institutos Médico-Legais;
5. Explicitação da articulação entre aparelho repressivo e estrutura jurídica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os efeitos da ditadura civil-militar se acham presentes no cotidiano da sociedade brasileira. A
violência estatal generalizada, os assassinatos de “suspeitos”, as prisões sem mandato judicial,
as invasões de domicílios ou a vigilância nas vilas e bairros de trabalhadores pobres da periferia
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são constantes em nossas cidades. A prática da tortura é generalizada e o sistema prisional
émais uma das formas da violência do Estado contra pessoas pobres, pretas e periféricas. Por
estas práticas abusivas, por estas violações que nunca cessam nem são reparadas nem coibidas
o Brasil acumula um número expressivo de condenações em organismos internacionais. Em
outras palavras, os métodos de repressão da ditadura não foram superados nem o esquema
repressivo foi desmontado. Ao contrário, a força policial continuou a ser recrutada e formada
dentro do mesmo espírito de combate ao “inimigo interno”, o encarceramento atingiu
patamares inéditos, com aumento exponencial da população carcerária, hoje a terceira
do planeta, e criamos uma cultura de discriminação e ódio pela diferença e pelo diferente
que, por vezes, acaba em explosões de irracionalidade, inclusive com recrudescimento de
episódios de linchamento em plena luz do dia. Acerca dessas questões, todas de natureza
ética e política, hoje é possível notar um terrível silêncio e uma incômoda naturalização, uma
aceitação cômoda da morte pela parte majoritária da sociedade. De fato, maioria significativa
apoia a redução da idade penal, o encarceramento forçado, a aplicação da pena de morte;
aceita e legitima a eliminação de suspeitos, não se incomoda com os tiroteios da polícia e
mesmo linchamentos e tortura acabam justificados. Deste ponto de vista, a sociedade piorou.
PALAVRAS-CHAVE
1. direitos humanos; 2. violência de Estado; 3. ditadura civil-militar no Brasil; 4. Reparação,
Memória e Justiça

DO DEVER DO ESTADO A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE:
REFLEXÕES SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL
Pereira, A D N (Instituto de Medicina Social - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Asensi, F D (Instituto de Medicina
Social - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1357

INTRODUÇÃO
A gradativa constitucionalização que os direitos sociais tiveram na década de 1980 no Brasil,
associada aos desafios de implementação efetiva por parte do Estado, fez com que esses
direitos fossem cada vez mais submetidos à apreciação do judiciário para o mandamento
de efetivação. Na Constituição de 1988 a saúde está escrita como um direito de todos e
dever do Estado e mesmo após aproximadamente três décadas de sua universalização e
legitimação dos princípios constitucionais basilares a efetivação do direito a saúde ainda
enfrenta desafios de diversas naturezas como cultuais, políticos, sociais e econômicos. Ou
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seja, a tensão inerente ao direito à saúde consiste na “dicotomia existente entre os direitos
garantidos formalmente e os conflitos implícitos à sua efetivação no cotidiano das práticas
dos atores sociais” (ASENSI, 2011, p. 78). Isso permite a inserção das instituições jurídicas nesse
processo, seja na judicialização ou na juridicização da saúde. ASENSI conceitua juridicização
como conflitos que são tratados do ponto de vista jurídicos, mas que não são ajuizados e
judicialização como conflitos que são levados ao judiciário na forma de uma ação (ASENSI,
2011, 2013). De acordo com o autor, no Brasil foi constituído um modo de sociabilidade
em que a centralidade do Estado influenciou significativamente a forma por meio da qual
os atores sociais concebem o seu direito e o reivindicam. Essa centralidade do Estado no
Brasil foi fundamental para a constituição de uma cultura política via reinvindicação da
saúde pelas vias formais estatais, atribuindo cada vez mais destaque o judiciário, isso ajuda
a explicar a forte judicialização dos direitos. A legitimidade da atuação do judiciário em
termos de direitos à saúde no Brasil permite este Poder, inclusive, a sentenciar a prisão de
gestores públicos quando uma de suas ordens for descumprida ou quando há negligência
na observância dos deveres de probidade administrativa (ASENSI, 2013). Atrelados a
ampliação do papel das instituições jurídicas, os processos de efetivação do direito à saúde
têm estimulado discussões sobre: o que seria legítimo de reivindicar como demanda de
saúde; quais são os pressupostos sociais em políticos na efetivação desse direito; os desafios
acerca do custeio de recursos econômicos para sua efetivação, dentre outros (ASENSI, 2011).
OBJETIVOS
A judicialização da saúde vem estimulando esforços do poder público e da academia a fim
de buscar/criar soluções para a questão em consonância com o debate da saúde publica
no Brasil. Em acordo com isso este artigo busca refletir criticamente sobre o que se tem
produzido no campo da saúde coletiva e do direito sobre a judicialização da saúde e as
dimensões e sentidos que tem sido atribuídos aos mesmos.
DESENVOLVIMENTO
Ao debruçarmos nos estudos sobre judicialização, defrontamo-nos com opiniões diversas
sobre o tema e algumas delas opostas. Cumpre destacar que as análises em sua maioria são
feitas tendo a judicialização, a grosso modo, como positiva ou negativa dependendo do ponto
de vista e das consequências para do fenômeno para o direito em si, para o sistema de saúde
e para a população que judicializa. VIANNA et al. (1999) discutem a judicialização a partir
de dois eixos interpretativos. O primeiro deles, o procedimentalista, parte do princípio que
este fenômeno favorece a diminuição (ou privatização) da cidadania. Nessa interpretação,
a noção de justiça assumida é a de autonomia e não de bem-estar, logo, os cidadãos teriam
que se reconhecer como autores de seu direito, e não como seus destinatários. Nessa lógica
ocorreria uma privatização da cidadania, uma vez que o direito não seria igual para todos e
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sim para aqueles que o pleiteassem judicialmente. (VIANNA et al, 1999 apud MACHADO E
DAIN, 2012) No segundo eixo, o substancialista, a judicialização é tratada como o oposto, ou
seja, como uma extensão da democracia e uma ampliação da cidadania. Numa perspectiva
mais ampla, nos termos dos autores, “a política se judicializa a fim de viabilizar o encontro
da comunidade com os seus propósitos, declarados formalmente na Constituição” (VIANNA
et al, 1999, p.40 apud MACHADO E DAIN, 2012, p.475). ASENSI (2013) argumenta que
a judicialização da saúde pode ser pensada como uma “faca de dois gumes” para o SUS.
Por um lado, as instituições jurídicas podem potencializar e qualificar as deliberações nos
espaços de participação – inclusive participando deles – e contribuírem para intensificação
das estratégias de efetivação do direito a saúde. De outro, tais instituições podem contribuir
para o “apequenamento” ou “sufocamento” dos mecanismos participativos ou podem
promover um relativo “abalo” na gestão continuada do SUS. (ASENSI, 2013, p.56)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A judicialização nos remonta ao desafio de articular áreas consideradas distintas no campo
do saber o no campo prático, tais como direito e saúde coletiva. Apesar de ser escrita num
texto comum a todos brasileiros, a legislação demanda interpretação e esta muitas vezes é
feita de forma diversa pelos atores do direito, da saúde coletiva e também pelos usuários. O
problema identificado não é a falta de legislação específica, mas de execução (administrativa)
das políticas públicas pelos entes federados. Ou seja, uma das condições para existência da
judicialização da saúde no Brasil é a grande diferença entre a existência de direitos por meio
de leis e as práticas das políticas públicas de saúde. Trata-se da materialização dos direitos
formais. Portanto, a atuação do judiciário não significa necessariamente o preenchimento
de lacunas legais, mas sim da lacuna entre as leis e as políticas. Cada dia mais, a sociedade
exige que os direitos abstratos, inscritos na Constituição, se materializem em suas vidas
cotidianas, reduzindo o nível de assimetrias sociais presentes no Brasil. As estratégias para
esta materialização são muitas, a judicialização é apenas uma delas. Deste modo, temos que
reconhecer que a judicialização da saúde não é um problema, e sim um efeito de diversos
problemas construídos para efetivação do SUS ao longo das últimas décadas.
PALAVRAS-CHAVE
Direito a saúde, judicialização da saúde, SUS.
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A REDE DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE ABRIGADO EM
MEDIDA DE PROTEÇÃO
Silva, L M P d (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Ferreira, T R(Universidade de Pernambuco, Recife,
PE, Brasil), da Silva, C C (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)
ID: 2587

INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde define violência como ações praticadas por indivíduos, grupos, classes
ou nações, que tenham como consequência danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais
a si próprio ou a outro. Devido ao histórico de violência e vulnerabilidade social, muitos
adolescentes passam a a ter que viver em serviços de acolhimento. Esses serviços se constituem
como moradia alternativa para crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados até
que estes posam retornar a sua família de origem ou para colocação em família substituta
não implicando em privação de sua liberdade. As principais causas para o ingresso nessas
instituições são: Abandono pelos pais ou responsáveis, negligência, violência doméstica física,
abuso e/ou violência sexual praticadas pelos familiares ou responsáveis. A configuração dos
serviços de acolhimento como espaços de proteção e garantia de direitos está assegurada pelo
ECA. Sabe-se que a eficácia das ações de enfretamento da violência demanda o conhecimento
e a reflexão na forma como se articulam as instituições que realizam atendimento.
OBJETIVOS
Analisar, a partir da percepção de profissionais, como os vínculos estabelecidos entre um
abrigo e os demais serviços da rede interferem no enfrentamento da violência.
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo exploratório qualitativo, interdisciplinar, com o intuito de
contribuir com o fortalecimento do trabalho em rede no enfrentamento da violência, realizado
entre agosto e setembro de 2017. O campo de pesquisa foi um serviço de acolhimento para
crianças e adolescentes na modalidade abrigo institucional. O serviço acolhe indivíduos de
0 a 18 anos de ambos os sexos, oriundos de todo o estado de Pernambuco. Os participantes
do estudo foram profissionais que atuam no serviço estudado, definidos através de
amostragem probabilística. A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de
2017, foi realizada por meio da construção pelos sujeitos do mapa mínimo dos vínculos
da rede institucional externa a partir da casa de acolhimento Vovó Geralda e entrevista
semiestruturada com roteiro previamente elaborado pelas pesquisadoras. As questões
utilizadas no roteiro de entrevista semiestruturada investigaram três aspectos, 1) Como é a
relação entre as instituições e quais os pontos fortes e os pontos fracos? 2) As pessoas que
atuam nos serviços acreditam que podem contar com a sua instituição e de que modo? 3)
Você acredita que as instituições precisam mudar as relações? A análise dos dados se deu
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pela avaliação da representação gráfica do mapa, e em seguida, por sua problematização,
realizada por meio da entrevista semiestruturada usando a técnica de análise do conteúdo
na modalidade temática.
RESULTADOS
Participaram do estudo 8 profissionais que atuam na área de garantia de direitos, com idade
variando entre 28 e 65 anos, sendo 6 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Quanto à
formação, 5 possuem curso superior completo, 1 curso técnico e 2 nível médio. O tempo mínimo
de atuação no serviço foi de 6 meses e máximo de 3 anos e 7 meses. O estudo evidenciou
que a rede é mediana, heterogênea e de boa densidade. Os participantes apresentam uma
percepção coerente do que é o trabalho em rede. No entanto, ao tentar pôr em prática
essa percepção esbarram em obstáculos que dificultam a articulação entre os serviços e
fragilizam a rede. O aspecto da dispersão, que é a distância geográfica entre as instituições,
foi considerado como um fator que dificulta o contato e apoio, representando um obstáculo
para a realização do trabalho em Rede. Por meio de etapas sistemáticas de interpretação dos
dados coletados, emergiram duas categorias empiricas: A primeira categoria foi “Atuação
em rede para um trabalho efetivo”. A segunda categoria foi “Desafios para atuação em rede”,
com subcategorias “Distância Geográfica”, “intersetorialidade incipiente” e “dificuldade para a
reintegração familiar”. Embora existam experiências de articulação e trabalho em rede, as falas
demostram que há necessidade de mudança na interação entre os serviços e profissionais. A
rede embora considerada boa, com experiências de articulações bem sucedidas, ainda tem
muito no que avançar, sobretudo com relação a necessidade de se trabalhar em conjunto
na busca da articulação. Os principais obstáculos apontados pelos sujeitos do estudo nas
entrevistas foram: distância geográfica, Intersetorialidade incipiente, dificuldades para a
reintegração familiar, sobrecarga dos serviços, e etc. Essa constatação vai de encontro com
estudos que versam sobre os desafios para o trabalho em redes fortalecidas e solidárias. Os
profissionais expressam desejo de mudança diante das fragilidades e apontam a permanente
comunicação como um elemento chave no fortalecimento da rede, além de alternativas que
visem o estreitamento dos laços e fortalecimento das relações por meio da aproximação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para os profissionais, a rede precisa ser fortalecida, sendo necessário um entendimento mais
aprofundado do trabalho em rede para que os serviços possam realizar um trabalho mais
articulado, com base em vínculos significativos que tragam resolutividade aos casos. Desse
modo, há a necessidade de ações que visem à promoção da aproximação dos serviços na
construção de um diálogo mais efetivo, além de estratégias que incentivem a construção de
uma articulação com base no compartilhamento de uma missão comum.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente institucionalizado; Rede social; Política pública.
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RISCO ERGONÔMICO NA ODONTOLOGIA:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES
Silva, E F (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Moura, L K B (Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Moura,
M E B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Sousa, C M M (Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Mesquita,
G V (Uninovapi, Teresina, Pi, Brasil), Oliveira, V M C (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Magalhães, R
L B (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 2126

INTRODUÇÃO
Nos serviços de saúde, a Odontologia é considerada uma profissão vulnerável a riscos
físicos que comumente são associados a lesões causadas por esforços repetitivos. O risco
ergonômico apresenta-se como uma conseqüência do posicionamento incorreto das
estruturas do corpo durante o atendimento clínico. Essas lesões, podem se agravar e levar
ao afastamento do exercício da profissão. A importância desse estudo mostra-se a partir da
proposta de investigação do risco ergonômico enquanto fenômeno social, por acreditar que
nesta perspectiva será possível identificar aspectos subjetivos que certamente influenciam
nos comportamentos e atitudes dos estudantes.
OBJETIVOS
Analisar as Representações Sociais do risco ergonômico elaboradas por estudantes de
odontologia.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, para analisar
fenômenos sócio-culturais do risco ergonômico, subsidiada na Teoria das Representações
Sociais. O estudo foi desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior do Nordeste
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do Brasil, com 64 estudantes de Odontologia do 3° ao 10° período do curso. No trabalho
de campo foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, como instrumento de
pesquisa, por ser considerada importante no trabalho de campo, facilitando a compreensão
da realidade social. Os dados foram processados no software ALCESTE e analisados pela
Classificação Hierárquica Descendente. O estudo obedeceu aos preceitos éticos e legais
conforme a Resolução 466/12.
RESULTADOS
O grupo de vocábulos que compõe e evidencia os riscos ergonômicos para os estudantes de
Odontologia foi apresentado com as palavras: ergonômico, normas, exposição e problema.
Os riscos ergonômicos são elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto
da atividade realizada pelo trabalhador. O termo criado para este tipo de risco foi LER (
Resolução da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, nº 180 e 197 de 1992). Ou seja,
são lesões causadas por esforços repetitivos, que atualmente se denomina DORT, doenças
osteomusculares relacionadas com o trabalho (HIRATA; FILHO, 2002). O não cumprimento
das normas ergonômicas é considerado como a porta de entrada para o surgimento dos
DORT’s, uma postura incorreta durante o trabalho pode sobrecarregar determinada região
do corpo, acarretando em lesões agudas, e quando não tratadas, essas lesões podem se
tornar crônicas e de prognóstico bastante desfavorável para a saúde do profissional de
Odontologia (STRAUSS et al., 2014). Este fato pode ser um reflexo dos maus hábitos adquiridos
no estágio acadêmico que podem ser levados para a vida profissional, se não corrigidos
precocemente (ACARO; ABANTO, 2014) e que são identificados pelos acadêmicos ainda com
mínima importância, devido ao aumento progressivo de carga horária de atendimentos
clínicos (SANTOS et al., 2017). A Odontologia, por meio do tempo, vem se transformando
de uma atividade puramente artesanal e empírica, para uma profissão técnico-científicohumanista. No entanto, ainda se depara com o aumento da incidência de doenças infectocontagiosas das mais variadas etiologias, impondo a necessidade de discutir e adotar
mecanismos de proteção, para evitar a contaminação tanto do profissional e sua equipe,
quanto do seu paciente, pois a maioria dos procedimentos realizados na Odontologia
implica em contato com o paciente, favorecendo o risco de acidentes laborais com
exposição a agentes biológicos, pois utiliza instrumentos perfurocortantes e equipamentos
que produzem aerossóis potencialmente infectantes (SHAGHAGHIAN; PARDIS; MANSOORI,
2014). A natureza única dos procedimentos odontológicos requer estratégias específicas
direcionadas para a prevenção da transmissão de patógenos entre a equipe de saúde e
seus pacientes, que podem estar expostos a uma grande variedade de microorganismos
presentes nas secreções orais e respiratórias. Patógenos que podem ser transmitidos
durante o ato operatório por diversos meios, como contato com secreções ou com o ar
contaminado por partículas e aerossóis formados durante o procedimento (CDC, 2003).O
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uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) reduz os riscos de exposição a
materiais biológicos, contudo muitos estudantes não os utilizam (MIOTTO. ROCHA, 2012).
Pinelli et al. (2011), realizaram estudo sobre conhecimento e condutas de docentes de
um curso de Odontologia e ressaltam que existe conhecimento dos acadêmicos sobre
como evitar (93,3%) e proceder (81,5%) em casos de acidentes com exposição a materiais,
demonstra a importância de que dos conteúdos de Biossegurança sejam abordados de
maneira contínua durante a formação. Consideraram que os cursos de Odontologia em geral,
oferecem conhecimento teórico necessário para o entendimento do controle de infecções.
Entretanto, foi observado que os estudantes não realizaram as condutas pós exposição de
maneira correta de acordo com o conhecimento recebido (PAIVA et al., 2017) e que nem
sempre a teoria está relacionada com a prática, e ressaltaram a necessidade da implantação
de um protocolo de medidas de precaução-padrão aplicáveis ao cotidiano da academia e
a vida profissional do egresso. No entanto, essa preocupação reflete mais especificamente
a proteção dos estudantes e profissionais aos riscos biológicos e químicos, sem o destaque
necessário aos riscos ergonômico, evidenciado nesse trabalho como o risco mais importante
na prática dos estudantes e profissionais da Odontologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Representações Sociais que os estudantes de Odontologia têm dos riscos ergonômicos
apresentam-se na relação existente entre um grupo e sua cultura, baseada na história
individual que cada um traz consigo e, dessa maneira, em um processo contínuo de
construção e reconstrução, orientam suas condutas no ambiente de trabalho. A odontologia
e o seu ambiente de trabalho apresentam peculiaridades que merecem atenção especial,
e que devem seguir regras de ergonomia com a disposição adequada de equipamentos
e mobiliário, definição de zona de trabalho do cirurgião-dentista e auxiliares para permitir
maior produtividade com menor desgaste e maior conforto a longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE
Risco ergonômico. Odontologia. Psicologia social.
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O CUIDADOR E SUAS PRÁTICAS EM SAÚDE: INTERAÇÕES E
INFLUÊNCIAS NA ADESÃO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
ENTRE ADOLESCENTES
Bulgareli, J V (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Guerra, L M (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Gonçalo,
C d S (FCM/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Freddo, S L (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Gondinho, B V C
(FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Meneghim, M d C (FOP/Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Pereira, A C (FOP/
Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil)

ID: 2235

INTRODUÇÃO
A adolescência é um período de transição no qual os jovens enfrentam mudanças nos sistemas
emocional, cognitivo e comportamental, marcada por dificuldades, principalmente, em
relação aos conflitos com a família, os pares e a escola. No aspecto familiar, considera-se que
a ausência de responsividade das figuras cuidadoras intervém nas relações interpessoais na
adolescência. Portanto, a família pode se configurar como condição de risco ou de proteção
ao adolescente, e isto dependerá da qualidade das relações que se estabelecem nesse
ambiente.
OBJETIVOS
Desta forma, o objetivo do estudo foi analisar os sentidos atribuídos pelos cuidadores de
uma população adolescente sobre o cuidado em saúde e as interações e influências deste
cenário com a adesão dos adolescentes ao tratamento odontológico.
MÉTODO
Esta pesquisa refere-se a uma investigação qualitativa com os responsáveis de adolescentes
(15 e 19 anos), que pertencem à 34 Unidades de Saúde da Família no município de Piracicaba,
São Paulo, Brasil, no período de 2015. A execução do trabalho teve prévia aprovação junto ao
comitê de ética (CEP- FOP/Unicamp) com o n. 027/2011. Foi utilizada abordagem qualitativa,
uma vez que ela possibilita a compreensão da realidade humana em seu contexto social, pois
se preocupa com o universo de significados, motivos, valores e atitudes, o que corresponde a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à quantificação de variáveis. Estudo oriundo de financiado e apoiado pela FAPESP
nº do processo 2013/17340-9. Os sujeitos foram contatados por telefone momento em que
foi realizada uma explicação inicial sobre a pesquisa e o convite para participar. Em caso de
concordância, foi entregue (no dia agendado para entrevista) o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Foram realizadas 24 entrevistas, com roteiro semiestruturado. O
número de entrevistados foi definido pela saturação do discurso, ou seja, quando nenhuma
nova informação significativa para a compreensão do fenômeno investigado foi acrescentada
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durante as entrevistas. O material empírico coletado e o áudio gravado foi transcrito na
íntegra. A análise de conteúdo temática foi conduzida de acordo com a trajetória de análise
temática de conteúdo. A etapa inicial consistiu da leitura exaustiva do material transcrito
com a finalidade de identificar um conjunto inicial de temas.
RESULTADOS
Identificaram-se 7 temas referentes aos cuidados que o cuidador presta aos adolescentes,
seu comportamento em saúde e a influência deste na adesão ao tratamento odontológico,
sendo estes: qualidade da alimentação e do sono, cuidados no preparo dos alimentos,
cuidados médicos e odontológicos de saúde (consultas e medicamentos), limpeza do corpo
e dentes, limpeza e organização da casa, fiscalização ao cumprimento de “regras saudáveis”
e cumprimento/descumprimento de “regras saudáveis”. Estes temas foram agrupadas
configurando a construção de 02 eixos temáticos: “regras saudáveis na perspectiva do
cuidador” e “regras saudáveis na perspectiva do cuidador em relação ao indivíduo que recebe
o cuidado”. O sentido de regras saudáveis foi atribuído de acordo com o referencial teórico
do conceito ‘moderno’ de promoção da saúde fomentado pela OMS. Este conceito surgiu a
partir da década de 1980 e considera a Promoção da Saúde como sendo um conjunto de
valores, tais como solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação, parceria,
entre outros, bem como uma combinação de estratégias de ação que visam impactar nos
determinantes sociais e comportamentais da saúde. No eixo temático do cuidador constatouse que os participantes da pesquisa consideram o “cumprir regras” relacionados à limpeza e
alimentação saudável, como mais importante determinante do processo saúde doença. Pela
perspectiva do cumprimento de regras saudáveis por parte do cuidador, constata-se que a
mãe prática ações de cuidado para com o adolescente numa visão limitada de promoção
da saúde baseada mais nas medidas adotadas no conceito teórico de Leavell e Clark. Essas
medidas incluem, dentre vários fatores, aqueles relacionados a bom padrão de nutrição,
moradia adequada, condições agradáveis no lar e ao aconselhamento do profissional de
saúde no tratamento da doença e na prevenção de complicações. Esta visão apresenta certos
limites centrados no indivíduo, com uma projeção para a família ou grupos. Embora o modelo
de Leavell e Clarck seja o mais divulgado para os serviços de saúde e trate a promoção como
um dos estágios dos 3 níveis de prevenção, um outro modelo muito utilizado é o esquema
quadridimensional de Lalonde, que considera os determinantes da situação de saúde de
uma população: o estilo de vida; a biologia humana; o ambiente e os serviços de saúde. O
segundo eixo está relacionado aos indivíduos que recebem o cuidado quanto à alimentação,
limpeza dos dentes e do corpo, qualidade do sono e prática de atividade física. Esse eixo
foca na fala do entrevistado, aspectos que evidenciam o cumprimento ou não de práticas
saudáveis pelos adolescentes. Embora haja fiscalização do cuidador no cumprimento das
regras, por parte das pessoas cuidadas, percebe-se no extrato das falas que o indivíduo não
cumpriu as regras saudáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perspectiva de “cuidado em saúde” dos entrevistados descarta fatores macrossociais e
considera a limpeza como sinônimo deste tipo de cuidado, bem como desconsidera outros
comportamentos de risco relacionados às doenças, inclusive bucais, que acometem os
adolescentes. A importância de conhecer os cuidados da família para com o adolescente,
especificamente em relação à prática odontológica, revela que esses aspectos podem
estar interagindo e influenciando os filhos nas decisões com relação à prevenção e adesão
ao tratamento de doenças bucais. Tendo em vista os resultados obtidos, recomenda-se
o empenho da equipe em parcerias com outros setores da sociedade na construção de
ambientes saudáveis com potencial para a adoção de ações e atividades educativas que
facilite a aquisição de hábitos saudáveis e a manutenção dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Bucal, Promoção da Saúde, Pesquisa Qualitativa, Comportamento do Adolescente.

FAZENDO A DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Andrade, P M B (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Finkler, M A L S (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Carcereri, D L
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Mello, A L S F (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1308

INTRODUÇÃO
No Brasil, a capacidade do Estado em responder às necessidades de saúde da população
se manifesta por meio das ações e serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Nesse contexto, a implantação do modelo de atenção, baseado na Estratégia Saúde
da Família (ESF) inclui o desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no
processo saúde-doença, para que a atuação no território seja resolutiva. Da mesma forma, o
processo de trabalho da equipe de saúde bucal na ESF deve incluir práticas educativas que
forneçam instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários e a condução de hábitos
saudáveis, especialmente no cuidado à saúde bucal.
OBJETIVOS
Compreender os significados da educação em saúde, atribuídos por gestores de nível central
e profissionais de equipes que atuam na Estratégia Saúde da Família e analisar como estes
significados influenciam nas práticas educativas desenvolvidas.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e analítico, de abordagem qualitativa,
fundamentado no referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados. Foi
realizado no município de Florianópolis, sul do Brasil. Os dados foram coletados em 2013 e
2014, por meio de entrevista semiestruturada, com duas questões norteadoras. Participaram
25 profissionais de saúde e gestores, distribuídos em três grupos amostrais. Os dados foram
analisados em 2014 e 2015 e constantemente comparados entre si, seguindo o processo de
codificação e organização em categorias que relacionadas compuseram o modelo teórico.
[Macro projeto aprovado em CEPSH - 422188/2011]
RESULTADOS
O fenômeno central emergente foi denominado “Educação em saúde bucal na Estratégia
Saúde da Família: o significado das práticas educativas”. A categoria central do modelo
foi “Fazendo a diferença na educação em saúde bucal” e as demais categorias “Motivação
empática na educação em saúde bucal”, “Planejando ações de educação em saúde bucal”
e “Estratégias adotadas nas práticas de educação em saúde bucal”. Os resultados apontam
que fazer a diferença na educação em saúde bucal significa estar alinhado às práticas
participativas de educação em saúde, sendo estas guiadas por valores, e seu impacto
monitorado por meio de evidências científicas. Os profissionais membros das equipes de
saúde bucal e gestores municipais procuravam fazer a diferença na educação em saúde,
sentindo-se valorizados e reconhecidos; demonstravam motivação empática perante as
ações na educação em saúde bucal e procuravam desenvolver habilidades para contribuírem
com a redução das desigualdades, por meio do empoderamento dos usuários. Entretanto,
as ações em educação em saúde ainda necessitam de um planejamento mais participativo,
mediante a reflexão contínua acerca dos valores que conduzem à promoção da saúde,
considerando o mundo social dos envolvidos; contemplando as relações do processo saúdedoença no contexto em que vivem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo teórico reconhece que as opções por estratégias de educação em saúde bucal
estão vinculadas às escolhas que permeiam o planejamento e as abordagens adotadas,
sendo mediadas pelo mundo social. Acredita-se que estes resultados podem ser mais
significativos quando for valorizada a motivação empática, que emerge da conexão entre os
conhecimentos e os sentimentos das pessoas envolvidas.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em saúde; saúde bucal; teoria fundamentada nos dados; atenção primária à saúde.
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CORPOS SEM DENTES: COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO DA
EXPERIÊNCIA DE PERDA DENTÁRIA
Toassi, R F C (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil), Bittencourt, F V
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil), Corrêa, H W (Grupo Hospitalar
Conceição (GHC), Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1281

INTRODUÇÃO
Perder dentes é uma experiência que se reflete em mudanças corporais, mas também pode ter
repercussões emocionais (diminuição da autoestima, dificuldades de socialização, sensação
de envelhecimento e sentimento de constrangimento e humilhação), trazendo limitações às
atividades sociais diárias e na qualidade de vidas das pessoas. A perda de dentes gera, ainda,
uma grande demanda por tratamentos reabilitadores tornando-se um desafio para alcançar
a integralidade da atenção à saúde. Diante da relevância do tema para a saúde pública e da
importância de se conhecer os aspectos subjetivos que envolvem o saber construído no
cotidiano de vida das pessoas, estudos qualitativos que busquem entender o significado e o
processo pelo qual as pessoas constroem significados sobre o fenômeno da ‘perda dentária’
devem ser estimulados.
OBJETIVOS
Esta pesquisa teve dois objetivos principais. Propôs-se a compreender o significado da
experiência de perda dentária e a analisar a autopercepção da saúde bucal em usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) com perda dentária.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, caracterizada como um estudo de caso,
cujo campo de investigação foi o serviço de Atenção Primária à Saúde (APS)/Unidade de
Saúde da Família, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os participantes de
pesquisa foram os usuários do serviço de saúde bucal de uma Unidade de Saúde da Família
(USF), adultos (35 a 44 anos) e idosos (65 a 74 anos), que utilizavam e/ou necessitavam
de prótese dentária. As faixas etárias selecionadas foram as utilizadas nos dois últimos
levantamentos epidemiológicos das condições de saúde bucal no Brasil. A produção de
informações envolveu a análise documental de prontuários, observação com escrita de
diários de campo e entrevistas semiestruturadas (guiadas por um roteiro), domiciliares, as
quais foram gravadas e posteriormente transcritas. A consulta aos prontuários teve o objetivo
de identificar os usuários desse serviço de APS que usavam e/ou necessitavam de prótese
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dentária. Como critério de inclusão, os usuários com perda dentária deveriam ter registrado
no exame clínico bucal do prontuário a ausência, em qualquer das arcadas, de pelo menos
um elemento dentário. Foram excluídos prontuários de usuários que estavam fora das
faixas etárias selecionadas, ou que já não moravam mais no território da USF, ou que não
tinham o exame clínico completo por terem acessado a Unidade para consultas de urgência.
Nas entrevistas, a amostra foi intencional, seguindo o critério de fechamento amostral por
saturação. As entrevistas foram conduzidas ao longo de 8 meses, sendo acompanhadas
pelos Agentes Comunitário de Saúde (ACS). O material textual produzido foi interpretado
pela análise de conteúdo proposta por Bardin, com o apoio do software Visual Qualitative
Data Analysis (ATLAS.ti). A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(PMPA). A perspectiva teórica seguiu o enfoque da fenomenologia, centrada na experiência
vivenciada da perda dentária dentro dos contextos sociais do cotidiano em que ocorre e na
percepção das pessoas que a experimentam.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa 66 usuários adultos e idosos da APS com perda dentária (parcial
e total). A compreensão de como as pessoas percebem seus corpos sem dentes é que
determina o quanto a experiência da perda dentária afeta suas vidas. As experiências
foram plurais e impregnadas de memórias e sentimentos, expressando a subjetividade das
pessoas, não podendo ser explicadas pelo paradigma da simplificação. A função social da
boca marcou as narrativas dos entrevistados e o uso de próteses agregou valor ao corpo,
permitindo o restabelecimento do equilíbrio desse corpo com o mundo. Adultos com perda
dentária parcial e idosos edêntulos sem reabilitação protética ou com reabilitação em apenas
uma das arcadas, relataram limitações envolvendo a mastigação, fala, sorriso, aparência
física, emprego, convívio social, além dos sentimentos de constrangimento e vergonha
provocados pela perda dos dentes. Quando as pessoas conseguiram manter suas atividades
diárias de vida mesmo em situação de perda de dentes, a percepção negativa em relação
à experiência não se estabeleceu. Os idosos mostraram um sentimento de conformismo e
aceitação pela perda dentária, especialmente quando lembravam dos problemas passados
relacionados à condição de seus dentes – ‘dente quebrado’, ‘dente que provocava dor’, ‘dente
que incomodava’. A percepção da funcionalidade da prótese usada foi determinante para a
autopercepção da saúde bucal nos adultos e idosos estudados. Em muitos relatos, a perda
de dentes foi associada à produção ou mesmo reforço de estigmas e desigualdades sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perda dentária foi uma experiência associada a um corpo cuja boca tem uma importante
função fisiológica e também social, de interação do ser com o mundo, do homem com a
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sociedade. Pesquisas de abordagem qualitativa que tragam o protagonismo de usuários do
SUS podem caracterizar-se como um componente estratégico de avaliação da qualidade
dos serviços de saúde, permitindo às pessoas que expressem suas percepções sobre as
condições/necessidades de saúde, o que fortalece a participação social nos processos de
planejamento em saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Perda de Dente; Saúde Bucal; Qualidade de Vida; Sistema Único de Saúde; Pesquisa
qualitativa.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 291

SIMPÓSIO 19
Alimentação na sociedade
da informação

EL USUARIO COMO DESVELADOR DE LA EDUCACION
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: REFLEXIONES
Y HALLAZGOS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
Pava-Cárdenas, A (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Cervato-Mancuso, A M
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Alzate Yepes, T (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 2512

INTRODUÇÃO
Reportes en países desarrollados destacan que los usuarios perciben la “alimentación
saludable” como algo aburrido, sin gusto y que no produce satisfacción, convirtiéndose en un
desafío para el campo de la salud, cuando pretende atender la misión de educar, pero omite
la perspectiva del usuario. En la búsqueda por avanzar en el conocimiento de la educación
alimentaria y nutricional, cabe al usuario y su configuración el evidenciar propiedades
estratégicas de dicho objeto de estudio, en términos de relaciones y efectos, más allá de
aceptar los discursos del ámbito público, político y de organizaciones internacionales.
OBJETIVOS
Dimensionar los alcances de la educación alimentaria y nutricional para la posición usuario
a partir de un recorte en el contexto latinoamericano.
MÉTODO
Investigación cualitativa, perteneciente al paradigma crítico y fundamentada en los
subsidios teóricos Pierre Bourdieu. Al comprender al usuario como agente, noción distante
la racionalidad, autonomía y consciencia, aparecen posibilidades de acción sujetas a una
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interrelación dinámica determinada por el campo y el habitus. El diseño correspondió a
una aproximación multimétodos para abordar diferentes dimensiones en la búsqueda de
mayor comprensión de los alcances en extensión y especificidad. Para ello se llevaron a
cabo tres etapas: i) reflexión sobre las relaciones posicionales del otro, tomando las guías
alimentarias del Brasil y Colombia como un instrumento legítimo de educación para la
salud y a su vez, potencializado en la dimensión política; ii) elaboración de metasíntesis
cualitativa interpretativa sobre las experiencias de participación de los usuarios en las
relaciones educativas, fruto de las investigaciones latinoamericanas reportadas entre el
periodo de 2006 a 2015, lo que corresponde a la dimensión intelectual, y iii) realización de
trabajo empírico de inspiración etnográfica, que derivó de trece meses de acompañamiento
a mujeres habitantes de periferia de los servicios de atención primaria de salud, entre 2015
a 2016. Se buscó que la participación en acciones de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad correspondiera a los registros del último año. Para ello se contrastaron dos
metrópolis latinoamericanas, con aproximaciones pedagógicas diferenciadas y a partir del
análisis crítico del discurso, se estableció un acercamiento a las dinámicas sociales dentro
del campo de la salud.
RESULTADOS
Se encontró una sobreposición conflictiva de relaciones que parten, políticamente
de una ciudadanía, no necesariamente garantizada. La posición de consumidor en las
guías alimentarias se depara con la posición de paciente, que privilegia la obediencia y
dependencia de los usuarios. La misión de lograr operar un discurso basado en la recepción
efectiva de recomendaciones científicas al momento de elegir y comprar los alimentos, deja
de lado los postulados de la intersubjetividad de la alimentación, del cotidiano para superar
la exclusión social y las estrategias para lograr el entendimiento de los mensajes formulados.
Por su parte, en la aproximación al capital científico de naturaleza cualitativa, de los 1033
artículos encontrados, en las 14 bases de datos, publicados en los idiomas de inglés, español
portugués, solo siete estudios cumplieron con los criterios, incluyendo los de calidad. Se
identificaron siete experiencias: cuestionamiento, adversidad, maleabilidad, soporte,
impotencia, nueva construcción y rechazo y oposición. A su vez, estas experiencias fueron
moduladas por cuatro dimensiones: la situación social, cultural y económica; las relaciones
con la familia o personas cercanas; la perspectiva de las instituciones y de los profesionales
de la salud y el alimento como tratamiento. Se encuentra la confluencia de experiencias,
con escenarios diversos y dimensiones que se integran por la adversidad. No obstante,
aparecen experiencias de apoyo y de nueva construcción, basadas en las relaciones con las
instituciones y con los profesionales que refuerzan el compromiso asumido para alcanzar
una mejor alimentación. Dentro de las características de los estudios, apareció la falta de
reporte de procesos educativos, pues lo que se tiene, en gran parte, son actividades de corta
duración en contraposición a programas de larga escala que se desarrollan en los países.
Ya en el nivel especifico de atención primaria de salud, participaron 47 mujeres, siendo 25
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en Bogotá, Colombia y 22 en San Pablo, Brasil. Fueron identificados tres tipos de habitus de
participación: “capturadas”, “cautivadas” y “escépticas”. Las prácticas de participación de las
usuarias estuvieron intermediadas por la posesión de capitales, conforme a las posibilidades
de acumulación que permite el tipo de servicio, por lo que se encontró fragilidad, sobre
todo en la oportunidad de contacto, de descifrar el funcionamiento del servicio y de asignar
ubicación simbólica, que valore su existencia. Los hallazgos reflejan que el habitus de las
usuarias dialoga más con el concepto de envolvimiento que de empoderamiento, pues
éste último exige un proceso para alcanzar la construcción de la conciencia crítica y de la
capacidad de intervención y transformación de la realidad. La noción de proceso no apareció
en el caso de Bogotá, pues los encuentros fueron esporádicos y agudizados, por la falta de
reconocimiento de los profesionales de salud del servicio, debido a su alta rotatividad.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los alcances de la educación alimentaria y nutricional están sujetos a la interferencia
que ejerce el campo de la salud cuando profesa el deseo de proporcionar una posición
de consumidor-cliente, ciudadano de derechos, pero que lo concibe como un paciente,
ideológicamente y sistemáticamente. En este sentido, esto afecta sus posibilidades de
experiencia educativa, concebida como una acción, más que un proceso, lo que mantiene al
usuario apenas en una relación de envolvimiento.
REFERÊNCIAS
Bisogni CA, Jastran M, Seligson M, Thompson A. How people interpret healthy eating:
contributions of qualitative research. J Nutr Educ Behav. 2012;44(4):282–301.
Boog MCF. Histórico da Educação Alimentar e Nutricional no Brasil. In: Diez-Garcia RW,
Cervato-Mancuso AM, editores. Mudanças alimentares e educação alimentar e nutricional.
Segunda. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017. p. 56–62.
Bourdieu P. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial Anagrama;
1997. 232 p.
Maleku A, Aguirre RTP. Culturally competent health care from the immigrant lens: a qualitative
interpretive meta-synthesis (QIMS). Soc Work Public Health. 2014;29(6):561–80.
Ragin CC. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies.
First. London: University of California Press, Ltd.; 1989. 185 p.
PALAVRAS-CHAVE
Educación Alimentaria y Nutricional ; usuarios; análisis cualitativa; América Latina; Brasil;
Colombia
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EFEITOS DE UMA NOVA INTERVENÇÃO PAUTADA NA
ABORDAGEM “HEALTH AT EVERY SIZE®” NAS PERCEPÇÕES DE
MULHERES GORDAS ACERCA DO PRAZER ALIMENTAR
Sabatini, F (Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo -USP, São Paulo, SP, Brasil), Scagliusi, F B
(Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2472

INTRODUÇÃO
A literatura científica aponta para o não sucesso em relação à estagnação/diminuição dos
casos de obesidade no mundo, além de controvérsias sobre o modelo convencional de
tratamento da obesidade. Novas condutas terapêuticas e de prevenção frente à obesidade
tornam-se objetos de estudo, entre elas a abordagem Health at Every Size® (HAES®). A
abordagem HAES® discute o prazer em comer como crucial para a promoção de saúde e
sustentabilidade no manejo da obesidade. Contudo, a condenação cultural do prazer em
paralelo à negligência do prazer no tratamento da obesidade forma um cenário de crítica,
em que a mulher gorda é alvo de múltiplas desvantagens, entre elas a culpabilização do
comer. Entendemos a necessidade em construir formas de atuação em que haja diálogo
entre as diversas áreas de conhecimento; respeito à complexidade das tomadas de decisão
do ser humano e o respeito aos valores culturais e simbólicos que o ser humano detém para
com a comida. Assumimos, para este estudo, a importância de aprofundar-se nas relações
entre novas perspectivas no cuidado à mulher gorda e o estímulo ao prazer em comer.
Dentro dos nossos conhecimentos, este foi o primeiro estudo na literatura que analisou os
efeitos da abordagem HAES® nas percepções sobre o prazer em comer de mulheres gordas.
OBJETIVOS
Investigar as percepções de mulheres gordas acerca do prazer em comer antes e após uma
intervenção interdisciplinar, não prescritiva e pautada na abordagem do HAES®.
MÉTODO
Tratou-se de um estudo qualitativo, inserido em um ensaio clínico randomizado controlado
com seguimento de sete meses nos anos de 2015 e 2016. Incluiu 97 mulheres obesas de
25 a 50 anos de idade, com índice de massa corporal entre 30 e 39,9Kg/m², sendo alocadas
em dois grupos: Intervenção e Controle. Ao final do estudo, trinta e nove mulheres
concluíram no grupo Intervenção (62,90%) e dezenove concluíram no Controle (54,28%).
Para os dois grupos, as atividades tiveram como linha condutora a abordagem do HAES®.
O grupo Intervenção trouxe uma proposta original, com oferta de atividade física 3
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vezes na semana (estruturada e acompanhada por professores e monitores de educação
física), acompanhamento nutricional individual pela perspectiva do Aconselhamento
Nutricional e oferta de discussões no formato de cinco oficinas filosóficas, com temáticas
que percorreram o mundo da obesidade (como o mecanismo de desejo e tédio, restrição e
saúde, moralização do corpo e da saúde, liberdade e ansiedade), ministradas por um filósofo
e também educador físico. O grupo Controle baseou-se no modelo tradicional de aplicação
da abordagem HAES®, com palestras expositivas bimestrais sobre comer saudável, atividade
física e filosofia. A construção dos dados ocorreu a partir de grupos focais - quarenta e três
mulheres participaram dos grupos focais finais (no grupo Intervenção = 32 – 82%; no grupo
Controle = 11 - 58%). Interrompemos a oferta dos grupos focais quando as participantes não
apresentavam mais disponibilidade no comparecimento. Para análise das transcrições dos
grupos, foi realizado o método de Análise de Conteúdo Temática, sendo construídos temas
pela técnica de Cutting e Sorting, os quais fundamentaram a argumentação teórica neste
estudo. Ao longo do trabalho, assumimos as expressões “gorda/corpo gordo” em detrimento
de termos típicos da área biomédica, como “obesas/corpo obeso”, considerando sobretudo
que o termo “gorda” foi mencionado pelas participantes enquanto mais condizente com a
percepção corporal das mesmas, justamente pelo termo dar conta de um corpo que vai
além do corpo fisiológico, e que alcança as perspectivas do corpo físico, do corpo psíquico,
do corpo cultural e social.
RESULTADOS
Vinte e três temas sobre as percepções do prazer em comer das mulheres estudadas foram
construídos. A partir desses temas, discutimos as noções do prazer enquanto sentimento
transgressor, regressor e identitário, além das implicações práticas das percepções sobre
prazer em comer na forma de se alimentar das participantes. Após a intervenção, foram
construídos, em maior grau no grupo Intervenção, temas sobre o aumento da percepção
de reflexão sobre os próprios desejos alimentares e percepção de desculpabilização do
prazer em comer, com implicações como: diminuição da sensação de comer automático ou
hiperfágico; aumento da sensação de empoderamento para escolher o que e quando comer;
aumento do prazer em comer acompanhada e aumento do prazer em comer comidas feitas
por si própria, com escolhas mais frequentes de comidas não processadas, e dentro da lógica
de “comida de verdade” apontada pelo Guia alimentar para a população brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A nova intervenção proposta promoveu efeitos positivos na relação das mulheres com
o prazer em comer, evidenciando a desculpabilização do prazer em comer e melhora de
outros aspectos da prática alimentar, como a comensalidade. Os efeitos percebidos deramse sobretudo a partir do estímulo a um processo reflexivo sobre corpo, comida e saúde,
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ficando claro que o prazer em comer sem culpa é um desfecho necessário quando falamos
da saúde da mulher gorda. Ressaltamos que nossos resultados devem ser contextualizados
dentro da lógica de alimentação saudável e prazerosa do Guia alimentar para a população
brasileira, o qual usamos como referência na condução do estudo, a fim de que nossos dados
não sejam distorcidos e adaptados à lógica da indústria de ultraprocessados. Os resultados
alcançados foram no nível individual, e em uma intervenção de curto prazo (sete meses),
porém foi possível refletir e evidenciar a importância de novas condutas dentro da área de
saúde, sobretudo no que tange à necessidade do uso de novas ferramentas de intervenção
alimentar - não prescritivas e que valorizem e respeitem os desejos e prazeres em comer da
mulher gorda - e ao estímulo a um olhar diferente para o corpo gordo e, consequentemente,
para a forma de atuar com este corpo. Concluímos, assim, que o estímulo ao prazer em comer
não se contradiz à promoção de saúde e pode ser uma ferramenta importante para transpor
as barreiras do tratamento convencional da obesidade.
PALAVRAS-CHAVE
Prazer; Obesidade; Health at Every Size®; Intervenção não prescritiva; Mulher.

REPRESENTAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS
REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DE IMAGENS DO
INSTAGRAM
Lima, F d S (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil), Guerra, L D d S (Faculdade de Saúde Pública, São
Paulo, SP, Brasil), Silveira, P M S D (Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil), Cabral, C d S (Faculdade de
Saúde Pública, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2606

INTRODUÇÃO
A alimentação é um hábito socialmente construído, tem-se na mídia um agente que colabora
para criação de conceitos e práticas sobre alimentação saudável. Desse modo, é importante
conhecer os conceitos de alimentação, saúde e corpo divulgados nos meios de comunicação.
O discurso midiático, ao traduzir o discurso científico para a linguagem comum, pode
estimular no imaginário social padrões de saúde e beleza uniformes e que contribuem para
criação de sentimentos de competição e exclusão. Essa relação mídia e corpo é também
uma maneira de estimular o consumo de diferentes produtos ou procedimentos que,
supostamente, auxiliariam o sujeito a conquistar um corpo considerado ideal.
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OBJETIVOS
Discutir representações sobre alimentação saudável que são propagadas/disseminadas na
rede social Instagram e compreender como tais representações dialogam com as atuais
recomendações sobre o tema.
MÉTODO
A partir da hashtag “#alimentacaosaudavel”, durante o período de 6 a 12 de junho
de 2017, foram capturadas publicações (fotos+legendas) postadas na rede social
Instagram. Nesse estudo foi utilizado o software Netlytic para coleta de imagens públicas
compartilhadas. As informações sobre as fotografias capturadas (link, data, autor, título
e legenda da imagem) foram exportadas do Netlytic para um arquivo em formato Excel.
Nesta pesquisa foi realizada análise de conteúdo das publicações com base no tipo de
imagem (alimento, pessoas), legendas e hashtags associadas. As informações extraídas
foram agrupada em quatro categorias: Comida, Propaganda, Aspectos nutricionais dos
alimentos e Corpo.
RESULTADOS
A partir de todas as imagens coletadas pelo Netlytic (14.070), as 10 principais palavras (ou
hashtags) mencionadas nesse período foram #fitness, #vidasaudavel, #comidadeverdade,
#dieta, #saude, #foco e #foconadieta. A principal palavra associada a #alimentaçãosaudável
foi o termo #fitness. A categoria “Comida” representou majoritariamente fotos de alimentos
e/ou refeições, além de práticas alimentares. Das 89 imagens presentes na categoria
“Propagandas”, 66 apresentaram conteúdos relativos a propagandas de alimentos e 23 de
serviços e/ ou eventos. Nas imagens de propagandas relacionadas a serviços, quase sua
totalidade foi publicada por nutricionistas. A rede social, neste caso, foi utilizada como um
meio de divulgação do trabalho desses profissionais, como cursos, oficinas e atendimentos
em consultório. Assim, percebe-se que as propagandas não se restringem apenas a venda
de produtos, mas também a certa “venda” ou comercialização/publicização do próprio
profissional. Na categoria “Aspectos nutricionais dos alimentos” os assuntos abordados
referiam-se a informações sobre composição nutricional e benefícios ou malefícios de
determinado alimento e o de dicas de alimentação. O aspecto em comum nesta categoria
é o discurso tradicional da nutrição, centrado principalmente nos aspectos biológicos
da alimentação, em que o alimento é representado apenas como uma forma de nutrir
o corpo. Dentre as imagens vinculadas a categoria “Corpo” observou-se maior presença
de pessoas do sexo feminino, associada a hábitos de vida saudável. O corpo feminino
ali representado foi majoritariamente magro e definido por músculos, embora alguns
fossem apenas magros; já o corpo masculino foi sempre caracterizado por músculos bem
desenvolvidos. Em relação à cor da pele dos corpos presentes nas imagens coletadas, mais
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de 80% são brancos. Mais de 40% das imagens de corpo apresentam alguém praticando
alguma atividade física ou vestida com roupas de academia. Algumas imagens apresentam
características de objetificação, com foco em determinada parte do corpo, ausência
do rosto do indivíduo ou pose sexualizada. Muitas fotografias e principalmente nas
legendas que as acompanhavam, foi percebido o uso de discursos que sugerem aspectos
relacionados à moralidade em torno da alimentação, a responsabilização do indivíduo, o
incentivo a um estilo de vida “fitness” e a prática de dietas restritivas, entre outros aspectos
que desconsideram a alimentação como um ato social e cultural. O Instagram também
se mostrou como um espaço para a divulgação de produtos ou serviços relacionados
à alimentação e nutrição e/ou divulgação de informações a respeito de alimentação e
nutrição. Além, disso essa rede apontou uma associação da noção de “alimentação saudável”
a certos tipos de corpos, principalmente os jovens, brancos e definidos por músculos. Um
certo repúdio em relação a gordura corporal e a valorização do emagrecimento, junto com
a ideia de encarar privações pela busca de uma corpo “ideal”, seja pela suposta noção de
“saúde” que permeia o imaginário dos usuários, quer seja somente pela estética também
estiveram presentes em muitas imagens analisadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A premissa de que o ato de comer está permeado por dimensões biológicas, afetivas e
socioculturais é aspecto central das reflexões construídas nesse trabalho. Sua produção foi
instigada a partir do pressuposto de que as redes sociais são uma das mais poderosas formas
de propagação de informações. O número expressivo de usuários da rede social Instagram
– 700 milhões de usuários no mundo – e a busca nessa ferramenta por temas relacionados à
saúde, tais como alimentação e exercícios físicos, a torna um veículo poderoso de expressão
e produção de cultura alimentar e de normatização de comensalidade. A partir desse
trabalho foi possível perceber as diferentes nuances relacionadas a ideia de “alimentação
saudável” presentes nessa rede social. Isso suscitou a reflexão de como as redes sociais
além de reproduzir certo pensamento vigente na sociedade, também são indutoras
de novas normas para aqueles que as acompanham. As normas sociais e as noções de
moralidade prevalentes nos conteúdos expressos pelas imagens e legendas publicadas no
Instagram estão relacionadas à ideia de que para uma alimentação saudável é necessário
sofrimento e sacrifício. Tais concepções estão permeadas por visões dicotômicas entre
alimentos e comportamentos alimentares permitidos e proibidos. O permitido é saudável
enquanto o proibido é patológico. A propagação de conteúdos pelo Instagram quanto à
alimentação saudável está orientada pela racionalidade biomédica, principalmente, no
que tange à perspectiva individualista em relação às escolhas alimentares. A alimentação,
como um direito fundamental do ser humano, parece ser colocada em segundo plano
em detrimento de uma visão moralista acerca do ato de comer. Nesse sentido, pode-se
refletir sobre a captura de ideias de alimentação saudável por perspectivas de consumo e
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individualistas que não refletem as diversas dimensões que envolvem a prática alimentar.
O que sugere um novo panorama para pensar na alimentação em tempos de forte difusão
de ideias pela mídia digital.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação saudável; Mídias Sociais; Nutrição em Saúde Pública; Rede social

DISCURSOS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM PERFIS
DO INSTAGRAM DE APRESENTADORES DE PROGRAMAS
CULINÁRIOS BRASILEIROS
Santo, V L M d E (Centro Universitário Maurício de Nassau, Salvador, BA, Brasil), Alves , J d A (UFBA, Salvador, BA,
Brasil), Passos , J A (Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Amparo-Santos , L d S (UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 2468

INTRODUÇÃO
As redes sociais consistem em canais de interação social entre pessoas que compartilham
informações e tem se tornando uma ferramenta importante de busca e construção de
conhecimentos sobre diversos temas, dentre os quais se insere os relacionados à saúde e
alimentação. As novas formas de relação com fenômenos ligados à saúde e alimentação
desencadeadas pelas mudanças nas relações sociais progressivamente mediadas por
computadores demandam investigações de seus efeitos. Criado em 2010, o Instagram é uma
rede social de compartilhamento de fotos e vídeos com alta interação entre seus usuários e
uma das mais usadas no Brasil
OBJETIVOS
Nesta perspectiva, este trabalho teve como objetivo analisar discursos sobre alimentação
saudável em perfis de apresentadores de programas culinários brasileiros no Instagram.
MÉTODO
O presente trabalho configurou-se em um estudo exploratório de natureza qualitativa.
Selecionou-se programas culinários brasileiros, de canais abertos e canais fechados
credenciados à Agência Nacional de Cinema do Ministério da Cultura, que tivessem
apresentadores com perfis no Instagram. No total foram selecionados 20 perfis, os quais
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foram analisados no que tange as publicações voltadas para alimentação saudável, número
de seguidores, e acompanhamento das rotinas de publicações e escolhas alimentares
através de suas postagens. A coleta de dados dos perfis dos analisados foi realizada através
da plataforma Quintly® que possibilitou a análise e comparação dos perfis de acordo
com onúmero de seguidores, postagens mais comentadas e mais curtidas, hashtags mais
utilizadas. Foram consideradas as publicações que continham fotos de refeições (exceto
de restaurantes e imagens publicitárias), com discursos sobre alimentação saudável e os
comentários, tiveram seus nomes de seus perfis alterados para proteção de sua privacidade,
publicados no período de março a setembro de 2017. A análise dos discursos foi realizada
a partir das três postagens mais comentadas em cada perfil dos apresentadores, e a
categorização dos temas relevantes à pesquisa, permitiu a sistematização e interpretação
das informações. Para análise dos dados considerou-se a perspectiva teórica de análise
de conteúdo para pontuar os elementos simbólicos desses discursos, pois assim somos
munidos de mais ferramentas para interpretá-lo de forma diferenciada, ponderando sobre a
sua finalidade e prerrogativa ampliando o campo de compreensão.
RESULTADOS
A percepção da análise dos discursos vinculados pelos perfis avaliados denota a necessidade
da compreensão da linguagem e das ideologias discursivas apresentadas. Nas publicações
analisadas reforça-se a ideia do prazer que um alimento saudável pode proporcionar,
aliando o seu valor nutricional à gastronomia, tomando para si não só a função de informar,
mas também de arrebatar o seu seguidor, convidando-o para suas experiências alimentares
através do reforço das imagens que é o foco principal do Instagram, com receitas diferenciadas
que se destacam em cor, leveza, textura, com criatividade, praticidade e inovações
gastronômicas, e relevância nutricional. Afim de finalmente poder alcançar o comer sem
culpa, reencontrando o prazer na comida, mas também traduzindo a comida em uma nova
linguagem modificando seus aspectos significantes, sociais e estéticos, as receitas tradicionais
ganham uma nova roupagem com modificações em suas composições e alterações em
seu modo de preparo e cocção, assim brownies, brigadeiros, sorvetes, bolos ganham as
versões mais leves e nutritivas. Essa prática promove a obtenção da consciência tranquila da
transformação que certos alimentos podem proporcionar, eles são o caminho que levaram
a atingir este objetivo, o bem-estar. As escolhas alimentares podem ser determinadas por
fatores ligados ao próprio alimento, como sabor, valor nutricional, aparência e higiene, como
também por fatores provenientes da situação socioeconômica e cultural de cada indivíduo.
Contudo, criar padrões alimentares que se baseiam apenas em restrições alimentares e na
promoção de consumo de determinados alimentos sem levar em consideração contextos
socioeconômicos, não indica a eficiência na mudança comportamental e nutricional de
uma sociedade. A ressignificação do comer, dos alimentos e da comida como uma nova
disciplina alimentar tomando forma na busca por hábitos alimentares mais saudáveis, de
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modo que nos informar bem sobre o que comemos está se tornando vital para fazermos
melhores escolhas. Não há nas postagens crucificação de determinados alimentos para
que se construa uma noção de hábitos saudáveis, mas há sugestões de medicalização da
alimentação e algumas preparações que podem ser específicas para celíacos, diabéticos ou
para intolerâncias alimentares e alergias. Apresentou-se nos perfis uma reestruturação das
relações alimentares que perpassa por caminhos tortuosos e utópicos em determinados
pontos dos discursos, onde o alimento saudável atua como uma passagem para esse
mundo puro e de existências elevadas, de forma que se desmembra a comida, o alimento, o
comer, e o nutrir-se na complexidade de suas inter-relações, ressignificando cada um desses
aspectos. O poder da informação sobre o que comemos nos permite que, ao escolher um
determinado alimento, saibamos que podemos ter um melhor aproveitamento de seus
benefícios e nos permite associá-lo à diversas opções ou substituições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deste modo, observa-se que o aplicativo Instagram é um instrumento de socialização que
dispõe a informação de forma dinâmica e aumentada permitindo que a sua visibilidade
seja um dos pilares na construção do conhecimento alimentar e nutricional da sociedade
contemporânea e sua importância se consolida proporcionalmente através da interatividade
que disponibiliza.Ao observar as diferentes publicações de cada perfil, é notório que cada
apresentador demonstra total domínio de seu conhecimento técnico, científico nas diversas
áreas da culinária, gastronomia e nutrição e que em suas postagens, na maioria das vezes,
os seus seguidores estão dispostos à compreender o conteúdo e o objetivo delas e isso
propicia uma maior interação entre eles. Entende-se, porém, que estudos sobre a influência
exercida por redes sociais é um campo extenso e ainda pouco explorado, principalmente
na área de alimentação e nutrição, ampliando a abordagem dos estudos acadêmicos em
nutrição aplicados à aspectos da contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação Saudável. Redes Sociais. Instagram.
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ADAPTACIÓN DEL INVESTIGADOR AL CONTEXTO
DE LA INVESTIGACIÓN
Dr Ana Palmar Santos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, España, ana.palmar@uam.es ),
Dr Azucena Pedraz Marcos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, España, azucena.pedraz@uam.
es ), Dr Juan Zarco Colón (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, España, juan.zarco@uam.es ),
Dr Milagros Ramasco Gutiérrez (Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Grupo GIQSUAM, España, milagros.ramasco@inv.uam.es ), Alejandra Aguirre Crespo (Secretaría de Salud.
Estado de Quintana Roo, México)

INTRODUCCIÓN
El investigador encuentra barreras y limitaciones relacionadas con diferencias culturales,
que precisan de una adaptación en el proceso a lo largo de toda la investigación. Cada
vez más, los entornos de colaboración iberoamericano favorecen estos retos que obligan
al investigador a resituarse frente al objeto de estudio y su abordaje.
OBJETIVOS
Analizar las dimensiones adaptativas en la entrada al campo en una investigación cualitativa,
que requiere de la adaptación cultural del investigador.
DESARROLLO
En el marco de una investigación fruto de una colaboración entre la Universidad Quintana
Roo (México) y la Universidad Autónoma de Madrid (España), se llevó a cabo un estudio
para analizar la percepción y la vivencia de madres, padres y profesionales en relación con
la muerte fetal tardía. Esta investigación, que se había desarrollado primero en España,
requirió una readaptación del diseño, al aplicarlo al contexto mexicano. El pilotaje debió
ser ampliado para validar no sólo la idoneidad de la herramienta de recogida de datos, sino
también la competencia cultural de la investigadora para situarse en el campo de estudio.
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CONSIDERACIONES FINALES
Es necesario poner en valor los trabajos de pilotaje que ayudan al investigador a desarrollar
competencias en la adaptación cultural y en la sistemática de la adecuación de la investigación
a un entorno cultural que difiere del entorno de referencia del investigador.

CONTEXTUALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN INVESTIGADORA DE
POSTGRADO
Dr. Azucena Pedraz Marcos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, azucena.pedraz@uam.es ),
Dr Juan Zarco Colón (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, juan.zarco@uam.es ), Dr Milagros
Ramasco Gutiérrez (Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Grupo GIQS-UAM, milagros.
ramasco@uam.es ), Dr Ana Palmar Santos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM,
ana.palmar@uam.es ).

INTRODUCCIÓN
La adquisición de competencias de investigación forma parte del curriculum de Postrgrado
en Ciencias de la Salud, con la elaboración de proyectos de investigación y tesis, tanto en
Master, como en formación de Especialista y Doctorado. La circulación de estudiantes y
profesionales en este entorno de formación de Postgrado obliga a una tutorización que
contemple una adaptación en varios frentes: el lugar de procedencia del discente, del tutor
al tutorando y al contexto en el que se plantea la investigación.
OBJETIVO
Considerar las diferentes líneas adaptativas en el contexto de la tutorización de investigación
en la formación de Postgrado.
DESARROLLO
En el marco de una experiencia continuada en la tutorización de estudiantes de Postgrados
en el seguimiento de su trabajo de investigación, encontramos líneas de reflexión
acerca de las necesidades de contextualización en aspectos tales como: los escenarios,
cuando el tutor y el tutorando son ajenos al ámbito del estudio (cárceles, centros sociales
autogestionados, contexto asociativo); los protagonistas, cuando el tutorando proviene
de regiones diferentes a aquella en la que desarrolla su investigación y el tutor tiene que
guiar y catalizar los intereses del estudiante y de la institución en la que se lleva a cabo
el proyecto; los marcos, cuando las tradiciones teóricas de los protagonistas y de los
escenarios no son compartidas y deben ser adaptadas.
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CONSIDERACIONES FINALES
A la luz de los nuevos marcos de flujo de estudiantes y profesores, merced a convenios de
colaboración, y la emergencia de la investigación cualitativa como paradigma de partida de
gran parte de las investigaciones en salud en nuestro entorno, resulta relevante profundizar
en los nuevos entornos de adaptación y contextualización en el ámbito de la formación.

LA INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN SALUD EN
CONTEXTOS DE ALTA DIVERSIDAD
Dr Milagros Ramasco Gutiérrez (Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Grupo GIQS-UAM,
España, milagros.ramaco@inv.uam.es ), Dr Carlos Giménez Romero (Universidad Autónoma de Madrid, España,
carlos.gimenez@uam.es ), Marco Marchioni (Instituto Marco Marchioni, España), José del Álamo Candelaria
(Coordinador Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural de Obra Social Fundación “la Caixa”)

INTRODUCCIÓN
Las migraciones internacionales es un fenómeno global que afecta especialmente la salud de
las poblaciones y que obliga a los sistemas sociales; específicamente sanitarios y educativos,
a realizar adaptaciones para afrontar los retos y problemáticas que estas nuevas realidades
suponen para las ciudades y barrios.
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, desarrollado desde el año 2010
en 39 barrios y municipios de España, caracterizados por su alta diversidad (territorial,
social, cultural, económica), pretende generar una dinámica comunitaria de convivencia
intercultural entre todos los vecinos y vecinas de la zona, así como favorecer la creación
de un sentimiento de pertenencia al territorio. La implementación del Proyecto en cada
territorio ha corrido a cargo de un equipo de intervención que de la mano del resto de
entidades sociales de referencia en las zonas de actuación, han generado alianzas con las
administraciones locales, los profesionales de diferentes ámbitos (salud, educación, servicios
sociales, etc.) y la ciudadanía.
La implementación de proyectos multicéntricos y trasnacionales obligan, con un mismo
diseño y un mismo marco teórico, a realizar procesos adaptativos, en ocasiones son
simultáneos al desarrollo de la investigación, para mantener, por una parte, la coherencia
con un único diseño de partida y, por otro lado, las adaptaciones necesarias a cada uno de
los contextos donde se desarrolla el estudio.
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OBJETIVO
Visibilizar los retos y estrategias adaptativas de intervenciones que se llevan a cabo en
diferentes contextos.
DESARROLLO
En el marco de un proyecto de intervención comunitaria intercultural desarrollado en España
en 39 territorios, de diferentes dimensiones contextos socioculturales, a investigación acción
participativa, desarrollada que comparten principios de multiculturalidad, los directores y
asesores científicos del proyecto se enfrentan en cada una de las partes del proceso al reto
de recoger y adecuar los aspectos locales a los objetivos generales del proyecto, con un
mismo marco científico de referencia.
CONSIDERACIONES FINALES
Aunque los contextos en los que se implanta el proyecto son muy diversos, y hay que tener
en cuenta los localismos y los particularismos, hay algo profundamente innovador: gracias a
estas experiencias es posible fundamentar científicamente la acción social.

CONTEXTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
Dr Juan Zarco Colón (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, juan.zarco@uam.es ), Dr. Azucena
Pedraz Marcos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, azucena.pedraz@uam.es ), , Dr Milagros
Ramasco Gutiérrez (Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Grupo GIQS-UAM, milagros.
ramasco@uam.es ), Dr Ana Palmar Santos (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo GIQS-UAM, ana.palmar@
uam.es ).

INTRODUCCIÓN
Existen muchos textos de investigación cualitativa en ciencias sociales, sin embargo, son
más escasos los que se dedican a la investigación cualitativa en el campo de la salud. El
grupo GIQS-UAM lleva unos años trabajando en la creación de manuales para acercar la
investigación cualitativa al ámbito de la salud.
OBJETIVO
Presentar una experiencia de redacción de materiales metodológicos que transitan del
ámbito de la investigación social al ámbito de la investigación en salud.
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DESARROLLO
La experiencia docente e investigadora del grupo GIQS-UAM, adaptando los materiales de
formación a los diferentes contextos socio-sanitarios nos ha permitido la creación de un
manual en el que se aúnan experiencias de investigación cualitativa en salud con capítulo de
fundamentación teórica en este tipo de investigación. Los lectores potenciales de este texto
son todos aquellos investigadores que deseen realizar estudios cualitativos en el campo de
la salud.
CONSIDERACIONES FINALES
El interés de este tipo de manuales no es sólo el producto final, sino el proceso en el que se
ha llevado a cabo la creación del mismo, a través de la relación entre los diferentes autores
y coordinadores, la relación entre experiencias investigadoras y marcos metodológicos, la
adaptación de la investigación a los contextos en los que se produce (impacto, relevancia
social, prevalencia…)
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A DIMENSÃO POLÍTICA DO ACESSO AOS ALIMENTOS
EM UM TERRITORIO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE
Dafne Pavão Schattschneider Dafne (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
RS, Brasil), Eliziane Ruiz Eliziane (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)
ID: 1348

INTRODUÇÃO
Entende-se que o acesso aos alimentos, de maneira digna, a uma alimentação adequada e
saudável tem um importante papel na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
A dimensão política, do aceso aos alimentos, diz respeito ao reconhecimento, dos indivíduos,
da alimentação adequada como direito humano, bem como a realização de políticas
agrícolas, ambientais, econômicas, sociais e assistenciais que reconheçam e estabeleçam a
SAN como direito humano.
OBJETIVOS
Identificar o acesso aos alimentos na perspectiva da equipe de saúde (ES) e dos usuários,
através da dimensão política do acesso, em um território de uma unidade de saúde de Porto
Alegre, RS.
MÉTODO
A abordagem da pesquisa foi qualitativa. Partindo do pressuposto de que a noção de acesso
é uma construção também social, as análises demandam posturas mais compreensivas
da realidade. Nesse contexto, procurou-se apreender a busca do sentido dos fenômenos
no espaço do cotidiano vivência dos informantes. Utilizou-se entrevistas que abrangiam
a dimensão do acesso político aos alimentos, como técnica para a apreensão dos dados
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empíricos junto a 8 usuárias da unidade de saúde e grupo focal (tendo como dispositivo a
produção de um mapa falante do território) com 15 profissionais da equipe de saúde. Os
dados foram analisados pela análise temática, proposta por Minayo, a partir do conceito
de Acesso utilizado no Campo da Saúde Coletiva, que se constitui em quatro dimensões:
acesso econômico, técnico, político e simbólico (Jesus e Assis, 2010). Essas dimensões se
aplicam, com pequenas adaptações, para o acesso a uma alimentação adequada. Para esse
trabalho foi utilizado a dimensão política de acordo com a perspectiva da ES e das usuárias
entrevistadas.
RESULTADOS
Destacou-se o Programa Bolsa Família (PBF), enquanto principal política de garantia da SAN
e do Direito Humano a Alimentação Adequada acessado pela população do território. O PBF
aparece, para alguns, como a principal fonte de renda para acessar alimentos. A administração
dessa renda proveniente do PBF, mesmo exercendo um papel expressivo para outros gastos
das famílias, tem, cotidianamente, um destino específico que é prioritariamente para a
alimentação. No entanto, não há um entendimento, pelas usuárias entrevistadas, em relação
ao uso dessa renda. Embora o PBF seja um direito do cidadão brasileiro, esse entendimento
não esteve presente na fala das entrevistadas, o que, por usa vez, parece impactar diretamente
na sua reivindicação. Partindo da discussão com a ES, foi marcante o não reconhecimento do
PBF como ferramenta para garantia da SAN. Foi exposto, pela ES, a importância da melhor
compreensão da noção de alimentação adequada e saudável, na perspectiva da SAN,
como um dos caminhos para a promoção da saúde e do DHAA nas práticas da equipe. Foi
levantado a ausência do conhecimento pleno do funcionamento do PBF, sua conexão com
a SAN, bem como o potencial de realização, para além das condicionalidades, de interfaces
com o SUS e com outros setores, como a escola. Houve uma reflexão no grupo focal sobre os
principais entraves em se trabalhar com perspectivas mais amplas de saúde. Os profissionais
discutiram sobre a centralidade da doença, da técnica e das ações programáticas no
trabalho, tanto na oferta quanto na demanda de serviços pelos usuários. Sendo assim, a ES
traz que: “as prioridades são dadas, a gente acaba ficando de mãos atadas na questão da
promoção como todo, não só da questão alimentação [...] a gente ta com um lençol curto,
a gente puxa um pouco de um lado e descobre do outro”. Na fala das usuárias, observou-se
também, poucos relatos sobre a construção de redes de ajuda entre vizinhos e familiares,
não havendo indícios da formação de um tecido social mais sólido e integrado no território
que seja capaz de fortalecer a potência da micropolítica do cotidiano. Não há a percepção
dessas relações como de apoio e reciprocidade, e sim como uma desorganização por parte
daqueles que, por ventura, pedem auxílio. Sendo assim, é considerado importante, pelas
entrevistadas, que cada indivíduo, por conta própria, tenha autonomia para suas compras e
atividades sem necessitar de outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora não há compreensão do direito ao PBF, tão pouco uma relação de apoio no território,
as entrevistadas buscam estratégias para o acesso aos alimentos. Porém, não há garantias
de um acesso regular e de maneira digna a uma alimentação adequada. As potencialidades
do PBF estão condicionadas à capacidade da gestão pública e também da sociedade civil
de regular o cumprimento de seus propósitos, incluindo a promoção da SAN. Sendo assim,
a busca pela garantia do acesso aos alimentos pela dimensão política está diretamente
relacionada à compreensão da complexidade da SAN e do PBF, do papel do Estado e do
cidadão, no controle e monitoramento, do cumprimento das Políticas Públicas. As relações
sociais, mediadas pelo alimento, poderiam ser importantes instrumento na construção de
rede de apoio. Essa rede seria capaz de fortalecer não somente o acesso a uma alimentação
saudável para conseguir uma melhor situação de SAN, mas também o pertencimento social
e a um território de saúde, e consequentemente potencializar o exercício de uma cidadania
mais solidária e ativa na busca de direitos para o território.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde, Políticas Públicas

A GASTRONOMIA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA MORADIA UNIVERSITÁRIA
Rita de Cássia Ribeiro (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marlene Azevedo
Magalhães Monteiro (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Mariana Teodora de
Souza Reis (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)
ID: 19,9

INTRODUÇÃO
Uma das dimensões da gastronomia é a habilidade culinária, o que inclui a seleção, o prépreparo, o cozimento, a combinação e a apresentação dos alimentos. Tradicionalmente
passadas de geração a geração, a transferência dessas habilidades tem se tornado uma
prática rara nos últimos anos, o que pode ser atribuído, principalmente, ao maior número
de tarefas no dia a dia e à desvalorização do cozinhar como uma prática social e cultural.
Além disso, a praticidade de produtos ultraprocessados contrapõe a necessidade de manejo
dos alimentos in natura ou minimamente processados. Paralelamente, um dos resultados
importantes das mudanças nos hábitos alimentares da população nas últimas décadas é
o ganho de peso, o qual passou a ser um dos principais problemas de saúde global. Esse
cenário não é diferente no meio universitário. Estudos demonstram que os estudantes
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universitários praticam uma alimentação ruim, tanto em termos de quantidade quanto de
qualidade, o que acaba gerando, como consequência direta para o corpo, o aumento do
peso. Nesse sentido, acredita-se que a gastronomia, voltada para a produção de refeições
saudáveis, contribui para a construção do conhecimento, para práticas mais saudáveis e
para o estímulo ao convívio social entre os estudantes universitários.
OBJETIVOS
Caracterizar nutricionalmente estudantes universitários; planejar e executar oficinas
culinárias; avaliar a efetividade dessas práticas como estratégias para a promoção da
alimentação saudável e para o estímulo ao convívio social.
MÉTODO
Trata-se de um estudo misto, do tipo Pesquisa Participante, de intervenção aberta e não
controlada. No ano de 2015 foram realizadas oficinas culinárias, com estudantes universitários,
residentes na moradia estudantil de uma instituição pública de ensino superior, localizada
em Belo Horizonte, Minas Gerais. No início das oficinas os participantes respondiam a um
questionário autoaplicável com dados socioeconômicos, história de saúde, hábitos alimentares
e de compras de alimentos. Além disso, foi realizada a avaliação antropométrica dos estudantes.
Os dados obtidos nessa fase foram tabulados, para a posterior realização da análise descritiva. O
eixo condutor para a seleção das 29 receitas e dos conteúdos discutidos nas oito oficinas foi o
Guia Alimentar para a População Brasileira, proposto pelo Ministério da Saúde, que inclui sobre
os alimentos in natura e minimamente processados dentre as principais bases da alimentação
diária. As oficinas tinham início com a exposição dialogada do conteúdo, o que incluía orientações
sobre a importância da alimentação saudável, a composição dos alimentos ultraprocessados,
os benefícios de cozinhar a própria refeição e a higienização adequada dos alimentos. Em
seguida, eram realizadas a demonstração do preparo e a discussão das técnicas gastronômicas
para a obtenção das preparações culinárias. Ao final, os estudantes realizavam a degustação
das receitas e discutiam os resultados alcançados. A pesquisa qualitativa foi realizada por meio
de entrevistas telefônicas semiestruturadas, seis meses após o término das oficinas culinárias.
Durante a entrevista, o entrevistador assumiu a posição de ouvinte, intervindo com discretas
indagações, de maneira a favorecer a fluidez do discurso e estimular a expressão de questões
de interesse da pesquisa. A entrevista telefônica abordou questões relacionadas aos seguintes
aspectos: mudanças de hábitos alimentares após a participação nas oficinas gastronômicas,
conceitos apresentados e interiorizados, hábito de cozinhar de maneira coletiva na moradia
universitária, reprodução, compartilhamento e adaptação de receitas, bem como as principais
informações que o estudante estava aplicando em seu cotidiano. O conteúdo de cada entrevista
foi gravado e integralmente transcrito. Para a avaliação e a interpretação dos dados, utilizou-se
a análise de conteúdo. Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado
junto ao Conselho Nacional de Saúde (CAAE – 55469015.5.0000.5149).
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RESULTADOS
Participaram deste estudo 82 estudantes universitários de diversos cursos da instituição
pública de ensino superior em questão, não originários de Belo Horizonte, e residentes na
moradia universitária. O resultado da avaliação antropométrica demonstrou que 25,6% (n=21)
dos estudantes estavam com sobrepeso, e 2,4% (n=2), com obesidade. Sobre a alimentação
praticada antes e depois do seu ingresso na Universidade notou-se uma piora na quantidade
e na qualidade, o que pode ser justificado por fatores como a falta de habilidade para cozinhar
e o cansaço. Nesse sentido, as oficinas gastronômicas se apresentaram como um mecanismo
efetivo para o processo de ensino-aprendizagem sobre alimentação saudável. A atividade
em grupo permitiu a troca de experiências, a ampliação de saberes e a transformação da
realidade. Seis meses após cada oficina gastronômica, 23 estudantes participaram das
entrevistas telefônicas, e algumas mudanças relativas aos seus hábitos alimentares, mesmo
que discretas, puderam ser percebidas. As falas dos participantes evidenciaram a adaptação
e/ou reprodução, na moradia universitária, das receitas apresentadas durante as oficinas,
principalmente aquelas consideradas fáceis e práticas. Os estudantes também compartilharam
as receitas com seus familiares e amigos da moradia universitária. As entrevistas mostraram
que há fatores que impedem a aplicação dos conceitos apreendidos nas oficinas na rotina
diária dos estudantes, tais como: o tempo, os conflitos interpessoais, a dificuldade de
conciliar os horários e as diferentes preferências alimentares, bem como a disponibilização
das refeições no Restaurante Universitário. Os resultados também evidenciaram uma discreta
aproximação entre os moradores dos apartamentos da moradia. Assim, foi possível perceber
o quanto a socialização durante o preparo das refeições – e no momento da alimentação em
si – potencializa a parcela do ato alimentar, que é capaz de gerar cumplicidade entre aqueles
que o realizam de maneira conjunta. De modo a reforçar essas questões, observou-se que a
produção coletiva das refeições era mais frequente, principalmente, aos finais de semana, em
um contexto de interação, cumplicidade e união.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível traçar o perfil de uma parcela dos estudantes da moradia universitária e revelar a
ocorrência de importante taxa de sobrepeso, além de práticas culinárias e hábitos alimentares
inadequados. Nesse cenário, a gastronomia se apresentou como um mecanismo efetivo
para o processo de ensino-aprendizagem sobre a importância da alimentação saudável e
para o estímulo ao convívio social.
PALAVRAS-CHAVE
Estudantes, Comportamento alimentar, Culinária, Educação alimentar e nutricional,
Promoção da saúde.
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ALIMENTACIÓN Y REDES DE RECIPROCIDAD EN UN CONTEXTO
DE FILIACIÓN ÉTNICO-NACIONAL PERUANO EN EL DISTRITO
DE ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Maria Susana Ortale (Cimecs/IDIHCS (FAHCE/UNLP) Y Ceren/CIC-PBA, Argentina), Javier Alberto Santos (Cimecs/
IDIHCS (FAHCE/UNLP) y Ceren/CIC-PBA, Argentina)
ID: 1322

INTRODUÇÃO
Se asume ampliamente que la alimentación refiere a un proceso complejo cruzado por
múltiples factores aunque muchas veces aparezca homologada a la nutrición o incluso al acto
de comer. En efecto, la alimentación incluye aspectos nutricionales pero también todas las
dimensiones no biológicas asociadas con ella (De Girolami, 2008). La nutrición, a diferencia de
la alimentación, se vincula con la composición, requerimientos, asimilación e impactos que
los macro y micronutrientes de los alimentos tienen sobre el organismo, según necesidades
biológicas específicas (OMS, 2012). En esta línea, la adecuación nutricional se define como
la instancia en la que se logra la cobertura de los requerimientos nutricionales a través de
la incorporación o ingesta de los alimentos (o grupos de alimentos) en la cantidad, calidad,
armonía y adecuación necesarias para el mantenimiento y/o desarrollo vital (López, 2002). No
obstante, se reconoce que las acciones o políticas dirigidas a mejorar hábitos alimentarios a
través de la promoción y/o difusión de dietas saludables y de recomendaciones alimentarias,
no resultan efectivas cuando se apoyan sólo en los conocimientos sobre salud, dietética o
nutrición. La alimentación complejiza el fenómeno de la nutrición reconociendo y poniendo
en foco los aspectos no biológicos que inciden en ella. Como fenómeno complejo, remite
a determinaciones múltiples: ecológicas, económicas, sociales, culturales, estilos de vida,
psicológicas (Díaz Méndez, 2008). En los estudios sobre alimentación de carácter social como
es nuestro caso, suelen tener especial relevancia las recomendaciones alimentarias sustentadas
por la medicina y la nutrición con vistas a identificar e interpretar hábitos considerados poco
saludables por sus expertos. El seguimiento de tales recomendaciones, ligadas a lo que se
consume, cuánto, cómo, cuándo y dónde dependen de ideas, valores, conocimientos,
prejuicios, acerca de la comida, pero también de necesidades, situaciones y posiciones
sociales. De aquí la centralidad de una comprensión cabal, accesible mediante indagaciones
socioantropológicas, de las condiciones sociales de la alimentación de los grupos humanos.
Atravesada por múltiples determinaciones, la alimentación se configura como una práctica
que se expresa en los hábitos alimentarios, en la selección de alimentos que se consumen, en
la cantidad de los mismos, en las preparaciones culinarias (Gracia Arnaiz, 2010). La misma suele
considerarse adecuada en tanto logra cubrir los requerimientos nutricionales en términos de
cantidad (o suficiencia), completitud (o calidad), proporcionalidad (o armonía) y adecuación
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o pertinencia. Tales requerimientos deberían, según las normas, imbricarse mutuamente
(López, 2002) . Asimismo, estos citerios llevan a sostener que el análisis e interpretación de la
información requiera articular “normalidades” y “normatividades”: las costumbres extendidas o
lo que resulta habitual en la población estudiada y las normas del saber experto, principalmente
médico-nutricional, que instituye lo que es “adecuado” e inciden con desigual intensidad –y a
través de diversos mecanismos– en los comportamientos de las personas que participan de
tal contexto. En este marco, el abordaje de las prácticas alimentarias y los sentidos asociados
a ellas constituye un recurso necesario para caracterizar la alimentación de una población. La
misma es un indicador sensible de las condiciones de vida de los hogares - ya que se trata de
un consumo central para la reproducción biológica y social- y una práctica elocuente de las
pertenencias culturales y de las identidades sociales. Tal caracterización posibilita valorar con
mayor precisión sus potenciales efectos en la salud y realizar diagnósticos para la construcción
de políticas públicas de intervención específica.
OBJETIVOS
Con base en un relevamiento cualitativo sobre prácticas y percepciones alimentarias llevada
a cabo en un barrio pobre urbano del municipio de Ensenada (Buenos Aires, Argentina) caracterizado por su segregación territorial y por la concentración de población de origen
peruano- nos proponemos analizar las modalidades, composición y apreciaciones de las
prácticas alimentarias en los hogares y profundizar en un fenómeno de particular interés:
la/s “pollada/s”.
MÉTODO
Se propone un abordaje cualitativo, basado en la observación participante de las “polladas”
y en entrevistas en profundidad realizadas a adultos de un barrio pobre del municipio de
Ensenada (Buenos Aires), caracterizado por su segregación territorial y por la concentración
de población de origen peruano. Tal emprendimiento se vincula con los resultados de un
censo sobre condiciones de vida de 190 hogares, realizado en dicho barrio a fines de 2016.
La particularidad de aquellos centrados en la dimensión alimentaria -comparados con otros
estudios de población general y en sectores pobres- impulsaron la necesidad de profundizar
en esta dimensión.
RESULTADOS
Los hallazgos producidos sobre el material analizado permiten reconocer que, en términos
de prácticas alimentarias, el almuerzo aparece como la comida de mayor realización, la que
se cocina con mayor frecuencia, y es la evaluada como la más importante principalmente
porque resulta la comida más completa, abundante y elaborada. Esta comida muestra una
composición centrada en tres tipos de alimentos: verduras (cocidas o crudas), arroz y carne de
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pollo. En base al uso de esos componentes destaca una preparación particular denominada
pollada. Esta comida (compuesta principalmente por arroz, verduras cocidas y carne de pollo)
es una recreación de un plato típico peruano y tiene altísima presencia en la mesa de los
hogares relevados. Pero, más allá de ser, como se dijo, una comida peruana típica, también se
denomina de esa manera a un evento social en el cual un grupo de personas (generalmente
una familia), prepara ese plato, difundiendo previamente entre conocidos, vecinos y amigos
(con tarjetas, afiches o a través del boca en boca), que lo venderán a un precio razonable. A
través de las polladas, la/s personas, familias o grupos de vecinos recaudan dinero para cubrir
gastos de distinta índole (mejoras en la vivienda, equipamiento, costos de enfermedad, viajes).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las “polladas”, que utilizan la comida como vehículo, dan cuenta de una particular modalidad de
funcionamiento de las redes sociales que en este caso se activan espontánea y explícitamente
brindando apoyo a quien/es precisan. Podemos decir que se trata de una manifestación de la
reciprocidad que están en la base de la vida social: dar ayuda a quien la necesita para a la vez
recibirla en casos pertinentes, estableciendo un marco de obligaciones y derechos.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentación; pobreza urbana, identidad étnico-nacional, reciprocidad.

AS RECOMENDAÇÕES SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA NO
SÉCULO XIX E AS OBSERVAÇÕES DE NATURALISTAS EM VIAGENS
PELO BRASIL
Nadja Maria Gomes Murta (UFVJM, Diamantina, MG, Brasil)

ID: 2074

INTRODUÇÃO
Até meados do século XIX, nos tratados de medicina, prevalecia a ideia de que a água não
deveria ser ingerida pura devido ao seu “grau de crueza”, sendo necessário o acréscimo
de uma bebida refrigerante ou espirituosa (aguardente, sumo de frutas cítricas, vinagre
ou vinho) para desencadear o “processo de animalização”, o que facilitava a sua digestão.
Em “terras tórridas”, como era considerado à época o território brasileiro, também se
recomendava o seu baixo consumo e sua ingestão somente durante as refeições, uma vez
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que o consumo excessivo de água era responsável por “suores abundantes”, má disgestão
e diarreia. Os suores diminuiam a “reparação” e aumentavam as “perdas” do organismo,
sendo a diarreia causada pela grande quantidade de água que passava pelo “tubo intestinal”
sem ser digerida. Há de se destacar que neste período estava em curso a consolidação da
medicina moderma, dando início ao movimento higienista, que por meio do conhecimento
científico procurava com o seu discurso, já hegemônico, ditar regras de comportamento aos
indivíduos com vistas a lhes propociar uma boa saúde. Sob este prisma os médicos da época
consideravam “ignorantes” aqueles indivíduos que não seguiam os seus “ditames”.
OBJETIVOS
O presente trabalho buscou desvelar se os naturalistas que estiveram no Brasil no decorrer
do século XIX seguiam os “ditames” médicos em relação ao consumo adequado da água.
MÉTODO
Para o estudo foram utilizadas publicações médicas do século XIX e os livros de viagens
dos naturalistas: Auguste Saint-Hilaire (botânico) e Johann Baptist von Spix & Carl Friedrich
Philipp (médicos com formação final em zoologia e botânica, respectivamente), sendo
realizada análise documental.
RESULTADOS
As análises dos livros apontaram que estes naturalistas, ao permanecerem em nosso país,
não seguiram os “ditames” estabelecidos pela medicina da época. Spix & Martius, na página
60 do livro pesquisado, comentam: “Aconselharam-nos a tomar água com vinho e cachaça;
somente servem com vantagens esses meios, quando se faz pouco exercício à sombra,
pois o violento afluxo do sangue à cabeça, durante as viagens, quando nos expúnhamos
muito ao sol, nos proibiu, sobretudo no primeiro ano, o uso de qualquer bebida espirituosa
[alcoólica]; refrescávamo-nos, portanto, de preferência, com água fresca dos regatos, sem
lhe acrescentar coisa alguma; quando nos expúnhamos de novo ao calor; nunca sofremos
consequência alguma desagradável”. Entre as páginas 96 e 97 do livro pesquisado de SaintHilaire, encontramos as seguintes observações: “[...] É muito raro encontrar vinho em casa
de fazendeiros; a água é sua bebida ordinária, e, tanto durante as refeições como no resto
do dia, é ela servida em um copo imenso levado em uma salva de prata, que é sempre o
mesmo para todos. Em casa de gente pouco abastarda, encontra-se, a um canto da peça
denominada sala, uma enorme talha com um copo preso um cabo, e cada qual bebe por
sua vez. Não existe, talvez em parte alguma do mundo, água tão deliciosa como a das
partes montanhosas da Província de Minas; o calor excita a bebê-la em grande quantidade,
e nunca ouvi dizer que alguém sofresse por isso”. Quando comparamos os dois relatos,
podemos perceber que em ambos há uma tentativa de explicação para o não seguimento
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dos “ditames”: Spix & Martius utilizam de preceitos científicos e o atribuem ao “afluxo do
sangue à cabeça” perante a exposição ao sol. Enquanto Saint-Hilaire o justifica a partir de
uma descrição detalhada da frequência de como a água era bebida, ofertada e armazenada
nas casas dos mineiros, além de fazer referência ao que levava a bebê-la – o calor. Há de se
observar ainda, a concordância existente nas duas narrativas: a constatação de que beber
água pura não causava nenhum transtorno a quem dela bebia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto pudemos perceber que ao viverem em terras brasileiras os naturalistas,
citados neste trabalho, foram levados a se confrontarem com os “ditames” vigentes à época,
refletirem sobre os mesmos e refutá-los. É provável, pelo prestígio que tinham à época, que
os seus escritos tenham provocado discussões entre os seus pares.
REFERÊNCIAS
Franco FM. Elementos de Hygiene ou Dictames Theoreticos, e Práticos Para Conservar a
Saúde, e Prolongar a Vida. Lisboa: Typografia da Academia, 1814.
Fossagrives JB. Tratado de Hygiene Naval ou da Influência das Condições Physicas e Moraes
em que está o Homem do Mar. Lisboa: Imprensa Nacional, 1862.
Lisboa KM. Viagem pelo Brasil de Spix e Martius: Quadros da Natureza e Esboços de uma
Civilização. Rev. Bras. Hist. 1995; 15 (3):73-9.
Maia JA. Estudos sobre Hygiene, Administração e Legislação Naval. Lisboa: Typografia
Universal, 1859.
Saint-Hilaire A. Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte:
Itatiaia, 2000. Spix JB, Martius, CFP. Viagem pelo Brasil (1817-1820). v.1.Belo Horizonte/São
Paulo: Itatiaia/Edusp, 1981.
PALAVRAS-CHAVE
Consumo água, história, medicina moderna, naturalistas.
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AS SIGNIFICAÇÕES ATRIBUIDAS A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL POR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINA/MG/BRASIL
Ana Carolina Souza Silva (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Brasil),
Nadja Maria Gomes Murta (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Brasil),
Agnes Maria Gomes Murta (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Brasil),
Luciana Neri Nobre (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Brasil), Maria de
Fátimas Gomes Silva (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Brasil), Virgínia
Campos Machado (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1347

INTRODUÇÃO
Exercer educação no campo da Alimentação e Nutrição exige que os profissionais adotem
outra abordagem sobre o ato alimentar, no sentido de superar a valorização dos aspectos
biológicos/nutricionais, sem perder a dimensão de que esse é um processo multideterminado.
Portanto, precisamos sinalizar a adoção de uma perspectiva crítica no campo da Nutrição, de
modo a pensar e trabalhar a alimentação como um fenômeno sociocultural historicamente
determinado, para que assim possamos compreender as questões que permeiam o comer
e a comida. Neste cenário, configurado pelo reconhecimento das múltiplas dimensões da
alimentação, as ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ganham papel de destaque.
Por este motivo, entendemos que as ações de EAN devem considerar a complexidade
do ser humano e da alimentação, pois ambos devem ser compreendidos em sua
multidimensionalidade. Acreditamos ainda que uma educação crítica e problematizadora é
premissa fundamental para a superação de práticas tradicionais, de modo a propiciar reais
transformações no sujeito e na sua relação com a alimentação.
OBJETIVOS
Nesta direção, o estudo objetivou desvelar as significações (sentidos e significados) atribuídas
à EAN por professores do ensino fundamental I.
MÉTODO
Como pressupostos epistemológicos orientadores do estudo, adotamos a Psicologia Sóciohistórica (PSH) e algumas de suas categorias de análise sentidos e significados (significações).
Esta psicologia adota o Materialismo Histórico e Dialético como filosofia, teoria e método.
Para a PSH os significados são produções históricas e sociais e os sentidos e são aspectos
individuais do sujeito que se constroem socialmente. Utilizar esse referencial teóricometodológico permitiu o reconhecimento das questões subjetivas constitutivas do sujeito
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e da realidade, sendo fundamental para entender o processo de inclusão da EAN pelos
professores no contexto escolar. A pesquisa de campo foi desenvolvida em três escolas
municipais de Diamantina/MG/Brasil e contou com a participação de seis professores do
ensino fundamental I. Utilizamos como técnica de produção de informações a entrevista
semiestruturada e, para proceder sua análise e interpretação, nos inspiramos na proposta
de Núcleos de Significação e também na estratégia complementar de Núcleos Temáticos.
RESULTADOS
Da análise emergiram Núcleos de Significação, os quais foram organizados em três Núcleos
Temáticos. Nos Núcleos Temáticos I e II: “Significações atribuídas pelos professores ao
conceito de EAN: concepções e implicações na construção do conhecimento” e “Processo
de (não)inclusão da EAN no contexto escolar: dificuldades e desafios” buscamos desvelar as
concepções agregadas à EAN e ao seu processo de (não)inclusão. Vimos no primeiro núcleo
que os professores não se atêm ao conceito de EAN, enfocando a dimensão biológica quando
relatam que trabalhar com a EAN é trabalhar com uma alimentação “saudável”, “adequada”,
“balanceada”, “correta” e “equilibrada” ideias essas que, no nosso entendimento, são moldadas
pela racionalidade nutricional. No segundo núcleo revelamos os sentidos atribuídos ao
processo de (não)inclusão da EAN pelos professores, os quais consideram a EAN um assunto
relevante a ser trabalhado na escola, mas, contraditoriamente, não encontram as condições
objetivas para sua efetiva inclusão, sendo “a inadequada estrutura física e material da escola,
sua engessada estrutura educacional, a falta de formação profissional, a falta de tempo
e também a insuficiência/inadequação dos documentos norteadores e livros didáticos”
alguns elementos apontados como dificultadores. No Núcleo Temático III “Significações das
ações realizadas: o caráter pontual, responsabilização compartilhada e as possibilidades
de avanços na abordagem de EAN” buscamos desvelar as significações que os professores
atribuem à promoção da EAN na escola, à responsabilidade conferida a escola e profissionais
da saúde, à parceria com a família e à sua inclusão interdisciplinar e transversal. Desvelamos
nesse núcleo, que as significações atribuídas à promoção da EAN na escola estão apoiadas
pelo caráter pontual das ações, cuja concretização só aconteceria caso os profissionais da
saúde, a escola e/ou a família se responsabilizassem por elas. As significações atribuídas
pelos professores às ações interdisciplinares e transversais de EAN revelam-se como uma
atividade-meio, estando ainda ligadas à lógica instrumental. O entendimento de que a
EAN é mais um conteúdo a ser trabalhado e a consequente sobrecarga de trabalho, podem
justificar a sua não inclusão pelos professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, ao referirem ao conceito de EAN os docentes acabam por reproduzir o discurso
hegemônico vigente no campo da Nutrição. Assim, as ações de EAN se revelam como reflexo
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das concepções dominantes no campo, que permanece distante da multidimensionalidade
que envolve a alimentação e nutrição. Ao adotarmos os pressupostos da PSH, entendemos
que a relação dos sujeitos com a alimentação não pode ser entendida apenas em sua
dimensão biológica. Comer é um ato que transcende a biologia, estando intrinsecamente
relacionado às outras dimensões. Além disso, as discussões subsidiadas pela PSH nos oferece
um entendimento de sujeito que se constitui na e pela atividade, sempre socialmente
direcionada, assim, o sujeito/professor não pode ser compreendido isoladamente, mas
sempre na relação que estabelece com a realidade. Por fim, as reflexões finais dessa pesquisa
apontam para a necessidade de pensar a formação e a realidade dos professores da rede
municipal de ensino a fim de que esses profissionais possam ter maior autonomia de ação
e desenvolver estratégias criativas para que a inclusão da EAN seja uma realidade na escola.
PALAVRAS-CHAVE
Educação Alimentar e Nutricional. Psicologia Sócio-Histórica. Significações. Professores.

BANCO DE LEITE HUMANO: POSIÇÃO DE PROFISSIONAIS E
GESTORES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Flávia Pinhão Nunes Souza Rechia (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Daiani Oliveira Cherubim (UFSM, Santa Maria,
RS, Brasil), Polyana Lima Ribeiro (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Stela Maris Mello Padoin (UFSM, Santa Maria, RS,
Brasil), Cristiane Cardoso Paula’ (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1265

INTRODUÇÃO
Apesar das evidências científicas que indicam a superioridade do leite humano (LH)
comparado a outras formas de alimentação do recém-nascido (RN), resultados de pesquisas
apontam que a maioria das crianças brasileiras não são amamentadas pelo tempo
recomendado. Devido aos avanços tecnológicos da saúde, os RN de muito baixo peso
sobrevivem, porém a nutrição deles continua sendo um desafio. As evidências sustentam
que o LH da própria mãe seja o alimento ideal, tanto pela maior concentração de proteínas
e calorias, quanto pelos fatores imunológicos. Entretanto, garantir a oferta de LH para o
RN prematuro configura um desafio para a equipe de saúde, visto que a internação nem
sempre favorece o aleitamento materno (AM) por promover o afastamento entre mãe e
filho, comprometendo a produção de leite. No âmbito hospitalar, diversas estratégias foram
implementadas com o objetivo de valorizar o AM, inclusive de prematuros nas unidades
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neonatais, dentre elas a implantação e funcionamento de Bancos de Leite Humano (BLH).
Há evidências de que a abertura de um BLH garante a oferta de LH de doadoras como a
primeira alimentação aos RN prematuros em uma unidade neonatal, na impossibilidade de
oferecer leite da própria mãe. Entretanto, constatou-se que no RS, entre 2009 e 2013, mais da
metade dos nascimentos prematuros aconteceu em municípios do que não possuem BLH,
influenciando sobremaneira no recebimento de LH de suas próprias mães; o que aumenta
a possibilidade de alimentação com leite artificial. Além disso, a manutenção da lactação
pode estar prejudicada, visto que não existe um serviço especializado em estimular o AM,
coletar e armazenar o LH. Há no Brasil 220 BLH, sendo apenas 10 no RS.
OBJETIVOS
Conhecer a posição dos profissionais de saúde e gestores da área materno-infantil quanto
a implantação de um BLH em um Hospital Universitário e, 2) discutir estratégias para sua
implantação.
MÉTODO
Estudo misto, do tipo Pesquisa Participante. Foi aplicado um questionário direcionado aos
profissionais de saúde, o que permitiu conhecer a posição desses quanto à implantação de
um BLH em um HU. A população totalizava 140 profissionais de saúde, dos quais quatro
não atenderam aos critérios de inclusão (2,9%). Da população elegível, 136 profissionais,
houve 17 recusas (12,5%). A população pesquisada foi de 119 profissionais de saúde
da área materno-infantil do Hospital Universitário, lotados nas unidades de UTIN e/
ou Alojamento Conjunto, os quais também atuam no centro-obstétrico. O instrumento
utilizado foi produzido para esta pesquisa a partir das normativas da REDE BLH-BR. A escala
psicométrica do tipo Escala de Likert com cinco graus. Os dados foram armazenados no
Epi-Info®, versão 7.0, com dupla digitação independente para garantir a exatidão dos
dados. Após a verificação de erros e inconsistências, os dados foram analisados. A escala
foi transformada em valores de 0 a 100%, sendo o discordo plenamente igual a 0% e o
concordo plenamente igual a 100%. As respostas inferiores a 75% foram classificadas como
“posição não favorável da necessidade de implantação de um BLH”, e as iguais e superiores a
75% como “posição favorável”. O tratamento dos dados foi realizado por meio da estatística
descritiva. Os resultados desencadearam as discussões na segunda fase, desenvolvida nos
meses de agosto a novembro de 2016, com Grupo Focal, composto por 12 representantes de
profissionais e gestores. Além da coordenação, composta por uma moderadora (orientadora
da pesquisa) e duas observadoras (autora da pesquisa e estudante de pós-graduação do
grupo de pesquisa), preparadas por meio de grupo de estudo temático e metodológico
e orientações coletivas. O grupo se reuniu em quatro sessões e cumpriu com o objetivo
de discutir as facilidades e as dificuldades para a implantação do BLH, as estratégias e os
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encaminhamentos. A escolha pelo ambiente para a realização dos encontros foi acordada
com os participantes do GF durante o recrutamento, que indicaram o interesse em se reunir
no próprio HU, principalmente devido à facilidade no acesso. A condução da discussão
grupal seguiu um método semiestruturado, com guia de temas previamente delineado. As
transcrições foram submetidas à análise de conteúdo. Pesquisa aprovada pelo CEP/UFSM
sob parecer: 1.387.356.
RESULTADOS
94,96% (n=113) dos respondentes percebem como necessária a implantação de um
BLH, apontando menos concordância quanto as condições de infraestrutura e recursos
humanos. Estes resultados foram disparadores para as discussões no grupo focal. Os dados
produzidos nas sessões culminaram em duas categorias: a) Benefícios da implantação;
b) Potencialidades e fragilidades para implantação. Os benefícios contemplam tanto a
população (mãe-filho e outros recém-nascidos que serão beneficiados) quanto a instituição
(reconhecimento como referência em gestação de alto risco e promover a humanização
da assistência a puérpera e ao recém-nascido), contribuindo na assistência e no ensino,
ampliando os recursos financeiros cedidos pelo Estado e pela União. Portanto, O BLH exerce
não apenas a função de coleta e distribuição de LH, mas também a de fortalecimento do AM,
gerando um efeito protetor na expectativa de vida dos RN. O que indica seu benefício para
sociedade, rompe os muros institucionais para a comunidade. Dentre as potencialidades
para implantação do BLH: abrangência do hospital, organização institucional; e quadro
de pessoal. Dentre as fragilidades para sua implantação, os participantes apontaram:
recursos de infraestrutura; apoio dos gestores; recursos humanos e financeiros. Portanto, as
potencialidades relacionadas à instituição apontam a viabilidade de fortalecer aquilo que se
reconhece como fragilidade para sua implantação. Assim, será fundamental que gestores e
profissionais de saúde compreendam a importância do BLH visto que o apoio institucional é
a alavanca para modificar arestas que tangem a melhoria do atendimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Implantar um BLH em uma Universidade Federal amplia as possibilidades para formação
de profissionais mais qualificados, capacitando-os acerca do manejo do AM. A estratégia
articulada entre ensino e serviço, contemplando a gestão e a assistência, revela empenho
político, inclusive de humanização. Este comprometimento social deve estar pautado nos
direitos sociais e nas políticas públicas que asseguram a saúde materno-infantil, garantindo
benefícios tanto aos usuários quanto aos profissionais e comunidade acadêmica.
PALAVRAS-CHAVE
Banco de Leite Humano. Aleitamento Materno. Saúde Materno-Infantil.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 323

E-PÔSTERES
Alimentação e Nutrição

COMER NO TRABALHO: ESCOLHAS SAUDÁVEIS, SOCIABILIDADE
OU PRAZER?
Nathália Cesar Nunes (USP, Sao Paulo, SP, Brasil), Fabiana Bom Kraemer (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Shirley
Donizete Prado (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2596

INTRODUÇÃO
Alimentação e saúde são temáticas que nos mobilizam cotidianamente na cidade sob múltiplos
códigos, valores, distinções e afetos. Neste cenário, estamos imersos em reflexões a partir do
papel fundamental do espaço como produtor de subjetividades que repercutem em nossas
escolhas alimentares. Pouco são os estudos que fazem uma análise das práticas alimentares
em um determinado espaço exercendo um papel central como reprodução de uma estrutura
social que organiza a vida. Visto isso, este estudo debruçou-se sobre uma análise das relações
sociais nas práticas alimentares de um grupo social de baixa renda e consideramos seus
contextos social, cultural, crenças e representações que o compõe em uma época.
OBJETIVOS
Assim, nosso objetivo é analisar as práticas alimentares de um grupo de trabalhadores em
seu ambiente de trabalho.
MÉTODO
O cenário da pesquisa foi um equipamento público que se destina a ofertar uma alimentação
adequada a preços acessíveis às pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.
As bases para a composição desses cardápios são voltadas para ao que se denomina
‘alimentação saudável’, com preparações de baixo custo e fácil elaboração. O restaurante
em questão situa-se na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Bangu
e, atualmente, é chamado de Restaurante Cidadão. Utilizamos os critérios metodológicos
da pesquisa qualitativa e privilegiamos para o trabalho de campo a realização de entrevistas
em profundidade. O material empírico foi tratado através da técnica de Análise do Discurso
e o referencial teórico compreendeu as discussões de Pierre Bourdieu acerca do conceito de
habitus e a discussão acerca das práticas alimentares e da noção de espaço e saúde. Foram
entrevistados 10 funcionários, de ambos os sexos, da empresa que faz a gestão do restaurante.
RESULTADOS
No local de trabalho são realizadas 3 refeições diárias: o café da manhã, às 7h, o 1º. almoço entre
9 e 10h e o 2º. almoço após o fechamento do restaurante, às 15h. As escolhas alimentares são
realizadas a partir de um cardápio pré-definido pela nutricionista do restaurante responsável
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pelo planejamento, podendo o funcionário se servir à vontade das preparações, com exceção
do 2º. almoço, pois neste momento, nem sempre todas as preparações estão disponíveis aos
funcionários. A disponibilidade de frutas, legumes e verduras diariamente no restaurante faz
com que os funcionários consumam estes alimentos no trabalho. Prática esta que não se repete
em casa ou porque não ‘são muito chegados’ ou são alimentos que estragam rapidamente e,
ainda, há o trabalho de lavá-los e cortá-los. Observa-se a reprodução de uma normatividade
discursiva da Nutrição ao associar o consumo destes alimentos à uma alimentação saudável.
As práticas alimentares cotidianas dos trabalhadores fazem parte do saber social incorporado
da sociedade para a pessoa e desta para a sociedade e envolvem seus gostos, hábitos, valores,
acesso e disponibilidade de alimentos e outros elementos que constituem o comportamento
alimentar desses indivíduos, sendo que em uma determinado situação podem predominar
um aspecto ou outro desse comportamento. O prazer e a sociabilidade através da alimentação
foram observados quando os funcionários se cotizam para a compra de gêneros alimentícios
para preparação de uma comida diferente do que é normalmente feito no restaurante como,
caldo verde, macarronada e costelinha – o denominado por eles como “pratão”. Essa comida
era compartilhada por eles e a escolha dos pratos remete a uma lembrança da comida de casa,
para partilhar com a família, feita com carinho e cuidado para quem se quer bem. Essa ação
em conjunto nos revela que apesar de os trabalhadores poderem comer juntos a comida do
Restaurante Cidadão é através da‘comida feita por eles e para eles’, daquilo que eles elegem para
comer e com quem comer, que se cria uma relação ou ainda se fortalece a relação já existente.
Neste ponto, as questões da memória afetiva suscitada pelos alimentos e da tradição alimentar
se entrecruzam aos múltiplos sentidos e significados presentes nos pratos compartilhados por
este grupo, e torna-se uma expressão de respeito ao direito de todos a uma boa alimentação,
quando se estão consideradas as trocas simbólicas e afetivas no universo de subjetividades
dos sujeitos em seus contextos social e cultural. O “pratão” consiste na escolha alimentar que
unifica estes trabalhadores e os capitaliza simbolicamente distinguindo-os através da comida
dos demais usuários do Restaurante Cidadão uma vez que a comida do dia a dia os remete
também à pessoa que come neste local, a saber, grupos populacionais menos favorecidos e
que em grande parte não tem condições de suprir sua própria alimentação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, somos levados a acreditar que por um lado, a alimentação neste ambiente
de trabalho constitui-se das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
De outro lado, ao considerar a alimentação humana vinculada às experiências pessoais e
exigências tradicionais é plausível considerar que a nossa cultura influencia diretamente
a escolha dos alimentos. Estas são questões que nos ajudam a problematizar o acesso a
alimentos saudáveis como fator para influenciar a mudança na alimentação das pessoas em
busca de hábitos saudáveis, no sentido da construção de um habitus.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação; alimentação coletiva; serviços de alimentação; ciências sociais
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CONOCIMIENTOS Y HABITOS ALIMENTARIOS EN UN GRUPO
DE MUJERES DIAGNOSTICADAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
DEL MUNICÍPIO DE SONSON-ANTIOQUIA
John Edinson Velasquez (Universidad Federal de Mato Grosso , Colômbia), Luz Marina Arboleda (Universidad de
Antioquia , Colômbia)

ID: 1601

INTRODUÇÃO
La hipertensión arterial (HTA) es considerada a nivel mundial, como un problema de salud
pública porque conlleva, en la mayoría de los casos, a enfermedades cardiovasculares,
renales y cerebrales. (1,2,3) Además, su prevalencia ha estado en ascenso en los últimos
años, posicionándose como una de las principales causas de muerte en todo el mundo (1).
OBJETIVOS
Comprender los conocimientos y hábitos alimentarios en un grupo de mujeres diagnosticadas
con hipertensión arterial en el municipio de Sonsón-Antioquia.
MÉTODO
El trabajo de campo se realizó con mujeres entre los 30 y 60 años de edad del área rural y urbana
diagnosticadas con hipertensión arterial, las cuales pertenecían a los diferentes niveles de
SISBEN. Entre los criterios de inclusión se consideraron que fueran habitantes del municipio y
diagnosticadas con hipertensión arterial con un tiempo igual o superior a 5 años, para identificar
los cambios en la alimentación. Metodología: El enfoque utilizado fue cualitativo, que tiene
como característica describir la realidad social a través de la comprensión de las percepciones y
vivencias de la población que está siendo estudiada (10).El método que se utilizó fue la etnografía,
definida como la descripción de los estilos de vida de un grupo de personas que comparten
costumbres y entornos (11). Las técnicas que se emplearon para la recolección de la información
fueron entrevistas individuales y grupales. CONSIDERACIONES ÉTICAS: La presente investigación
no presenta riesgo para la población, según lo estipulado por la Resolución 008430 de 1993 del
Ministerio de Salud de la República de Colombia. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Una
vez finalizada la recolección, la información fue transcrita de forma literal, permitiendo realizar
el proceso de codificación de los datos en el cual se identificaron las unidades con sentido, que
luego se integraron en cuerpos temáticos o categorías. Lo anterior se realizó utilizando una
matriz de Excel versión 2010. Luego se procedió a describir cada categoría, lo cual permitió tener
una visión más amplia y comprensiva del fenómeno alimentario investigado. Posteriormente se
trianguló la información que consistió en cotejar los resultados obtenidos con los resultados de
otras investigaciones, con teorías y con la visión de los investigadores.
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RESULTADOS
Fuentes de información y conocimientos sobre HTA Las mujeres desconocen las causas
y síntomas de la enfermedad y los motivos por los cuales la sal tiene implicaciones en esta
alteración; de otro lado, los aspectos que más conocen son las consecuencias relacionadas con
las alteraciones cardíacas. Las participantes refieren que la información que obtienen sobre
la enfermedad la reciben principalmente por el médico tratante y la enfermera de control
en los controles de la HTA. La orientación que les brinda estos profesionales del hospital se
encamina a fomentar adecuados y saludables estilos de vida saludable y recomendaciones
tendientes a promover la actividad física, la alimentación saludable y la disminución de peso
corporal. Respecto a la actividad física, el personal de salud recomienda que realicen caminatas
o integren este componente en las actividades diarias. Consumo alimentario y composición
de las comidas La alimentación en la mayoría de los hogares de las participantes, conserva
las características de una alimentación tradicional propias de la región, donde predomina un
gusto marcado por cereales como la arepa y el arroz, sustitutos como el huevo y quesito, y
bebidas tradicionales como el agua de panela y el chocolate. Se identifica que las mujeres
tienen preferencia por alimentos ricos en carbohidratos como la papa, yuca, plátano, galletas,
tostadas, panes y principalmente cereales como el arroz; también tienen un alto consumo de
grasas, especialmente por el uso frecuente de la fritura, como método de cocción; y un alto
consumo de sodio, debido al uso diario de caldos concentrados para sazonar los alimentos.
Cambios alimentarios y sus repercusiones familiares y sociales Muchas de las mujeres han
cambiado sus hábitos alimentarios, debido a las recomendaciones dadas por el personal
de salud a pesar que estén alejados de sus gustos alimentarios. Los principales cambios se
relacionan con la disminución en el consumo de alimentos fritos, de azúcares y de sal agregada,
y con el aumento en el consumo de frutas. Las familias también han cambiado algunos hábitos
alimentarios de manera voluntaria y por solidaridad, principalmente la disminución en el
consumo de sal. No obstante, hay cambios que las participantes no han podido llevar a cabo,
como es la disminución del consumo de caldos concentrados, porque consideran que los
alimentos no tienen el mismo sabor sin dichos caldos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los inadecuados hábitos alimentarios se constituyen en un factor de riesgo para el aumento
de la prevalencia de la hipertensión arterial (1), no obstante, la complejidad implícita en el
acto alimentario no siempre es reconocida por el personal de salud, por tal motivo realizan
recomendaciones alimentarias y sugerencias difíciles de llevar a cabo porque comprometen
el aspecto más preciado de la alimentación, el sabor de los alimentos. Las mujeres
participantes de esta investigación tratan de disminuir el consumo de alimentos altos en sal
y sodio, pero se les dificulta, porque es un sabor que hace parte de su referente cultural, el
cual le da sentido y significado a su alimentación; por lo tanto, al pretender fomentar cambios
alimentarios, se debe hacer de manera gradual, y brindándoles a los sujetos herramientas
para que logren implementar dichos cambios, mientras le van atribuyendo significado
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a las nuevas preparaciones y a los nuevos sabores, que ya empiezan a hacer parte de su
alimentación.
REFERÊNCIAS
Bonilla E, Rodríguez P. Manejo de los datos cualitativos. En: Más allá del dilema de los métodos:
la investigación en ciencias sociales. 3 ed. Bogotá: Norma; 1997; 243-310.
Franco Giraldo FA, Arboleda Montoya LM. Aspectos socioculturales y técnico-nutricionales en
la alimentación de un grupo de adultos mayores del centro gerontológico Colonia de Belencito
de Medellín-Colombia. PerspectNutr
González A. Hipertensión: alcance del Problema. [Internet].[Consultado el 2015 febrero 17]
Disponible en:http://www.sociedadmexicanadehipertension.mx/pdf/hipertensionalcance.pdf
Organización Mundial de La Salud (OMS). Información general sobre la Hipertensión en el
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PALAVRAS-CHAVE
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CONSIDERANDO, INTERPRETANDO E NEGOCIANDO AS ESCOLHAS
ALIMENTARES DE MULHERES OBESAS: OS EFEITOS DE UMA NOVA
INTERVENÇÃO BASEADA NA ABORDAGEM HEALTH AT EVERY SIZE
Mariana Dimitrov Ulian ( Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Priscila de Morais Sato (Universidade de
São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Fernanda Sabatini (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Luiz Aburad
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Ramiro Fernandez Unsain (Universidade Federal de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil), Fernanda Baeza Scagliusi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 2562

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma condição crônica multifatorial que se associa a diversos riscos de saúde,
como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Os debates sobre sua causa e tratamento
geralmente se centram em discursos que envolvem responsabilidade pessoal versus
responsabilidade coletiva na tomada de decisões. Uma das estratégias que os formuladores
de políticas públicas e profissionais de saúde defendem visando reduzir o peso corporal é
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mudar as práticas alimentares, geralmente por meio de abordagens restritivas (por exemplo,
dietas). Ainda assim, a taxa de sucesso em alcançar ou manter essas mudanças relacionadas
ao corpo a longo prazo é frequentemente baixa. Como alternativa, a abordagem Health at
Every Size® (HAES®) está ganhando espaço entre profissionais de saúde. Esta abordagem
visa promover a saúde física e mental independentemente das alterações no peso corporal.
Entre outros princípios, essa abordagem estimula a promoção de práticas alimentares que
equilibram as necessidades nutricionais individuais com aspectos como fome, saciedade,
apetite e prazer. Embora a abordagem HAES® venha mostrando resultados positivos
relacionados à saúde e à saúde mental dos participantes, pesquisas ainda não investigaram
o impacto de intervenções baseadas na abordagem HAES® nas escolhas alimentares.
OBJETIVOS
Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo entender, qualitativamente, os
processos envolvidos nas escolhas alimentares de mulheres obesas depois de passarem por
uma nova intervenção baseada na abordagem HAES®.
MÉTODO
Este estudo qualitativo é parte de um estudo maior que foi prospectivo, randomizado,
controlado, empregou o desenho de métodos mistos e teve sete meses de duração. As
participantes incluídas foram mulheres com idade entre 25 e 50 anos, com um índice de
massa corporal entre 30 a 39,9 kg/m². Eram critérios de exclusão os seguintes aspectos:
apresentar diganóstico de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva, doença
renal crônica ou esteatose hepática; usar medicamentos supressores de apetite, hormônios
da tireoide, diuréticos ou qualquer outra droga “anti-obesidade”; estar participando de
aconselhamento nutricional ou programas regulares de atividade física supervisionada em
outros lugares; ou estar grávidas ou amamentando. Os participantes foram aleatoriamente
designados para uma intervenção intensificada baseada na abordagem HAES® (I-HAES®)
ou para um grupo controle (CTRL), seguindo uma proporção de 2:1. O grupo I-HAES® (n =
39) recebeu uma intervenção que teve como característica um programa de atividade física
três vezes por semana, atendimento nutricional individual baseado no aconselhamento
nutricional e oficinas filosóficas. O grupo CTRL (n = 19) recebeu uma intervenção tradicional
baseada na abordagem HAES®, com palestras bimestrais que visaram encorajar a adoção
de um estilo de vida saudável. Entrevistas individuais, semiestruturadas e em profundidade
foram conduzidas, tanto no início quanto na conclusão do estudo, com os participantes
dos grupos I-HAES® e CTRL. Os dados resultantes destas entrevistas foram analisados
qualitativamente por meio da análise de conteúdo exploratória.
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RESULTADOS
Dezesseis temas e respectivos subtemas emergiram das análises, que destacaram quatro
principais influências nas escolhas alimentares dos participantes: características das escolhas
alimentares, comportamentos alimentares, comer em resposta a fatores externos e comer em
resposta a fatores internos. Ambos os grupos reportaram ter uma maior preocupação com a
qualidade da sua alimentação, o que se refletiu em uma preocupação em ingerir alimentos
saudáveis, resultando em alimentação mais variada, em um maior consumo de alimentos
in natura ou minimamente processados (por exemplo, frutas, legumes e verduras) e itens
caseiros, e também uma diminuição significativa no consumo de alimentos ultraprocessados,
fast food e preparações oleosas e/ou fritas. Apesar de ambos os grupos terem relatado
tais mudanças, estas foram mais pronunciadas no grupo I-HAES®. Neste grupo, um maior
engajamento com a culinária e um aumento no planejamento das refeições contribuíram para
essa melhoria. Além disso, para os participantes do grupo I-HAES®, comer conscientemente,
com atenção e em resposta a sinais de fome e saciedade foram estratégias importantes para
as mudanças positiva nas suas escolhas alimentares. Embora as participantes do grupo CTRL
tenham relatado que foram motivadas pelas mesmas estratégias mencionadas acima, elas
não relataram mudanças tão expressivas e significativas em suas escolhas alimentares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta nova intervenção interdisciplinar, não prescritiva, de 7 meses de duração e baseada
na abordagem HAES® alterou a trajetória das escolhas alimentares das participantes.
Nossos resultados qualitativos sugerem que essa nova e intensificada intervenção baseada
na abordagem HAES® foi capaz de promover mudanças mais significativas nas escolhas
alimentares das participantes do que a intervenção tradicional baseada nessa abordagem.
Demonstramos que a combinação do guia alimentar brasileiro com maior planejamento
alimentar e o aumento das habilidades culinárias foram eficazes para melhorar a qualidade das
escolhas alimentares das participantes. É importante ressaltar que comer conscientemente,
com atenção e atendendo aos sinais de fome e saciedade também foram estratégias
importantes que permitiam que as participantes (re)considerassem, (re)interpretassem e
(re)negociassem suas escolhas alimentares. A implementação dessas estratégias em futuras
intervenções pode contribuir para o estabelecimento de escolhas alimentares mais sólidas e
sustentáveis, e pode levar à melhoria da saúde entre pessoas com um corpo maior.
PALAVRAS-CHAVE
Aconselhamento nutricional, mudanças em estilo de vida, análise qualitativa, abordagem
não-prescritiva, Health at Every Size, obesidade, mulheres.
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CUIDADO EM SAÚDE E A FORMAÇÃO ACADEMICA DO
NUTRICIONISTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
Ester Ximendes Dias de Oliveira (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Marta
Nichelle do Amaral (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Rosimeire Martins
Régis dos Santos (Universidade Católica Dom Bosco, Goiania, GO, Brasil)

ID: 1847

INTRODUÇÃO
A formação acadêmica, habilitando e capacitando os profissionais a trabalharem de
forma integral com os usuários, devem favorecer a capacitação dos profissionais de saúde,
amparando os frente às dificuldades enfrentadas nos processos do trabalho. A formação
profissional gera um processo educativo que interage entre o ensino teórico e o ensino
prático e é fundamental para que o futuro profissional tenha uma visão mais próxima a
realidade vindoura. O Ministério da Saúde (MS) indica que, para haver uma transformação das
práticas profissionais e da organização do trabalho, é necessário o cuidado e o investimento
na formação acadêmica. A formação em saúde deve ser entendida como um processo
constante e programático na vida profissional, oportunizando a todos os trabalhadores da
saúde o acesso à oportunidades de aprimoramento e ampliação de seus conhecimentos, suas
habilidades e competências. O ensino deve contemplar aos estudantes, por intermédio da
academia, um referencial teórico e prático voltado ao cuidado integral, à humanização no
atendimento, à clareza de termos como vínculo, acolhimento, afetividade e respeito. Inclui-se
a esse processo o trabalhar em equipe e o compartilhamento dos saberes. Têm-se a favor da
formação acadêmica as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC), os quais foram criados para dar direção e suportes aos currículos das Instituições
de Ensino Superior (IES). As DCN e os PPC devem orientar a formação do futuro profissional
da saúde direcionado as necessidades do setor da saúde, contribuindo para a inovação e a
qualidade do ensino dos cursos de graduação. Um fator importante na formação é a garantia
das habilidades, das competências e dos conteúdos a fim de dar suporte ao estudante, futuro
profissional, das demandas e expectativas da área da saúde. A relevância dessa pesquisa está
pautada em conhecer e tornar conhecido a importância da formação acadêmica para um
trabalho humanizado, de escuta, de interação entre usuário e profissional, na busca de um
resultado dito integral, onde as práticas de saúde sejam alcançadas, desde a promoção até a
cura de forma a respeitar os padrões culturais, sociais e éticos dos usuários.
OBJETIVOS
Conhecer o que a literatura tem publicado sobre formação acadêmica do profissional
nutricionista e possíveis contribuições para a prática do cuidado em saúde.
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MÉTODO
Este é um estudo de revisão integrativa com abordagem qualitativa que selecionou
documentos completos considerados artigos originais em formato online e publicados
no idioma português entre janeiro de 2012 e setembro de 2017. Os materiais eletrônicos
foram buscados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, que congrega inúmeras
bases de dados científicas. Para a busca dos artigos, o termo “formação acadêmica” e os
descritores “currículo”, “nutricionista” e “saúde” foram cruzados e selecionados mediante a
pergunta norteadora: o que a literatura científica traz de publicações acerca da formação
acadêmica do profissional nutricionista como contribuinte para os cuidados da saúde? Os
resultados dos cruzamentos resultaram em um grande número de publicações (duzentos
e três), porém, após a utilização do filtro, 19 artigos foram selecionados e destes, 9 eram
repetidos e 5 não condiziam com o objetivo do estudo. Assim, somente 5 artigos fizeram
parte dos resultados desta pesquisa.
RESULTADOS
As 5 publicações selecionadas e analisadas apresentaram os atributos indicados como
objeto de estudo, ou seja, formação acadêmica e o processo de construção do saber do
profissional nutricionista. Os resultados mostram que existem poucos artigos atuais (com
menos de cinco anos de submissão) que abordam e divulgam a necessidade dos currículos
contribuírem para a formação e futuro trabalho do nutricionista no cuidado a saúde. Foram
apontados, nos estudos encontrados, potencialidades e fragilidades no dispositivo da
formação acadêmica como contribuinte da formação profissional em saúde. É revelado por
autores que a formação acadêmica encontra-se fragilizada e deve-se haver uma revisão
da perspectiva pedagógica tradicional para melhorar a formação em nutrição. Ainda
apontam que a formação do nutricionista deve demandar uma reflexão sobre o papel deste
profissional nos núcleos de apoio a saúde da família, bem como o conhecimento desse
profissional no âmbito de recursos humanos. Já outros autores afirmam que é função da
academia preparar profissionais habilitados para atender as demandas relacionadas à saúde
do homem e sociedade. Indicam também que as competências e habilidades desenvolvidas
pelos profissionais da nutrição devem ser formadas durante a graduação permitindo que
na vida profissional estes possam ser capazes de lidar com as necessidades do processo
saúde-doença da população. Os autores buscaram observar as lacunas existentes entre
a formação acadêmica e o currículo proposto pelo PPC de graduação em nutrição em
uma IES. Mais autores trazem em seus resultados a confirmação que existem lacunas na
formação do nutricionista frente às áreas de atuação profissional, bem como de algumas
ambiguidades, o que indicam para a necessidade de revisão dos PPC frente às demandas da
formação profissional. Seguindo a mesma proposta dos autores acima, também observaram
fragilidade no PPC e DCN de cursos formadores. É exposto que existe falta de clareza por
parte dos envolvidos, docentes e discentes, no processo de formação, na estrutura curricular
e nas disciplinas consideradas importantes para a formação social e humana do nutricionista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados nesse artigo mostram que existem brechas na formação
acadêmica do futuro profissional nutricionista e que o currículo proposto pelo PPC
apontam fragilidades frente as demandas exigidas pelo setor da saúde. Ações acadêmicas
são importantes para que a formação do nutricionista, dentro do contexto proposto pelas
DCN e afirmados pelos PPC, possam concretizar as competências e habilidades esperadas
nos profissionais inseridos nos serviços de saúde. Esses futuros trabalhadores devem ser
capazes de lidar com as necessidades do processo saúde-doença da população. Por fim,
esse estudo não pretende esgotar o tema da análise sobre o binômio formação acadêmica e
a atuação na saúde, mas busca contribuir para a reflexão sobre essa questão e instigar mais
pesquisas científicas para aperfeiçoamento das IES responsáveis pela formação acadêmica
dos profissionais da nutrição e atuantes no cuidado da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Formação acadêmica. Nutricionista. Currículo. Saúde.

DEBATE LATINO AMERICANO E CARIBENHO SOBRE A
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS E DA ÁGUA NA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Raísa Moreira Dardaque Mucinhato (Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil), Andrea Polo Galante
(Consultora Sênior em Nutrição, Itália), Elke Stedefeldt (UniversidadeFederal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2277

INTRODUÇÃO
A alimentação escolar (AE) é onipresente no mundo, beneficiando, aproximadamente, 368
milhões de escolares. De especificidade variada conforme as características socioeconômicas
e culturais locais, o escopo pode ser exclusivamente de combate à fome e inclusiva na
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Como referência, o Programa Nacional
de Alimentação Escolar no Brasil é sustentado por itens que corroboram para além da saúde
e nutrição, como é o caso dos “pequenos agricultores” no qual tem por objetivo a aquisição
local de alimentos, estimulando a economia regional. Este modelo também tem sido adotado
por alguns países da América Latina e Caribe. A afirmativa que a faixa etária dos escolares
é uma das mais susceptíveis às enfermidades demonstra a importância das escolas como
promotoras de saúde e hábitos saudáveis. Mundialmente, o termo WASH (water, sanitation e
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hygiene; em português: água, saneamento e higiene) elenca questões interdependentes e em
fase de expansão, World Health Organization (WHO) e a United Nations Children’s Emergency
Fund (UNICEF) entre outros atores que apoiam os países com atividades que visam auxiliar o
acesso das crianças a água potável. A água regressa como símbolo de equidade social, sendo
indiscutível seu valor para sobrevivência e manutenção da vida. Em 1977, na Conferência das
Nações Unidas (ONU), foi declarado direito o livre acesso à água potável a todo ser humano,
independentemente do estágio de desenvolvimento e condição socioeconômica, em
quantidade e de qualidade suficientes às suas necessidades básicas. A agenda para 2030 da
ONU, frente ao contexto abordado, traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) que
estão de acordo com os temas norteadores desta pesquisa: segurança dos alimentos, da água
e alimentação escolar. O SDG 2 e 6 dissertam, nessa ordem, a erradicação da fome e alcance da
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; e assegurar
a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento. O elo entre a água, o alimento
e a alimentação escolar também está no conceito de segurança dos alimentos, intrínseco ao
conceito de SAN e a promoção da agricultura sustentável, uma vez que a potabilidade da água
interfere diretamente na qualidade dos alimentos em toda cadeia produtiva. A problemática
em relação à água trata de situações de sua escassez, falta de saneamento e da insegurança
dos alimentos que estão entre as dez maiores causas de doenças, responsáveis pelo óbito de
125 mil crianças menores de cinco anos/ ano no mundo.
OBJETIVOS
Explorar a abordagem da segurança dos alimentos e da água em políticas ou programas de
alimentação escolar nos países da América Latina e Caribe.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e norteado pelo tema: inserção da segurança
dos alimentos e da água na alimentação escolar. A coleta de dados ocorreu em etapa única
por meio da análise documental baseada no método de Moreira (2005) e Richardson et al.
(2008). A procura por documentos e publicações oficiais governamentais ou não ocorreu em
sítios eletrônicos, mediante os descritores: água, alimentação escolar, horta/jardim escolar,
agricultura local, segurança dos alimentos combinados pelo boleador “e” e suas traduções em
inglês e espanhol. Para a sistematização dos dados, utilizou-se a divisão dos países em grupo
conforme o documento “The state of school feeding worldwide 2013” do Programa Mundial
de Alimentos (2013). A análise foi realizada com a construção de duas matrizes: uma composta
por informações chave do programa ou política e outra, referente à segurança da água e dos
alimentos. Aos dados quantitativos foi calculada a frequência relativa da distribuição das
informações e sua análise descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIFESP.
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RESULTADOS
Verifica-se que dos 42 países que compõem o bloco América Latina e Caribe, 32 (76,2%)
tem AE. A partir dos países analisados (100%), apenas, 1 (3,1%) aborda o padrão de
identidade e qualidade dos alimentos, entretanto de forma generalista, relatando somente
a necessidade de assegurar a qualidade e a sua segurança. Em relação à segurança da água,
19 países (59,4%) relatam sobre um ou mais dos temas: consumo da água, uso da água para
o preparo e higienização dos alimentos, sendo que três países incentivam o consumo de
água. As abordagens observadas na temática são adjetivando a água, como potável, segura
e/ou própria ao consumo humano. Alternativas para garantir a sua potabilidade, como, o
uso de cloro e seus similares, além do calor também são citados. Há uma lacuna entre as
possibilidades para a obtenção da água potável e os meios para tal, uma vez que não são
pontuados caminhos para a obtenção de recursos e insumos necessários. Sobre a aquisição
de gêneros alimentícios, 16 (50%) abordam a agricultura local e a horta escolar como fonte
de alimentos, 2 (6,3%) referem-se, exclusivamente, a horta e 6 (18,8%), a agricultura local.
No que tange a horta escolar, o seu uso é justificado como uma ferramenta pedagógica e
grande parte (17 países) tem incentivo a sua implementação, mas, apenas um país, relata
suporte para o sistema de irrigação. A obtenção de alimentos provenientes da agricultura
local e da horta escolar não é pleiteada pela questão da qualidade da água de irrigação,
apesar de inerente a segurança dos alimentos produzidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema: segurança dos alimentos e da água e alimentação escolar é extremamente relevante
para a sociedade, porém pouco explorado nos programas ou políticas de AE dos países
da América Latina e Caribe. Uma vez que muitos países em desenvolvimento ainda não
garantem acesso as crianças à água potável, saneamento e higiene. É possível constatar
também a dificuldade de acesso aos documentos oficiais, apesar do senso comum que em
pleno século XXI as informações estão disponíveis e ao alcance de todos. Entendemos que
para alcançar os objetivos da AE é vista a necessidade em abordar o tema para além de
apenas caracterizá-los como adequado, seguro e próprio ao consumo.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança dos alimentos; Segurança da água; Alimentação Escolar; América Latina e Caribe
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EMPREGADOS DOMÉSTICOS E A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES:
CARACTERIZAÇÃO, INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO
Rita de Cássia Ribeiro (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Joice Cristina Custódio
Araújo Neves (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Márcia Regina Pereira Monteiro
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Simone Cardoso Lisboa Pereira (Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marlene Azevedo Magalhães Monteiro (Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1931

INTRODUÇÃO
Com o aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho houve ampliação
da demanda por serviços domésticos para a realização das atividades relacionadas,
principalmente, à limpeza das residências. No entanto, na maioria das vezes, o empregado
doméstico assume também a tarefa de manipulação dos alimentos, que inclui a compra, o
armazenamento e a higienização dos mesmos, bem como o preparo das refeições, o que
o torna um dos responsáveis pela promoção da saúde nos domicílios. Nesse cenário, é
necessária a capacitação dos empregados domésticos em relação ao adequado manuseio
dos alimentos, como forma de agregar conhecimento, melhorar a qualidade do trabalho
exercido e fomentar a atuação desses importantes profissionais como agentes de promoção
da saúde nos lares brasileiros.
OBJETIVOS
Caracterizar os empregados domésticos do ponto de vista social, econômico e nutricional;
desenvolver oficinas educativas planejadas para que esses profissionais possam promover a
adequada manipulação de alimentos; e avaliar a eficiência dessas práticas.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa, em interface com a extensão universitária, de caráter transversal, descritivo,
quantitativo e qualitativo, realizada com 52 empregados domésticos, da região metropolitana
de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cada participante do estudo participou de 4 oficinas com
discussões teóricas e práticas, oferecidas semanalmente, no período de um mês, com tempo
médio de 12 horas no total. Como parte da primeira oficina foi realizada, de modo quantitativo,
a caracterização socioeconômica, antropométrica e de consumo alimentar de cada participante.
Para as oficinas foi elaborado material didático com informações sobre alimentação saudável;
planejamento de cardápios, conceitos de sazonalidade e qualidade nutricional das refeições;
qualidade sanitária dos alimentos, incluindo o planejamento das compras, transporte,
armazenamento e manipulação dos alimentos nos domicílios; e receitas para o preparo
de almoço, jantar e lanches com qualidade sanitária e nutricional. A pesquisa qualitativa
desenvolveu-se por meio de entrevistas telefônicas semiestruturadas, seis meses após o término
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das oficinas. Participaram das entrevistas 40 empregados domésticos que participaram das
oficinas, além de 22 empregadores, que concordaram em participar dessa etapa da pesquisa.
Durante a entrevista, o entrevistador mantinha-se na escuta, intervindo com discretas indagações
de maneira a favorecer a fluidez do discurso e estimular a expressão de questões de interesse
da pesquisa. Aos empregados domésticos foram realizadas perguntas sobre as mudanças de
hábitos alimentares após as oficinas; a composição dos cardápios, compras e armazenamento
dos alimentos; a higiene no preparo das refeições; e sobre as receitas ensinadas e aplicadas nos
domicílios. Aos empregadores as perguntas foram focadas em observações realizadas pelos
mesmo, após a participação do empregado nas oficinas, em relação ao planejamento, compra,
armazenamento, higiene e preparo dos alimentos; além de relatos gerais e das percepções do
empregado quanto ao conteúdo contemplado nas oficinas. O conteúdo de cada entrevista
foi gravado e integralmente transcrito e, para a análise e interpretação dos dados, utilizou-se a
análise de conteúdo. Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado
junto ao Conselho Nacional de Saúde (CAAE – 8494516.7.0000.5149).
RESULTADOS
Todos os empregados domésticos que participaram do estudo eram do sexo feminino, com
idade média de 40 anos (±9,5). Muitas das participantes possuíam carteira assinada (84,6%,
n=44) e renda familiar de até R$1.500,00, com tempo médio de trabalho de 11 anos (±10,2), e
42,3% (n=22) tinham ensino fundamental incompleto. Sobre os dados antropométricos, cerca de
47,2% (n=25) das participantes estavam com sobrepeso, 15,1% (n=8) apresentavam obesidade
grau I e 7,5% (n=4) obesidade grau II. Em relação ao consumo alimentar das empregadas
domésticas, foi possível identificar baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Sobre o perfil
de compras de alimentos, 28,0% (n=15) das empregadas domésticas eram responsáveis pela
compra desses produtos no local de trabalho e 88,5% (n= 46) eram responsáveis por preparalos para toda a família para qual trabalhavam. Por meio da pesquisa qualitativa observouse que as oficinas apresentaram-se como um mecanismo efetivo para o processo ensino
aprendizagem sobre planejamento de cardápios, compra, armazenamento e preparo dos
alimentos pelos empregados nos domicílios em que atuavam. Foram constatadas mudanças
positivas nos hábitos alimentares dos empregados e uma sistematização - pautada na redução
de sal, óleo e fritura e no aumento da variedade e quantidade de saladas - no planejamento
dos cardápios e das compras. Observou-se que os empregados domésticos conseguiram
discursar sobre os assuntos tratados de maneira prática nas oficinas como as boas práticas
relacionadas à higiene dos alimentos, pessoal, e a dos utensílios; a respeito da importância de
seguir uma lista de compras; e sobre o adequado armazenamento dos alimentos. Por outro
lado, foi verificada uma certa dificuldade em relembrar os conteúdos transmitidos apenas de
maneira escrita. A maioria das empregadas domésticas disse ter compartilhado com os amigos
e familiares os conhecimentos obtidos durante as oficinas, além de terem replicado as receitas
no trabalho e em suas próprias casas. Sob a ótica dos empregadores algumas mudanças no
planejamento e elaboração dos cardápios foram observadas. Ficou evidente que em muitos
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casos os empregadores se distanciam do planejamento e da prática diária da alimentação por
trabalharem fora do lar ou por delegaram essa função ao empregado doméstico. Observou-se
que no cotidiano não há muito tempo para conversas entre empregadores e empregados, pois
não percebeu-se, pelos empregadores, relatos gerais e percepções do empregado quanto ao
conteúdo contemplado nas oficinas. Essas constatações reforçam a necessidade de constante
aperfeiçoamento dos empregados domésticos quanto à manipulação correta dos alimentos
nos domicílios, pois são agentes diretamente responsáveis pela adequada alimentação nesses
locais. Por fim, na visão dos empregadores, as oficinas provocaram um impacto positivo na
conduta, ânimo e sentimento de valorização dos empregados domésticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os empregados domésticos possuem papel importante na promoção da saúde, visto que
em muitas residências estão à frente da aquisição e preparo dos alimentos para toda a família
para qual trabalham. De modo paradoxal, ao caracteriza-los, notou-se pouco cuidado dos
mesmos em relação à própria alimentação e saúde. Por fim, as oficinas com enfoque práticos
são técnicas relevantes para ampliar o conhecimento das empregadas domésticas quanto a
alimentação adequada.
PALAVRAS-CHAVE
Empregados domésticos, Capacitação, Educação Nutricional, Mudança Comportamental,
Oficinas Culinárias, Reeducação Alimentar.

ETNOGRAFANDO O COMER COTIDIANO E FAZENDO APARECER
MODOS DE VIVER DO RURAL
Eliziane Nicolodi Francescato Ruiz Eliziane (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil),
Tatiana Engel Gerhardt Tatiana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1353

INTRODUÇÃO
Tendo em vista que na materialidade da comida (e do rural) há pessoas que estão inseridos
em redes, estruturas, identidades coletivas que, até certo ponto orientam tanto seu modo
de viver quanto suas escolhas alimentares, buscou-se conhecer a identidade coletiva que é
construída cotidianamente pelas pessoas num lugar-rural. Identidade que, na perspectiva
de Bauman, há de ser defendida pelo grupo em relação à imposição dos outros, os de
fora. Nesse sentido, em termos analíticos, lançou-se mão do referencial teórico da dádiva,
que em seus fundamentos discute que a todo momento as pessoas ligam-se umas às
outras doando-recebendo-retribuindo bens (como o alimento) que, ao serem carregados
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de um simbolismo, transmitem valores e identidades. À luz da teoria da Dádiva, autores
contemporâneos sugerem ainda, apreender as dádivas como “dádivas do aparecer”, ou seja,
analisar, a partir da comida que circula nos grupos, como as pessoas aparecem e gostariam
de ser reconhecidas. A Dádiva do aparecer pode, assim, ser abordada como percepção,
ou seja, aquilo que se doa faz parte da auto apresentação; no se fazer aparecer a partir da
comida compartilhada e consumida, o ser humano revela-se em sua plenitude, imprimindo
sua identidade no e para o mundo.
OBJETIVOS
Analisar, a partir da abordagem etnográfica do comer cotidiano, a construção de identidade
coletiva de uma comunidade rural.
MÉTODO
Fazendo uso do método etnográfico e do referencial teórico da Dádiva de Marcel Mauss, o
estudo contou com a participação de 21 sujeitos (adoecidos e seus familiares, profissionais da
saúde e da assistência social e lideranças comunitárias). Como técnicas de pesquisa utilizouse a observação participante, entrevistas, produção de imagens e anotações em diário de
campo. Utilizou-se a etnografia, entendendo que, conforme discute a teoria, “apenas aquele
que possui o espírito do dom pode vê-lo a agir” e, para vê-lo agir, foram os elementos do
método etnográfico os facilitadores do processo.
RESULTADOS
A partir dos momentos a mesa, compartilhando refeições no campo da pesquisa e
observando alimentos que circulavam entre as pessoas e que despontavam como dádivas
do aparecer foi possível apreender a construção da identidade coletiva da comunidade rural.
A identidade, pela via da comida, apareceu marcada por estigmas étnicos e ligados a uma
ruralidade do passado, mas também pela luta para superação desses estigmas. Apareceram
lutando para serem reconhecidos pelo valor da família, do trabalho e o compromisso com o
outro da relação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao praticar a etnografia e, com ela, a antropologia da sensível, foi possível também imergir
no campo estabelecendo relações, compartilhando a comida e praticando a arte de ver,
ouvir e participar do cotidiano das pessoas. Ou seja, afetar e ser afetado pelo grupo de
participantes da pesquisa, acolhendo os elementos que entravam em cena e que diziam
respeito justamente a identidade que estava sendo defendida e posta em circulação por
eles. Enfim, a teoria da Dádiva e a abertura para a Etnografia foram imprescindíveis como
chave para ler os elementos que, a partir da comida, fazem parte da identidade das pessoas.
Identidade esta que ao ser reconhecida por profissionais dos serviços de saúde e pelas
políticas públicas possibilitam um cuidado mais digno e com menos sofrimento.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 339

E-PÔSTERES
Alimentação e Nutrição

PALAVRAS-CHAVE
Etnografia, comida

IMPACTO DEL PROYECTO “COCINANDO LA COCA SALUDABLE
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INTRODUÇÃO
Los jóvenes que migran de su hogar hacia otro lugar, para emprender sus estudios, se enfrentan
a una serie de cambios que requieren transformación, adaptación y reorganización desde lo
personal, familiar y social, esto implica crear lazos afectivos con nuevos compañeros, adaptarse
a una nueva ciudad, organizar el tiempo, responsabilizarse del cuidado personal y además,
se ven inmersos en nuevos grupos sociales, nuevas prácticas y costumbres. En este sentido,
la permanencia estudiantil, engloba diferentes aspectos de tipo emocional, cognoscitivo,
económico, social y alimentario, siendo este último posible de mejorar por la misma Universidad
a través de programas que beneficien a la población vulnerable y evitar el abandono estudiantil.
Diversos estudios evidencian que los almuerzos que llevan los estudiantes desde casa a la
Universidad, tienen baja calidad nutricional, lo cual hace a esta población altamente sensible
a problemas de malnutrición, factor de riesgo para diversas enfermedades, baja capacidad
física y bajo rendimiento académico. Desde la Escuela de Nutrición y Dietética, se planteó la
problemática que viven los estudiantes provenientes de otros departamentos del país quienes
poseen prácticas y hábitos diferentes a Antioquia así como también una cultura alimentaria
que en muchas ocasiones no encaja a su nuevo entorno, lo que ocasiona una transformación
en el modo de vida acostumbrado. Una problemática adicional es la de los estudiantes que
transportan alimentos desde sus hogares a la universidad, siendo esta coca o lonchera, un
factor de insatisfacción personal por no tener conocimientos en cuanto a los alimentos y
preparaciones agradables y adecuadas nutricionalmente. El proyecto Cocinando la coca
saludable en la U, surgió como respuesta a estas problemáticas en los estudiantes afectados.
OBJETIVOS
Analizar los satisfactores de la coca o lonchera, en relación con el estado nutricional y de percepción
de salud, así como indicadores de arraigo o permanencia en la U y en la ciudad, por parte de los
participantes, como indicadores de su efectividad, tres meses después de finalizado el proyecto.
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MÉTODO
Investigación-acción, cualitativa, constructivista pedagógicamente, con algunas variables
cuantitativas. Desarrollada por el Grupo de Estudio en Educación Alimentaria y Nutricional,
GEAN, de la Escuela de Nutrición y Dietética. Población: estudiantes que llevan coca o
lonchera para la universidad y preparada por ellos mismos, pero a su vez, que estuvieran
insatisfechos con ésta. Muestra: seleccionada con enfoque diferencial: estudiantes que no
estén arraigados en la universidad, de otras zonas del Departamento o del país y sobre
todo que pertenezcan a una cultura distinta, tales como indígenas, afrodescendientes,
raizales o palenqueros, para un total de 100 participantes clasificados en cuatro grupos
según sus características: A (afrodescendientes), B (con condiciones especiales en su
alimentación), C (indígenas) y D (regulares). Investigación formativa acerca de prácticas
alimentarias; evaluación de la calidad de la coca o lonchera, autodiagnóstico e identificación
de pertenencia a los grupos especiales; valoración antropométrica del estado nutricional.
Intervención pedagógica en culinaria, modalidad participativa, constructivista y basada en
diálogo de saberes. Implementación personal de lo aprendido y auto referenciado como
evaluación de proceso (fotografía o video): se trabajaron evidencias utilizando redes sociales
y TIC para mostrar seguimiento del proceso, grupos de WhatsApp. Evaluación final mediante
registro visual o audiovisual auto registrado por parte de los participantes, de la aplicación
de lo aprendido, en la preparación de la propia coca o lonchera en casa, entrevista colectiva
para evaluar los efectos cualitativos del programa.
RESULTADOS
El diálogo de saberes y la construcción colectiva y participativa de las recetas para la
preparación de las cocas o loncheras, arrojó aprendizajes significativos para los estudiantes
porque además de demostrar los conocimientos y competencias para la realización de
preparaciones más apetecibles, variadas y rápidas, obtuvieron saberes alimentarios y
hábitos de vida saludable, que relacionaron con beneficios académicos, por el efecto
sobre la condición de salud y nutrición, mayor equilibrio y estabilidad, evidenciado en
mejoramiento del rendimiento académico. La red social WhatsApp, facilitó el registro de las
evidencias fotográficas de la preparación y servida de las cocas y recetas preparadas por los
participantes en sus hogares aplicando y adaptando lo aprendido. En una matriz se evaluó
la composición siguiendo criterios de: Balanceado, económico, variado, inocuo y su calidad
nutricional. Más del 80% de las preparaciones cumplió estas características. Todos los grupos
de estudiantes afirmaron haber aprendido nuevas técnicas que les ayudaron a comprar,
almacenar, conservar y realizar preliminares de los alimentos, adecuadamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los aprendizajes significativos se dan contextualizados y por ello permanecen en el tiempo
y afectan la calidad de vida de sus portadores, en este caso los participantes del proyecto
“Cocinando la coca saludable en la U”. Un aspecto muy importante frente a la permanencia en
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la U, el no abandono y arraigo en la ciudad (en los foráneos), está en el significado de lo que
para ellos es salud, nutrición y alimentación, en relación con sus prácticas antes y después
de estar en el programa, resultando, sentirse más saludables y tener mayor capacidad de
estudio, adicional a contar con más tiempo. Los participantes valoraron el proyecto como un
espacio para formar nuevas relaciones, tejido social entre afines (foráneos y grupos étnicos),
como satisfactores, sintieron que llevar una coca más saludable, variada y completa, que no
demanda mucho tiempo para prepararla, los ayudó a mejorar su estado de ánimo y les dio
más energía para continuar con la jornada académica. Se mejoró el sentido de pertenencia a
la U, y a la ciudad, pues el espacio universitario les brindó ofertas extras a lo académico, que
les aporta al bienestar.
PALAVRAS-CHAVE
Satisfactores, Alimentación de Universitarios, Lonchera de Universitario, Culinaria Participativa.

MODELO DE ATENDIMENTO PRESTADO AS GESTANTES
ADOLESCENTES DE UM MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO SUL
Roberta Lamonatto Taglietti (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Poliana Veronese (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Suelen
Chiamentti (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Carla Rosane Paz
Arruda Teo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1763

INTRODUÇÃO
A adolescência, faixa etária compreendida entre 10 -19 anos, é uma fase de transição entre a
infância e a idade adulta, e é marcada por transformações sociais, biológicas e psicológicas. O
adolescente busca a construção de sua identidade através de costumes e perspectivas que
contribuirão para formação do seu caráter quando adultos (Lima et al., 2016). Neste contexto, é
preciso destacar a precocidade da sexualidade, que pode trazer como uma de suas consequências
a gravidez na adolescência, exercendo influência em todo o contexto de vida da adolescente, o
que requer acompanhamento de saúde atento e efetivo. No que se refere ao cuidado nutricional,
destaca-se que ao se tornar gestante, a adolescente passa a ter suas necessidades nutricionais
aumentadas, considerando as suas demandas para crescimento e as necessidades do feto.
Pesquisas têm documentado que o hábito alimentar da gestante adolescente é inadequado,
observando-se alta ingestão de alimentos ricos em gorduras, açúcar refinado e sódio, alegando
que esses são mais atrativos, práticos e baratos. Em contrapartida, o consumo de frutas e vegetais
não atinge a recomendação diária (400 g), sendo esses alimentos ricos em vitaminas e minerais
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e considerados nutrientes essenciais para promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNTs) (Brito et al., 2016). Neste sentido, considerando que alguns estudos
apontam ineficiência no atendimento à gestante adolescente e reconhecendo as singularidades
que envolvem esta fase da vida, os resultados deste trabalho poderão subsidiar ações de melhoria
na qualidade do atendimento prestado às gestantes adolescentes.
OBJETIVOS
Conhecer o modelo de atendimento prestado às gestantes adolescentes atendidas pela
Atenção Básica em um município do norte do Rio Grande do Sul, especialmente no que se
refere ao cuidado nutricional.
MÉTODO
Esta é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, realizada em um município do norte
do Rio Grande do Sul, com 11 profissionais da Atenção Básica do município a saber: nutricionista,
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com tempo de atuação na função que variou
de três meses a 26 anos. Para coleta de informações foi realizada entrevista semiestruturada com
todos os profissionais que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e,
posteriormente, transcritas para submissão à análise temática de conteúdo, conforme referencial
de Minayo (2008). O projeto foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos, sob o Parecer n. 1.997.782/2017, e seguiu todas as recomendações para realização de
pesquisas com seres humanos estabelecidas na resolução CNS 466/2012.
RESULTADOS
Emergiram da análise três categorias: atendimento às gestantes Esta é uma pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa, realizada em um município do norte do Rio Grande
do Sul, com 11 profissionais da Atenção Básica do município a saber: nutricionista, médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, com tempo de atuação na função que variou de
três meses a 26 anos. Para coleta de informações foi realizada entrevista semiestruturada
com todos os profissionais que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas foram
gravadas e, posteriormente, transcritas para submissão à análise temática de conteúdo,
conforme referencial de Minayo (2008). O projeto foi aprovado por Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos, sob o Parecer n. 1.997.782/2017, e seguiu todas as
recomendações para realização de pesquisas com seres humanos estabelecidas na resolução
CNS 466/2012. adolescentes; cuidados ou atenção com as gestantes adolescentes; gestação
na adolescência na ótica dos profissionais. Com relação às questões que se referem ao
atendimento prestado às gestantes adolescentes, identificou-se que não há um protocolo
específico para esse público, considerando as singularidades desta fase da vida. Entretanto,
os profissionais reconhecem a importância e a necessidade de protocolos e de atendimentos
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específicos para esta condição, considerando as mudanças pelas quais, naturalmente, os
adolescentes passam e que são acrescidas pelas da gestação. Os profissionais destacam,
como características das gestantes adolescentes e que influenciam no cuidado em saúde,
a irresponsabilidade, o desamparo, as dúvidas, os medos e o despreparo para vivenciar a
gestação na adolescência. Dentre os inúmeros cuidados durante a gestação, destacase, neste trabalho, o alimentar, que parece apresentar fragilidades importantes, pois as
entrevistas indicam o distanciamento do profissional Nutricionista deste ciclo, pela baixa
carga horária disponibilizada para o setor saúde, mas reconhecem a essencialidade deste
profissional no processo de aconselhamento nutricional, já que os hábitos alimentares das
gestantes adolescentes foram considerados pelos profissionais um dos maiores problemas,
destacando o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, caracterizados pelo baixo
valor nutricional. Na ótica dos profissionais, a gestação na adolescência é um problema não
só do município estudado, mas de todo o país, necessitando de uma atenção maior, pois
são inúmeros os fatores que contribuem para este evento, como os sociais e culturais. Além
disso, os profissionais apontam que existem dificuldades no acompanhamento da gestação
na adolescência, principalmente no que se refere às faltas no acompanhamento pré-natal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível avaliar que o atendimento realizado nas UBS às gestantes adolescentes precisa
ser aprimorado, especialmente no que se refere aos cuidados alimentares e nutricionais
nesta fase. Apesar de os profissionais reconhecerem a necessidade de atender à gestante
adolescente de maneira diferenciada, as suas ações ainda ficam bastante restritas aos
protocolos de atendimento geral durante o pré-natal. Além disso, é preciso destacar que a
participação do profissional Nutricionista neste processo precisa ser mais evidente, tendo em
vista que este é o profissional da saúde habilitado para cuidados nutricionais. É aconselhável
que sejam feitas as mudanças necessárias que possibilitem a melhoria no atendimento,
promovendo as orientações apropriadas para cada especificidade.
PALAVRAS-CHAVE
Gravidez na Adolescência. Nutrição. Atenção Primária à Saúde
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O CONHECIMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES NO SUL DO
BRASIL SOBRE AGROTÓXICOS
Marilene Cassel Bueno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Luciéli da Silva
Guiot (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Eliziane Nicolodi Francescato Ruiz
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Vanessa Ramos Kirsten (Universidade Federal
de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil)

ID: 1665

INTRODUÇÃO
O uso de agrotóxico, com a finalidade de controlar as pragas e aumentar a produtividade,
iniciou-se posteriormente as guerras mundiais. No Brasil, distintos governos desempenharam
a função de efetivar a chamada “modernização da agricultura”, fenômeno que acarretou
diversos problemas ambientais, sociais e de saúde pública¹. No Rio Grande do Sul, uma
pesquisa coordenada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), estimou consumo
anual de 8,3 litros por habitante².
OBJETIVOS
Devido ao grande consumo por agrotóxicos nos últimos anos, e consequentemente o risco
à saúde humana e meio ambiente, esta pesquisa, objetiva identificar o conhecimento e
consciência sobre os riscos dos agrotóxicos na agricultura familiar.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, realizada no município de Canguçu, região
sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram produzidos por meio de entrevista
(com roteiro semiestruturado) com 14 agricultores; as respostas foram registradas com o
auxílio de um gravador e transcritas em sua totalidade. Os agricultores participantes da
pesquisa foram intencionalmente selecionados por fornecerem alimentos para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município. A entrevista englobou diversos
tópicos, como: tipos de agrotóxicos usados; se já pensou em produzir de forma orgânica
e/ou agroecológica; motivos de utilizar ou não agrotóxicos; alimentos que produzem na
agricultura; mudanças ocorridas na produção após entrar no PNAE; preocupação com o
consumo de alimentos com resíduos de produtos químicos pelos escolares, se considera
as carências ou o tempo de aplicação do agrotóxico na planta e a colheita/consumo do
produto; uso de equipamento de proteção individual (EPI); se consome o que planta.
RESULTADOS
Dos 14 agricultores entrevistados, oito eram do sexo masculino e seis do sexo feminino,
possuindo idade entre 23 a 63 anos. A faixa de renda de 12 agricultores é em torno de 1
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a 3 salários mínimos e dois recebem de 4 a 6 salários mínimos. Em relação a escolaridade,
9 possuem ensino fundamental incompleto e todos entrevistados residem na zona rural
de Canguçu. Quando questionados se sabiam o que é agrotóxico, todos afirmaram ‘’sim’’
como resposta; sobre o conceito de agrotóxicos foram obtidas distintas respostas como:
veneno, defensivo e tratamento nas plantas; os relatos também indicaram a utilização
dos agrotóxicos para garantir a colheita, sendo os principais produtos: roundup, fusilade,
agritoato, rovral e manzate. A não utilização de agrotóxico em suas plantações foi
justificada por proporcionar saúde de quem produz e consome, uma vida melhor, alimento
com qualidade e prevenção de doenças. Todos possuem a consciência de que esses
produtos podem afetar a natureza e o ser humano, acarretando diversas consequências e
acreditam que pode ter um impacto negativo na saúde dos agricultores. Se consideravam
o agrotóxico ambientalmente seguro, o relato mais comum foi de que o agrotóxico não
era seguro tanto para o meio ambiente como para o ser humano. Sobre existir informação
suficiente disponível sobre Agrotóxico, referiram que “não”, argumentando que as
empresas manipulam e escondem a verdade sobre esse tema da população, tanto que
alegam que muitas pessoas utilizam esses produtos no impulso. Alguns informantes
também disseram que há informação suficiente, mas não como deveria, pois faltaria mais
responsabilidade dos governantes nessa questão. Sobre capacitação para a utilização de
agrotóxicos, relatam que foi fornecido por técnicos de agricultura, pela Emater ou pela
própria cooperativa que fazem parte, porém muitos não fazem esta formação. Todos os
agricultores possuem interesse em saber mais sobre agrotóxicos, pois assim teriam mais
informações disponíveis sobre como se proteger. Os entrevistados afirmam que passar
a fornecer alimentos para a Alimentação Escolar trouxe algum tipo de mudança tais
como: renda, aumento de produção, a garantia de venda de seus produtos, o cultivo de
alimentos com qualidade devido a extinção do agrotóxico em suas plantações e uma
melhor condição de vida e saúde. Na questão da utilização de agrotóxicos, há distintas
observações, por um lado, os produtores mencionaram que não há diferença na produção
dos alimentos fornecidos para o PNAE aos demais, por outro, alguns agricultores relatam
que há sim uma diferença, pois na cooperativa que fornece os alimentos para o PNAE
sempre entregam sem agrotóxicos, diferente de suas outras produções. Ao questioná-los
se havia uma preocupação com o consumo de agrotóxicos pelos escolares, a partir do que
fornecem ao PNAE, os entrevistados relataram que sim, porque não deveria ser consumido
e fornecido esse tipo de produto, por uma questão de saúde envolvida nesse processo.
Alguns dos entrevistados que utilizam agrotóxicos em suas plantações dizem ter vontade
de algum dia poder trabalhar em forma orgânica ou agroecológica; porém de outro lado,
há também argumentos de que é muita mão de obra envolvida na plantação orgânica e
que os adubos naturais demoram para ficar prontos. Os que utilizam agrotóxicos referiram
que cuidavam rigidamente o tempo de carência de aplicação desse produto, e que se
protegem com a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual no emprego dos
agrotóxicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os agricultores têm conhecimentos sobre a utilização dos agrotóxicos e também consciência
sobre os riscos para a saúde e ambiente. Nesse sentido, o forte trabalho de apoio aos
agricultores em relação a inserção nas práticas agroecológicas e a capacitação em relação
ao uso de agrotóxicos realizada pelas instituições como o Centro de Apoio e Promoção
da Agroecologia (CAPA), a Cooperativa União e a Emater tem um efeito importante na
agricultura.
REFERÊNCIAS
1. Londres F. Agrotóxicos no Brasil - um guia para ação em defesa da vida. 1° edição. Rio de
Janeiro: AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011, p.17.
2. Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do
Sul/CVS. Levantamento do uso e da criticidade dos agrotóxicos usados no estado do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre: 2010,319/373 p.
PALAVRAS-CHAVE
Agricultura; Produção de Alimentos; Saúde.

O CUIDADO ALIMENTAR EM TORNO DA (IM)PREVISIBILIDADE
DAS ESCOLHAS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Viviane Santos de Oliveira (Centro Universitário Maurício de Nassau, Salvador, BA, Brasil), Débora Oliveira dos
Reis (Centro Universitário Maurício de Nassau, Salvador, BA, Brasil), Juliede de Andrade Alves (UFBA, Salvador, BA,
Brasil), Ligia Silva Amparo-Santos (UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 2469

INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento
que traz como características a falta de habilidades na comunicação social, em aspectos como:
interação, linguagem e padrões de comportamentos repetitivos e restritivos. As crianças
diagnosticadas com o TEA, no geral, apresentam grandes dificuldades na adaptação a novas
situações que fogem do contexto habitual. Os comportamentos repetitivos são chamados
de estereotipias e geralmente acontecem no uso de objetos ou fala; na repetição excessiva
das mesmas atividades; padrões de comportamentos inflexíveis e intenso foco em questões
restritas, além de hiper ou hiposensibilidade aos estímulos sensoriais do ambiente, como: cores,
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sons, cheiros, etc. A grande parte dos casos de autismo apresenta manifestações complexas
relacionadas às práticas alimentares, dentre estas a frequente rejeição por alimentos e/ou a
aceitação limitada, de forma resistente e ritualística, comprometendo a ingestão apropriada
de nutrientes. Além disso, a escolha da alimentação é variável de acordo com o público, e
essas variações podem sofrer influência de fatores como a idade, o gênero, o estado de saúde
do sujeito, a cultura, os valores simbólicos, os fatores econômicos, como também da sua
condição social e nesse sentido, são consideradas as prescrições e restrições que são definidas.
pelas representações desses alimentos. Dessa forma, as práticas alimentares são aspectos que
perpassam a relação da criança com o seu meio, é nesse contexto que se estabelece e confere a
importância do cuidador, como possível potencializador de relações formadas entre a criança
e mundo, contemplando suas singulares e pluralidades.
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo compreender as articulações dos cuidadores em torno da
(im)previsibilidade das escolhas alimentares das crianças com Transtorno do Espectro Autista.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo realizada na cidade de Salvador-BA. Foram realizadas
entrevistas narrativas com cuidadores de crianças com TEA. A seleção destes se deu através
da candidatura voluntária. Para tanto foram dispostos cartazes de seleção em centros
especializados de acolhimento e acompanhamento de crianças com este transtorno,
situados no município de Salvador, Bahia e em redes sociais. No total foram entrevistadas 8
cuidadoras de criança com TEA diagnosticada há, no mínimo, 1 ano. Sendo a faixa etária das
participantes, entre 26 e 42 anos. As entrevistas foram gravadas e transcritas e analisadas
com base na análise compreensiva. O trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética do Centro
Universitário Maurício de Nassau, sob o parecer de nº 2.288.967/2017.
RESULTADOS
Reconhecendo os aspectos complexos que influenciam a prática alimentar, é possível
verificar dentre as entrevistadas, que as estratégias de enfrentamento sofrem uma mudança
constante. Isto é influenciado também pelo processo de rejeição e fixação ao alimento, que
ocorre em grande parte das crianças, podendo comprometer suas necessidades nutricionais.
Para lidar com essas adversidades, algumas mães buscam estratégias que possam
compensar a imprevisibilidade das crianças em relação à rejeição ao alimento e promover
uma previsibilidade que favoreça, além da minimização de comportamentos inadequados,
o cuidado com a saúde da criança. As cuidadoras trouxeram a imprevisibilidade do filho em
relação a aceitação ao alimento, destacando a rejeição frequente de alimentos que eram
aceitos anteriormente, comprometendo assim a sua escolha alimentar, o que acontece
também com diferentes elementos. Este comportamento costuma ocorrer na infância de
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modo geral, entretanto, o apego a padrões rígidos de comportamento e à rejeição ocorre
com maior frequência e intensidade crianças com TEA. Dessa forma, a mãe busca oferecer
uma maior variabilidade de alimentos, a fim de favorecer a aceitação e a nutrição da criança.
No entanto, não é possível mensurar em que momento ocorrerá a rejeição ou a aceitação.
A subjetividade que embasa o cuidado com o outro, está relacionada não só às práticas
alimentares e cuidados com a saúde, como também a visão e exposição da criança ao
convívio social. Diante das diversas restrições alimentares apresentadas por crianças com
TEA, algumas situações do cotidiano ficam comprometidas, gerando assim desconfortos
nos cuidadores, por haver um desejo pelo convívio do filho nos diferentes contextos
infantis. No entanto, com base nas restrições alimentares estabelecidas para seu filho, a mãe
prefere limitar o acesso da criança a determinados ambientes, por considerar perversa a sua
exposição a diversos alimentos que a criança não deve comer. Entretanto, há cuidadoras que
não concordam com esse pensamento e acreditam que isolar a criança com TEA por receio
de suas reações em determinado ambiente, reduz a sua sociabilidade. Visto que ato de se
alimentar é, para além da ingestão de nutrientes e desenvolvimento da saúde, uma prática
culturalmente estabelecida e que favorece o convívio social. Deste modo, cuidadoras traz
a questão da inclusão, e para tal teve-se que abrir mão de algumas restrições alimentares
consideradas eficazes para diminuir o quadro de hiperatividade do filho. Assim, a prática
alimentar se torna diversificada, uma vez que uma parcela das mães acredita na necessidade
de ceder o alimento frente ao desconforto do filho, e outras reconhecem a necessidade da
restrição, porém ambos os posicionamentos parecem não inibir a angústia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rejeição ao novo ou a repetição de alimentos da rotina, em parte, influenciam na escolha
alimentar por parte dos cuidadores. Nesse contexto, o cuidado se integra como forma de
potencializar ou inibir questões consideradas aversivas ou adequadas, tanto para a criança,
quanto para a realidade social na qual está exposta. Entretanto, o cuidado alimentar se
diversifica, seja na busca por oferecer o cuidado alimentar com base nas restrições, aversões
e preferências ou pautado na adaptação social da criança. Deste modo, pode-se admitir
que os recursos estratégicos se baseiam na imprevisibilidade da aceitação a determinados
alimentos, e na previsibilidade da rejeição ou alteração de comportamento apresentadas,
construídas a partir das experiências vividas por cada família e do padrão intuitivo do cuidador,
com análise sensível das suas vivências. Contudo, é relevante ressaltar a necessidade de
novos estudos que lancem luz sobre o cenário de práticas de cuidado alimentar de crianças
com TEA, possibilitando maiores diálogos de saberes a partir de outras dimensões e que
possam refletir sobre as pluralidades e singularidades de estratégias torno do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado. Alimentação. Transtorno do Espectro Autista. Cuidador.
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PERCEPÇÕES DE GRADUANDOS SOBRE SUA COMPETÊNCIA
PROFISSIONAL: ESTUDO QUALITATIVO COM ESTUDANTES
DE NUTRIÇÃO DO NORDESTE E SUDESTE
Talita Cardoso Rossi (Instituto de Biociências, Unesp, Botucatu, Botucatu, SP, Brasil), Carla Maria Vieira (Centro de
Ciência e Tecnologia para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Unesp, Botucatu, Botucatu, SP, Brasil),
Ana Claudia Cavalcanti Peixoto Vasconcelos (Centro de Ciências da Saúde, UFPB, João Pessoa, João Pessoa, PB,
Brasil), Maria Rita Marques Oliveira (Centro de Ciência e Tecnologia para Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional, Unesp, Botucatu, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 2443

INTRODUÇÃO
Existe no campo da formação em Nutrição, uma contradição que diz respeito às diferenças
entre o que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) esperam dos egressos dos cursos e
o perfil dos profissionais que saem das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Tais
incongruências podem ser pautadas predominantemente na falta de comunicação entre
as DCN, que apontam para a formação de um profissional generalista, humanista e crítico
e os diversos cursos de graduação em Nutrição que ainda operam no modelo biomédico
com a reprodução de um sistema de educação biologicista, compartimentalizado e
hospitalocêntrico. As DCN também são objetivas ao direcionar a formação do profissional
para inserção no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse âmbito a Atenção Básica (AB) se destaca
como instância mais pertinente para a viabilização desse sistema, responsabilizando-se
pela resolução de grande parte dos problemas de saúde da população, sendo considerada
como estruturante do serviço de saúde público brasileiro. Estudos indicam que experiências
em atividades extracurriculares, projetos de extensão dialógicos e metodologias ativas de
ensino vêm sendo apontadas como contributo para a formação do profissional que reflete
sobre “a realidade econômica, política, social e cultural” e é capaz de “analisar os problemas
da sociedade e de procurar soluções para os mesmos” conforme preconizado pelas DCN.
Diante do exposto, se faz necessária a compreensão das questões que colocam o estudante
como protagonista de seu processo de formação profissional e agente de mudanças, tanto
em sua formação como no contexto social no qual está inserido.
OBJETIVOS
Compreender como estudantes de nutrição de dois contextos geográficos distintos
percebem seu processo formativo e identidade profissional em relação às ofertas do curso.
Nessa perspectiva, este artigo visa aprofundar questões relacionadas aos deslocamentos e
reorientação ligados à formação desses estudantes em ambas instituições.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, inserido em um projeto mais amplo
de pesquisa participante do Centro de Ciência e Tecnologia para Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (INTERSSAN) que se dedica ao desenvolvimento de tecnologias
sociais voltadas para a temática da Segurança Alimentar e Nutricional. A questão norteadora
foi gerada a partir da vivência e reflexão sobre o curso de nutrição do qual a autora faz
parte, como estudante do 4o ano de graduação. Ao observar limitações do modelo
biomédico de ensino durante a formação acadêmica, iniciou uma busca por caminhos de
participação nas decisões acerca do seu próprio processo formativo. A hipótese de que a
escassez de oportunidades para vivências extensionistas na AB contribui para a formação
de profissionais pouco críticos e reflexivos impulsionou a elaboração do objeto da pesquisa.
O estudo foi realizado em duas instituições de IES, no Brasil: uma do âmbito federal situada
no Nordeste e outra estadual, localizada no Sudeste. A escolha desses cenários se deu em
função das diferenças na consolidação e acúmulo de experiências observadas nas duas
instituições quanto às iniciativas de extensão universitária. Foram entrevistados vinte
estudantes, ingressantes e concluintes, dos Cursos de Nutrição das duas IES. A seleção
dos sujeitos de pesquisa se deu de modo intencional, a partir de indicações e o número
de participantes foi determinado pela saturação dos dados. Para a análise, foi utilizado o
método de Análise do Conteúdo do tipo Temática. Inicialmente foram realizadas diversas
leituras do material transcrito e a partir das leituras flutuantes foi iniciada a identificação
do conjunto de significados que emergiram no processo de interpretação dos resultados.
Fragmentos das narrativas foram extraídos do material digitado e agrupados em núcleos
de sentido. Três principais eixos de categorias (núcleos de sentido) foram inicialmente
identificados. O eixo relativo à autopercepção do estudante em relação à sua própria
formação profissional, foi eleito para discussão no presente trabalho. A validação dos dados
e das categorias encontradas foi realizada por três pesquisadoras envolvidas no estudo,
as quais contribuíram para a organização das categorias de análise e reconhecimento dos
sentidos explícitos e implícitos presentes nas narrativas, bem como para a discussão à luz da
literatura e do referencial teórico do estudo.
RESULTADOS
Dentre os resultados o eixo que diz respeito à desconstrução da identidade profissional
no curso de Nutrição foi eleito para discussão no presente trabalho. Os estudantes, após o
contato com o conteúdo apresentado durante o curso de Nutrição demonstraram ampliar
a visão sobre os campos de atuação profissional, apontando possibilidades além da clínica
e consultório particular comumente associados à prática do nutricionista. Atividades
extracurriculares, como projetos de extensão, foram citadas como contributo para
compreender outras dimensões de atuação profissional e para sensibilizar o estudante para
o trabalho no âmbito da AB. Além disso, o contato com a AB no inicio do curso de graduação
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foi apontado como responsável pela desconstrução de preconceitos dos estudantes em
relação ao SUS. Currículos que tem em sua composição o cumprimento de créditos em
atividades de pesquisa, monitoria e extensão contribuem para a autonomia do estudante
na medida em que estimulam o protagonismo, mesmo que de maneira compulsória.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que a inserção na AB reflete positivamente na formação do nutricionista,
amplia sua concepção de saúde e estimula o interesse pela saúde coletiva. Sendo assim, o
diálogo constante entre a matriz curricular e o serviço são de grande valia em um contexto
no qual a lógica do capital predomina em instituições de ensino superior e a defesa do
modelo de saúde do SUS fica cada vez mais distante do imaginário dos estudantes da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Nutrição, ensino superior, competência profissional, formação crítica, saúde coletiva

POTENCIAL CONTRIBUIÇÃO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
Roberta Lamonatto Taglietti (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Carla Rosane Paz Arruda Teo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Gisele Assumpção Vieira (Universidade Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1762

INTRODUÇÃO
: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a inciativa mais antiga do governo
brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
O programa é considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo em relação ao
atendimento aos escolares e à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e
Saudável (DHAA) (BRASIL, 2015). O objetivo do PNAE é contribuir com o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
práticas alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional (EAN)
e da oferta de uma alimentação ou refeição que atenda às necessidades nutricionais durante
o período de permanência na escola. São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na
educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, 2013).
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A origem do programa ocorreu na década de 1940 e historicamente, o PNAE é marcado
por inúmeros avanços nos aspectos relativos à gestão e operacionalização das ações. Em
2009, a partir da Lei n. 11.947, é dado início a mais um movimento em favor da melhoria da
qualidade nutricional da alimentação escolar. Com base nesta legislação, foi estabelecido
que, no mínimo, 30% do valor destinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) às entidades executoras do PNAE deveria ser utilizado para aquisição de
alimentos provenientes da agricultura familiar (BRASIL, 2009). Esta aproximação entre a
alimentação escolar e a agricultura familiar tem promovido uma importante transformação
na alimentação escolar, pois se apresenta como uma possibilidade de oferta de alimentos
mais saudáveis e com vínculo regional, incentivando o resgate de hábitos alimentares
e alimentos tradicionais. (BRASIL, 2016). Considerando as evidências apresentadas, é
possível indicar que a aproximação entre alimentação escolar e agricultura familiar trouxe
importantes avanços na qualidade das refeições ofertadas.
OBJETIVOS
Conhecer a contribuição nutricional dos alimentos provenientes da agricultura familiar na
alimentação escolar brasileira.
MÉTODO
Estudo de natureza bibliográfica, desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da
literatura, realizado em julho de 2017. A pesquisa utilizou como fonte de dados a Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), Pubmed e Google Acadêmico. Como critérios de inclusão, foi
estabelecido que seriam selecionados para a análise os artigos científicos provenientes de
estudos brasileiros, publicados entre 2009-2017, nos idiomas português, inglês e espanhol,
disponíveis gratuitamente online. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram:
alimentação escolar, alimentação saudável, agricultura, segurança alimentar e nutricional e
nutriente. Estes descritores foram cruzados nas bases de dados em português e inglês utilizando
o operado booleano AND. O cruzamento ocorreu sempre com a combinação fixa do descritor
alimentação escolar acrescido de mais um dos descritores de forma individualizada. Após a
busca dos artigos em suas devidas bases, os trabalhos passaram pela primeira análise, que
consistiu na leitura de título e resumo, sendo os artigos selecionados nesta etapa submetidos
à leitura na íntegra. Foram localizados inicialmente 123 artigos na BVS, 11 no Pubmed e 93 no
Google Acadêmico. Após a aplicação dos procedimentos de seleção anteriormente descritos,
chegou-se a um conjunto de 12 artigos que compõem esta revisão.
RESULTADOS
Observou-se, com esta revisão, que o número maior de publicações referentes ao tema
concentra-se entre os anos de 2013, 2015 e 2016, sendo o primeiro artigo publicado em
2010, um ano após a aprovação da lei que indica a obrigatoriedade de compras de alimentos
da agricultura familiar para a alimentação escolar. Estas publicações estão concentradas
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em periódicos nacionais da área de nutrição e saúde coletiva, e a fonte de dados para as
pesquisas são majoritariamente chamadas públicas da região Sul do Brasil. Os tipos de
estudos são: transversal observacional, estudo documental, estudo descritivo, exploratório
e analítico. Com relação à análise nutricional realizada pelos 12 estudos que compõem esta
revisão, ela é direcionada à percepção de atores envolvidos na alimentação escolar com
relação à frequência no recebimento de produtos frescos, maior variedade de produtos,
melhor qualidade, determinando maior aceitação e consumo por parte dos alunos. A compra
de frutas, verduras, legumes, cereais e produtos processados e a necessidade de variar os
tipos de alimentos adquiridos, de acordo com a possibilidade do município, também são
apontados como potencialidades e fragilidade observadas na aquisição. Além disso, há
estudos que avaliam a qualidade da aquisição a partir da origem, vegetal ou animal, e pelo
grau de processamento dos alimentos, indicando a predominância de alimentos de origem
vegetal e produtos in natura nas chamadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo, foi possível identificar que existem diversas publicações abordando a
qualidade nutricional da aquisição de forma qualitativa, estabelecendo, como indicadores
de qualidade, a variedade, origem e grau de processamento. Entretanto, não foram
encontrados estudos que avaliem, de forma quantitativa, o potencial de contribuição
nutricional que estes alimentos têm na alimentação escolar em termos de micronutrientes e
macronutrientes. Esta revisão aponta para a necessidade desta abordagem, uma vez que a
agricultura familiar, inserida na alimentação escolar, tem um papel importante na oferta de
alimentos nutricionalmente adequados ao público que se propõe a atender.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação escolar. Agricultura. Nutrição

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y SIGNIFICADOS DEL CONSUMO DE
CIDRA EN EL MUNICÍPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL – COLOMBIA
Luz Marina Arboleda Montoya (Universidad de Antioquia, Colômbia), Yuliana Ramírez Calle
(Universidad de Antioquia, Colômbia), Daniela Orozco Arcila (Universidad de Antioquia, Colômbia)
ID: 1573

INTRODUÇÃO
Uno de los factores que influyen en la elección y consumo alimentario es la disponibilidad de los
alimentos, aspecto que hasta antes de la industrialización y la globalización era determinante
en la alimentación; en los hogares se acostumbraba a consumir los alimentos que se producían
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en la tierra de acuerdo a la estación y época de cosecha. En la época de la conquista, la gama de
alimentos cultivados se amplío, produciéndose un mestizaje alimentario, donde empezaron a
hacer parte de la alimentación de los grupos originarios, alimentos para ellos exóticos como
variedad de carnes, chorizos, leche, el trigo, entre otros. El alimento más apreciado y ritualizado
entre los grupos indígenas en América era el maíz, no obstante, habían otros alimentos que
siempre acompañaban la dieta de dichos grupos, uno de estos es la cidra, verdura silvestre que
siempre ha estado disponible en Colombia en diferentes localidades y que tiene gran cantidad
de nutrientes como fibra, vitamina A, B2, B6 y C y aporta baja cantidad de calorías. Esta verdura
ancestral aún se produce de manera silvestre en diferentes lugares del país, uno de estos es
el municipio de El Carmen de Viboral, dónde se conserva una alimentación tradicional, por
eso, por conservarse tradicional, se eligió este municipio para realizarse el estudio; en el cual
se indagó por el consumo de esta verdura, los significados atribuidos a su consumo y las
preparaciones más comunes con la cidra. Este estudio, se enmarca y aporta a los procesos
de paz en Colombia, en el primer acuerdo de la Habana se insta a incentivar la producción y
consumo de alimentos tradicionales.
OBJETIVOS
General Interpretar las practicas alimentarias y los significados del consumo de Cidra en el
municipio de El Carmen de Viboral del Oriente Antioqueño. Específicos
 Indagar por el consumo de cidra en los hogares del municipio de El Carmen de
Viboral
 Identificar las diferentes preparaciones realizadas con cidra
 Develar los significados atribuidos al consumo de cidra
MÉTODO
Investigación de corte cualitativo con enfoque etnográfico, lo cual facilitó la interacción con los
sujetos que han llevado a cabo, durante toda su vida, la práctica alimentaria relacionada con el
uso y consumo de cidra, para comprender desde sus experiencias, visiones y vivencias lo que
ha representado dicho consumo. La etnografía focalizada es muy utilizada en el área de la salud
para identificar hábitos y prácticas de sujetos que viven en los mismos contextos y comparten
aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales y atribuyen de manera intersubjetiva,
sentidos y significados a los actos cotidianos de sus vidas, como es la alimentación. La etnografía
focalizada permite realizar indagaciones en espacios concretos y en temas específicos; como
el reconocimiento del consumo de la cidra y los significados atribuidos a esta verdura en la
alimentación cotidiana en sujetos de El Carmen de Viboral. En el trabajo de campo se utilizaron
técnicas como los grupos de discusión, entrevistas semiestructuradas, talleres de preparación
de alimentos, observaciones directas, conversaciones con las familias, que por su variedad
propició una comprensión amplia del fenómeno indagado. Dichas técnicas se realizaron con
madres que tuvieran a cargo la alimentación en sus familias, por esto se llevaron a cabo 5
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talleres de preparaciones con la cidra en los hogares de las madres elegidas, 5 entrevistas en
profundidad y dos grupos de discusión con sujetos de diferentes veredas del municipio en
los cuales participaron 17 personas. Las observaciones se realizaron en hogares ubicados en
veredas del municipio a fin de identificar las plantas de cidra, las interrelaciones familiares en
torno a la alimentación y la manera de preparar dicha verdura. Luego las grabaciones, producto
de las diversas técnicas, se transcribieron, lo cual facilitó realizar el proceso de codificación
y categorización, identificando las unidades con sentido en los textos transcritos, que se
agruparon en cuerpos teóricos y se describieron.
RESULTADOS
Se identificó que los participantes aún consumen esta verdura, la cidra o guasquila, como la
llaman en El Carmen, la cual es un alimento ancestral consumido desde la época prehispánica.
Estos confirmaron que este alimento crece casi como rastrojo, es decir, de manera silvestre,
sin necesidad de cuidados; muchos de estos relataron que tienen cidral cerca a sus casas, las
cuales utilizan con regularidad; “por todas las veredas ha habido cultivo de guasquila, pues
no cultivos, pero si producción porque eso nace en cualquier basurero, eso nace casi que sin
sembrarlo” La guasquila, antes era conocida como la papa de los pobres, por tal motivo, aunque
se consumía, se hacía con reserva. En la actualidad su consumo aún sigue vigente, pero en
menos cantidad y con menor frecuencia; además, se pudo identificar que le dan otro tipo de
uso, el cual está asociado a factores medicinales, por eso la consumen en las mañanas como una
bebida o licuado; los beneficios que le atribuyen, desde su saber popular, están relacionados
con la prevención de la obesidad, hipertensión arterial, la diabetes y las dislipedemias, entre
otras. Una participante lo refería así: “la cidra se está comenzando a relacionar con la salud,
lo consumen porque sirve para adelgazar, bajar la presión, el colesterol y el azúcar. Está más
ligado a un asunto de medicalización”. En la literatura científica, se encontraron resultados de
investigaciones asociadas a dichos beneficios, aunque dicen que todavía se requieren muchas
investigaciones para explicar la funcionalidad y beneficio. El uso tradicional del alimento es en
las preparaciones alimentarias de los diferentes momentos de comida, como el desayuno, el
almuerzo y la comida; entre estas, la consumen revuelta con huevo, en el plato más tradicional
de la región la sopa de frijoles, en dulce con panela, como pasaboca cuando consumen licor,
en ensaladas, como ingrediente de las tortas horneadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tradicionalmente la guasquila se ha consumido en los hogares de la región y sigue haciendo parte
de la gastronomía tradicional del municipio, su consumo se ha disminuido, y se ha resignificado
por atribuciones medicinales, como la prevención de la obesidad, diabetes y dislipidemias.
PALAVRAS-CHAVE
Cidra, guasquila, prácticas alimentarias, consumo, recetas
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RAÇÕES (DIETAS) OFERECIDAS AOS MARINHEIROS
PORTUGUESES ENFERMOS NO DECORRER DO SÉCULO XIX
Leticia Pereira Leao (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Dimantina, MG, Brasil),
Nadja Maria Gomes Murta (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Dimantina, MG, Brasil)

ID: 1782

INTRODUÇÃO
A medicina moderna tem a sua consolidação no decorrer do século XIX. No que se refere à
alimentação e o processo digestório, entre o final do século XVIII e meados do XIX o debate
científico era marcado por proposições teóricas que buscavam explicar os mecanismos da
digestão do ponto de vista químico e fisiológico.
OBJETIVOS
O presente trabalho buscou analisar as rações (dietas) prescritas aos enfermos do Serviço de
Saúde Naval da marinha portuguesa no decorrer do século XIX, tendo como linha mestre a
evolução médico-científica.
MÉTODO
As fontes utilizadas neste estudo foram as recomendações alimentares retratadas nos
cadernos de quartos (prontuários) dos navios e publicações médicas encontradas no Arquivo
Histórico da Marinha Portuguesa, através análise documental.
RESULTADOS
No início da formulação dos pressupostos teóricos da medicina moderna, ainda permanecia a
influência dos conceitos médicos Hipocráticos que julgavam a doença como um desequilíbrio
dos humores corporais, representados pelos princípios: frio, quente, seco e úmido. Segundo
os preceitos desta medicina, o ideal era que o corpo humano fosse moderadamente quente
e úmido, sendo neste caso, repreendidas receitas quentes e secas. No início do século XIX os
prontuários revelaram a canja de galinha como a principal forma terapêutica destinada aos
cuidados dos enfermos. As teorias para a prescrição dessa preparação como forma de tratamento
se respaldavam na ideia de que se manteria o equilíbrio hermético corporal, em especial quando
as mudanças climáticas fossem alarmantes. A presença do chocolate, e do caldo da carne de
vaca (boi) nas rações em meados do século XIX, pode ser considerada como expressão do início
das novas determinações da medicina moderna por serem estes reputados como alimentos
ricos em princípios nutritivos. Uma vez que a partir de pesquisas realizadas por Lavoisier, foram
criadas hipóteses de como os alimentos operavam no organismo e sua influência na formação
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da matéria orgânica, ou como foi intitulado à época “processo de animalização”. O químico
Justus Von Liebig distinguiu os grupos alimentares acerca de sua função na formação dos
fluídos animais de duas formas: alimentos plásticos ou azotados, formados principalmente por
nitrogênio e alimentos respiratórios ou formadores de calor, compostos por oxigênio e carbone.
Os alimentos azotados eram considerados como fundamentais por agirem na formação da
matéria tecidual, enquanto os respiratórios, como formadores de calor. Recomendava-se o
consumo do chocolate por ser dotado de substâncias azotadas, por facilitar os mecanismos
da digestão e “aumentar o sinal de alerta” dos enfermos. Este, porém, para ser bem digerido
carecia de princípios aromáticos desenvolvidos pelo processo de cocção. O chocolate com mel,
em consistência mole, era guardado em potes de grés em razão de suas propriedades laxantes,
considerado de muita utilidade para a“higiene alimentar”dos convalescentes, e indispensável nas
enfermarias dos navios e hospitais. Nestes ambientes, eram regularmente ofertadas 30 gramas
de chocolate na ração dos enfermos, que segundo as tabelas utilizadas à época continham os
seguintes elementos: azote – 0,45g; carbone – 14,4g; gordura – 7,80g. Já o caldo de vaca, também
abundante em matéria azotada, era prescrito pela forte porção de gelatina e fibrina em sua
composição, as quais introduzidas no organismo reparavam-lhe as perdas sofridas e ofereciam
materiais de funcionamento e crescimento. O suco desta carne preparado com a adição de água
era tido como um valioso restaurativo para o ânimo dos debilitados. Ao final do século XIX, novas
teorias surgem, sendo o leite inserido na dieta devido a sua rica constituição em substâncias
albuminoides. Este necessitava ser bem fervido antes de se beber, para destruição de elementos
nocivos, podendo ser misturado ao chá quando fosse conveniente. À luz de novas inferências
científicas os alimentos foram divididos em: hydrocarbonados (ricos em carbono), albuminóides
(ricos em nitrogênio) e os ricos em gordura. Há de se destacar que a canja, e os caldos de carne
continuaram a serem recomendados, sendo suprimido o uso terapêutico do chocolate. As
refeições ofertadas aos doentes eram dividas em pequeno almoço (desjejum), almoço, jantar e
por vezes ceia. Além dos gêneros alimentícios citados, compunham a ração: o arroz, o bacalhau
ou outros tipos de peixe, a carne de vaca fresca ou salgada, o chá, os legumes secos (feijão, fava,
dentre outros), os legumes verdes, os ovos e o vinho. Doces, geleias, manteiga e pão para sopa,
eram na maioria das vezes privilégios acrescidos aos oficiais de alta patente. As carnes de peixe
deveriam ser assadas, as de aves coradas e as emulsões transitaram entre a adição ou não do
açúcar. Os ovos de galinha convinham principalmente às pessoas enfraquecidas e delicadas
acometidas por diarreia ou disenteria, devendo ser servidos moles e quentes. Aos legumes verdes
sugeria-se a ingestão essencialmente no estado fresco. O arroz era empregado para o preparo da
canja ou servido junto às demais composições das rações, a ele, era dado um lugar privilegiado
por ser de fácil digestão. Atendendo a posição particular dos doentes ou na ausência de algum
alimento, havia a permissão de modificação das rações da seguinte maneira: a falta de carne
fresca era suprida, quando possível, por carne conservada por meio de gelatina animal, ou por
outra forma análoga; os caldos pelos extratos preparados da mesma carne; o arroz poderia ser
temperado com açúcar ou manteiga. Quando consentida, a utilização do vinho se dava apenas
de forma medicamentosa, sendo utilizado mais habitualmente o vinho do porto e o da madeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto foi possível constatar que ao longo do século XIX, as justificativas utilizadas
pelos profissionais do Serviço de Saúde Naval para a prescrição ou supressão dos alimentos
contidos nas rações dos enfermos foram se modificando à medida que novos pressupostos
teóricos da medicina moderna surgiam.
PALAVRAS-CHAVE
Canja de galinha, carne de vaca, chocolate, digestão, doentes, recomendações alimentares,
refeições.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ALIMENTAÇÃO RETRATADAS NO
CINEMA
Maria Marta Amancio Amorim (Centro Universitário Una, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Cristina Santiadgo
(Centro Universitário Una , Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Natália Ramos (Universidade Aberta de Lisboa/
CEMRI, Portugal)

ID: 1791

INTRODUÇÃO
O cinema é palco para manifestação de representações sociais dos realizadores e
espectadores. As imagens tornam-se objeto de desejo e seduzem o olhar, buscando um
sentido e significação quando os espectadores assistem, escutam e recebem informações
de um filme. O espectador ativo faz escolhas, combina e reinventa as imagens referentes
à alimentação carregadas de representações sociais e recorre a estas para compreender as
situações que o despertam, para tomar atitudes e emitir opiniões. Estudar a alimentação
retratada no cinema pelo referencial das representações sociais significa entender que a
pessoa, em seu contexto social e cultural, emite opinião sobre os alimentos que consome,
de acordo com seus aspectos subjetivos, da maneira que julga ser correta e da forma como
traduz as orientações transmitidas. No cinema é apreendido os diferentes tipos, modalidades
e detalhes da comunicação e a captação do comportamento individual e social das pessoas
em diferentes universos culturais. O filme constitui um meio de comunicação com o outro,
sendo um instrumento de comunicação intercultural por excelência. O método fílmico em
cooperação com outras disciplinas, saberes, atores sociais promove melhor conhecimento
da sociedade e do homem na sua unidade e diversidade e nos diferentes contextos e lugares.
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OBJETIVOS
O objetivo desse estudo é levantar e analisar as representações sociais dos espectadores de
cinema referente à alimentação retratada em filmes.
MÉTODO
O cenário de estudo foi o cinema, pois o filme, ao permitir o registro contínuo e minucioso
das atividades e comportamentos, ao captar o gesto e a palavra, vem revelar elementos
comunicacionais e da vida cotidiana, os quais aparecem como banais e fugazes, como
detalhes sem importância. Todavia, são importantes para o estudo das pessoas no seu
universo social, familiar e cultural, a análise e comparação das representações sociais,
do meio social e cultural e dos procedimentos e técnicas implicados nas práticas sociais,
educacionais e rituais. O recurso à metodologia fílmica permite aceder às representações
sociais dos indivíduos e dos grupos. A confrontação do discurso individual, familiar e grupal,
das representações individuais e coletivas, com os dados da observação direta e fílmica em
meio natural, constituiu um método de pesquisa importante, nomeadamente para analisar
os comportamentos. Utilizou-se o Google Forms para elaborar o questionário e levantar
nas redes sociais os dados da pesquisa. Para captar os sentimentos e pensamentos sobre
a alimentação, empregou-se a entrevista, com três perguntas: qual o filme que lhe vem em
mente que retrata o comer no cinema? Qual é a cena ou frase desse filme que lhe vem em
mente? Fale sobre essa cena ou frase do filme. A intenção dessas perguntas foi colocar em
evidência o universo semântico do objeto estudado, assim como sua dimensão imagética,
de forma mais rápida e dinâmica. Foram escolhidos os filmes mais citados para a análise
dos dados. A interpretação das falas individuais referentes aos discursos foi feita de forma
minuciosa na perspectiva do entrevistado, explorando o modo como os sujeitos estruturam
e fornecem significados aos outros e a si mesmos. As interpretações a que levaram as
inferências foram sempre no sentido de buscar o que se esconde sob a aparente realidade, o
que significa verdadeiramente o discurso enunciado, o que querem dizer em profundidade
certas afirmações aparentemente superficiais. Utilizou-se a Técnica de Análise do Conteúdo
Temático-Categorial proposta por Bardin e os dados em relação à alimentação foram
interpretados utilizando-se a Teoria das Representações Sociais.
RESULTADOS
A amostra constitui-se por 35 participantes que responderam o questionário completo, sendo
90% mulheres e 10% homens. A faixa de idade predominante foi a 51 a 60 anos (38%), 41-50
anos (21%), 31-40 anos (21%) e de 18-30 anos (20%). Vieram à mente dessas pessoas 14 filmes e
os mais citados foram: A Cem Passos de um Sonho, Comer, Rezar e Amar, Os Bons Companheiros,
A Comilança, Estômago, Tomates Verdes Fritos, Minha Mãe é um Peça 2, O Jantar, Muito Além
do Peso, Ilha das Flores, Fantástica Fábrica de Chocolate, Nossos Filhos nos Acusarão. Os filmes
mais citados A Festa de Babette (26,47%) e Ratatouille (17,64%) foram analisados. Dentre os
participantes que escolheram a Festa de Babette, 62,5% pertencem a faixa etária de 51-60 anos,
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25% de 41-50 e 12,5% de 31-40 anos. Os discursos desses participantes foram divididos em 2
categorias: preparar e servir os alimentos. Na Festa de Babette o alimento entra primeiramente
com restrição, adequado à pequena aldeia, refletindo os parâmetros conservadores e religiosos
das duas irmãs, sendo somente uma fonte de alimentação. Em seguida, no banquete, o alimento
serve para a descoberta do prazer, do (re)encontro afetivo, do empoderamento do ser como
um indivíduo único, que precisa tanto das obrigações sociais, mas também de descobrir em sua
individualidade, o prazer da vida. Os participantes que escolheram Ratatouille estão na faixa
etária de 31-40 (50%), 41-50 (17%), 18-30 (33%), sendo mais jovens (cerca de 20 anos) do que os
participantes que escolheram A Festa de Babette. Vinte anos é o tempo que separa o lançamento
desses dois filmes. Em Ratatouille (17,64%) duas categorias foram elencadas: o rato e a busca
do sonho e mudança e realização. Os espectadores atentaram-se para as etapas do preparo do
alimento, ou seja, as técnicas de pré-preparo e o passo a passo ensinados pelo rato ao ajudante
de cozinha, de uma forma lúdica. O alimento é uma alavanca de “entrada social” onde o indivíduo
é reconhecido não pelo que é, mas pelo que é capaz de fazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos dois filmes a representação social das pessoas que gostam do cinema sobre alimentação
emerge quando o alimento é transformado em comida gostosa e saborosa.
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação. Representação social. Cinema.

REVISÃO INTEGRATIVA DAS PRÁTICAS ALIMENTARES EM
REPRESENTAÇÕES VISUAIS DOS GUIAS ALIMENTARES
BASEADOS EM ALIMENTOS DA AMERICA LATINA
Mayara Sanay Silva Oliveira (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Mark Anthony ARCEÑO (The Ohio
State University, Estados Unidos), Priscila De Morais SATO (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil),
Fernanda Baeza Scagliusi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 2632

INTRODUÇÃO
As representações visuais dos Guias Alimentares Baseados em Alimentos (GABA) são veículos
simbólicos com o potencial de comunicar e educar vários públicos sobre conhecimento
científicos sobre as necessidades nutricionais, a composição nutricional de alimentos
consumidos e as normas socioculturais relacionadas à alimentação e nutrição, ou seja,
um conjunto de convenções relativas à composição estrutural de preparações culinárias,
refeições e dietas, bem como as condições e contextos de seu consumo.
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OBJETIVOS
Nosso principal objetivo é investigar práticas alimentares – dados objetivos e subjetivos
que permitem a descrição e a compreensão dos fenômenos alimentares – expressas em
representações visuais de GABA da América Latina (AL-GABAs). Primeiro, investigamos quais
os aspectos da alimentação (biológica, social e / ou cultural) são evidentes nas representações
visuais da AL-GABAs? Segundo, como podemos interpretar esses aspectos como dados para
descrever e compreender modelos de práticas alimentares latino-americanas, expressas por
essas representações?
MÉTODO
Uma revisão integrativa foi conduzida para identificar os AL-GABAs publicados entre 1997 e
2017. As fontes primárias de AL-GABAs foram identificadas através do site da FAO ou através
do site oficial da agência governamental responsável pela sua disseminação. A análise
de dados foi uma mistura de design dedutivo e indutivo, das características derivadas de
uma análise pictórica. Nós realizamos uma análise pictórica das representações visuais que
incluiu: (a) redução de dados; (b) análise de visualização aberta e não estruturada; c) análises
estruturadas; e (d) detalhada ou microanálise. Nós relatamos aqui nossas interpretações de
elementos usados para construir práticas alimentares e modelos de práticas alimentares,
como inerentemente expressas pelas AL-GABAs
RESULTADOS
Nós identificamos que 14 países da América Latina desenvolveram representações visuais
para acompanhar os seus GABAs formais, impressos em livros textos (Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguai, Uruguai e Venezuela); as exceções são o Brasil e El Salvador. Não conseguimos
encontrar a GABAS da Nicarágua, mesmo quando acessamos o site de seu Ministério da
Saúde. Além dessas 14 representações visuais, também analisamos a representação visual
indígena publicada pelo governo da Venezuela . Nas representações visuais, as práticas
alimentares podem ser inferidas a partir dos seus formatos, sistemas de classificação de
alimentos, recomendação de estilo de vida e elementos socioculturais incorporados as
mesmas. Percebemos que as práticas alimentares expressas correspondem ao consumo
de alimentos considerados saudáveis como os cerais integrais, frutas e legumes frescos,
laticínios desnatados, carnes magras e ovos; em detrimento de produtos ultraprocessados
e de fast food. Soma-se as práticas alimentares o exercício da culinária doméstica a partir de
alimentos frescos/crus; compartilhar as refeições com familiares; comer longe de distração;
praticar atividade física; e consumir água sanitariamente segura. Em relação aos formatos, as
representações visuais em círculo e em pratos recomendam a ingestão de porções maiores
de frutas, vegetais, raízes e cereais com uma ingestão moderada de carne, leite e produtos
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lácteos e uma ingestão reduzida ou mínima de açúcares, gorduras e sal. Essas representações
ainda promovem formas “adequadas” de comer, usando imagens de pratos, talheres e copos
para sugerir configurações adequadas de refeições. Por outro lado, as representações visuais
de utensílios culinários tradicionais e algumas representações” únicas” sugerem o consumo
de cereais, raízes e tubérculos em maiores quantidades, seguido de frutas e legumes, com
consumo moderado de carne, leite e outros produtos lácteos, bem como uso limitado
de açúcar, gorduras e sal quando preparar refeições, com base nos grupos de alimentos
retratados em cada gráfico. Descobrimos que as representações latino-americanas
reforçam os padrões tradicionais e nativos de alimentos e refeições, especialmente
aqueles que retratam preparações culinárias em suas imagens. Nossos maiores achados
estão relacionados com as normas dietéticas e socioculturais utilizadas para promover as
práticas alimentares consideradas saudáveis. Ambas as normas - dietéticas e socioculturais
- são sensíveis à cultura, disponibilidade de alimentos, preferências alimentares e hábitos
alimentares locais, por consequência variáveis entre os países latino-americanos. De maneira
geral, as normas dietéticas focam na variedade, proporcionalidade e moderação no consumo
de alimentos, expressos nos conceitos de grupos alimentares e porções de alimentos. Por
sua vez, as normas socioculturais estão relacionadas ao uso de símbolos culturais, como
uma variedade de formatos, imagens e cores; imagens rotuladas; e ilustrações de alimentos,
refeições, panelas e até mesmo nas práticas atividade física e nos modos de consumo de
água. As normas socioculturais buscam restaurar e promover os sistemas normativos e de
controle social associados as práticas alimentares, evidenciados por recomendações sobre
alimentação, prática culinária e comensalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de nossa análise qualitativa das representações visuais disponíveis das GABAs,
entendemos de forma recursiva como os países latino-americanos enquadram as práticas
alimentares como estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças para suas
populações. As representações visuais de AL-GABAs contribuem para mensagens que
aconselham os indivíduos a planejar, comprar, preparar e consumir os alimentos com a
família e amigos; consumir alimentos considerados saudáveis; realizar refeição com total
atenção e longe de distrações como televisão e telefones celulares; e a consumir alimentos
tradicionais, locais e/ou nativos e preparações culinárias baseadas nesses alimentos
PALAVRAS-CHAVE
América latina; Guias Alimentares Baseados em Alimentos; Práticas Alimentares; Pesquisa
qualitativa
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SABERES E PRÁTICAS DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES
RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA
Maria Wanderleya Coriolano Marinus (Universidade Federal de Pernambuco , Recife, PE, Brasil), Gabriela Freire de
Almeida Vitorino (Universidade Federal de Pernambuco , Recife, PE, Brasil)

ID: 1596

INTRODUÇÃO
O Estilo de vida vem sendo cada vez mais estudado na infância, devido à relevância para a
qualidade de vida na fase adulta. Os hábitos alimentares e de atividade física são considerados
comportamentos pertencentes ao estilo de vida, o qual sofre influência direta do ambiente
social em que a criança está inserida, sendo importante o destaque para o papel exercido
pela família e escola.
OBJETIVOS
O objetivo de descrever, na perspectiva de crianças, os saberes e práticas de crianças préescolares sobre estilo de vida saudável.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso. Os dados foram coletados em uma escola
municipal de Recife, Pernambuco, Brasil, com crianças pré-escolares. Com as crianças, foram
realizados pequenos grupos utilizando dinâmicas de desenhos realizados pelas crianças, e
contando também com o apoio de imagens confeccionadas, visando facilitar a interação
entre pesquisadora e crianças. Durante a coleta de evidências junto às crianças, foi utilizando
um roteiro de condução dos pequenos grupos, através dos quais as crianças expressaram
seus saberes e vivências em relação aos seus estilos de vida. A análise dos dados dos grupos
seguiu os passos da análise qualitativa de Yin, em seis etapas, com auxílio do software Atlas
TI. Os resultados apresentam que, das crianças participantes, 10 crianças eram do sexo
feminino e seis do sexo masculino. Entre elas, nove possuíam a idade de quatro anos.
RESULTADOS
Os resultados foram separados em dois tópicos: Saberes e vivências relacionados aos hábitos
alimentares e Saberes e vivências relacionados aos hábitos de atividade física. Com relação
aos hábitos alimentares, identificou-se a predominância de consumo, por parte das crianças
pré-escolares, de grupos de alimentos como frutas, carboidratos, alimentos industrializados
e guloseimas. Foi possível também perceber a rejeição de verduras dentro da alimentação
familiar. Identificou-se a influência de fatores como a família, condições econômicas, mídia e
dispositivos eletrônicos no desenvolvimento dos hábitos alimentares. Em relação às atividades
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que as crianças mais gostavam de realizar no tempo livre, relataram preferência por brincadeiras
de boneca, bola, bicicleta e jogos com dispositivos móveis. Portanto, vários são os atores que
podem contribuir para melhoria da qualidade de vida e adoção do estilo de vida saudável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, é importante o engajamento dos órgãos governamentais e da comunidade no
desenvolvimento de políticas públicas que envolvam a realização de ações de educação e
saúde, na abordagem de temáticas relacionadas aos hábitos de alimentação saudável e de
promoção de práticas de atividade física voltados para a promoção da saúde de crianças
pre-escolares. É necessário alertar os setores competentes sobre a relevância em englobar
toda a família nas intervenções de educação e saúde, visando otimizar os resultados. Diante
da escassez de trabalhos científicos com pré-escolares e a promoção da saúde e estilo de
vida, torna-se substancial o incentivo à realização de estudos que envolvam esses atores. É
relevante ainda, sugerir a necessidade de desenvolver estudos que busquem investigar e
elaborar intervenções educativas para as crianças e os pais, no sentido de trazer à reflexão o
estilo de vida e a promoção da saúde da criança.
PALAVRAS-CHAVE
Estilo de Vida; Educação em saúde; Pré-escolar; Promoção da saúde.

SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR E AMBIENTAL: PRÁTICAS E
PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS UNIDADES PRODUTORAS DE
REFEIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ (SC)
Ester Ximendes Dias de Oliveira (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Marta
Nichelle do Amaral (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1844

INTRODUÇÃO
O Desenvolvimento Sustentável, segundo o Relatório de Brundtland, publicado em abril de
1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, abordou os riscos do uso excessivo dos
recursos naturais sem considerar a capacidade do ecossistema de regeneração. O relatório
cita que sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O
desenvolvimento sustentável está fundamentado em três dimensões: econômica, ambiental
e social, que também fundamentam os conceitos de sustentabilidade e relaciona-se ao
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conceito de segurança alimentar. A segurança alimentar e nutricional não depende apenas
da existência de um sistema alimentar que garanta produção, distribuição e consumo de
alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas que também não venha interferir na
demanda futura de produção, distribuição, consumo e condições ambientais favoráveis à
vida. Analisar a sustentabilidade na alimentação, desde a plantação dos insumos, a colheita, a
chegada até a distribuição, o cuidado, a preparação, o descarte, a transformação do descarte e
sua decomposição, é a forma mais sábia de mostrar as relações sociais, políticas, econômicas
e ambientais embutidas em cada etapa de um dos processos mais importantes na vida do
homem: o consumo de alimentos. É emergente a necessidade de implantar medidas de
proteção alimentar e ambiental em todos os processos produtivos. Sabe-se que cerca de um
terço dos alimentos produzidos no mundo são descartados anualmente. No Brasil, a cada
ano, cerca de 26,3 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. Especificamente no
ramo da alimentação, a redução do desperdício de alimentos constitui um importante passo
para gerar sustentabilidade alimentar e ambiental. As Unidades Produtoras de Refeições
(UPRs) são locais que manipulam e descartam um volume considerável de alimentos e o
controle do desperdício alimentar é um desafio para os gestores das UPRs, que além de
promoverem uma alimentação saudável precisam agir de forma sustentável.
OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi conhecer as práticas e a percepção dos gestores das UPRs quanto
à sustentabilidade alimentar e ambiental.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo realizado na região central do município de Chapecó
que investigou 07 UPRs, classificadas como restaurantes. A seleção dos restaurantes
ocorreu através dos dados cadastrais do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
(SIHRBASC) do município de Chapecó, o qual registra 88 estabelecimentos inscritos, sendo 27
reconhecidos como restaurantes. Para a pesquisa, somente 07 estabelecimentos aceitaram
participar e atendiam os requisitos de inclusão para o estudo. Cada restaurante indicou
um profissional, com função de gestor, para responder um questionário semiestruturado
que continham questões sobre sua percepção e práticas de sustentabilidade alimentar e
ambiental realizadas em seus estabelecimentos.
RESULTADOS
Os estabelecimentos selecionados apresentaram, em sua maioria, a modalidade self service,
com refeições por quilo e buffet livre. O setor de restaurantes o segmento self-service tem
se destacado como empreendimento para empresários que visam atender a demanda por
alimentação fora do domicilio, dentro dos padrões de qualidade, rapidez no atendimento e
preços acessíveis. No entanto essa modalidade exige controle do desperdício de alimentos
e custo de produção, visto que os preços por quilo são fixos, o número de clientes por dia
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é variável e o mesmo só paga pelo que consome, o volume de comida diária é de difícil
planejamento e quando há excesso, o desperdício acaba onerando o custo final, portanto
cabe ao gestor compreender e aplicar ferramentas de gestão sustentável aliando a diminuição
do desperdício à lucratividade. Os restaurantes participantes desta pesquisa, em sua maioria,
têm horário de funcionamento de segunda a sábado ou domingo, possuem, em média, 09
funcionários e servem, aproximadamente, 200 refeições diárias, concentrando o maior fluxo
nos finais de semana e feriados. A pesquisa aponta que os gestores dos restaurantes possuem
preocupação quanto aos aspectos de sustentabilidade, sendo que orientam seus colaboradores
sobre a economia de água e energia elétrica, assim como o monitoramento do desperdício
de alimentos em todas as etapas de higienização, produção e distribuição das refeições,
bem como a separação adequada de resíduos sólidos e orgânicos durante o descarte. Dos
estabelecimentos pesquisados, alguns utilizam as reservas de água da chuva para os sanitários,
preferem lâmpadas tipo led para a iluminação e contam com o acionamento de alarme nas
câmaras frias para evitar o gasto de energia se a mesmas forem esquecidas abertas. Quanto
à coleta seletiva de lixo, todos os estabelecimentos são atendidos pela prefeitura municipal
através de empresa terceirizada dotada de coleta conteinerizada automatizada, que recolhem
todos resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis e orgânicos. O óleo residual dos restaurantes,
parte é recolhido por empresa terceirizada e parte é utilizada na fabricação de sabão caseiro.
A principal dificuldade encontrada pela empresa terceirizada refere-se à separação correta
dos resíduos por parte do gerador, comportamento que prejudica o trabalho dos recicladores,
gera mais custos ao Poder Público e a população sem contar os problemas causados ao meio
ambiente. Questionados sobre os insumos alimentares inseridos nos cardápios, os gestores
afirmam dar prioridade aos alimentos regionais e sazonais, adquirindo produtos da agricultura
familiar habitualmente disponíveis a um preço mais acessível. A maior parte dos restaurantes
adquirem frutas e hortaliças na sua forma in natura e não utilizam integralmente o vegetal.
Somente um gestor afirmou a utilização de cascas e talos de vegetais em preparações como
bolinho de soja com folhas e talos de couve-flor e brócolis. Outro gestor justificou não fazer
uso dessas partes, mas procura aproveitar ao máximo todo o vegetal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da preocupação da maioria dos gestores quanto à utilização consciente dos recursos
ambientais, a pesquisa apontou, também, que alguns gestores não possuem qualquer
preocupação quanto a conscientização de seus funcionários sobre a utilização adequada
dos recursos disponíveis ou com a utilização integral dos alimentos, alimentos regionais
e sazonais e com a separação do lixo seco e orgânico. Esse estudo buscou mostrar que é
possível a prática sustentável nas UPRs a fim de reduzir os impactos ambientais e promover
sustentabilidade alimentar.
PALAVRAS-CHAVE
Sustentabilidade, meio ambiente, restaurantes.
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“AS VEZES, ACHO QUE MEU MARIDO MERECIA UM CORPO
MELHOR.” UM ESTUDO QUALITATIVO DAS PERCEPÇÕES
CORPORAIS DAS MULHERES OBESAS E DAS DISCRIMINAÇÕES
RELACIONADAS AO PESO CORPORAL
Mariana Dimitrov Ulian (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Fernanda Sabatini (Universidade de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Priscila de Morais Sato (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Luiz Aburad
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Ramiro Fernandez Unsain (Universidade Federal de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil), Fernanda Baeza Scagliusi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2578

INTRODUÇÃO
A obesidade se tornou um estigma e atitudes negativas em relação às pessoas obesas têm
sido constantemente observadas. Isso reflete a prioridade do peso corporal na sociedade
contemporânea, deixando de lado as pessoas que estão fora do padrão estabelecido
(ou seja, pessoas com corpos magros). As discriminações relacionadas ao peso corporal
têm sérios impactos sobre as pessoas com corpos gordos, afetando negativamente suas
possibilidades de acesso à melhores carreiras e educação, à igualdade de pagamento, à
assistência médica e à relacionamentos interpessoais. A discriminação relacionada ao peso
corporal e a estigmatização da obesidade são questões importantes a serem estudadas,
uma vez que podem ser parcialmente responsáveis por problemas de saúde imediatamente
atribuídos à obesidade. Embora algumas pesquisas tenham investigado as discriminações
relacionadas ao peso nas interações sociais, profissionais de saúde, mídia, ações de saúde
pública, relações sociais cotidianas e espaços sociais, apenas um número limitado examinou
qualitativamente como tais preconceitos e a imagem corporal de pessoas obesas influenciam
sua saúde física e emocional, bem como seu bem-estar.
OBJETIVOS
Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar, qualitativamente, as
percepções de mulheres obesas sobre seus corpos e suas experiências com as discriminações
relacionadas ao peso, e também como essas experiências afetavam seu bem-estar.
MÉTODO
Este estudo qualitativo é parte de um estudo maior que foi prospectivo, randomizado,
controlado, empregou o desenho de métodos mistos e teve sete meses de duração. Para
este estudo, foi realizada apenas uma entrevista individual semiestruturada ao início do
estudo com 39 mulheres que participaram do estudo maior e forneceram informações
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sobre o estigma de peso. As participantes incluídas foram mulheres com idade entre 25 e
50 anos, com um índice de massa corporal entre 30 a 39,9 kg/m². Eram critérios de exclusão
os seguintes aspectos: apresentar diganóstico de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca
congestiva, doença renal crônica ou esteatose hepática; usar medicamentos supressores
de apetite, hormônios da tireoide, diuréticos ou qualquer outra droga “anti-obesidade”;
estar participando de aconselhamento nutricional ou programas regulares de atividade
física supervisionada em outros lugares; ou estar grávidas ou amamentando. No estudo
principal, as participantes foram alocadas aleatoriamente para um grupo de intervenção ou
um grupo controle. No entanto, como esses dados foram coletados no início do estudo, os
resultados serão apresentados sem distinção de grupo. No início da intervenção, foi realizada
uma entrevista individual semiestruturada com todas as participantes. Nesta entrevista,
perguntamos para as participantes se e como seu corpo influenciava nas suas experiências
cotidianas e se elas haviam enfrentado preconceito ou discriminação por causa disso, além
de exemplos de tais experiências. Todas as trinta e nove participantes foram entrevistadas. As
entrevistas duraram de 20 a 60 minutos e foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra.
As entrevistas foram analisadas por meio de uma análise de conteúdo exploratória, por uma
abordagem indutiva, que permitiu que temas e códigos emergissem dos dados.
RESULTADOS
Oito temas emergiram da análise, destacando três aspectos principais relacionados ao
corpo das participantes, sendo eles: 1) influências de um corpo gordo, 2) atitudes das
participantes em relação a seus corpos e 3) experiências com discriminações relacionadas ao
peso corporal. Os resultados mostraram que nossas participantes tinham mecanismos para
diminuir a magnitude de seus corpos estigmatizados (por exemplo, tentando diferentes
estratégias para perder peso e mudando constantemente suas escolhas alimentares atuais).
As participantes também relataram que ter um corpo gordo tinha consequências físicas e
psicológicas para elas. Fisicamente, as participantes revelaram sentir-se constantemente
cansadas, desanimadas para as atividades do dia-a-dia e com menos resistência física e
agilidade. Além disso, elas mencionaram inúmeras dores no corpo, especialmente nas
costas, quadris, joelhos e pernas, além de fascite plantar. Psicologicamente, as participantes
mencionaram baixa autoestima, sendo menos ativas socialmente ou expondo menos a
si mesmas para evitar julgamentos sobre seus corpos. Isso afetava seus relacionamentos,
interação com as pessoas e desempenho no local de trabalho. É importante ressaltar que
seus corpos maiores influenciaram na sua autoavaliação, fazendo com que elas se sentissem
desvalorizadas, indignas de amor, incapazes e incompletas. Esses sentimentos negativos
por causa de ter um corpo maior acentuam a intensidade com que as suposições negativas
feitas sobre a obesidade podem afetar a autoavaliação e o senso de autovalorização. Nossas
participantes relataram experiências estigmatizantes em situações familiares, nos locais de
trabalho e públicos, e relataram serem estigmatizadas por pessoas próximas e desconhecidas
e por profissionais de saúde. Foi relatado que esses profissionais tratam os pacientes de
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maneira desrespeitosa, o que chama atenção para as desigualdades na atenção à saúde
das pessoas obesas e pode indicar a necessidade de repensar alguns aspectos na formação
desses profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossos resultados enfatizam que atitudes estigmatizantes em relação a pessoas com corpos
gordos e suas próprias considerações sobre si mesmas têm consequências negativas em seu
bem-estar físico e mental.
PALAVRAS-CHAVE
obesidade, estigmatização, descriminação, autoestima

A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA PARA OS
ESTUDOS SOBRE HIGIENE DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Renata Borchetta Fernandes Fonseca (Unirio, RJ, RJ, Brasil), Leonardo Teixeira de Souza (UFJF, Governador
Valadares, MG, Brasil), Shirley Donizete Prado (UERJ, RJ, RJ, Brasil), Fabiana Bom Kraemer (UERJ, RJ, RJ, Brasil),
Flávia Milagres Campos (Unirio, RJ, RJ, Brasil)

ID: 2521

INTRODUÇÃO
Ao pensar, projetar, ordenar, prever e interpretar, o homem estabelece com o mundo uma
relação dotada de sentidos e significados, denominados como conhecimentos. O conhecimento
científico assume, atualmente, posição de destaque na sociedade. Tal autoridade científica
ocorre em função do poder em responder técnica e tecnologicamente aos problemas e do uso
de linguagem universal, fundamentada em conceitos, métodos e técnicas determinados para
compreender fenômenos de qualquer natureza. Tomando a higiene de manipuladores como
um dos “fenômenos” que se pretende compreender, comumente, parte-se da ideia de higiene
que é assumida como universal, conquanto seja bastante específica. Essa ideia procede de uma
abordagem biomédica, em que higiene consiste em um conjunto de técnicas e regras referentes
à preservação da saúde e prevenção de doenças, através da limpeza, desinfecção e conservação
de instrumentos, espaços e objetos. Assim, nota-se a expressividade de pesquisas de caráter
biomédico e quantitativo que abordam a higiene sob diversos aspectos: higiene pessoal, dos
alimentos, em cuidados à saúde, entre outros. As pesquisas de caráter qualitativo, apoiadas em
reflexões dos conceitos e também sobre dados empíricos são mais escassas. Nesse contexto,
consideramos que os estudos abordando higiene de manipuladores de alimentos carecem de
uma abordagem mais reflexiva, a fim de se buscar novas perspectivas sobre a temática.

VOLTAR AO ÍNDICE

370 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Alimentação e Nutrição

OBJETIVOS
Discutir o emprego da pesquisa qualitativa como abordagem metodológica nos estudos
sobre higiene de manipuladores de alimentos.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa qualitativa busca a apreensão da dinâmica das relações sociais, valorizando
a vivência, experiência e cotidiano dos sujeitos. Propõe-se à exploração de fenômenos
desconhecidos ou parcialmente conhecidos em que as informações são obtidas a partir da
narrativa e de sua interpretação individual sobre o evento estudado. Assim, a abordagem
qualitativa pode permitir aprofundar a compreensão dos fenômenos a partir de ações dos
indivíduos, grupos ou organizações em seu contexto social, interpretando-os de acordo com
a perspectiva dos sujeitos participantes da situação, não privilegiando a representatividade
numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito. Com relação à
temática da higiene, tem-se expressivo número de trabalhos de caráter quantitativo, indicando
fortes influências filosóficas ligadas ao Positivismo. Um breve levantamento dos artigos
publicados no Brasil nos últimos cinco anos, naScientific Eletronic Library Online (Scielo), usando
como descritor ‘higiene alimentar’,revelou que todos os 74 artigos encontrados empregavam
abordagem quantitativa. A partir de evidências científicas de estudos de caráter biomédico
apoiados em disciplinas como Microbiologia, Parasitologia e Epidemiologia, surgem normas
de higiene que resultam em parâmetros e critérios a serem seguidos em estabelecimentos,
como nos restaurantes, fiscalizados por órgãos específicos de controle sanitário. Quanto aos
manipuladores de alimentos, o grupo é apontado por estudos epidemiológicos como um dos
principais causadores de contaminação alimentar, responsáveis pelas Doenças Transmitidas
por Alimentos (DTA). Porém, entendemos que culpabilizar o manipulador como importante
responsável do processo não é suficiente para compreender o problema. As normas de higiene
precisam ser seguidas pelos manipuladores e vários estudos são realizados buscando elucidar
ou intervir na relação entre conhecimento/execução do que pode ser denominado práticas
corretas de higiene, tratando-a como uma relação de causa e efeito. Assim, o enfoque com que
esta temática é tratada, usualmente, não inclui valores culturais envolvidosnas concepções
e práticas de higiene. Todavia, alguns estudos de abordagem qualitativa têm rompido essa
hegemonia. Um estudo de 2012, feito por Magalhães et al. sobre os discursos e práticas de
higiene em torno da produção culinária popular no Mercado do Peixe, Salvador-BA identificou
que as cozinheiras avaliaram as reformas e melhorias feitas nos restaurantes baseados na imagem
da “cozinha higienizada”, importada do modelo americano veiculado pelas revistas femininas
desde as primeiras décadas do século XIX. Analisaram ainda que o incômodo demonstrado
com o possível julgamento de outrem revela a acepção da higiene como atributo moral. Foi
notável que as cozinheiras desejassem estar em conformidade com as regras difundidas pela
saúde pública e incorporadas pelas diferentes classes sociais, traduzidas como qualidades
da “boa dona-de-casa”, “asseada”, “caprichosa” e “ordeira” no trato com a comida e com o
ambiente de trabalho, opondo-se à “sujeira”, “desleixo” e “desordem”. Outro estudo realizado
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por Sousa em 2013 com merendeiras em Mossoró-RN constatou que as mesmas conhecem
as boas práticas de fabricação, gostam do seu trabalho, porém não recebem incentivos para
que tais práticas sejam efetivamente adotadas. Outra pesquisa, realizada em 2015 por Lobo
et al., avaliou perfile discurso de trabalhadores de comida de rua no Recôncavo baiano. Este
grupo de manipuladores relatou a necessidade de maior fiscalização por parte da Vigilância
Sanitária, o que pode indicar preocupação com a segurança dos alimentos. Tais discursos
mostraram ainda que a participação em curso de capacitação sensibiliza o trabalhador em
relação à qualidade e quantidade dos produtos oferecidos e que o mesmo entende os riscos
que a manipulação inadequada de alimentos pode oferecer aos consumidores, enquanto
que o trabalhador que nunca participou de cursos sobre manipulação de alimentos atribui
a quantidade do alimento consumido como elemento de risco à saúde do consumidor. Estes
estudos evidenciam pontos passíveis e carentes de discussão que podem contribuir no debate
sobre higiene de manipuladores no campo da saúde, alimentação e nutrição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos que envolvem a higiene dos alimentos podem se beneficiar da pluralidade
metodológica. Para isso, tanto estudos de cunho quantitativo quanto estudos qualitativos
são necessários e não devem ser vistos como excludentes ou independentes. Consideramos
importante a convergência de ambas as abordagens de forma a superar a dicotomia
quantitativa-qualitativa. Nesse sentido, as pesquisas acerca da higiene de manipuladores
de alimentos poderiam ser exploradas de maneira mais abrangente, permitindo outros
olhares e reflexões para além de uma única perspectiva predominante, desnaturalizando e
problematizando concepções e práticas de higiene. Esta defesa se pauta no entendimento da
complementaridade entre as duas abordagens e na possibilidade de alguma integração. Já
existe um adequado conhecimento sobre a relação da higiene de manipuladores de alimentos
e prevenção de doenças. Porém, são insuficientes os trabalhos abordando o tema baseados
na análise dos significados subjetivos da experiência e prática cotidianas ou ainda sob outras
perspectivas teóricas que possibilitem compreender a higiene a partir de múltiplas facetas.
PALAVRAS-CHAVE
Pesqusa qualitativa; higiene; manipuladores de alimentos
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ABORDAGEM QUALITATIVA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Marilene Cassel Bueno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Eliziane Nicolodi
Francescato Ruiz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1684

INTRODUÇÃO
A Segurança Alimentar abrange conceitos relacionados à disponibilidade de alimentos
tanto em caráter qualitativo como quantitativo sem comprometer outras necessidades
básicas das pessoas. É possível perceber que este conceito é bastante importante no que
diz respeito aos direitos humanos e as condições de saúde. Vale destacar que a segurança
alimentar também considera os aspectos socioculturais e ambientais de cada população,
neste contexto, estar em condição de segurança alimentar também remete as relações
sociais que envolvem o ato de comer e não somente a disponibilidade de alimentos, que
abrange de forma interdisciplinar as práticas e saberes, cidadania e direitos humanos¹.
OBJETIVOS
Busca-se, por meio deste trabalho fazer uma reflexão sobre a contribuição da abordagem
qualitativa para a compreensão do fenômeno segurança alimentar e nutricional de forma
mais ampla.
DESENVOLVIMENTO
As pesquisas de segurança alimentar realizadas no Brasil, são geralmente baseadas na
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Com este instrumento é possível fazer
uma avaliação objetiva da segurança alimentar familiar, e assim demostrar e diagnosticar
as populações vulneráveis. Como a escala é utilizada de forma quantitativa para avaliar uma
situação social, torna-se importante a associação com estudos de abordagem qualitativa
permitindo, dessa forma uma análise mais aprofundada da segurança alimentar. Destaca-se
aqui que a EBIA avalia a percepção das famílias com questões relacionadas a disponibilidade
de alimentos no domicílio que vão desde a preocupação com a falta do alimento até a
escassez e fome de fato, porém atribui respostas categóricas “sim” e “não”. Mas ao considerar
a alimentação como um fator multidimensional, respostas fechadas podem reduzir estes
dados ao percentual de famílias em situação de Insegurança Alimentar, não traduzindo o
fenômeno na sua complexidade. A concepção de alimentação saudável pode apresentar
dimensões simbólicas que são representadas quando, por exemplo, o alimento saudável
é expresso como alimento “forte” que propicia saciedade e fornece energia para o dia a dia
e para o trabalho². Por outro lado, também há representações sobre a qualidade alimentar
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quando se pode incrementar frutas, verduras e legumes diariamente na alimentação².
Percebe-se diante disso, a diversidade de percepções que definem a qualidade do alimento.
Famílias vulneráveis associam à qualidade do alimento a renda e a possibilidade de comprar
alimentos “diferentes”, neste sentido, alimentação de qualidade pode estar relacionado à
variedade e palatabilidade do que se consome e não necessariamente a qualidade nutricional,
exemplo disso, é o desejo de realizar mudanças do café da manhã com a inclusão de produtos
como a “margarina”², alimento considerado de qualidade por algumas famílias. Ainda há a
associação da qualidade do alimento com o fato de não passar fome. Ao considerar a fome,
estado mais grave de insegurança alimentar, a EBIA representa esses dados por meio da
redução ou escassez de alimentos no contexto familiar. Em estudos qualitativos percebe-se
a associação com o sentimento de dor física causado pela falta de alimentação e também a
dor emocional representado pelo sofrimento psicológico por nao possuir o alimento. Outra
percepção relacionada a insegurança alimentar grave é dada quando o indivíduo relaciona
a fome com o tempo em permanece sem alimentar-se, por exemplo, “fome é ficar 3 a 4 dias
sem comer nada”. Assim percebe-se que a fome, é sentida e vista de diferentes maneiras por
cada indivíduo sendo representados tanto pelo sentimento fisiológico da falta do alimento
quanto pelo tempo em que permanece sem alimentar-se²,³. A segurança alimentar e
nutricional pode estar, inclusive, relacionada com a possibilidade de dividir o alimento com
as demais pessoas. Ter alimento não significa alimentar somente sua família, mas também
ter condições de dividi-lo com quem precisa, representando uma relação social e afetiva
com o grupo populacional que se pertence. Ao refletir sobre as relações sociais envolvidas
nas práticas alimentares e que estar em segurança alimentar vai além de ter alimento no
domicílio, percebe-se que a qualidade alimentar ganha um sentido amplo. Destaca-se,
também, os povos tradicionais indígenas4, que associam o estado de segurança alimentar a
disponibilidade de terras para o cultivo de alimentos e de instrumentos que possibilitem a
colheita, a caça e a pesca. Assim a segurança alimentar também esta associada às formas de
produção e distribuição que permitem o acesso e a disponibilidade de alimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto nota-se que os dados produzidos por estudos qualitativos são capazes
de dar visibilidade para a complexidade do fenômeno da insegurança alimentar, sendo
ele multifatorial e com diferentes percepções e entendimentos de acordo com cada grupo
populacional. A abordagem qualitativa nos estudos sobre alimentação pode contribuir para
um melhor entendimento dos condicionantes da segurança alimentar e nutricional nos
diversos grupos populacionais.
REFERÊNCIAS
1. Brasil. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006.
2. Uchimura, KY, Bosi, MLC, Lima, FEL, Dobrykopf, VF. Qualidade da Alimentação: percepções de
participantes do programa bolsa familia. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 17(3):687-694, 2012.
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3. Segall-Corrêa, AM, Marin-Leon, L. A Segurança Alimentar no Brasil: Proposição e Usos
da Escala Brasileira de Medida da Insegurança Alimentar (EBIA) de 2003 a 2009. Segurança
Alimentar e Nutricional, Campinas, 16(2): 1-19, 2009
4. Yuyuma, LKO, Py-Daniel, V, Ishikawa, NK, Medeiros, JF, Kepple, AW, Segall-Corrêa, AM.
Percepção e compreensão dos conceitos contidos na Escala Brasileira de Insegurança
Alimentar, em comunidades indígenas no estado do Amazonas, Brasil. Rev. Nutr., Campinas,
21 (Suplemento):53s-63s, 2008.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa; Grupos populacionais; Alimentação.

CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL TRANSMIDIALIZADO:
NOVAS SUBJETIVIDADES E SENSIBILIDADES
Rafael de Oliveira Barbosa (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Daniela Menezes
Neiva Barcellos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Manuela de Sá Pereira Colaço
Dias (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Cláudia da Veiga Soares Carvalho
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2195

INTRODUÇÃO
O entrelaçamento entre a Comunicação, a Nutrição e as práticas de consumo realça a presença
transversal da subjetividade nas questões sobre alimentação saudável. Segundo Maria
Cláudia Carvalho, Madel Therezinha Luz e Shirley (1) nutrientes e confere “às experiências
vividas menos ‘objetividade’ do que se espera na tradição dos inquéritos nutricionais,
levando a questão para a dimensão da subjetividade”. Alimentação saudável é, portanto,
um objeto polissêmico e denso. Neste contexto, consideramos essencial deslocar o olhar do
racionalismo para a exploração de sentidos e significados na prática alimentar, a partir da
discussão de subjetividades e sensibilidades. Afinal, o consumo de alimentação saudável,
em uma relação quase de sinonímia com “qualidade de vida”, espelha um fenômeno social
que hoje está presente de modo intenso nas pautas midiáticas e toma o espaço urbano. As
narrativas sobre estas temáticas constroem-se com base no olhar da cultura, do simbólico,
dos contextos sociais, dos afetos, das emoções e dos sentimentos. Para Jesús Contreras e
Mabel Gracia (2), “os comportamentos alimentares marcam tanto as semelhanças como as
diferenças étnicas e sociais, classificam e hierarquizam as pessoas e os grupos, expressam
formas de conceber o mundo e incorporam um grande poder de evocação simbólica”. Ao
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pensar as razões de consumos tão diversos, Mary Douglas e Baron Isherwood (3) relatam
que “é extraordinário descobrir que ninguém sabe por que as pessoas querem bens. A teoria
da demanda está no centro exato, na própria origem da economia como disciplina. E no
entanto, duzentos anos de pensamento sobre o tema esclarecem pouco a questão”. Face a
todo complexo entrecruzar de elementos simbólicos que envolvem a alimentação saudável,
consideramos que sua conceituação pode ser operatória e constituir uma ferramenta útil
em análises nos campos da Alimentação e Nutrição e da Comunicação e do consumo. Com
efeito, a compreensão das práticas do comer dos indivíduos, dos saberes e tendências
circulantes em torno dos alimentos na cidade possibilita novas alternativas de intervenção
e, sobretudo, a construção de novos olhares que permitam a reflexão sobre recomendações
nutricionais, sem desconsiderar os aspectos sociais e culturais dos indivíduos e os múltiplos
sentidos e significados presentes na prática cotidiana.
OBJETIVOS
A partir de um panorama midiático de revista, programas de rádio e TV, e seus ambientes
virtuais, analisaremos criticamente a concepção de consumo de alimentação saudável na
cultura contemporânea, dentro de mentalidades que engendram afetos e emoções nas
relações sociais e nos sentimentos dos indivíduos, para torná-la operatória na compreensão
da relação entre práticas alimentares, nutrição e subjetividades. Para tanto, com as verdades
e os sentidos manifestos acerca do comer saudável, sistematizaremos a construção de sua
legitimidade observada nesse contexto midiático que lhe atribui muita visibilidade.
DESENVOLVIMENTO
Devido à importância da subjetividade nas questões referentes à alimentação saudável,
é particularmente importante a reflexão sobre práticas de consumo nos campos da
Alimentação e Nutrição e da Comunicação na cidade. Contreras e Gracia (2) nos motivam
a ultrapassar as fronteiras do biológico para compreender sentidos e significados da
alimentação, especialmente no ambiente midiático. “A comida é algo mais que uma coleção
de nutrientes eleitos de acordo com uma racionalidade unicamente dietética ou biológica
[...] ‘Comer” é um fenômeno social e cultural”. Donde estabelecemos uma relação com o
consumo da alimentação saudável por meio de recortes da alimentação, nutrição, saúde,
consumo e comunicação em espaços midiáticos representativos das urbes. Envolvemonos assim com o fenômeno da transmidialidade, no qual um mesmo conteúdo flui em
distintas plataformas de mídia. As narrativas transmídia referem-se a uma nova estética a
partir de diversas mídias e constituem-se como o eixo estruturado e estruturante da “cultura
da convergência”(4). Apoiados na análise de conteúdo de Laurence Bardin(5), elencamos a
revista Vida Simples (Ed. Abril) e os programas Bem-estar & Movimento (rádio CBN) e Mais
Você (TV Globo), ampliando para seus ambientes virtuais. Este panorama nos aponta a
construção da alimentação saudável a partir de mídias que lançam e ressignificam saberes
e tendências que se retroalimentam nas interconexões entre os agentes sociais. Como
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considerar o conceito de saudável na cidade com os mais díspares interesses de consumo e
distinções? As escolhas que fazemos cotidianamente compreendem Bricolagem Alimentar
(6) e trocas simbólicas nas fluidas mudanças de comensalidade. Nessa abordagem, os
conceitos de distinção social e poder simbólico de Pierre Bourdieu serão referências teóricas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aspectos simbólicos acerca do alimento circulam em cenários midiáticos distintos e
fomentam reflexões que nos permitem pensar a importância da construção de uma noção
operatória de consumo de alimentação saudável. Para além dos nutrientes e aspectos
funcionais no corpo, e as controvérsias em torno desta temática no espaço urbano, podemos
compreender como o alimento incorpora sentidos e significados construídos em contextos
plurais - com base no olhar da cultura e das mídias, que se empoderam do capital simbólico
conferido pelo alimento e criam pautas sobre ele que se multiplicam entre publicações e
emissoras de comunicação, constituindo-se como fonte de motivação para a demanda da
moda sob a tríade saúde-juventude-beleza. Assim, finalmente, enxergamos a alimentação
saudável não como solução pronta, mas como um modo de se pensar e refletir a partir dela.
PALAVRAS-CHAVE
Consumo; Alimentação Saudável; Nutrição; Transmidia; Subjetividades

O CINEMA COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA
REFLEXÃO SOBRE A DIMENSÃO SUBJETIVA DA COMIDA
Bianca Cristina Camargo Martins (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Cláudia
da Veiga Soares Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Francisco Romão
Ferreira (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1638

INTRODUÇÃO
A alimentação é um direito social humano e uma necessidade fisiológica básica. A ingestão de
alimentos fornece nutrientes essenciais para manutenção e equilíbrio do organismo, sendo
o ato de comer fundamental para sobrevivência humana1. Assim, além de sua dimensão
biológica, a alimentação é constituída de elementos socioculturais, sendo considerada como
um complexo sistema simbólico de significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos,
estéticos dentre outros2. Na alimentação humana, natureza e cultura estão interligadas, não
existindo separadamente alimentos, nutrientes e comida, pois se comer é uma necessidade
fisiológica básica, o quê, quando e com quem comer são aspectos que constituem o complexo
sistema simbólico que atribui significados ao ato alimentar3,4. A comida é símbolo da cultura,
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da memória, de padrões familiares e, também, da identidade de um povo. No processo de
construção, afirmação e reconstrução dessas identidades, surgem cozinhas diferenciadas, com
maneiras singulares de se alimentar, das quais as comidas típicas são elementos constitutivos e
fazem parte de um discurso que expressa um pertencimento e, assim, uma identidade4. Essa
identidade está simbolizada no conjunto de práticas e modos de fazer, de usar utensílios, bem
como nos modos de comer, que revelam a cultura em que cada um está inserido3,5. De acordo com
Mintz (2001)5, mesmo que os hábitos alimentares mudem totalmente na vida adulta, a memória
do primeiro aprendizado alimentar permanece para sempre na consciência. Marcel Proust, autor
do livro Em busca do tempo perdido, narra suas recordações de Combray despertadas a partir
do sabor da madeleine7. Assim, um alimento pode evocar a memória e despertar lembranças
de um momento outrora vivido8. A relação estabelecida entre comida e memória fundamentase na ideia de que a comida tem uma dimensão comunicativa9. Isto é, ela desempenha papel
estruturante e também estruturado, operando como linguagem e expressando significados
e emoções, respectivamente. Parafraseando Mintz (2001)5, o comportamento em relação à
comida está diretamente ligado ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social. Existem
muitas maneiras de olhar a relação entre comida, memória e identidade, e o cinema é uma delas.
O cinema é uma ferramenta metodológica que nos fornece rico material formado por elementos
como fotografia, música e arte cênica. Este é uma construção da representação da realidade e das
relações sociais universais. Assim, o cinema tem um papel relevante como lugar-de-olhar, para
robustecer as discussões de temas como os aspectos simbólicos da alimentação. A partir dessa
perspectiva, destacaremos algumas cenas do filme Lion onde esses aspectos são evidenciados,
na tentativa de contribuir para reflexão sobre a subjetividade da comida e sua relação com
memória e identidade. Lion conta uma história de busca pela origem biológica e identidade, na
qual a comida está presente remetendo a lembranças da infância do protagonista.
OBJETIVOS
Refletir a subjetividade da comida e sua relação com memória e identidade a partir do filme Lion.
DESENVOLVIMENTO
Foi realizada em duas etapas: uma revisão narrativa acerca da dimensão subjetiva da
alimentação e também uma análise fílmica, esta divida em decupagem e interpretação dos
elementos decompostos. O enfoque desta análise se baseou na composição poética10. A
primeira sequência apresenta o protagonista Saroo, um menino de cinco anos que vive com
o irmão mais velho, a irmã e a mãe em um contexto de pobreza extrema na Índia. Ainda
durante a primeira sequência, temos a cena de Saroo com seu irmão comprando leite ao lado
da barraca de jalebis, um doce típico da Índia. Saroo diz ao irmão que queria jalebis e Guddu
sorri e responde que um dia ele comprará jalebis (Cena iniciada em 00:04m:20s). O jalebi é
um elemento constitutivo da identidade de Saroo, representando um símbolo da cultura
e fazendo parte da sua infância. A sequência seguinte releva a problemática da história,
quando Saroo se perde do irmão e acaba indo parar em Calcutá, a quilômetros de distância.
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Lá o menino é adotado por um casal australiano, e vai morar na Austrália. Vinte anos se
passam e Saroo se muda da casa dos pais para fazer faculdade de hotelaria. Apesar de Saroo
ter crescido em uma nova família, com hábitos e costumes totalmente diferentes, falando
uma nova língua e em um novo país, ele continua lembrando-se de momentos vividos
em sua infância com o irmão. Assim como a madeleine de Proust, os jalebis representam a
cultura da cidade natal e também a memória do primeiro aprendizado alimentar de Saroo.
Nesse caso, o jalebi é mais que uma comida; é símbolo da identidade e da origem de Saroo. O
fenômeno ocorrido ao sentirmos determinado sabor que imediatamente desencadeia uma
conexão emocional com nosso passado. Assim, Saroo decide buscar sua origem e acaba
encontrando o lugar onde passou o início da infância e sua família biológica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de não ser um filme gastronômico, Lion traz cenas de comensalidade que realçam os
aspectos simbólicos da alimentação. Assim, entendendo que o cinema é uma metáfora da
realidade e das relações sociais, observamos que determinadas comidas tem potencial para
desencadear sentimentos e emoções em um indivíduo a partir de seu cheiro, seu aroma e do
que ela representa. Enquanto para um indivíduo uma comida é só uma comida, para outro
essa mesma comida pode representar parte de sua história, de sua origem, de sua cultura.
Concluímos que o cinema, a partir da análise fílmica, é uma importante ferramenta para
contribuir para compreensão da dimensão subjetiva da comida.
PALAVRAS-CHAVE
Cinema; comida; memória; identidade cultural

O MANIPULADOR DE ALIMENTOS: CONSIDERAÇÕES A PARTIR
DO CONCEITO DE ESTIGMA
Leonardo Teixeira de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fabiana Bom
Kraemer (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Shirley Donizete Prado (Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1897

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde considera as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)
como uma importante causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo tendo emergido,
em muitos países, como um progressivo problema econômico e de saúde pública. Dentre
os fatores determinantes de surtos de DTA destacam-se as práticas inadequadas de higiene
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pessoal dos manipuladores de alimentos, considerados, para efeito de inspeção sanitária,
qualquer pessoa que entra em contato com substâncias alimentícias durante o processo de
produção de alimentos. Nessa perspectiva, estudos relacionados à temática fortalecem o
discurso do manipulador de alimentos como sendo o principal responsável pela ocorrência
de DTA em detrimento de outros fatores e apresentam o treinamento destes como uma
solução preventiva. A rotulação do manipulador de alimentos como fundamental agente
na transmissão das DTA é a origem da análise que procuramos apresentar a partir da
perspectiva teórica do interacionismo simbólico. Esta abordagem sociológica entende os
processos de interação social entre indivíduos ou grupos mediados por relações simbólicas
e, assim, atribui importância ao sentido que as coisas têm para os indivíduos oriundo desta
interação. Assim, o significado é um produto social que surge das atividades dos indivíduos
a partir das suas interações.
OBJETIVOS
Refletir, a partir da noção de estigma de Erving Goffman, sobre a construção de uma identidade
dos manipuladores de alimentos associada à ideia de culpabilidade na transmissão das DTA.
DESENVOLVIMENTO
A noção de estigma nos ajuda, nas situações cotidianas do trabalho, a pensar na possível
criação de uma característica distintiva ao grupo de manipuladores de alimentos, conhecida
ou não por estes, estigmatizada. Na obra de Erving Goffman: “Estigmas: notas sobre a
manipulação da identidade deteriorada”, o autor argumenta que os meios de categorizar
as pessoas e os atributos concedidos aos membros de cada uma das categorias são
determinados pela sociedade. Os ambientes sociais constroem significados através da
interação nas rotinas de relações com outras pessoas e instituem de modo pouco reflexivo
expectativas normativas em relação à conduta de grupos ou das pessoas, individualmente.
Os estudiosos do interacionismo simbólico investigam como as pessoas criam significados
durante interação social, como eles se apresentam e constroem o próprio ego ou”
identidade”, e como são definidas as situações de co-participação com outros. O argumento
de que a identidade de um determinado grupo é construída a partir dos parâmetros e
expectativas estabelecidas pelo meio social é que orienta nossa análise. Assim, estudos no
campo da Alimentação e Nutrição e das Ciências dos Alimentos ao enfatizar o papel do
manipulador de alimentos como principal via de contaminação alimentar, remete a noção
de possível inadequação de práticas de higiene levando à contaminação dos alimentos pelo
manipulador associada ao estigma como um mal que pode ser propagado por este grupo de
trabalhadores. A informação transmitida por estes estudos pode confirmar aquilo que outras
informações, como por exemplo, a baixa escolaridade, baixa renda familiar per capita e nível
de conhecimento nem sempre satisfatório em Boas Práticas de Fabricação de alimentos, nos
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dizem sobre o indivíduo, complementando a imagem que temos dele, características tidas
como sendo negativas. Não é preciso que os indivíduos envolvidos na interação social, os
estigmatizados e os tido como normais, se conheçam pessoalmente. É comum nos deparar
com aqueles que ainda não estão na prática profissional com discursos que imputam ao
manipulador de alimentos a responsabilidade pela contaminação alimentar. Ao mesmo
tempo, observamos uma ‘condescendência’ ao identificar nos estudos uma referência ao
protagonismo desse grupo de trabalhadores na produção de um alimento seguro. Esse
atributo que visa valorizar os manipuladores, na realidade, está desqualificando-o. Afinal,
por meio de treinamentos persistentes eles devem preencher os padrões comuns que lhes
são exigidos. Essas análises preliminares sinalizam como a desvalorização de um grupo social
contribui para a condição maléfica que a ele é atribuído e seu efeito de descrédito contribui
na formação de um estigma. Esse processo coloca em segundo plano, no caso do Brasil,
outros fatores relacionados às condições de produção de um alimento de responsabilidade
do Estado e dos empregadores, como a política de educação de um país e as condições de
trabalho aos quais esses trabalhadores estão sujeitos, dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através destas observações, buscamos dar visibilidade à possível construção de uma
identidade social dos manipuladores de alimentos estigmatizada pelos discursos
produzidos nos ambientes sociais por não responderem positivamente às expectativas dos
órgãos de fiscalização sanitária, dos acadêmicos, dentre outros. Conforme Goffman, como
se estivesse sendo destruída a possibilidade de atenção para outros atributos inerentes
ao grupo de manipuladores de alimentos. Essa reflexão, no entanto, não se esgota aqui.
Faz-se necessário, por exemplo, analisar como o manipulador de alimentos, enquanto
estigmatizado, desenvolve sua ação social. Acreditamos que ampliar teoricamente as
análises sobre os fatores relacionados à veiculação das DTA, em especial, a culpabilidade
atribuída aos manipuladores de alimentos, contribui para um olhar mais reflexivo sobre o
tema ao apontar a construção de um estigma para explicar a ocorrência de fenômenos que
dependem, prioritariamente, de outros fatores.
PALAVRAS-CHAVE
Estigma; Higiene; Interacionismo simbólico; Manipulador de alimentos.
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PRÁTICAS COTIDIANAS DE NUTRICIONISTAS NO ÂMBITO
DA ALIMENTAÇÃO DE COLETIVIDADES EM UNIDADES DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Renata Borchetta Fernandes Fonseca (Unirio, RJ, RJ, Brasil), Shirley Donizete Prado (UERJ, RJ, RJ, Brasil), Fabiana
Bon Kraemer (UERJ, RJ, RJ, Brasil)

ID: 2520

INTRODUÇÃO
As práticas cotidianas estão associadas às experiências acumuladas pelos sujeitos que neste
trabalho se caracterizam pelos nutricionistas no âmbito da alimentação de coletividades
em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) terceirizadas. Diante do mercado atual, as
práticas no trabalho ocorrem sob determinadas condições de produção pelas quais estão
submetidas e que do mesmo modo sofrem efeitos de um mercado que é dominado pelo
capital. Assim, as práticas cotidianas surgem como práticas comuns que se descolam das
fronteiras da dominação dos poderes institucionais sobre esses trabalhadores formando
processos mudos que organizam a ordenação sociopolítica. A partir das transformações que
afetam a realidade objetiva e subjetiva das formas contemporâneas de vigência do trabalho
e que têm impacto sobre os trabalhadores, se faz importante pensar na nova organização
do trabalho na sociedade contemporânea que tem a terceirização como uma de suas
modalidades que propõe a flexibilização dos serviços. A alimentação de coletividades tem
ao longo de sua trajetória a inserção da terceirização por ser uma atividade meio dentro da
cadeia produtiva de uma empresa.
OBJETIVOS
Compreender as “maneiras de fazer” o cotidiano de nutricionistas no âmbito de Unidades de
Alimentação e Nutrição.
DESENVOLVIMENTO
A alimentação de coletividades é um espaço e o estudo das práticas acontece em UAN,
no lócus da cozinha. Para compreender melhor as práticas que acontecem neste espaço,
o conceito de Certeau para práticas cotidianas é utilizado, considerando os efeitos que a
organização do trabalho e eventos situacionais podem provocar na vida dos nutricionistas
deste núcleo. Ao longo dos anos algumas mudanças aconteceram no mercado de trabalho
da alimentação de coletividades, como a terceirização e o fortalecimento de empresas
prestadoras de serviços de alimentação ou ainda alterações no sistema de produção e
distribuição de alimentos. Sabemos também que paralelamente, a alimentação fora de
casa cresceu nos últimos tempos e que abordar a atuação do nutricionista em alimentação
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de coletividades não é simplesmente apresentar um elenco de tarefas concernentes ao
domínio deste profissional e sim perceber que a profissão de nutricionista, como outras,
está vinculada ao saber, ao saber-fazer e também a um fazer-saber, que inclui suas relações
e práticas em meio ao trabalho. Na década de 1940, foi criado, pelo então presidente à
época, o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) constituído de restaurantes
tecnicamente dirigidos à classe trabalhadora. Além da assistência alimentar, o SAPS cumpria
o papel de formar, através de cursos, profissionais ligados as atividades da nutrição e,
assim, a ele é atribuído o início da Alimentação de Coletividades no Brasil. Portanto, após
30 anos com a extinção do SAPS, outro programa de alimentação é instituído em 1976, o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), existente até os dias atuais e que trouxe um
grande impulso para a expansão da produção de refeições, pois além dos incentivos fiscais
concedidos as empresas que aderissem ao programa, também contempla a terceirização
das atividades de alimentação. Como diversos outros campos de atuação, a alimentação
de coletividades é atingida pelas mudanças que afetam a sociedade contemporânea,
entre elas a nova organização do trabalho, como: pressões para o cumprimento de
metas de produtividade, poucos trabalhadores para muitas tarefas, discrepância entre o
trabalho prescrito e o real, condições ergonômicas inadequadas e trabalho fragmentado.
Considerando as práticas e a formação profissional, esse núcleo trata do fornecimento
de refeições aos mais diversos grupos de pessoas e sendo as UAN, locais de produção e
distribuição dessas refeições, que são geridos majoritariamente pelo modelo de gestão
designado de terceirização, que seguem um modo de organização do trabalho considerado
em muitos aspectos taylorista-fordista, estruturado com base em rotinas e normas técnicas
para a produção de refeições num processo de trabalho que segue uma “linha de montagem”.
Essas práticas cotidianas sofrem efeitos que muitas vezes distanciam o trabalho prescrito do
trabalho realmente desempenhado através da reinvenção de seu dia a dia. Muitas vezes
esses profissionais burlam normas, mas como um modo de respeitar seus limites. Assim
diante das formas de produção econômica e de organização social que dão ordenamento a
um determinado modo de produção, observamos na prática profissional, muitas vezes um
discurso descolado de uma práxis, ou seja, um hiato entre o discurso que os nutricionistas
desta área de atuação profissional fazem sobre suas práticas e suas práticas propriamente
ditas. Assim, de um lado, prevalece o discurso da formação, o de promover saúde através de
uma alimentação saudável nas UAN respeitando os hábitos alimentares dos comensais e, de
outro, práticas muitas vezes não compatíveis com os preceitos que fundamentam a Nutrição
e que, na realidade, privilegiam o baixo custo de produção de refeições. Ademais, restringem
os sentidos e significados existentes nas práticas alimentares dos comensais às preferências
alimentares que necessitam ser satisfeitas para que o serviço seja bem avaliado. De qualquer
forma, ainda podemos ver um contraste diante da formação do nutricionista, considerado
um profissional da área de saúde, quando se depara com as atividades e exigências do
mercado atual no segmento da alimentação de coletividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas cotidianas do nutricionista de UAN atualmente geridas majoritariamente sob
o modelo da terceirização nos fazem refletir e melhor compreender as transformações no
trabalho e seus reflexos neste espaço, que é um lugar de ordem e de relações que posiciona
os sujeitos de acordo com as relações de forças definidas nas redes onde se inscrevem e que
delimitam as circunstâncias de que podem aproveitar-se. É nesse espaço do trabalho que
as relações sociais colocam o sujeito em sintonia com o capitalismo, através das relações
de classe (empregado e empregador) ou de chefia e subordinado, onde o poder produz
saber gerando uma possível relação de exploração, de adoecimento, entre outras que
podem apontar um predomínio de cargas mentais e psico-afetivas sobre as cargas físicas.
Essa relação com o passar do tempo pode se alterar destacando as “maneiras de fazer” o
cotidiano desses nutricionistas no âmbito de UAN e das relações existentes nesse espaço
através da construção de saberes desses sujeitos para reinventar o seu cotidiano.
PALAVRAS-CHAVE
Práticas cotidianas; nutricionista; alimentação de coletividades; unidades de alimentação e
nutrição; terceirização.

REFLEXÕES METODOLÓGICAS: UMA EXPERIÊNCIA
BOURDIEUSIANA NA PESQUISA QUALITATIVA EM SEGURANÇA
DOS ALIMENTOS
Rayane Stephanie Gomes De Freitas (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Elke Stedefeldt
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1721

INTRODUÇÃO
A pesquisa qualitativa percorre o universo dos significados, crenças, valores e atitudes
humanas a fim de clarificar a realidade social (Minayo, 2009). A união de diversos instrumentos
e técnicas de pesquisa, mostra-se favorável a melhor tradução da realidade (Bourdieu, 2008).
Deste modo, o modelo de triangulação objetiva a coleta simultânea de dados qualitativos
e quantitativos em uma única população efetuando-se a integração dos dados na etapa
final da análise (Schifferdecker; Reed, 2009). O uso das teorias sociais auxilia na elucidação
de questões que não são facilmente detectáveis à primeira vista. Neste tocante, o conceito
do habitus, matriz de esquemas de percepção e apreciação do mundo social com base nas
experiências vividas e classe social de origem, faz-se de grande utilidade (Bourdieu, 2004).
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No cenário da pós-graduação brasileira em Nutrição, observa-se que dentre sete programas,
apenas 7,3% do total de publicações de dissertações e teses utilizaram abordagens
qualitativas e mistas (Vasconcelos, 2013). Considerando as poucas publicações de pesquisas
com estas características e a grande relevância das Doenças Transmitidas por Alimentos
(DTA) para a saúde pública, busca-se clarificar os caminhos para investigações deste tipo.
OBJETIVOS
Relatar o percurso metodológico de uma dissertação de mestrado que utilizou o método
de triangulação de dados para investigar a percepção de risco de DTA e o habitus de
trabalhadores de cozinha de restaurantes comerciais sob a ótica social da teoria de Bourdieu.
DESENVOLVIMENTO
Inicialmente, realizou-se um levantamento da literatura pertinente às áreas que se pretendiam
explorar, para que fossem delimitados objetivos e uma hipótese que proporcionassem
resultados inéditos ao campo de produção científica. A Teoria Estruturalista-Construtivista,
ou Teoria da Prática, de Pierre Bourdieu foi estudada e apreendida pela pesquisadora por
meio de livros do autor em questão, artigos com o uso da teoria, participação em disciplina
sobre a temática e contato com pesquisadores da área da sociologia. Os conceitos habitus,
campo, capital e poder simbólico, foram percorridos em suas particularidades desde a
concepção inicial do projeto até a conclusão final, estando presentes em todas as etapas.
A escolha e construção dos instrumentos se deu com base neste conhecimento gerado.
Alterações foram feitas em vista dos dois testes-piloto efetuados para adequação da
linguagem e melhora na compreensão dos respondentes. O método central foi a observação
participante durante sete dias em cada local, no qual registrou-se as informações em diários
de campo, posteriormente analisados por meio de análise de conteúdo do tipo temática
segundo Bardin (2011). Categorias não-apriorísticas emergiram da análise e os núcleos
de sentido foram interpretados a luz da teoria social. Foi efetuada uma entrevista sobre
a percepção de risco e habitus dos trabalhadores. A formulação das questões levou em
consideração a literatura conveniente em conjunto as discussões e produções anteriores
do grupo de pesquisa em questão. Pretendeu-se explorar por meio das questões tópicos
importantes das duas perspectivas e que se relacionavam entre si. O roteiro para a entrevista
aberta sobre a trajetória de vida foi composto a partir da leitura do livro A distinção: crítica
social do julgamento (Bourdieu, 2007). Quanto aos dados quantitativos, houve aplicação de
um questionário de locus de controle desenvolvido pela pesquisadora junto ao grupo de
pesquisa. Nestas questões foram abordados tópicos cotidianos (situações da vida, política),
do universo do trabalho (entrada de um funcionário novo, acidentes de trabalho, sucesso
profissional, liderança) e da percepção de risco (contaminação alimentar). E, também, foi
aplicado aos trabalhadores a Escala de Percepção de Risco (EPR) baseada em Da Cunha et
al. (2012) e Da Cunha et al. (2015) no qual foram obtidos dados tanto sobre a percepção de
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risco como do viés otimista. A aplicação dos instrumentos ocorreu em dias distintos para não
sobrecarregar o interlocutor. No último dia de observação, foram feitas as entrevistas sobre
habitus e percepção de risco e a entrevista sobre a trajetória de vida. A realização destes dois
instrumentos no último dia favoreceu a diminuição da violência simbólica ocasionada pela
presença da pesquisadora nos restaurantes e proporcionou maior interesse em fornecer
respostas completas, pois os trabalhadores já haviam descontruído a desconfiança inicial
quanto à presença da pesquisadora. Deve-se respeitar a organização dos horários dos agentes
dentro de seu serviço, bem como seu tempo disponível para a aplicação dos instrumentos.
Muitas vezes o capital cultural do pesquisador não será reconhecido nos campos de pesquisa
pelos agentes. É essencial que o pesquisador se desnude de seus pré-conceitos e esteja
aberto a experienciar novas situações, bem como a escutar com empatia todos os relatos. O
pesquisador deve aprender com os agentes do campo. O conceito bourdieusiano do habitus
levantou a hipótese da influência do âmbito familiar sobre as práticas (in)coerentes com a
segurança dos alimentos. O reconhecimento foi identificado como capital advindo de patrões,
pares e clientes, sendo um elemento motivador de práticas adequadas. Observou-se que na
ausência de conhecimento cientifico, o trabalhador recorria ao habitus e ao senso comum
para que guiassem suas práticas. Relações de dominação foram identificadas em todos os
locais, e, quando eram negativas, isto é, por meio do poder simbólico dos patrões, atuavam
prejudicando o seguimento do trabalho, a harmonia do local e, por consequência, afetavam
o cumprimento das normas sanitárias. Os dados advindos das trajetórias permitiram uma
maior compreensão dos campos de formação pessoal e profissional do trabalhador e de sua
percepção sobre à segurança dos alimentos. Notou-se que questões como o desperdício e
reutilização de alimentos, mesmo que contaminados, são custosas àqueles que já estiveram
em situação de vulnerabilidade social. Os dados quantitativos complementaram a análise
indicando o nível de percepção de risco, o viés otimista e o locus de controle.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da teoria bourdieusiana como plano de fundo para desenvolvimento de um projeto
de pesquisa, desde sua concepção, passando pelos métodos, análise e concluindo com a
interpretação dos dados contribuiu furtivamente ao entendimento de novas questões
referentes à segurança dos alimentos, apontando possíveis caminhos para formações mais
efetivas aos trabalhadores de cozinha.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança dos alimentos; Bourdieu; Percepção de risco; Doenças Transmitidas por Alimentos;
Métodos mistos.
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VIDEOAULAS NA CULTURA ALIMENTAR CONTEMPORÂNEA:
REFLEXÕES ACERCA DE NOÇÕES PROPOSTAS POR PIERRE
BOURDIEU
Manuela de Sá Pereira Colaço Dias (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Daniela
Menezes Neiva Barcellos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Cláudia da Veiga
Soares Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 1765

INTRODUÇÃO
Na cultura contemporânea as escolhas alimentares circulam nas práticas virtuais de comunicação
e consumo, imprimindo e realçando assim, a subjetividade e as novas sensibilidades nas
questões sobre alimentação saudável. As tecnologias de informação e comunicação reverberam
tendências e modos de alimentação. No universo das mídias virtuais, as redes sociais reproduzem
valores e costumes de nossa sociedade, ao mesmo tempo em que criam outros, introduzindo
novas práticas culinárias. O YouTube, rede social de compartilhamento de vídeos, espelha
um fenômeno da indústria cultural brasileira e mundial. Nesta plataforma é possível acessar
centenas de videoaulas que disseminam habilidades culinárias em um formato específico que
refere uma organização estruturante. Há neste “aprendizado” o reconhecimento de símbolos e
significados que se multiplicam e atribuem sentidos ao comer saudável. Baseado nos preceitos
teóricos de Pierre Bourdieu, o conhecimento praxiológico articula noções operatórias à análise
de objetos complexos. Embora a culinária saudável em vídeos aula no canal do Youtube seja
construída numa arquitetura aberta, o conteúdo segue disposições socialmente estruturantes e
estruturadas. Os conceitos de habitus e de campo podem articular pesquisa teórica e empírica,
reorientando o olhar sobre o universo de mídias envolvendo culinária.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a disseminação de orientações culinárias a partir das
noções de habitus e de campo, propostas por Pierre Bourdieu, no contexto do consumo de
alimentação saudável, em um panorama virtual aberto e acessível ao grande público, o YouTube.
Através destas ferramentas conceituais discutiremos como alguns elementos desse jogo simbólico
e seus mecanismos podem implicar numa disposição para o consumo de alimentação saudável.
DESENVOLVIMENTO
Na rede social Youtube, são inúmeros os canais que tratam de ensinar culinária saudável.
As personagens inseridas neste contexto têm um perfil bastante diversificado, porém com
uma característica marcante em comum: operam como marcas - chamadas também de
“influenciadoras digitais” - para a disseminação de alimentação saudável através da culinária.
Elencamos quatro canais de culinária nesta rede social denominados “Canal da Bela”, “Cozinha
da Bach”, “Lucília Diniz” e “Panelinha”. Ao olharmos esses canais, percebemos alguns elementos
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em comum que podem nos auxiliar a compreender a produção simbólica da edição de
conteúdos nessas vídeo aulas. A legitimidade confere o valor de influenciadores digitais na
esfera digital, que seguem tendências, assim como também criam outras em relação a uma
alimentação saudável. A construção da realidade social varia segundo a posição dos agentes,
seus interesses e o habitus, em um sistema de esquemas de produção de percepção de práticas
(1). O habitus orienta a ação dos agentes e, como um sistema gerador de disposições, produz
estilos de vida. As videoaulas podem editar tendências em um processo de mão dupla na
sociedade contemporânea, retroalimentando disposições para o saudável. A observação inicial
dos canais identificou um espaço estruturado e estruturante (2) de versões de alimentação
saudável, com a expressão de habitus de gênero e de classe. Suas protagonistas são femininas,
empáticas e afetuosas, revelando assim, uma disposição de gênero ao falar de culinária de uma
forma intimista e acolhedora. Ainda, elementos como composição de cenário, com cozinhas
bem equipadas, ingredientes sofisticados, atmosfera de higiene e discurso focado em saúde e
modernidade nos remete a uma disposição de classe. Esse habitus reflete a posição ocupada
pelos agentes no espaço social, ou seja, na distribuição de recursos que são ou podem se tornar
operantes, tais como o capital econômico, cultural e social (3,4). A reprodução de habitus está
vinculada ao campo de informações socialmente incorporadas. A depender do espaço social as
disposições mudam, assim delimitar o campo identifica o universo de produção simbólica de
regras e distinções para os agentes. Campo é um microcosmo social dotado de certa autonomia,
com leis e regras específicas, mas que, ao mesmo tempo sofre pressões e influências externas,
que o moldam (5). O campo da comunicação/educação é um lugar privilegiado na construção
dos sentidos sociais e no processo de educação dos sujeitos (6). A categoria “visibilidade” pode ser
entendida, numa rede social de vídeos, como estruturante deste campo uma vez que capitaliza o
canal e, consequentemente, impulsiona seu alcance e interfere na edição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao olharmos para a estrutura das videoaulas de culinária saudável em práticas virtuais de
comunicação e consumo e a articularmos às noções operatórias de habitus e campo, além de
um exercício teórico-metodológico indispensável para a construção do objeto de pesquisa, nos
permite, entre outras questões, perceber e nomear na edição dessas mídias o aspecto da intimidade
influenciando as escolhas alimentares. As experiências de comensalidade não se realizam
isoladamente como uma decisão de vontade própria, qualquer que seja, mas se organizam de
acordo com o ambiente simbólico e tecnológico em que habitam (7). No universo destas videoaulas,
gestos, modos, expressões, aspectos estéticos das protagonistas, cores, decoração, cenário, receitas,
ingredientes e formas de preparo são partes constitutivas deste sistema simbólico e que podem
ser desencadeadoras de orientações culinárias. Desvelar e refletir sobre os mecanismos do agir
comunicativo destes canais, inseridos na atmosfera da culinária saudável, é um ponto de partida
para compreensão de tendências contemporâneas sobre alimentação e estilos de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Habitus; campo; culinária; redes socais.
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INDICES DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM IDOSOS
HOSPITALIZADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Adnairdes Cabral de Sena (Hospital Universitário de Santa Catarina/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gilson
Biteencourt Vieira Bitencourt Vieira (Hospital Universitário de Santa Catarina/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Angela Maria Alvarez Maria Alvarez (Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1805

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos, entre
eles os seres humanos levando a perda e sua adaptabilidade, declínio funcional e finitude.
Estatísticas atuais comprovam que o aumento da população idosa é um processo global, pois
em 1988 a população mundial de idosos era de 579 milhões, com aumento de oito milhões
a cada ano e projeta-se para 2050 uma estatística de 1.9 milhões.Por isso a preocupação
com as infecções hospitalares(IHs), pois elas impactam sobre o índice de morbimortalidade
hospitalar, principalmente em idosos, ao considerar o elevado tempo de hospitalização e o
agravamento do estado de saúde, que favorecem a exposição à microorganismos resistentes,
conferindo às infecções hospitalar maior potencial de letalidade.
OBJETIVOS
Analisar o índice de infecções hospitalares em pessoas com 60 anos ou mais hospitalizadas
em um hospital universitário.
MÉTODO
O estudo fez parte do projeto de tese: Avaliação do Tempo de Permanência de Cateteres
Periféricos em Idosos Hospitalizados, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres
Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sob o Parecer Nº 12866741/ CEP/
UFSC, estudo retrospectivo, correlacional de abordagem quantitativa. A amostra foi composta
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por idosos hospitalizados em um hospital universitário. Os dados foram coletados através das
fixas de vigilância de infecção hospitalar do Serviço de infecção hospitalar (SCIH) de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2014. Foi preenchido um formulário com as seguintes variáveis:
Idade, sexo, diagnóstico, cirurgia, sonda vesical de demora (SVD), cateter venoso central (CVC),
ventilador mecânico (respirador). As coletas de informações foram através de preenchimento
de 159 fichas de registros de infecções hospitalares no ano de 2014. Os dados foram registrados
em planilha do programa Microsofit Exelcel® e posteriormente foi analisando os índices de
infecções e comparados com os procedimentos que foram submetidos.
RESULTADOS
Nas 159 fichas analisadas foram encontrados 70 pacientes com pneumonias infecções
com maior índice, representando 44 % dos idosos hospitalizados em 2014. Assim, como
as infecções do trato urinário (ITU) é um dos problemas clínicos mais importantes para o
controle de infecção, e estão diretamente relacionados ao uso de sonda vesical de demora
(SVD), na instituição participante do estudo, houve 47 ocorrências, resultando em um índice
de 29,5 % dos idosos com essa comorbidade. 20,8 % dos idosos com infecções em corrente
sanguínea; 44 % pneumonias e 19 % abdominais. Os dados foram submetidos aos cálculos
de porcentagem, relatando o índice de infecção em cada sítio e realizado a correlação com
procedimentos invasivos que os idosos hospitalizados foram submetidos. Inicialmente
através de números ordinais e posteriormente em porcentagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Infecção Hospitalar (IH) é tão antiga quanto à origem dos hospitais, durante séculos os
pacientes eram internados, conviviam no mesmo ambiente com doenças infecciosas que se
disseminavam com rapidez em condições sanitárias precárias. Assim, as taxas de mortalidade
relacionadas à infecção hospitalar variam conforme a topografia, a doença de base, etiologia,
entre outros. O impacto econômico destas infecções resulta em internações prolongadas,
novos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, sendo consideradas mortes evitáveis,
com possibilidades de prevenção da IHa Infecção Hospitalar tem sido preocupação constante
por profissionais que atuam no controle de infecções relacionadas aos serviços de saúde,
principalmente em pessoas susceptíveis a complicações, a exemplo: os idosos. Ressalta-se
a importância do papel do enfermeiro no cuidado quando submetidos a procedimentos
invasivos, como indicador sensível a prevenção de eventos adversos podendo reduzir ou
evitar infecções hospitalares nos idosos. Outra prática importante que deve ser realizada por
enfermeiros assistenciais e do Serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH) é a inspeção
sistematizada que deve ser realizada diariamente utilizando um instrumento estruturado
para dar um ”Feed Beck” a equipe que atuam, principalmente nas unidades de terapia
intensiva onde rotineiramente é realizado esse procedimento.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso; Hospitalização; Infecção Hospitalar; Cuidados de enfermagem.
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“DALI EM DIANTE, MINHA VIDA NÃO SERIA MAIS A MESMA”:
ESTUDO HERMENÊUTICO-FENOMENOLÓGICO EM PACIENTES
COM A IDENTIDADE AMEAÇADA PELO CÂNCER
Idonézia Collodel Benetti (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Walter Idonézia
Ferreira de Oliveria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2448

INTRODUÇÃO
Ter e sobreviver ao câncer pode afetar como alguns indivíduos se sentem, ou como
eles acham que os outros os veem. Este estudo, da área da Psico-oncologia, focalizou
o Osteossarcoma – um tipo raro e agressivo de câncer ósseo que atinge principalmente
os adolescentes afetando, particularmente, os ossos longos – o fêmur e a tíbia. Em 20%
dos casos, as metástases estão presentes ao diagnóstico, empobrecendo o prognóstico.
Vale lembrar que adolescentes e adultos jovens estão em um período desafiador de
desenvolvimento psicossocial, navegando por muitas tarefas associadas a esta fase da
vida, tais como educação, carreira profissional, namoro, independência da família, relações
familiares e desenvolvimento de um corpo saudável. É um período de transformação da
identidade pessoal e de estabelecimento de relações íntimas independentes e significativas
e um diagnóstico de câncer, com seu tratamento subsequente, pode interromper este
processo profundamente.
OBJETIVOS
Este estudo pretendeu verificar como um evento traumático como o câncer desafia papéis
e ameaça a identidade.
MÉTODO
Com perspectiva qualitativa, exploratória e interpretativa, e com base na HermenêuticaFenomenológica ricoeuriana, foram analisadas as narrativas de 10 blogueiros, brasileiros
com idade igual ou superior a 14 anos, escritas em português brasileiro, diagnosticados
com Osteossarcoma, cujo conteúdo foi dividido em unidades de significado, que foram
condensadas para formar subtemas e temas, e geraram duas categorias: ameaças temporárias
e contínuas. A primeira categoria suscitou as seguintes dimensões: Intrusividade da doença
e tratamento; Dependência das pessoas; Interrupção das atividades cotidianas; Sequelas,
limitações, cicatrizes, amputações, etc.; Medo de recidivas e preocupação com a morte;
Estigma e Incertezas quanto ao futuro.
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RESULTADOS
Os resultados apontam que experimentar uma doença que ameaça a vida desafia os
significados construídos antes do agravo e as maneiras de conhecer a si próprio. A percepção
da identidade previamente construída desmorona, tornando a pessoa vulnerável, exige
grande reconstrução de si mesma e obriga a pessoa a questionar sobre quem ela é e o que
é capaz de fazer dentro da nova condição. O Osteossarcoma obriga o Ser-aí a refletir sobre
quem ele era, quem ele se tornou e quem ele será. Fazer uso e depender de diferentes tipos
de acessórios (chapéus, perucas, lenços, muletas), como recurso alternativo para enfrentar o
tratamento começa a fazer parte de uma nova identidade, construída a partir de diferentes
objetos, que se inserem no novo contexto do Ser-com-OS. Com a escalada da doença e do
tratamento, os pacientes começam a desenvolver uma tentativa de adequação ao seu antigo
estado/identidade saudável. Neste estudo, quando a funcionalidade ficou comprometida,
ajustar-se à perda da autonomia e da independência foi uma transição difícil para quem estava
habituado à independência – ficou difícil ser independente quando é preciso que alguém
leve o paciente aos compromissos e agendas médicas, ou fique à beira da cama durante
a hospitalização. Para os blogueiros deste estudo, ter câncer significou longos períodos
de ausência acadêmica durante o ano letivo causando preocupações especialmente nos
blogueiros da fase de adulto-jovem, que atribuem importância considerável aos estudos para
seu desenvolvimento. Além das atividades acadêmicas e laborais, os blogueiros reportaram
ter interrompido sua participação em eventos recreativos. Os danos causados às células
impediram que os adolescentes crescessem e se desenvolvessem no mesmo ritmo de antes
do tratamento, exigindo ajustes ao fato de que sua altura será diferente de outros parentes
mais altos, ou outros amigos que mantiveram, sem interrupções, o crescimento até o final
da adolescência – e a doença encerrou as perspectivas da imagem pessoal relacionada a
um padrão de altura imaginado, forçando a construção de uma nova identidade. O Ser-aícom-sequelas terá que continuamente descontruir e reconstruir sua identidade e história de
vida. Além disso, o medo da recorrência mostrou ser o maior desafio a ser enfrentado após
o diagnóstico e o tratamento, induzindo a altos níveis de estresse devido à incerteza quanto
à recorrência ou metástase – a progressão da doença e a morte é um fato recorrente entre
seus pares. O senso generalizado de incerteza é o que mais caracteriza a jornada do Ser-nomundo-com-OS e o ambiente hospitalar é um dos agentes responsáveis por desencadear
medos, inseguranças e dúvidas. Pensamentos intrusivos sobre a recorrência da doença
colocam em perspectiva mais tratamentos invasivos e novos sofrimentos, gerando medo
e preocupação com o processo doloroso e persistente da doença. Na presença de estigma,
há preferência pelo isolamento. A aparência alterada afeta a autoestima e a opção é não
mostrar os sinais corporais das mudanças. A mudança no status social de ser um indivíduo
saudável para ser uma pessoa com impedimentos implica em alterações na identidade. No
caso dos blogueiros deste estudo, parece que os efeitos da doença mudaram a vida deles
de maneira decisiva, dificultando experiências, intensificando sentimentos de angústia
e incerteza e possibilidades enquanto Ser. O Ser-no-mundo-com-OS experimentou uma
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ameaça constante e o câncer foi percebido como uma verdadeira tragédia. A condição
de Ser-doente lançado no mundo, marcado por uma descontinuidade que torna o futuro
incerto, trabalha na reconstrução de uma nova identidade: a do Ser-doente-com-OS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da identidade é um aspecto fundamental do desenvolvimento saudável para
adolescentes e jovens adultos. No entanto, a doença crônica demanda a ruptura do curso desta
construção e afeta as relações com os outros, gerando a perda de experiências que os colegas
não doentes estão desfrutando, como namorar, sair de casa e estabelecer independência, ir
para a faculdade, buscar emprego remunerado, casar ou ter filhos. Ao se descobrir no mundo
com OS, o Ser deixa de existir em seu mundo cotidiano e passa a ser um Ser-aí, que vive em
outra dimensão de mundo, onde o Ser-para-a-morte fica em evidência, porque a possibilidade
da perda da vida parece algo inevitável. Então, aceitar e reconstruir uma nova identidade em
função de uma doença ameaçadora da vida torna-se uma tarefa assustadora e difícil. Mudar
o curso da vida em decorrência do diagnóstico do OS implica em admitir que uma condição
temporária, ou permanente, pode progredir e fazer estragos na identidade já construída.
PALAVRAS-CHAVE
Osteossarcoma; identidade; hermenêutica.

ADOECER E CONVIVER COM CÂNCER NO CONTEXTO
BRASILEIRO: CONSIDERAÇÕES DE PACIENTES-BLOGUEIROS
Idonézia Collodel Benetti (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Walter Idonézia Ferreira de Oliveira (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2450

INTRODUÇÃO
Esta investigação, na área da Psico-oncologia, tem seu foco voltado para o estudo das barreiras
e impedimentos relacionados ao Osteossarcoma – uma neoplasia óssea maligna rara, típica
da infância e adolescência, que corre, principalmente, nos ossos longos, úmero e tíbia, em
muitos casos exigindo a amputação do membro afetado. No Brasil, as estimativas para o ano
de 2016, válidas também para 2017, apontam a ocorrência de 600 mil novos casos a cada
ano. Quando há recidiva, a sobrevida fica em torno de 20% em um ano. Sentimentos de
insegurança e vulnerabilidade afetam a realidade psicológica e impactam as atitudes sociais
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e a adaptação à doença das pessoas que enfrentam o câncer. Os fenômenos típicos dessa
doença tendem a gerar acometimentos e sofrimentos não só psicológicos, mas também
físicos semelhantes e constituem um grupo por afinidade.
OBJETIVOS
O objetivo desta investigação foi analisar, a partir do ponto de vista do paciente adultojovem, como é conviver com Osteossarcoma no contexto brasileiro. Interessa como esta
faixa etária gerencia sua doença no dia a dia, para que se conheça mais sobre a qualidade de
vida destes pacientes
MÉTODO
Com base no método hermenêutico ricoueriano, este estudo, de levantamento de dados
em base documental, descritivo, exploratório e interpretativo, tem a tarefa de investigar
sobre a experiência vivida pelos pacientes com Osteossarcoma, que decidiram compartilhar
suas histórias em blogs – oito participantes brasileiros acima de 14 anos de idade com
299 postagens em blogs pessoais, escritos em português do Brasil. A análise ancorou-se
nas seguintes etapas: a) formulação de uma compreensão, a partir de uma leitura inicial; b)
divisão dos textos em Unidades de Significado; c) aglutinação das Unidades de Significado
para formar temas e subtemas; d) comparação destes temas com a compreensão inicial;
e) reflexão sobre os temas e a compreensão inicial; e f ) formulação de um entendimento
compreensivo com o objetivo de tentar revelar novas possibilidades para auxiliar o leitor
a reconfigurar sua própria vida. A análise dos dados gerou três Temas, quatro Subtemas e
quatro Unidades de Análise. Os temas emergidos das narrativas foram: a) Dificuldades de
Acesso (com subtemas relacionados às barreiras ao tratamento e às falhas no serviço de
saúde), b) Barreiras Físicas com subtema voltado para os empecilhos físicos, e c) Barreiras
Atitudinais com subtema viltado para a questão do estigma.
RESULTADOS
Os achados desta pesquisa reforçam que os programas do governo são insuficientes para apoiar
pacientes e famílias. O atraso no diagnóstico e tratamento aconteceram devido a fatores tais como:
distância de centros especializados, condições de transporte e alojamento e disponibilidade
para realização de exames. A demora em ter um diagnóstico conclusivo mostrou ser uma etapa
difícil, gerando angústia frente à espera por um resultado conclusivo. O tempo médio desde o
aparecimento dos sintomas até a chegada a um serviço, que ofereceu o diagnóstico conclusivo,
foi de seis meses. Nos Estados Unidos e na Europa, essa média é bem inferior: de um a três
meses. Parte do atraso no diagnóstico decorreu de falhas burocráticas no serviço de saúde –
principalmente a demora na autorização de exames e procedimentos. Constatou-se que as
políticas de saúde produzem uma subjetividade atrelada à espera. A pessoa que sofre deve ter
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paciência, esperar, ignorar a urgência do seu histórico de câncer e da dor, fazer de conta que o
atraso em um tratamento imediato não significará perder um membro do seu corpo e/ou morrer.
As barreiras oferecidas pelos meios de locomoção são citadas como o principal entrave para os
cuidados com a doença, refletindo uma relação existente entre pobreza e disponibilidade de
transporte. Há ônus tanto para a família nuclear como para amigos e parentes próximos, que
residem nos locais onde o tratamento é oferecido. As repetidas viagens e as longas distâncias
são potenciais estressores em termos de ajustamento psicológico, considerados também
como barreiras para a procura de cuidados adequados. Entretanto, a acessibilidade não se
reduz apenas ao atendimento médico-ambulatorial-hospitalar e aos diversos tipos de exames.
Os comprometimentos físicos demandam acesso facilitado. Muitos pacientes precisam fazer
longos trajetos em estradas irregulares de terra batida, somado ao nível de morbidade física ou
psicológica do paciente – náuseas, fadiga, ansiedade e/ou depressão, que reduzem a tolerância
para viagens, resultando em aflição. A maioria das acompanhantes eram as mães, assinalando
que é a mãe quem reduz a carga horária de trabalho ou se afasta do emprego para ser cuidadora
em tempo integral, independentemente do poder aquisitivo da família. A exclusão social foi
apontada como um dos complicadores ao programa de pós-tratamento, não sendo a distância a
razão única para o atraso às consultas de acompanhamento. Os impactos do tratamento, visíveis
fisicamente – cicatrizes, sequelas, amputações – colaboram com uma visão estigmatizante, que
exerce um papel tóxico em um nível social mais amplo fazendo com que se perpetue o ciclo do
receio da morte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo mostrou que se faz necessária uma assistência mais adequada aos pacientes
com câncer, enquanto pessoas de direito no exercício de sua cidadania. Fontes de apoio
para lidar com os problemas precisam estar disponíveis e acessíveis, oferecendo orientações
rápidas e precisas – ações equitativas, voltadas para a alocação de recursos, ao sofrimento
dos indivíduos enfermos, desvalidos e excluídos, em países desiguais como o Brasil. Os
determinantes da questão social influenciam fortemente as condições de efetivação do
acesso à terapêutica do OS, que alcança sucesso dependendo da oferta de serviços e das
condições de vida adequadas para que a pessoa doente possa realizar seu tratamento.
Então, adoecer com Osteossarcoma significa: movimentar-se logisticamente em direção a
barreiras que envolvem distância, transporte e alojamento; b) lidar com as falhas no serviço
de saúde, tais como atraso no diagnóstico e nos resultados de exames; c) ter que lidar com
empecilhos físicos relacionados a barreiras arquitetônicas e estradas não pavimentadas,
e d) confrontar-se com atitudes estigmatizantes. É urgente que a saúde no Brasil vá além
das macroestruturas do modelo preconizado pela saúde pública, com ações transversais,
que considerem as condições de vida da população no acesso ao diagnóstico e adesão ao
tratamento oncológico, prejudicadas pelo baixo gasto público em saúde.
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO
DE CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Jaqueline Vieira Oliveira (HMAR, Recife, PE, Brasil), Jaqueline Vieira Oliveira (HMAR, Recife, PE, Brasil)

ID: 1456

INTRODUÇÃO
Em 1985, foi proposto um modelo assistencial denominado de Sistema de Assistência de
Enfermagem Perioperatória (SAEP), com o propósito de promover a assistência integral,
continuada, participativa, individualizada, documentada e avaliada, ou seja, a assistência de
enfermagem é uma intervenção conjunta que promove a continuidade do cuidado, além de
proporcionar a participação da família do paciente e possibilitar a avaliação da assistência
prestada1. A prática profissional do enfermeiro busca executar as atividades de forma
humanística, contemplando as necessidades assistenciais e de gerenciamento, o que levou
a enfermeira Wanda de Aguiar Horta, a partir do ano de 1979, iniciar com a Prescrição de
Enfermagem, uma SAE designada para o Centro Cirúrgico (CC), denominada Sistematização
da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). Neste contexto a evolução cirúrgica
e novas descobertas de tecnologias ajudaram a enfermagem a avançar na assistência
Perioperatória2. Observou-se que o jejum é um procedimento que se iniciou a partir das
observações realizadas por Mendelson em 1946, que estabeleceram correlação entre a
alimentação e aspiração pulmonar do conteúdo gástrico, sendo importante salientar que o
jejum no pré-operatório de líquidos e alimentos sólidos durante um período de oito a doze
horas, é frequentemente praticado, tendo por propósito assegurar o esvaziamento gástrico,
evitando a broncoaspiração do paciente
OBJETIVOS
Analisar na literatura a atuação de enfermagem no período perioperatório de cirurgia por
videolaparoscopia
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura nacional, referente à produção na área
de enfermagem em centro cirúrgico (CC) e que tem como propósito sumarizar os estudos
já concluídos na área de interesse. Para tanto foram estabelecidos os seguintes passos:
seleção da questão temática, estabelecimento dos critérios para seleção das pesquisas,
representação das características da pesquisa original, análise dos dados, interpretação
dos resultados e apresentação da revisão. Para seleção dos artigos foram estabelecidos
os critérios de inclusão: artigos publicados pela enfermagem brasileira na área de Centro
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Cirúrgico em periódicos nacionais nos períodos de 2011 a 2016 e indexados nas seguintes
bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO e disponíveis na íntegra on-line. Para a elaboração
da revisão integrativa foram percorridas seis etapas, sobre as quais discorreremos a seguir
na apresentação da construção do processo: A primeira etapa consistiu na formulação
da pergunta norteadora “Qual a atuação da enfermagem no período perioperatorio de
cirurgia por videolaparoscopia?”. Na segunda etapa foram realizadas pesquisas nos bancos
de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e SciELO (Scientific Electronic
Library Online), até 2 de abril de 2017, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): “Enfermagem”, “Assistência Perioperatória” e “Videolaparoscopia”. Na terceira etapa
ocorreu a extração das informações dos artigos para serem incluídas na revisão integrativa
e a elaboração de um banco de dados com as informações pertinentes. Nas quarta e
quinta etapas, avaliaram-se os artigos e discutiram-se os tópicos que emergiram da leitura.
Finalmente, a sexta etapa contemplou a análise dos artigos selecionados. Ressalta-se que
tanto a análise quanto a síntese das informações extraídas dos artigos foram feitas de forma
descritiva, o que viabilizou observar, descrever e classificar as informações com o propósito
de reunir o conhecimento publicado sobre o tema eleito para esta revisão.
RESULTADOS
Dos 161 artigos encontrados, foram excluídos 138, respeitando os critérios de exclusão acima
mencionados na metodologia. Dos 21 artigos nas indexadas, somente 8 deles atenderam
aos critérios de inclusão. A data de publicação variou entre 2011 e 2016, sendo este último
ano o de maior publicações. Nas bases de dados SCIELO foram encontrados 5, 2 no LILACS
e 1 no MEDLINE, totalizando 8 artigos encontrados. Para a segurança do paciente cirúrgico,
a ISC agregou o importante programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” da OMS. Apoiando
essa proposta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil, públicou o
documento: “SÍTIO CIRÚRGICO – Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à
saúde”, no qual estabelece nove indicadores de processo para prevenção deste evento, a ser
aplicado nas instituições brasileiras: 1) o tempo de internação pré-operatória menor ou igual a
24 horas em cirurgias eletivas; 2) a tricotomia com intervalo menor ou igual a duas horas; 3) o
uso de tricotomizador elétrico ou tesoura; 4) a antissepsia do campo operatório; 5) o controle
térmico nas cirurgias colorretais; 6) o controle glicêmico no pós-operatório imediato nas
cirurgias cardíacas; 7) os registros de inspeção das caixas de materiais cirúrgicos, 8) a profilaxia
antimicrobiana em até uma hora antes da incisão e 9) a profilaxia antimicrobiana até 24 horas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfermeiro exerce papel importante na implantação de medidas preventivas de
hipotermia em sala de operação, evitando as complicações que ela ocasiona em recuperação
anestésica, visando à melhoria da qualidade da assistência de enfermagem prestada no
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período perioperatório, maior segurança ao paciente e diminuição de custos hospitalares. A
pesquisa mostrou que na preparação do pré-operatório, transoperatório e pós-operatório
realizada pela equipe de enfermagem, ocorre uma incoerência assistencial, pois para alguns
pacientes a enfermagem contribui de forma positiva para o enfrentamento desse momento
de angústia e cuidar de pacientes cirúrgicos não é um ato simples. O período pré-operatório
é um momento fundamental para avaliar estes pacientes, pois é nele que se realiza a
anamnese e são abordadas as questões relativas ao ato cirúrgico. O paciente cirúrgico no
período pré-operatório pode agregar subsídios para destacar que uma das formas de prestar
assistência é por meio da sistematização da assistência de enfermagem, aliada a uma rotina
de orientações, realizada pelo enfermeiro da clínica cirúrgica.
PALAVRAS-CHAVE
“Enfermagem”, “Assistência Perioperatória” e “Videolaparoscopia”.

CÂNCER DE MAMA MASCULINO COMO DOENÇA OCUPACIONAL:
UM RELATO DE CASO EM OURIVES APOSENTADO
Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary
Costa Rosa Andrade Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos
Pereira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Elisabete Correa Vallois
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1652

INTRODUÇÃO
A ourivesaria inclui a produção de relógios, moedas, filigrana e joias e a inserção ou
trabalho em joias semi-preciosas (SANTOS, 2017). Os principais fatores de risco associados
a essa atividade são a exposição a agentes químicos, questões ergonômicas e o esforço
visual (SANTOS, 2017). No que concerne às doenças profissionais, destacam-se a silicose
e as consequências da hipertermia. O calor é risco físico presente em processos com
liberação de grande quantidade de energia térmica e está presente em várias atividades
como a ouriveraria no momento da fundição. A hipertermia pode ter como resultante
taquicardia, cansaço, irritação, prostração térmica, intermação, prejuízo das funções
digestivas (NR9) e da espermatogênese. O aumento da temperatura dos testículos pode
impedir a espermatogênese, por causar degeneração da maioria das células dos túbulos
seminíferos além das espermatogônias (GUYTON, 2015).A diminuição da espermatogênese
leva a diminuição dos níveis de testosterona e aumento da SHBG, globulina ligadora de
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hormônios sexuais (MARTITTS, 2004). A globulina ligadora dos hormônios sexuais (SHBG)
é uma glicoproteína plasmática ligadora específica dos esteróides sexuais, e não somente a
concentração da SHBG influencia no efeito biológico da testosterona e do estradiol, como
esses esteróides parecem ser os principais reguladores fisiológicos dessa proteína (TEIXEIRA,
2002). Com a redução de níveis de testosterona e elevação de hormônios com atividade
esteroide-símile, haveria estímulo ao desenvolvimento da mama masculina e possível
indução da carcinogênese, em decorrência da exposição ocupacional excessiva ao calor.
OBJETIVOS
Apresentar caso de homem que trabalhou por trinta anos como ourives e que se apresentou
em hospital oncológico no Rio de Janeiro com diagnóstico de câncer de mama; correlacionar
epidemiologicamente a relação exposição ocupacional ao calor, dano testicular e câncer de
mama no homem.
MÉTODO
J.S.S., 63 anos, masculino, negando tabagismo e história familiar de neoplasia de mama
ou em outros órgãos relata que trabalhara cerca de 12 horas diárias como ourives. Negou
história familiar relacionada ao câncer de mama, assim como outras patologias que
aumentassem o risco de ter a doença.Fazia menção a intensa exposição laboral ao calor. Ao
exame apresentava nódulo pétreo de 4 cm retroareolar em mama esquerda.
RESULTADOS
A core biópsia guiada por ultrassonografia foi feita e o exame histopatológico do nódulo em
referência evidenciou carcinoma ductal invasor de mama sem outra especificação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se a relação epidemiológica possível do câncer de mama em homens a exposição
ao calor. Assim, quando da anamnese e tendo em vista a maior agressividade do câncer
de mama em homem, há que se atentar não só a fatores genéticos e de história familiar.
Vale enfatizar no câncer de mama masculino a exposição ocupacional ao calor como em
ourivesaria, indústrias e motoristas. Os testículos se colocam em situação de vulnerabilidade
com possíveis danos a espermatogênese sob exposição ao calor excessivo.
PALAVRAS-CHAVE
Câncer mama homem, ourives
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COMUNICAÇÃO, SANEAMENTO E SAÚDE: ESTUDO DE
PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM
Marcela de Abreu Moniz (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ingrid da Silva Souza
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Joana de Andrade Nobre Ferraz (Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Beatriz Cabral Ledo (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Luanda De Moura Mendes (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Thayná de Oliveira
Moreira (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Mayara Pacheco da Conceição Bastos
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1255

INTRODUÇÃO
A temática socioambiental se configura em um assunto ainda incipiente na área das
ciências da saúde, com centralidade no modelo hegemônico biologicista e epidemiológico
e foco nas doenças transmissíveis. Os cursos superiores das ciências da saúde ainda
proporcionam poucas oportunidades de discussão sobre as relações existentes entre as
questões socioambientais e de saúde e os estudantes e profissionais formados não vêm
demonstrando competências para o enfrentamento e o gerenciamento de riscos em saúde
ambiental. Este fato revela sobre a necessidade de aprofundamento da discussão sobre este
campo em espaços formativos desses profissionais.
OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo identificar a percepção de graduandos de enfermagem
sobre questões de saúde, meio ambiente e saneamento. No contexto da educação em
Enfermagem, o campo da saúde ambiental ainda representa uma nova área de atenção e
de cuidado primário em saúde pelo enfermeiro. Não obstante, a autonomia e a expansão
da atuação do enfermeiro na área da educação ambiental em todos os níveis de ensino
e de assistência à saúde tem se consolidado nas últimas décadas, uma vez que, que tem
se tornado um importante instrumento de trabalho frente aos problemas socioambientais
contemporâneos e seus impactos à saúde pública.
MÉTODO
Trata-se de estudo qualitativo participante com graduandos de enfermagem matriculados
na disciplina Enfermagem em Saúde Pública e Meio Ambiente do curso de graduação em
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus Rio das Ostras no segundo
semestre do ano de 2017. Tal estudo foi conduzido com o emprego da técnica worldcafé
com 09 participantes em setembro de 2017 e da análise de conteúdo de dados. Aplicouse uma estratégia comunicativa baseada na apresentação e problematização das situações
de duas comunidades para conhecimento da percepção inicial e que foi sendo modificada
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no percurso metodológico de ensino. As duas situações foram elaboradas por estudantes
bolsistas que haviam desenvolvido um estudo anterior de diagnóstico socioambiental
nas duas comunidades apresentadas. Esse estudo é parte integrante do projeto ‘Educação
Ambiental e Enfermagem: caminho para a ética, a sustentabilidade e a promoção da
saúde’ do grupo Programa de Educação Tutorial de Enfermagem da Universidade Federal
Fluminense de Rio das Ostras. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o parecer número 1.934.809
em Fevereiro de 2017.
RESULTADOS
Os resultados sugerem que os graduandos identificaram o saneamento básico inadequado
como principal fator desencadeante de diversas doenças transmissíveis e não transmissíveis
nos estudos de casos apresentados, contudo apresentavam conhecimento insuficiente sobre
as relações existentes entre saneamento e saúde. Notou-se que a maioria dos participantes
relacionou o risco de doenças infecto-parasitárias das comunidades estudadas à ausência da
oferta dos serviços de tratamento de água, coleta regular de resíduos sólidos e tratamento de
esgoto sanitário e apenas dois participantes mencionaram o risco de doenças crônicas não
infecciosas, como doenças cardiovasculares, dermatológicas e respiratórias como possíveis
impactos decorrentes da exposição aos agrotóxicos e metais pesados presentes na água e
no solo. Não foi citado o risco de intoxicações agudas e câncer. Havia, também, limitação do
conhecimento de todos os participantes sobre os tipos de doenças infecto-parasitárias que
podem ser desencadeadas pelo consumo de água possivelmente contaminada com origem
de poços subterrâneos. Os participantes desconheciam a drenagem de águas pluviais como
quesito do saneamento e, portanto, não relacionaram o problema das enchentes ao risco de
doenças como leptospirose, infecção pelo vírus Zika, Dengue, febre do chikungunya e febre
amarela. Tais participantes perceberam ao final das discussões que o desinteresse político
em investimento nesse setor produz grandes impactos negativos à saúde pública e que as
ações profissionais de educação ambiental são fundamentais para estimular a mudança de
atitudes das pessoas e das comunidades em relação à participação social para a melhoria
dos quesitos do saneamento. As trocas de idéias, vivências e saberes entre os graduandos
da disciplina e os graduandos bolsistas do projeto possibilitaram a sensibilização de todos
os participantes envolvidos, docente e discentes, não apenas sobre os aspectos de saúde
diretamente impactados pelo saneamento, mas sobre as condições de moradia e de trabalho
e qualidade de vida da população que não dispõe desses serviços ou dispõe de serviços
inadequados. Assim, a estratégia comunicativa em saúde ambiental desenvolvida alcançou
seu objetivo de romper uma prática educativa baseada em uma metodologia meramente
informacional e instrumental e buscou produzir discussões relativas às necessidades
humanas, à percepção e à atitude ambiental em contextos que se estendem pelos territórios
do nível local até o regional e global.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados de percepção inadequada dos graduandos de enfermagem sobre a relação
saneamento-saúde revelam uma formação dedicada ainda ao modelo hegemônico
biomédico. A prática comunicativa buscou colocar o educando como protagonista
do processo de ensino-aprendizagem e, assim, subsidiar a incorporação de valores do
paradigma socioambiental ao cuidado em saúde. No contexto de formação da área da saúde,
depreende-se que processos comunicativos no campo da saúde ambiental devam incluir
metodologias problematizadoras da realidade visando fomentar a motivação e a reflexão do
aluno sobre a necessidade de aplicação do conhecimento sobre questões contemporâneas
atuais socioambientais para a promoção da sustentabilidade e da saúde coletiva.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CUIDADO AO PACIENTE OBESO
ATRAVÉS DO OLHAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Larissa Evangelista Ferreira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane
Sebold (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lucia Nazareth Amante (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1845

INTRODUÇÃO
A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura que traz repercussões à
saúde. Ela é compreendida como um agravo de caráter multifatorial envolvendo desde
questões biológicas às históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas.
Atualmente, a obesidade é reconhecida como uma pandemia e, há algumas décadas,
tem sido apontada como prioridade na agenda das políticas públicas em âmbito nacional
e internacional. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 39% da população
mundial estará acima do peso, sendo 13% obesos. O critério mais utilizado para a definição
da obesidade é o Índice de Massa Corporal (IMC), sendo que indivíduos com IMC ≥ 30kg/
m2 são classificados como obesos. O tratamento da obesidade inicia-se com a mudança no
estilo de vida (reeducação alimentar e prática de atividades físicas), podendo ser associado
o uso de medicações. Porém, quando o tratamento clínico falha, por um período de pelo
menos dois anos, há a opção do tratamento cirúrgico. A obesidade, na maioria das vezes,
vem acompanhando de outras doenças, como hipertensão e diabetes e acarretam limitações
físicas devido ao excesso de peso, tornado o paciente mais dependente para o cuidado,
exigindo inclusive uso de tecnologias específicas.
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OBJETIVOS
Investigar como os profissionais de enfermagem percebem suas práticas de cuidado ao
paciente obeso e quais tecnologias utilizam para promoção do cuidado.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvida de um Hospital
Universitário da região sul do Brasil, escolhido por ser uma unidade de referência para
tratamento cirúrgico da obesidade. A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto a
novembro de 2017. Foram convidados a participar da pesquisa profissionais da equipe de
enfermagem que trabalham nas áreas de laboratório de coleta, serviços de imagem, exames
de alta complexidade, serviço de hemodiálise e hemodinâmica. Optou-se por profissionais
dessas áreas pelo fato de realizarem atendimentos com características mais pontuais,
com rotinas diferenciadas das unidades de internação. A coleta dos dados ocorreu através
de entrevista semi-estruturada, sendo constituída por perguntas relacionadas de perfil
profissional, e questionamentos sobre como cuidam das pessoas com excesso de peso, e
quais as possíveis tecnologias de cuidado, experiências, conhecimentos e práticas de cuidado
de enfermagem à pessoa obesa. As entrevistas foram gravadas em aparelho digital de voz e
posteriormente, transcritas na íntegra. Os dados coletados foram organizados, analisados e
categorizados por meio da proposta da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) que se divide
em pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação. Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSC, número
do Parecer: 1.631.404.
RESULTADOS
Participaram deste estudo 17 profissionais de enfermagem, sendo oito enfermeiras, oito
técnicos de enfermagem e um auxiliar de enfermagem. A idade dos participantes era entre
27 e 52 anos, havendo predominância de participantes do sexo feminino (83%). Após a
análise dos dados coletados emergiram três categorias temáticas: Rotina das atividades
da enfermagem; Conhecimento para o cuidado do paciente obeso e Estrutura física e
tecnologias para o cuidado do obeso. Rotina das atividades da enfermagem: os profissionais
relatam mudanças nas rotinas das atividades para proporcionar um cuidado qualificado
ao paciente obeso, tais como necessidade maior número de profissionais para auxiliar
no transporte e movimentação durante os procedimentos e também maior demanda
de tempo para executar alguns procedimentos, devido às alterações físicas ocasionadas
pela obesidade que ocasionam algumas dificuldades de manuseio e dificuldade técnica
para o procedimento. Conhecimento para o cuidado do paciente obeso: os profissionais
reconhecem as particularidades do paciente obeso e os maiores riscos que estes estão
sujeitos ao se submeterem a determinados procedimentos e demonstram preocupação em
dispensar cuidados específicos para minimizar tais problema. Estrutura física e tecnologias
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para o cuidado do obeso: a falta de estrutura física adequada e aparatos tecnológicos
específicos para o paciente obeso, foram colocações importante da equipe enfermagem.
Os participantes consideram que o espaço físico, na maioria das vezes não é adequado, o
que dificulta a prestação de cuidados. As tecnologias, quando disponíveis também estão em
número reduzido, não sendo em quantitativo o suficiente para atender a população com
excesso de peso que busca atendimento no serviço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que a alta prevalência da obesidade tem elevado o número de sujeitos
que buscam os serviços de saúde, torna-se importante a realização de estudos que buscam
investigar as práticas de cuidado ao paciente obeso. Em nenhuma das falas dos participantes
da pesquisa percebem-se considerações preconceituosas em relação ao atendimento ao
paciente obeso, mas a equipe reconhece que as dificuldades poderiam ser minimizadas através
das adequações na estrutura física e maior disponibilidade de tecnologias para a execução
do cuidado. Espera-se que os resultados deste estudo estimulem o desenvolvimento de
novas pesquisas, especialmente no Brasil, que apresenta uma produção científica incipiente
sobre cuidado ao paciente obeso nos diversos segmentos da Rede de Atenção à Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Obesidade; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem

DEBATENDO O ENSINO DO CONTROLE DE INFECÇÕES NOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Aline Massaroli (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Jussara Gue Martini (Universidade
Federal Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rodrigo Massaroli (UNIVALI, Itajaí, SC, Brasil), Júlia Valéria V.
de Oliveira Bitencourt (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Mariely Carmelina Bernardes
Fornari (Fundação Hospitalar São Lucas , Cascavel, PR, Brasil)

ID: 1476

INTRODUÇÃO
As infecções relacionadas à assistência à saúde, tornaram-se nas últimas décadas um
importante problema de saúde pública mundial, que vem se intensificando com a
problemática da resistência microbiana. Todos os membros da equipe de saúde são
reconhecidos como essenciais para a prevenção e controle de infecções relacionadas
à assistência à saúde, todavia, a equipe de enfermagem é reconhecida como um dos
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principais elementos que pode contribuir para o sucesso deste processo, uma vez que
são os profissionais que permanecem a maior parte do tempo com o paciente, além de
desenvolver a coordenação das unidades e ter uma visão global dos riscos aos quais os
pacientes estão expostos nos serviços de saúde(1-2).Nesta perspectiva, entende-se que
os profissionais de saúde precisam conhecer e compreender as questões relacionadas à
prevenção e ao controle das IRAS, estando preparados para uma atuação profissional com
ênfase na prática de promoção da saúde e prevenção de agravos, considerando que este
é um assunto de grande relevância e impacto social, reconhecido mundialmente como tal
e presente em todos os níveis (primário, secundário ou terciário) e locais (instituições de
menor ou maior complexidade ou cuidados domiciliar) de assistência à saúde.
OBJETIVOS
Identificar a opinião de profissionais com expertise em prevenção e controle de infecções
relacionadas à assistência à saúde sobre o ensino das competências para à prevenção
e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde nos cursos de graduação em
enfermagem no Brasil.
MÉTODO
Foi realizado um estudo misto, por meio da técnica Delphi, que é conhecida por estruturar
um processo de comunicação sistemática, controlada pelo pesquisador, permitindo que
os experts recebam feedbacks acerca das opiniões expostas, recolocando suas opiniões e
respondendo as entradas dos demais participantes, permitindo que ao final das rodadas
se alcance o consenso do problema em questão. Participaram do estudo 31 enfermeiros e
oito médicos brasileiros com expertise em prevenção e controle de infecções relacionadas
à assistência à saúde. A coleta de dados foi desenvolvida em quatro rodadas interativas e
sequenciais, no período de agosto de 2015 até fevereiro de 2016. Os dados qualitativos
foram analisados por meio da análise de conteúdo e os quantitativos, a partir da estatística
descritiva. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
sob parecer 818.839/2014.

RESULTADOS
Dentre os principais elementos evidenciados pelos experts em prevenção e controle
de infecções relacionadas à assistência à saúde, emergiu à necessidade dos cursos de
graduação em enfermagem incluírem de modo efetivo o ensino da prevenção e do
controle de infecções enquanto competência do enfermeiro generalista, que se movimenta
em todos os serviços e equipes da rede de atenção à saúde. Além disso, se reconhece a
influência que os profissionais de saúde, que atuam nos serviços onde os estudantes
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realizam suas atividades teórico-práticas e estágios, exercem sobre o processo de formação
destes futuros profissionais, sendo necessários que os serviços de saúde compreendam sua
corresponsabilidade para com a formação dos novos profissionais, oferecendo as condições
adequadas para o desenvolvimento das melhores práticas(3). O professor que acompanha
o estudante nos laboratórios e nos serviços de saúde, acabam sendo considerados como
modelos de profissionais para os estudantes, sendo fundamental que todo o corpo docente
esteja sensibilizado para esta problemática, para que as experiências dos estudantes estejam
amparadas nos pressupostos das práticas de prevenção e controle de infecções relacionadas
à assistência à saúde(4). Um elemento que foi considerado como primordial para o sucesso da
compreensão e consolidação dos conhecimentos acerca desta temática pelos estudantes é a
presença de um professor especialista na área, que auxilie o corpo docente na abordagem do
tema nas diversas disciplinas ao longo do curso de graduação. Acredita-se que um professor
especialista tenham condições de criar melhores oportunidades para o desenvolvimento
deste assunto com os estudantes. Quanto as característica das estratégias de ensino,
evidencia-se a necessidade de um ensino pautado nas premissas da prática reflexiva, que
instigue o estudante a um constante processo de análise e reflexão de suas vivências e
experiências, resignificando-as e identificando maneiras de aprimorar suas ações(5). Um
ponto que não houve consenso entre os expertes foi a abordagem do tema por meio de
uma disciplina específica ou como um tema transversal do currículo, as argumentações para
ambas as alternativas questionam que apenas uma disciplina em um momento pontual do
curso não seria suficiente para que o estudante compreenda a complexidade e amplitude
do tema, do mesmo modo, que a abordagem transversal muitas vezes acaba sendo muito
diluída ao longo do curso, não favorecendo que o estudante compreenda o tema de um
modo integral, identificando a inserção e relação do mesmo com a prática do enfermeiro.
Umas das possibilidades seria mesclar as duas formas de abordagem do tema, ou ainda,
buscar novas alternativas e desenhos curriculares que permitam o desenvolvimento destas
competências pelos futuros enfermeiros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os participantes deste estudo reconhecem a importância do ensino da prevenção e
do controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, nos cursos de graduação
em enfermagem, para que a formação dos enfermeiros generalistas englobe os temas
essenciais para uma atenção à saúde integral, resolutiva e não cause danos desnecessários
aos pacientes. Ainda, para abranger a complexidade dos elementos que se interligam para
a formação profissional, o ensino deve pautar-se em estratégias pedagógicas que instiguem
a reflexão no estudante, estimulando-o a desenvolver o pensamento crítico. O estudo pode,
ainda, promover o debate sobre o ensino da prevenção e controle de infecções relacionadas
à assistência à saúde, destacando sua grande importância para que se consiga fortalecer e
qualificar a formação dos enfermeiros generalistas, além disso, torna-se possível vislumbrar
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novas alternativas para o desenvolvimento de distintas inovações curriculares para a
graduação em enfermagem, buscando o desenvolvimento e a consolidação de um ensino
crítico e reflexivo, que favoreça a formação de profissionais autônomos e resilientes, com
capacidade para identificar situações de risco e intervir precocemente evitando a ocorrência
de danos desnecessários aos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Controle de infecções; Ensino superior.

ESTUDO DE CASO NA PESQUISA QUALITATIVA: IMPLANTAÇÃO
DE SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO EM UMA EMPRESA DO
SUL DO BRASIL
Ana Carla Guimarães Veríssimo (Enfermeira. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Olga Regina Zigelli Garcia (Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Martinhago Borges Fernandes (Enfermeira. Doutoranda em
Enfermagem – Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC. Professora da Universidade do Sul de Santa Catarina –
Unisul, Florianópolis, SC, Brasil), Murielk Motta Lino (Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem – Universidade Federal
de Santa Catarina- UFSC. Enfermeira da Empresa Eletrosul Centrais Elétricas de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Vitória Regina Petter Gregório (Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gláucia Martinhago Borges Ferreira de Souza (Bacharel em Direito.
Mestranda da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina - UNESC. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, Criciúma, SC, Brasil)

ID: 1830

INTRODUÇÃO
Para a mulher poder exercer os dois papéis, a saber, no trabalho e na maternidade
concomitantemente, ela precisa do apoio de todos que a cercam, como família, amigos,
a sociedade e a própria empresa na qual trabalha1. Levando em conta os preconceitos
sociais e a necessidade de retorno ao trabalho após o término da licença-maternidade,
em 2010 o Ministério da Saúde brasileiro iniciou uma ação intitulada mulher trabalhadora
que amamenta, dentre as estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno, públicou uma nota técnica incentivando a implantação de salas de apoio à
amamentação em empresas públicas e privadas, onde as trabalhadoras pudessem fazer a
ordenha do leite materno e armazenamento em ambiente privativo, seguro e com todos os
materiais necessários, sem interferência na sua jornada de trabalho2. Os gestores apontam
dificuldades para a implantação das salas de apoio à amamentação, tais como: o espaço
físico necessário, adaptações de espaços compartilhados, problemas financeiros, pouca
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demanda de mulheres, dúvidas sobre a responsabilidade da implantação ser da própria
empresa ou do governo. Em contrapartida os mesmos apontam como benefícios que o
gasto necessário para tal investimento, além de contribuir muito para a imagem da empresa
perante corporações3. Desde o início deste trabalho até os dias de hoje, o Brasil possui 209
salas de apoio à amamentação certificadas pelo Ministério da Saúde, sendo que somente
duas destas se localizam no Estado de Santa Catarina.
OBJETIVOS
Descrever a operacionalização e identificar a contribuição da sala de apoio à amamentação
na perspectiva das mulheres trabalhadoras da Eletrosul e de seus respectivos gestores.
MÉTODO
Este estudo foi originado do Trabalho de Conclusão de Curso de uma das autoras, de
Graduação de Enfermagem, da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, em 2017.
Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. O estudo de caso é um método utilizado
em estudos que pretendem investigar questões de eventos inseridos no contexto da
vida real, dentre os seus propósitos está preservar o caráter único do objeto estudado e
descrever a situação aplicada do contexto na qual será feita a pesquisa. Refere-se a um
estudo sobre a implantação da Sala de Apoio ao Aleitamento Materno, tendo como local a
Empresa Eletrosul Centrais Elétricas de Santa Catarina, em Florianópolis-SC. A implantação
foi idealizada pelo Comitê de Gênero e Raça da Eletrosul, criado em 2008 e destinado à
implantação de iniciativas de equidade e gênero na empresa e políticas incentivadoras.
Os participantes do estudo foram trabalhadoras usuárias da sala, profissionais de saúde e
gestores envolvidos na implantação. Foi utilizada a triangulação de dados, com entrevistas
com roteiro semiestruturado para cada tipo de participante e análises documentais (Controle
de Insumos, Controle de Acesso à sala, Procedimento Operacional Padrão e Controle de
Estocagem de Leite Humano). Para a análise de dados foi utilizada a Análise de Conteúdo,
constituído por três fases: pré-análise, exploração do material e interpretação. O presente
estudo considerou as determinações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Foi considerada também a aprovação
dos Comitês de Ética em Pesquisa da instituição, parecer Nº 71022017.0.0000.0101.
RESULTADOS
A sala de apoio à amamentação foi inaugurada em dezembro de 2015. E certificada pelo
Ministério da Saúde. O funcionamento da sala ficou de responsabilidade da equipe de saúde
composta pela enfermeira, dois médicos e um técnico de enfermagem, que permanecem
à disposição das mulheres com dúvidas sobre o procedimento de retirada do leite e/ou
funcionamento da sala. A participação ativa da Enfermagem foi um dos pilares do sucesso de
implantação e do sucesso desta empresa em promover, proteger e apoiar a amamentação.
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Todos os envolvidos percebem a importância da amamentação, mas torna-se um desafio
dentro dos locais de trabalho. A empresa apoia a mulher trabalhadora que amamenta, através
da implantação da sala de apoio à amamentação e aderência ao Programa Empresa Cidadã
que aumenta a licença-maternidade para 180 dias. Houve resistência ao início do processo
de implantação, por receio de desuso da sala, mas foi desconstruído ao longo do tempo. As
trabalhadoras demonstraram satisfação ao serem apoiadas. Não foi detectado uma queda
da produtividade das mulheres enquanto utilizavam a sala. O custo da implantação foi de
5.401,55 reais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso foi o método adequado para conhecer os benefícios advindos da sala de
apoio à amamentação e descrever o processo de implantação dentro do seu contexto real.
A implantação deste tipo de sala foi considerado financeiramente viável para a empresa.
Os benefícios revelados para a mulher trabalhadora que amamenta foram de continuidade
do aleitamento materno, conforto para ordenha das mamas da lactente e bem-estar na
atividade laboral. Os benefícios também se refletem na empresa, destacando-se a imagem
positiva da mesma frente à sociedade e satisfação de seus empregados. Atestamos que a
inexistência desta estrutura faz com que trabalhadoras lactantes precisem pedir licença
para utilizar o banheiro, local frio e inóspito, para esvaziar as mamas a fim de evitar dor e
constrangimento caso haja vazamento do leite materno na roupa após horas de trabalho e
também o ingurgitamento mamário, que pode evoluir para uma mastite, o que levaria ao
absenteísmo no trabalho.
REFERÊNCIAS
1. SILVA, R. A educação das crianças e a relação escola – família: um estudo de gênero
com mães trabalhadoras. 2014. 66 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Lisboa.
2. Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. Guia para implantação de salas de apoio à amamentação
para a mulher trabalhadora. Brasília: MS, 2015.
3. FERNANDES, VMB. Salas de apoio à amamentação: conhecimento de gestores de empresas
públicas e privadas com vistas à sua implantação. 2015. 188p. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis,2015.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho feminino. Aleitamento materno. Sala de Apoio à amamentação. Estudo de caso.
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O EFEITO DA DEVASTAÇÃO AMBIENTAL NA SAÚDE HUMANA
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Nathalia Freitas dos Santos (UFMS, Campo Grande, MS, Brasil), Luciana Contrera (UFMS, Campo Grande, MS, Brasil),
Ana Paula de Assis Sales (UFMS, Campo Grande, MS, Brasil), Priscila Fiorin (UFMS, Campo Grande, MS, Brasil)

ID: 1286

INTRODUÇÃO
É incontestável o fato de que existe um processo de destruição ambiental acelerado no
âmbito global. Nesse sentido é complacente dizer que várias áreas de atuação devem se unir
para que esse assunto seja discutido e que possa existir compreensão do tema, bem como
estratégias para combater esse dano ao meio ambiente e melhorar as condições de vida da
população mundial. Vargas e Oliveira (2007) pontuam que na enfermagem, por exemplo,
ainda é incipiente o engajamento desse profissional em ações que visem à saúde ambiental,
apesar da existência de um documento elaborado pelo Conselho Internacional de Enfermeiras
(CIE) que ressalta o papel da enfermeira e de suas associações, que como educador em saúde
deve alertar a população sobre os perigos que a devastação do meio ambiente pode trazer
para a saúde. Como as ações de preservação ambiental são instrumentos de proteção da
saúde, devem ser entendidas como um dever do Estado e um direito de todos, segundo a
Agenda 21 Brasileira. No cenário internacional, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a
Organização Pan-Americana da Saúde criaram o conceito de Atenção Primária Ambiental
(APA), que é uma estratégia de ação ambiental, basicamente preventivista e participativa
em nível local, que reconhece o direito do ser humano de viver em um ambiente saudável
e adequado, e a ser informado sobre os riscos do ambiente em relação à saúde, bem-estar e
sobrevivência, ao mesmo tempo em que define suas responsabilidades e deveres em relação
à proteção, conservação e recuperação do ambiente e da saúde. Santos, Silva e Azevedo (2015)
inferem ainda que a política de saúde no Brasil (SUS) possui em seu arcabouço os princípios
de universalidade, integralidade e equidade, constituindo-se como um ponto central da
preocupação com o processo gradual de melhoria da qualidade de vida da população.
Este sistema busca prestar uma assistência à população a partir do modelo de promoção e
prevenção da saúde, na tentativa de determinar ou condicionar o aparecimento de doenças;
proteger a saúde da população, com ações específicas para prevenir riscos e exposições às
doenças e agravos à saúde; e desenvolver ações de restabelecimento da saúde. Thomasi
(2011) instrui que é certo que o conceito de meio ambiente e saúde são indissociáveis, tanto
que a norma legal assim prevê, já que o meio ambiente vai influenciar na qualidade de vida
das pessoas e consequentemente determinar quem vai ter uma boa saúde ou não. Por sua
vez o conceito de saúde diz respeito a uma série de fatores que determinam o bem estar do
indivíduo, englobando o meio ambiente
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OBJETIVOS
Analisar a produção científica acerca do conhecimento do profissional enfermeiro no
tocante aos efeitos que a devastação ambiental tem no seu meio e a importância da
sustentabilidade para manutenção da saúde do indivíduo na atenção primária. Espera-se
com este estudo contribuir com o debate, por meio da apresentação do tensionamento
entre os encaminhamentos que têm sido dados aos estudos sobre a temática e as demandas
efetivas advindas desse contexto de crise ambiental e os benefícios
MÉTODO
Estudo de revisão integrativa com abordagem qualitativa no qual se utilizou para a análise
dos dados o referencial teórico-metodológico da análise de conteúdo de Bardin (Bardin,
2011). Optou-se por esta análise, pois se compreende como um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens. Sendo uma pesquisa de revisão integrativa, a mesma foi
desenvolvida em seis etapas: construção da pergunta norteadora; busca ou amostragem da
literatura; coleta de dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos resultados; e
apresentação da revisão integrativa.
RESULTADOS
Dos artigos selecionados houve predomínio no tipo de pesquisas qualitativas empregadas
em cinco estudos, seguido de pesquisa descritiva utilizada em um estudo, sendo um
referente a estudo de caso do tipo exploratório e um estudo como revisão teórico-filosófica.
Da análise de conteúdo emergiram duas categorias, a saber: a importância do cuidado com
o meio ambiente para a saúde primária e a educação ambiental como ferramenta para
evitar agravos de saúde. Os resultados permitiram uma discussão a respeito de como a área
ambiental está pouco assistida na saúde em nível nacional e internacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na construção deste trabalho percebeu-se que os autores trouxeram nas suas conclusões,
que em sua grande maioria os seres humanos não estão culturalmente preparados para
abrir mão de ganhos para proteger o ambiente porque não observam e/ou não tem
essa visão futurística em relação aos agravos á saúde que podem ter como prevenção a
preservação do meio ambiente. Conclui-se com este estudo que são escassas as pesquisas
publicadas na área da saúde, sobre o assunto, observa-se a predominância de pesquisas
qualitativas, do tipo descritivo, incluindo os estudos documentais. Referente aos sujeitos/
população predominaram os enfermeiros devidos á pesquisa nas bases de dados ter incluído
a profissão para contexto. Contudo foi observado que quando é pesquisada a questão de
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saúde ambiental é muito comum que tenha esse profissional predominante, e na leitura é
avaliado que esse individuo, é escolhido devido ao seu vinculo com a comunidade. Destacase a necessidade de fortalecer a conscientização dos profissionais enfermeiros e para isso
usar como ferramenta as Diretrizes Pedagógicas Nacionais profissão, ou seja, dar ênfase
durante a formação acadêmica á educação ambiental para o fortalecimento do papel do
enfermeiro como educador em saúde na atenção primária, prioritariamente.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde ambiental; enfermagem; atenção primária

OS IMPACTOS DA TERAPIA QUIMIOTERÁPICA E AS IMPLICAÇÕES
PARA A MANUTENÇÃO DO CUIDADO. UM ESTUDO DE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Joel Lobato da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Silvio Éder Dias da Silva (Universidade Federal
do Pará, Belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Araújo (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Natasha Mariana
Farias da Cunha (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Arielle Lima dos Santos (Universidade Federal do
Pará, Belém, PA, Brasil), Yasmin Martins de Sousa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Adriana Alaíde
Alves Moura (Universidade Federal Do Pará, Belém, Pa, Brasil), Amanda Leticia dos Santos Ferreira (Faculdade
Integrada Brasil Amazônia Fibra, Belém, PA, Brasil), Joyce Lobato da Costa (Universidade Estadual do Para, Belém, PA,
Brasil), Roseneide dos Santos Tavares (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil)

ID: 1682

INTRODUÇÃO
Quando o câncer está instalado podemos recorrer a várias terapêuticas, como quimioterapia,
radioterapia, cirurgia, hormônioterapia e imunoterapia(1). Com o advento da medicina
moderna e o investimento em massa em novas técnicas e fármacos chegamos há vários tipos
de tratamento para o câncer, no entanto, o tratamento oncológico tem várias ramificações,
porém, a quimioterapia é a que possui maior incidência de cura e a que mais aumenta a
sobrevida dos portadores de câncer (2). No tratamento quimioterápico o principal objetivo se
resume em diminuir a chance do crescimento desordenado das células, tumores e mutações
genéticas, dessa forma diminuindo significativamente a chance da doença progredir (3).
Quando não há mais possibilidade de cura temos a terapia paliativa, a quimioterapia não
influencia a sobrevida da pessoa, pois quando usamos esse critério de tratamento o paciente
não possui o prognostico de sobrevida (4).
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OBJETIVOS
O estudo tem por objetivo compreender os impactos da terapia quimioterápica, as
implicações para a manutenção do cuidado e analisar as representações sociais desses
pacientes.
MÉTODO
Para trabalharmos os aspectos representações sociais, nessa pesquisa foi adotado o estudo
de caráter descritivo de cunho qualitativo, adotando como suporte teórico a Teoria das
Representações Sociais (TRS), pois, quando estudamos sobre as TRS observamos que a
mesma se encontra aplicada na tese da psicanálise de Moscovici, aonde o mesmo apresenta
o fenômeno da absorção da ciência pelo senso comum, que através da comunicação,
e da linguagem (5). O estudo foi realizado no ambulatório quimioterápico do Hospital
universitário João de Barros Barreto aonde os sujeitos da pesquisa foram 26 pacientes
que estão em tratamento quimioterápico, sendo atendidos na UNACON (Unidade de
Alta Complexidade em Oncologia) localizado na cidade de Belém do Para, sendo incluído
mulheres e homens, diversos tipos de câncer, sem exclusão de idade, que atualmente
encontram-se em tratamento quimioterápico. A pesquisa obedeceu a todos os critérios de
um projeto de pesquisa desenvolvido em um Hospital de Ensino e Pesquisa, passando por
uma análise interna dentro do Hospital, posteriormente foi aprovada no Comitê de Pesquisa
do Hospital Barros Barreto no dia 23/06/2015, com o número do parecer 1.119.886.
RESULTADOS
Durante o estudo percebemos a necessidade de discutir junto a família a melhor terapêutica,
além dos riscos e complexidade do tratamento, por isso, muitos acreditam que lidar com os
pacientes pode ser uma tarefa difícil (1). A compreensão sobre os significados e sentimentos
dos pacientes dentro do processo de tratamento é necessária para a construção da confiança
sobre o enfrentamento e possibilidade de cura, alcançando a desconstrução de imaginários
e representatividades de sentimentos negativos e medo de morte (4). Sendo que, vivenciar
a doença torna-se um evento social expressivo que desencadeia modificações no âmbito
das relações da pessoa e no cotidiano da família e sociedade, principalmente quando não há
sucesso na terapêutica (3). Pela própria condição de saúde do paciente, ele é instruído a evitar
determinadas ações, o que reduz a interação com as pessoas e os priva de suas atividades
de vida diária, por vezes, causa medo diante da doença, estigma relacionado as suas
progressões e dificuldade na adesão ao tratamento, o que pode se refletir em sentimentos
negativos tais como raiva, tristeza, depressão e abandono (3). Quando falamos em câncer
como uma doença em si, percebemos que a terapêutica do tratamento pode acarretar
problemas físicos, emocionais, psicossociais e alterar suas atividades de vida diárias, dessa
forma interferindo em sua autonomia e liberdade (5). A família como suporte terapêutico
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é o primeiro elo representativo em que o ser humano se insere e interage responsável pela
construção de sua característica social, sendo assim, a principal rede de relações, responsável
pela concretização da identidade, sendo os seus sentimentos apreendidos que influenciarão
em suas próprias representações sobre a vida e o adoecer, sendo dessa forma a família
importante na promoção e manutenção de saúde frente ao enfrentamento do câncer (4).
Por si só, a família dentro do contexto do tratamento do câncer, é a estrutura mais fidedignas
de todas as vivencias do paciente, condição essa responsável pelo conhecimento de todos
os hábitos do adoecido, assim, a desestruturação da mesma levará ao rompimento desse
cuidado, acarretando na pouco ou ineficiente adesão ao tratamento (6). As Representações
Sociais têm como função a orientação da comunicação e conduta, essa como função social;
proteção da identidade social, identificada como função afetiva; e a familiarização com
o novo, esse último como função cognitiva. A função citada por último tem uma intima
relação com dois processos fundamentais que são: a ancoragem e a objetivação, ou seja,
a naturalidade na formação que uma figura reproduz um determinado conceito trazendo
para realidade (6). O paciente dotado do saber do senso comum ou saber ingênuo, natural,
diferenciando-se do conhecimento reificado ou erudito, mas é tida como um objeto de
estudo igualmente legítimo devido à sua importância na vida social e à elucidação que
possibilita dos processos cognitivos e das interações sociais (6).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo evidenciou o quanto é necessário compreender as representações dos sujeitos
em tratamento quimioterápico, reconhecendo, dessa forma, sua complexidade. Com isso,
podemos verificar o fenômeno da absorção da ciência pelo senso comum. Durante o estudo
observamos que a quimioterapia é o mais eficaz dentre outros tratamento, mas percebemos
que os entrevistados colocam que o otimismo tem total influencia no decorrer de sua
caminhada rumo a uma melhor qualidade de vida. A família foi descrita como sendo um
aporte maior no enfrentamento, relação tal descrita nas falas dos pacientes, foi observada
que a figura do familiar é de imensa importância, tendo em vista que, são personagens
responsáveis pela adesão desse paciente ao tratamento. Percebemos que apesar do familiar
possuir o conhecimento do meio comum expresso através da representatividade do universo
reificado, devemos entender que através da representação social dele o mesmo transformase em cuidador.
PALAVRAS-CHAVE
Quimioterapia, Enfermagem oncológica, Representações Sociais
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PERCEPÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE SAÚDE,
AMBIENTE E TERRITÓRIO
Marcela de Abreu Moniz (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Layla Corrêa Linhares
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ingrid da Silva Souza (Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, Rj, Brasil), Joana de Andrade Nobre Ferraz (Universidade Federal Fluminense, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), Karim do Val Alonso (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Mayara
Pacheco da Conceição Bastos (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Raila Neumann
Pacheco (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Beatriz Cabral Ledo (Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

ID: 1270

INTRODUÇÃO
A saúde ambiental é um importante campo de conhecimento da saúde pública que vem
se destacando nas últimas décadas devido às diversas questões complexas que permeiam
as relações entre as condições e os fatores ambientais, o território, a saúde e a qualidade de
vida humana. Na atual conjuntura mundial, torna-se imprescindível a adoção de práticas
transdisciplinares em saúde ambiental que integrem o serviço, a comunidade e a universidade
durante a formação dos profissionais de saúde. Tais medidas devem abrir espaços para que
as equipes de saúde tenham entendimento crítico das condições de vida, ambientais e de
trabalho e da forma que estas influenciam no processo saúde- doença no território e adotem
ações de educação ambiental e popular em saúde nos espaços comunitários.
OBJETIVOS
Conhecer a percepção de equipes de saúde da família de um município da baixada litorânea do
estado do Rio de Janeiro sobre questões de saúde e ambiente relacionadas aos territórios locais.
MÉTODO
A investigação-ação foi realizada por meio da aplicação das técnicas fotovoz e grupos focais
com profissionais de duas Unidades de Saúde da Família do município de Casimiro de Abreu,
Rio de janeiro e graduandos bolsistas de enfermagem da Universidade Federal Fluminense,
campus Rio das Ostras, totalizando 28 participantes (16 profissionais e 12 alunos) durante
o período de fevereiro a maio do ano de 2017. Nos grupos focais os participantes puderam
expor suas justificativas sobre cada foto exposta e, em seguida, assinalaram em um painel
suas opiniões e impressões. Após análise das fotos, o grupo escolheu apenas um problema
ambiental prioritário. Uma análise estrutural dos problemas priorizados pelas comunidades
esquematizou a relação causa-efeito-intervenção com base no Protocolo para Avaliação
Comunitária de Excelência em Saúde Ambiental. Os dados foram submetidos à análise
de conteúdo na modalidade temática. Esse estudo está vinculado ao projeto de pesquisa
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intitulado Educação Ambiental e Enfermagem: Caminho para a ética, a sustentabilidade e
a promoção da saúde pelo Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação, que
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Pesquisa da Universidade
Federal Fluminense sob o parecer número 1.934.809 em Fevereiro de 2017.
RESULTADOS
Os resultados sobre os problemas locais de saúde e ambiente percebidos como prioritários
pelos participantes foram categorizados em: Fatores condicionantes de políticas públicas;
fatores condicionantes individuais e coletivos; estado de saúde ambiental e possíveis
intervenções. Os profissionais notaram que se tratando de gestão pública, há falta de
investimentos na ampliação da oferta de serviços públicos relacionados ao saneamento
(coleta regular de lixo, esgoto sanitário e tratamento de água). Os participantes de ambas
as comunidades também informaram sobre o baixo nível de escolaridade e o baixo nível
socioeconômico da maior parte das populações locais como fatores individuais/ coletivos que
influenciam na percepção e nas atitudes populares para a busca da minimização dos riscos
ambientais locais que impactam na saúde humana. Em Barra, o estado de saúde ambiental
analisado foi: Risco elevado de doenças virais causadas por artrópodes (Dengue, Zika e
Chikungunya); Exposição a verminoses por contato direto com o solo contaminado; Risco
de criptococose; Risco de acidentes, quedas, por problemas de infraestrutura e ausência de
pavimentação nas ruas. Em Rio Dourado, houve percepção analítica sobre risco elevado de
doenças infectoparasitárias, Risco elevado de doenças crônicas como neoplasias, doenças
respiratórias, e risco de poluição do Rio Dourado e dos mananciais da serra de Casimiro com
consequente redução da disponibilidade hídrica local. As possíveis intervenções sugeridas
foram: necessidade de fiscalização pelos órgãos municipais, estaduais e federais para
monitoramento do aspecto bacteriológico, parasitário, físico-químico e toxicológico da água
de nascentes, rios e poços para consumo; ampliação do investimento público na melhoria
da condição ecológica dos rios, a partir da canalização das águas pluviais e drenagem das
águas que deságuam nos rios com limpeza e medidas de controle de lançamentos de dejetos
humanos para proteção das águas subterrâneas; Necessidade de organização e liderança
comunitária; Necessidade de organização e participação social nos espaços de tomada de
decisão (conselhos e conferências de saúde e meio ambiente) sobre as questões de água
e esgoto; Necessidade de ações de educação popular socioambiental para aumentar o
nível de conhecimento das comunidades e capacitá-los para a vigilância em saúde local e
notificação aos órgãos públicos responsáveis nas diversas instâncias federativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a preocupação da maioria dos profissionais das equipes de saúde da família
estava relacionada ao problema do saneamento ambiental inadequado e seus riscos à saúde
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das comunidades locais. Ademais, as práticas profissionais não estavam direcionadas para
a realização de ações de promoção da saúde e medidas mitigatórias que contemplassem
a minimização deste problema ambiental e há lacunas de conhecimento dos profissionais
sobre a complexidade dos problemas locais. Este fato revela a necessidade da realização
de atividades de educação permanente que contribuam para o empoderamento de
profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre questões contemporâneas de saúde,
ambiente e sustentabilidade que perpassam as vulnerabilidades ambientais e as demandas
de saúde nos territórios locais.

PERCEPÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E COMUNICAÇÃO SOBRE
VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA E DA
DENGUE
Marcela de Abreu Moniz (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Victoria de Freitas Pereira
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Miriellen Bueno da Silva (Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Laís de Souza (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Sandro Henrique Ribeiro (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rosenir de Oliveira
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Angélica Pinto da Silva (Secretaria Municipal de
Saúde de Casimiro de Abreu, Rio d Janeiro, RJ, Brasil), Glória Maria de Oliveira Magalhães (Secretaria Municipal de
Saúde de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1261

INTRODUÇÃO
O cenário brasileiro carece de propostas científicas inovadoras que valorizem e estimulem o
compromisso e o engajamento de diferentes atores sociais em ações de vigilância e controle
social de determinantes ambientais da saúde e de situações de surtos e epidemias de doenças
e agravos à saúde. O desconhecimento da existência e comportamento dos sorotipos virais
circulantes no país, da resposta e magnitude das possíveis manifestações neurológicas e da
microcefalia em decorrência da infecção pelo Zika e a magnitude da situação epidemiológica
dos casos de Dengue demandam um estado de alerta por parte de toda a sociedade. O
conhecimento adequado da população e dos profissionais da Estratégia Saúde da Família
sobre infecção pelo Vírus Zika e da Dengue poderá contribuir para a adoção de ações de
prevenção e vigilância de riscos ambientais locais relacionados à proliferação vetorial, de
manifestações clínicas suspeitas e de morbidades correlacionadas que colaborem com a
gestão dos setores de saúde e ambiente para controle destas doenças.
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OBJETIVOS
Caracterizar, de modo participativo, cenários de riscos ambientais e desenvolver ações de
comunicação popular e educação permanente sobre prevenção e vigilância de casos de
infecção pelo vírus Zika e da Dengue em um município da região de baixada litorânea do
Estado do Rio de Janeiro.
MÉTODO
De abordagem participativa, a pesquisa-ação utilizou as técnicas de fotovoz e WorldCafé.
Participaram 09 moradores e 19 profissionais de saúde das Unidades de Saúde da Família
Santa Terezinha e Rio Dourado do município de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, totalizando
28 participantes e 05 alunos. Os dados qualitativos receberam tratamento de análise temática
de conteúdo. A avaliação sobre a adequação dos objetivos, da organização e da motivação
da estratégia comunicativa foi realizada ao final de cada encontro por meio da aplicação de
um questionário. Apenas 6 participantes não puderam responder tal instrumento. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense em
outubro de 2016 sob o parecer de número 1.908.992.
RESULTADOS
O processo participativo incluiu a realização de reuniões e encontros para seleção e aceitação
dos participantes, explicação sobre o projeto, orientação e execução das técnicas de fotovoz e
worldcafé. Nesta etapa, houve orientação para que os participantes fotografassem 2 cenas do
ambiente por participante que se caracterizassem em riscos ambientais para a infecção pelo
Zika e Dengue. Em seguida, houve intervalo de 1 mês e retorno das fotos, que foram analisadas,
escolhidas e reveladas pelos alunos bolsistas do projeto. Em um momento agendado, houve
a realização do worldcafé com divisão do grupo em 3 subgrupos e escolha de um porta-voz
em cada um; colagem e construção dos painéis com fotos; Leitura da questão “Na foto, qual é
o fator ambiental determinante das doenças: Dengue e Zika?” para ser discutida e respondida
por cada subgrupo; Troca de um porta-voz entre os grupos; Nova discussão dos painéis;
Emissão de opinião de cada grupo e aglutinação de todos os painéis; Apresentação por escrito
pelo moderador de novas perguntas: “Como é transmitida a infecção pelo vírus Zika?” “ Como
é transmitida a Dengue?” “Como suspeitar um caso de Zika?” “Como suspeitar um caso de
Dengue?” para reflexão e resposta por cada subgrupo; Nova discussão entre os subgrupos e
síntese das respostas; Orientação do moderador sobre informações da literatura; finalização
da discussão e agradecimento pela participação. A percepção dos participantes em ambas as
comunidades é que o lixo doméstico acumulado e a presença de focos de água parada em áreas
públicas proporcionam um ambiente para proliferação de insetos, vetores e roedores causadores
da infecção pelo vírus Zika e da Dengue. O fator pessoal como a falta de conscientização
ambiental e o fator institucional de ausência da oferta do serviço público para coleta regular do
lixo doméstico nos bairros do município também foram elencados como determinantes para
o risco de desenvolvimento destas doenças. Notou-se ainda, conhecimento inadequado de
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todos os moradores e de alguns profissionais de saúde nas duas áreas de estudo sobre o agente
transmissor da doença, formas de transmissão, possíveis manifestações neurológicas tardias e da
microcefalia relacionadas à infecção pelo vírus Zika, complicações agudas referente à dengue,
aspectos clínicos diferenciais entre casos suspeitos destas doenças e de outras arboviroses
como a febre do chikungunya e a febre amarela e sinais de alarme. Em relação à organização
da estratégia comunicativa, os participantes informaram que o processo foi adequadamente
explicado, o título era atraente e o material e os recursos didáticos estavam adequados. Quanto
à motivação, grande parte (20) dos participantes respondeu que o processo educativo foi capaz
de causar impacto, motivação e interesse sobre os temas abordados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que a abordagem participativa científica e comunicativa gerou
interação e motivação para aprendizagem sobre os riscos ambientais que favorecem
o desenvolvimento da infecção pelo vírus Zika e da Dengue, os efeitos e os impactos
destas morbidades à saúde pública. Tal proposta proporcionou um processo inovador de
educação popular e permanente em saúde ambiental relacionado à infecção pelo vírus Zika
e da dengue que possibilitou trocas de vivências e de saberes populares, profissionais e
acadêmicos sobre esta temática, além de inquietações e possíveis soluções para os riscos
ambientais apontados no estudo.

REPERCUSSÃO DA QUIMIOTERAPIA NO COMBATE AO CÂNCER:
A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO AMAZÔNICO
Joel Lobato da Costa (Universidade federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Silvio Éder dias da Silva (Universidade federal
do Pará, belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Araújo (Universidade federal do Pará, belém, PA, Brasil), Natacha Mariana
Farias da Cunha (Universidade federal do Pará, belém, PA, Brasil), Arielle Lima dos Santos (Universidade federal do
Pará, belém, PA, Brasil), Yasmin Lima dos Santos (Universidade federal do Pará, Belem, PA, Brasil), Adriana Alaide Alves
Moura (Universidade federal do Pará, belém, PA, Brasil), Amanda Leticia dos Santos Ferreira (Faculdade Integrada
Brasil Amazônia FIBRA, belém, PA, Brasil), joyce Lobato da Costa (Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil),
Rosineide dos Santos Tavares (Universidade federal do Pará, Belém, PA, Brasil)
ID: 1987

INTRODUÇÃO
O câncer configura-se como resultado da desordem genética gerada a partir da transmutação
de células sadias, que compromete de forma crônica os tecidos, órgãos e sistemas por completo,
tendo a capacidade de se estender para outras localidades do corpo denominada metástase,
epidemiologicamente cerca de 12,4 milhões de pessoas apresentam esta patologia todos os
anos e 7,6 milhões morem anualmente de complicações relativas ao câncer (1). Para além dos
números de incidência e prevalência, quando estudamos as repercussões sociais do câncer
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na vida dos adoecidos, percebemos a doença como uma das mais temidas, causadora de um
conjunto de sentimentos atrelados a dor, medo e reação traumática, desordem, catástrofe,
castigo e fatalidade, seja pela perda funcional da autonomia ou mesmo a morte (2). Porém temos
como principais complicações derivadas desse tratamento o grande impacto da repercussão
na identidade, não somente física, mas principalmente social, desencadeando modificações
na dinâmica familiar e nas relações sociais, pois em muitos casos o tratamento representa o
abandono de suas atividades diárias, o que dificulta o seu convívio em sociedade (3).
OBJETIVOS
Objetivou-se relatar a experiência acadêmica adquirida sobre o cotidiano do paciente
oncológico em quimioterapia.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência construído junto à realização de um projeto extensionista
em um hospital universitário, com pacientes adoecidos por câncer em tratamento
quimioterápico. O projeto foi financiado pela Pró-reitora de Extensão da Universidade
Federal do Pará. As atividades aconteceram em dois ambientes: no salão de espera aonde
aguardavam a consulta médica e dentro da ala de quimioterapia da Unidades de Assistência
de Alta Complexidade (UNACON) de um Hospital Universitário situado no estado do ParáBrasil. O projeto foi realizado entre março de 2015 e fevereiro de 2016, aonde os participantes
das atividades eram convidados de forma aleatória sem classificação de idade, gênero e
tipo de câncer. O encontro semanal com os adoecidos nas rodas de conversa era como
um laboratório informacional, com o tema da pesquisa Representação social do cuidador
familiar sobre a comunicação empregada no atendimento ao paciente oncológico em fase
terminal. Este relato foi avaliado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Federal do Pará - ICS/ UFPA com parecer número 1.442.346.
RESULTADOS
Foram compartilhadas no grupo as angústias dos adoecidos ao saberem do seu diagnóstico e
sua dificuldade e medos na aceitação da doença, sendo, alguns relatos sobre o câncer foram
sintetizados como algo complexo de explicar, entretanto, uma grande parcela dos pacientes,
quando descobriram o diagnóstico e a conhecer as reais chances sobrevida, passaram a aderir
integramente ao tratamento, visando a melhoria de sua qualidade de vida (4). O encontro
semanal com os adoecidos nas rodas de conversa era como um laboratório informacional.
Neste ambiente eram compartilhadas mais que informações sobre conceitos relacionados
com o câncer, foram realizadas discussões sobre temas relativos aos medos, impulsos,
técnicas de cuidados, culturas e esperanças identificados entre os participantes durante o
período de convivência, identificando tabus relacionados ao estigma de ter câncer e ser trado
com quimioterapia. Aprendemos com os adoecidos que a quimioterapia fornece diversos
momentos de desequilíbrio de sua saúde física e mental, e para enfrentar suas vidas e seguir
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em busca do estado que eles julgam ser sua normalidade, muitos buscam várias estratégias
de enfrentamento como a busca da cura na fé cristã, e inserção em atividades paralelas ao
seu tratamento como dança, artesanato, entre outros(4). Na busca por promover um olhar
diferenciado ao cuidado do outro, o enfermeiro apresenta-se como um dos profissionais da
saúde responsável por prestar uma assistência integral, ato este que perpassa pela detecção
de indicadores de intervenção clínica e abrange uma filosofia de cuidado atrelada às
necessidades individualizadas do ser assistido(5). Ao descrevemos os cuidados de enfermagem
em quimioterapia, pensamos em cuidados durante os possíveis efeitos adversos que venham
a ocorrer ao longo dos ciclos de quimioterapia, entretanto, acreditamos que há a necessidade
de olhar de forma diferenciada as subjetividades dos pacientes, não atentando somente aos
preceitos biológico (5). Ao observar as consequências do tratamento quimioterápico dentro
do cotidiano do paciente, o processo humanizado de escutar, quando atrelado à terapia
quimioterápica, tornou o tratamento menos traumático, diminuindo o sofrimento vivido
pelos pacientes, sendo o ouvir responsável pela assimilação das dificuldades, atribuições
e relatos vivenciados durante as reuniões e palestras do grupo (5). Quanto ao ato de ouvir,
como descrevem alguns pesquisadores e como podemos evidenciar em nossa vivência,
percebemos que o paciente com câncer tende a não falar sobre os seus medos e o cuidador
a não questioná-lo, não associando os distúrbios do sono, a falta de apetite, queda de cabelo,
perda da energia, fadiga, dor, como fatores que interferem no autocuidado, acarretando um
déficit de adesão ao tratamento e agravando dessa forma o prognóstico da doença (6). Tanto
na literatura quanto entre os participantes do projeto, foi observado que a quimioterapia por
si própria estigmatiza o doente, causando sofrimento e muitas mudanças no seu cotidiano.
Destacam-se as alterações biopsíquicas, com um grande impacto, resultando no aumento da
ansiedade e da depressão, e relacionadas aos efeitos colaterais decorrentes do tratamento (7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos neste cenário que o ato de ouvir se mostrou uma das melhores estratégias que eles
referiram utilizar, pois as escutas das mazelas enfrentadas pelo outro ajudavam os pacientes a
entender as mazelas que eles próprios enfrentavam. A aproximação prévia constitui-se em um
instrumento que viabiliza os programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos
aspirantes em cuidados oncológicos em quimioterapia, bem como suas iniciações ao campo
de trabalho, estágios e vivências, indo de encontro às necessidades de fortalecimento das
diretrizes do SUS para a melhoria da assistência. Desta forma, o grupo de extensão contribuía
de modo significativo para proporcionar a eles momentos de trocas, de escuta e reflexões,
bem como suas iniciações ao campo de trabalho, estágios e vivências, indo de encontro às
necessidades de fortalecimento das diretrizes do SUS para a melhoria da assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Quimioterapia, Enfermagem oncológica, cuidado

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 421

E-PÔSTERES
Ambiente e saúde

A RELAÇÃO ENTRE SAÚDE E AMBIENTE ATRAVÉS DA
BIOENERGIA: UM MODO DE VIDA
Mariana Rébuli Vieira (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil)
ID: 1351

INTRODUÇÃO
Ao considerar que a bioenergia “é a energia contida em todo ser vivo” e que há troca dessa
energia através dos campos bioenergéticos, estabelecemos uma relação de interdependência
entre todos os seres vivos em que passa a ser possível aumentar, reduzir ou equilibrar sua
energia corporal a partir das relações que desenvolve no seu cotidiano. Quando exercitamos
o autoconhecimento, a conexão com natureza passamos a ser capazes de discernir quais
práticas do nosso modo de vida nos auxiliam no equilíbrio energético e portanto, na
manutenção da nossa saúde.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como Objetivos Identificar a bioenergia como uma das variadas
formas de relação existente entre saúde e ambiente; Dar voz a um modo de cuidado para
com a saúde não convencional e holístico.
DESENVOLVIMENTO
No site da psicóloga brasileira Flavia Melissa tem pistas do que entendemos por bioenergia
segundo ela “bioenergia é a energia primordial de tudo o que existe. É, ao mesmo tempo, a
pessoa que vive, o ato de viver e a própria vida (MELISSA, s/d)”. Nesse sentido, além da nossa
energia, tudo que nos rodeia, possui energia: “o ar que respiramos, a água que bebemos, os
alimentos que consumimos (MELISSA, s/d).” Também o material informativo desenvolvido por
Arruda; Oliveira e a Pastoral da Saúde de Ubá/MG (2011, p. 6) tem uma definição parecida com
a de Flavia Melissa sobre bioenergia: “Bioenergia é a energia contida em todo ser vivo. Essa é
a energia da vida, presente nos seres e em todos os elementos da natureza. E ativada pelo ar,
pelo contato com a terra e com a água, pelo movimento, pelo alimento etc. É a energia vital e
forma o campo bioenergético dos seres vivos”. Nesse sentido consideramos que nossos campos
bioenergéticos estão a todo tempo em troca energética com o meio ambiente, acreditamos
também que ao contatar outro campo bioenergético podemos trocar energia positiva ou
negativa, por isso quanto mais trocas de energias positivas forem feitas mais saúde teremos.
Nossos campos energéticos, assim como os campos energéticos daqueles que entramos em
contato são afetados cotidianamente por essas trocas energéticas a partir das nossas práticas.
Isso porque: “Em nosso corpo, cada órgão tem sua própria energia. Se estivermos bem, esta
energia circula livremente de um órgão a outro sem nenhum bloqueio. De acordo com a maior
ou menor circulação da energia haverá maior ou menor energia vital. Quanto mais sadio, mais
energia teremos” (ARRUDA; OLIVEIRA; PASTORAL DA SAÚDE, 2011, p.7). Por outro lado, se não
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estivermos bem, há formas de recarregar nossas energias através de algumas práticas que podem
ser de você para você mesmo (“auto-carregamento”) ou de outros (pessoas e objetos) para você
(“hetero-carregamento”). (BARTH, 2016, p. 69) Algumas práticas simples de recarregar energia
consistem em entrar contato com o meio ambiente, por exemplo, tomar banho de cachoeira,
respirar ar puro, contatar diretamente a terra (pisar descalço), tomar banho de sol pela manhã;
ou ainda, fazer automassagem (principalmente na região da cabeça, pescoço, e ombros); fazer
exercícios respiratórios e de concentração, mentalizar para captar energia positiva (por exemplo,
meditação); tomar chás de ervas medicinais; se alimentar naturalmente, e outras. (BARTH, 2016)
As práticas de cuidado para com a saúde que partem de um entendimento bioenergético
ressaltam a importância de entender o ser humano como um todo (de forma holística) e não
fragmentado conforme as especialidades médicas da medicina convencional. Considera-se
que o Universo, os cosmos, a natureza são campos energéticos ampliados dos quais os seres
vivos fazem parte e são influenciados pelas energias em constante movimento. Nesse sentido,
o entendimento de saúde implica relações harmônicas com todos os campos energéticos na
busca de um equilíbrio. Isso porque, contribuindo para elevar o nível energético do campo
energético que estou diretamente em contato se torna possível atingir maior nível de saúde.
(BARTH, 2016) Além disso, a fim de que a energia corporal de cada indivíduo tenha fluidez por
todo organismo, a maior parte dessas práticas de saúde energéticas incentivam uma reconexão
com seu próprio corpo, e com a natureza. É necessário se conhecer para saber de quais melhores
alimentos deve se alimentar quais práticas cotidianas lhe ajudam a relaxar e se sentir bem, e
consequentemente equilibrar seu nível energético. (BRUNING,1989) Trata-se, portanto, de um
modo de vida que defende uma interdependência entre o meio ambiente e o homem, onde o
homem como parte da natureza, recorre à mesma para restabelecer suas energias - sua saúde
– com a consciência que deve respeitar o tempo, a sazonalidade e os limites da mesma. Assim,
rompe-se com as relações hierárquicas ocidentais as quais estabelecem a natureza como infinita
e com a restrita função de atender às necessidades humanas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse modo “não convencional” de cuidar da saúde tem haver com um cuidado para com a
saúde e não a partir da doença, neste aspecto se o cuidado para com a saúde for permanente,
as chances de adoecer reduzem drasticamente. Precisamos o chamar de “não convencional”
porque existe uma medicina que foi instituída socialmente como a medicina e com isso
as demais formas de cuidar da saúde foram à ela subordinada. O parâmetro é a medicina
convencional moderna, ela é a legal e a legítima para determinar o estado de saúde ou de
doença aos indivíduos. Uma determinação imprecisa, pois não dá para definir um limiar
preciso entre o normal e o patológico igual para todos os indivíduos. (CANGUILHEM, 2009)
PALAVRAS-CHAVE
Bioenergia; Saúde; Ambiente; Modo de vida
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CONSTRUÇÃO DE UM MARCO CONCEITUAL PARA ANÁLISE
DE AMBIENTES SAUDÁVEIS DE TRABALHO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE
Paola da Silva Diaz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Flávia Regina Souza Ramos
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Laura Cavalcanti de Farias Brehmer (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Priscila Orlandi Barth (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Jéssica Mendes Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Thayse Aparecida Palhano de Melo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lenna Eloisa
Madureira Pereira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2641

INTRODUÇÃO
No mundo todo, a Atenção Primária à Saúde se configura como um nível de atenção à
saúde que conjuga potencialidades e estratégias facilitadoras para a promoção, proteção
e recuperação da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde este nível deve
evidenciar em suas ações o bem-estar, os valores e as capacidades individuais e coletivas
em comunidades saudáveis considerando o conceito ampliado de saúde1. A consolidação
da Atenção Primária depende da superação de desafios que se modificam ao longo dos
processos de implementação dos serviços, bem como com as transformações sociais e
epidemiológicas. Uma abordagem renovada da Atenção Primária à Saúde constitui-se
como uma condição essencial para cumprir os compromissos de metas de desenvolvimento
acordadas internacionalmente, incluindo as contidas na Declaração do Milênio que
considera uma abordagem baseada nos determinantes sociais de saúde para atingir o
nível mais elevado possível de saúde para todos2. Tomando como cenário referência o
contexto sanitário brasileiro e seu sistema público e universal de saúde, o Sistema Único
de Saúde, estudos apontam para diversas realidades da Atenção Primária onde persistem
graves problemas estruturais e organizativos que limitam a sua capacidade resolutiva3,4. Os
trabalhadores da saúde efetivam no seu cotidiano as práticas e ações da Atenção Primária,
desta forma, um olhar mais apurado acerca destes trabalhadores em seus ambientes onde
se concretizam o saber e o fazer torna-se relevante para fomentar discussões da área. Um
ambiente de trabalho saudável é considerado como aquele em que os trabalhadores e
os gestores colaboram para um processo de melhoria contínua da proteção e promoção
da segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do
ambiente de trabalho, tendo em conta algumas considerações estabelecidas sobre as bases
das necessidades previamente determinadas5.
OBJETIVOS
Construir um marco conceitual orientador para análise dos ambientes de trabalho saudáveis
na Atenção Primária à Saúde.
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DESENVOLVIMENTO
A construção deste marco conceitual tomou como base o modelo proposto pela Organização
Mundial da Saúde em que a saúde ocupacional ultrapassa as questões relacionadas ao
ambiente físico de trabalho e passa a considerar fatores psicossociais e de práticas de saúde
individual. O ambiente de trabalho é tratado como um espaço para além de uma abordagem
que visa a prevenção de doenças e acidentes de trabalho, para um espaço voltado à
promoção de saúde5. O presente estudo extrapolou os aspectos considerados por este
modelo, a partir de uma estrutura que considera o ambiente físico, o ambiente psicossocial,
os recursos para a saúde pessoal e o envolvimento da gestão, o marco proposto neste estudo
atenta para os aspectos objetivos e subjetivos intrínsecos ao ambiente de trabalho. Para os
aspectos objetivos considera-se a importância de dar atenção ao ambiente físico do trabalho,
à estrutura organizacional, as políticas públicas e aos recursos para a saúde pessoal. Em
relação aos aspectos subjetivos elenca-se aspectos como o envolvimento institucional da
gestão com o ambiente de trabalho de seus pares, o ambiente psicossocial do trabalho e as
relações interpessoais. Portanto, são estes os conceitos que compõem esta proposta de marco
conceitual para análise de ambientes saudáveis de trabalho na Atenção Primária à Saúde, em
síntese, seus desdobramentos consideram: no ambiente físico incluem-se os agentes físicos,
químicos e biológicos, capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição; na estrutura organizacional
e Políticas Públicas estão as garantias legais que compõem o sistema público de saúde que
regulamentam as práticas voltadas à saúde do trabalhador e viabilizam a vigilância à saúde
com vistas à sua promoção e proteção; nos recursos para a saúde pessoal são relevantes para
a análise as estratégias e dispositivos de apoio aos trabalhadores, como os serviços de saúde,
serviços de informações, recursos e oportunidades para os trabalhadores, medidas que visam
apoiar ou incentivar os esforços em melhorar ou manter um estilo de vida saudável; sobre
o envolvimento institucional da gestão com o ambiente de trabalho de seus pares se refere
à atenção dispensada aos trabalhadores vinculados a determinada estrutura administrativa
e organizacional; em relação ao ambiente psicossocial e as relações interpessoais elencam
atitudes, valores, crenças e práticas cotidianas que afetam o bem-estar mental e físico dos
trabalhadores, fatores os quais podem causar estresse emocional ou mental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ambiente de trabalho, especificamente para este estudo, na Atenção Primária à Saúde
constitui-se de aspectos objetivos e subjetivos que se inter-relacionam e, é desta interação
que emergem reflexos sobre a qualidade dos serviços e sobre a saúde dos trabalhadores.
Destaca-se a importância de trazer para debate os conceitos que delineiam os ambientes
de trabalho na Atenção Primária à Saúde, considerando que um ambiente saudável de
trabalho é potencialmente produtor de trabalhadores saudáveis e esta máxima é defendida
mundialmente. O desenvolvimento de estudos que analisam, de modo sistematizado e

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 425

E-PÔSTERES
Ambiente e saúde

considerando a complexidade envolvida numa análise do ambiente, configura-se como um
importante subsidio instrumental para ações políticas e técnicas, bem como para a reflexão
crítica dos próprios trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE
Ambiente de trabalho; Atenção primária à saúde; Atenção básica de saúde; Saúde do
trabalhador; Trabalhador da saúde.

LESÕES DE PELE EM PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: ESTUDO DE REFLEXÃO
Nalma Alexandra Rocha Carvalho (Universidade Federal do Piauí -UFPI, Teresina, PI, Brasil), Silvana Santiago
Rocha (Universidade Federal do Piauí- UFPI, Teresina, PI, Brasil), José Diego Marques Santos (Universidade Federal
do Piauí- UFPI, Teresina, PI, Brasil), Anderson Silva Sousa (Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Raiana Soares Sousa
Silva (Universidade Federal do Piauí- UFPI, Teresina, PI, Brasil), Paula Lima Silva (Universidade Federal do PiauíUFPI, Teresina, PI, Brasil), Isabela Maria Magalhães Sales (Universidade Federal do Piauí- UFPI, Teresina, PI, Brasil)
ID: 1720

INTRODUÇÃO
A pele do recém-nascido pré-termo (RNPT) é caracterizada por ter uma espessura mais
delgada, dessa forma a pele do pré-termo (PT) tem uma maior susceptibilidade a sofrer lesões
de vários tipos. O ambiente das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) caracterizamse, sobremaneira, pelo aparato tecnológico de que dispõe para cuidar dos neonatos em
estado crítico. A internação nesse setor expõe esses neonatos prematuros a aumentar o risco
de problemas de pele, tanto devido a manipulações excessivas pelos profissionais quanto
pelo risco de infecção próprio do ambiente
OBJETIVOS
Refletir, com base na literatura e manuais técnicos, sobre aspectos relacionados a lesões de
pele em prematuros internados em UTIN.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo de reflexão realizado em março de 2018, para a realização desta
reflexão, utilizou-se 11 artigos que foram publicados após as normas técnicas de condutas
preconizadas em UTIn acerca da pele de RNs (2014) até o ano anterior (2017), além do
Manual do Ministério da Saúde que normatiza tais condutas, as referências selecionadas
buscavam descrever os seguintes aspectos: epidemiologia, fatores de risco, complicações

VOLTAR AO ÍNDICE

426 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Ambiente e saúde

e cuidados de enfermagem relacionado ao tema em questão. A epidemiologia das lesões
de pele em prematuros internados em UTIN do Brasil ainda é incipiente em relação aos
dados epidemiológicos, porém um estudo realizado em Brasília-DF em 2015 com esse
público evidenciou que 42 neonatos internados na UTIn apresentaram lesões de pele
(40,4% da amostra), sendo que alguns deles desenvolveram mais de uma lesão durante
o estudo, totalizando 77 lesões de pele. Os principais fatores de risco causadores dessas
lesões estão relacionados à imaturidade do tecido cutâneo, pois o estrato córneo não está
formado completamente e isso acarreta em maior perca de água através da epiderme, dessa
forma o RNPT torna-se mais vulnerável à desidratação, ao desequilíbrio hidroeletrolítico
e a instabilidade térmica. Estas características, associadas à imaturidade do sistema, e
aumentam a suscetibilidade ao desenvolvimento de lesões. Esses fatores de risco associados
a procedimentos de rotina de UTIn, como a utilização prolongada de dispositivos adesivos
para fixação de sondas, cateteres intravenosos, coletas excessivas de materiais para exames
de laboratório, tempo prolongado na mesma posição, geram complicações na pele desses
prematuros como equimose, hematoma, infiltração ou extravasamento, flebite, necrose
tecidual, lesão por pressão, lesão por adesivo e dermatite de fralda. Devido a isso, para
prevenção e tratamento adequado dessas complicações, esse público exige cuidados de
enfermagem direcionados, com necessidade de uma avaliação criteriosa diariamente,
de preferência com instrumentos validados especificamente para esta população. São
medidas indispensáveis nesse cuidado: manuseio adequado do RNPT, avaliação criteriosa
da pele, prevenção de perda de água transepidérmica, termorregulação, uso de emolientes
e antissépticos, banho adequados ao peso, adesivos específicos, fixação de dispositivos
corretas, realização mudança de decúbito, cuidados com punções e tratamento de lesões
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se a necessidade dos profissionais de saúde na realização de condutas que previnam
ou minimizem lesões de pele em prematuros internados em UTIn. É necessário também por
partes dos gestores investimentos em capacitação desses profissionais para com o objetivo
de evitar ou reduzir as complicações na pele desses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE
Pele; Recém-nascido; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
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O AMBIENTE DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
E SUA IMPLICAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E SUA
FAMÍLIA: REVISÃO INTEGRATIVA
Soraya Bactuli Cardoso (Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira , Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Themine Gerardin Poirot Land (Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente
Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Heloisa Arruda Magalhaes (Instituto Nacional de Saúde da Mulher,
Criança e Adolescente Fernandes Figueira, Rio De Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2036

INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) é um ambiente com ampla tecnologia, tenso
pela pressão de salvar vidas, devido à gravidade das crianças, caracterizado muitas vezes por
ser um lugar frio, com muita luminosidade, onde há uma grande quantidade de ruídos, como:
os profissionais falando alto, alarmes repetitivos e incessantes dos aparelhos, choro e lamentos
das crianças internadas. Este ambiente é representado, tanto em recursos tecnológicos
quanto humanos para atender, com maior segurança possível crianças e adolescentes que
necessitam de cuidados intensivos, assegurando que esta criança se mantenha viva, para
que assim, possa se inserir ao convívio familiar e social. O ambiente influencia diretamente
no bem estar do paciente, sua família e equipe multiprofissional. As táticas que auxiliam o
contato, a interação e a dinâmica na UTI, podem ser consideradas requisitos básicos para a
humanização do cuidado. Além disso, o ambiente do exercício profissional em instituições
de saúde é determinante na qualidade e na segurança da assistência oferecida ao paciente
e a equipe de enfermagem colaborando para o desenvolvimento de um sistema seguro e
eficaz para o cuidado.
OBJETIVOS
caracterizar a produção científica nacional e internacional sobre o ambiente da UTIP e o
impacto desse ambiente na assistência de enfermagem à criança e sua família.
DESENVOLVIMENTO
Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados, nos meses de março e abril de 2018,
utilizando os descritores que mais se adequavam à temática, por meio dos Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): “humanização da assistência”,
“Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica”, “equipe de enfermagem”, “Arquitetura Hospitalar”,
“ambiente de instituições de saúde”, “criança hospitalizada”, sendo conjugados de 2 em
2 utilizando o operador boleano AND. As bases de dados utilizadas para a revisão foram:
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED (Public Medline), SciELO (Scientific
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Eletronic Library Online) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior). Os critérios de inclusão para a seleção das publicações foram: artigos de pesquisa,
dissertação ou tese; na área de pediatria, disponíveis na íntegra e em português, inglês
e espanhol; com destaque para pesquisas desenvolvidas no cenário da UTIP. Os critérios
de exclusão foram: publicações que somente continham resumo nos bancos de dados e
que não possuíam o texto na íntegra disponível; dissertações e teses que foram publicadas
como artigos; publicações de projetos de pesquisas que ainda não foram desenvolvidos;
publicações que, após a leitura do resumo disponibilizado não coincidiam com a temática
em questão; e que estivessem repetidas nas bases de dados, sendo mantidas as publicações
na seguinte ordem: CINAHL, LILACS, PUBMED, SciELO e CAPES. No que se refere aos aspectos
éticos, os mesmo foram dispensáveis por ser uma revisão.
RESULTADOS
Foram encontrados inicialmente 1228 estudos, restando 22 estudos após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, sendo 20 nacionais e 2 internacionais. O recorte temporal
que emergiu da busca foi de 1980 a 2017. A partir desses estudos foi possível identificar
que o ambiente favorável à prática profissional, influencia na redução da permanência
hospitalar, e que a arquitetura pode ter função terapêutica, através da humanização do
ambiente hospitalar. Autores destacam a importância de um espaço voltado para as crianças
como subsídio no processo de cura, pois, quando o espaço é projetado para a criança, a
hospitalização pode ser entendida de forma mais positiva, destacando que a contribuição
da arquitetura à saúde infantil é fundamental, confirmando a relevância da concepção de
projetos arquitetônicos de ambientes de saúde para a criança. Um projeto arquitetônico bem
elaborado permite economia energética, conforto e qualidade do ambiente, contribuindo
assim, para que o ambiente se torne menos hostil para reabilitação e recuperação do homem,
favorecendo a assistência de enfermagem à criança e sua família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
observei que apesar de existirem estudos sobre UTI e ambiência, poucos se aprofundam
acerca da temática ambiência, principalmente na área assistencial da enfermagem pediátrica,
muitos deles utilizam a Política Nacional de Humanização (PNH) como documento base
para discutir sobre o tema e poucos abordam o familiar da criança. Desta forma, torna-se
necessário uma reflexão dos profissionais de saúde acerca da temática visando um ambiente
que comporte o conforto das crianças e suas famílias e a autonomia da equipe, possibilitando
a utilização do próprio espaço como ferramenta facilitadora da produção de saúde e sugerese a participação do enfermeiro no processo de planejamento do ambienta da UTIP.
PALAVRAS-CHAVE
Unidade de terapia intensiva pediátrica, ambiente de instituições de saúde, enfermagem
pediátrica
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O TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE EM ESTUDOS
SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rose Ferraz Carmo (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil),
Danielle Costa Silveira (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil),
Paula Dias Bevilacqua (Instituto Rene Rachou, Belo Horizonte, MG, Brasil), Zélia Maria Profeta Luz (Instituto René
Rachou, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1292

INTRODUÇÃO
A efetivação da Vigilância em Saúde como um modo tecnológico de intervenção em
saúde pautado na/pela rearticulação de saberes e práticas sanitárias requer movimentos
complexos de revisão e incorporação de sujeitos, não apenas os profissionais de saúde;
objetos, para além de fatores clínico-epidemiológicos, processos e procedimentos, que
ultrapassem tecnologias médico sanitárias, e formas de organização de trabalho que vão
além de espaços institucionais de serviços de saúde. Somado a esses fatores, acreditamos
que a incorporação do território, muito mais do que um dispositivo político operacional, é
fundamental. Nesse sentido, assumir a construção histórica e social do espaço/território e
sua conformação indissociável, híbrida, solidária e também contraditória de fixos e fluxos,
seguindo produção teórica de Milton Santos, instrumentaliza-nos a adotar o território
como categoria de análise em estudos sobre a Vigilância em Saúde. Os desdobramentos
metodológicos a que conduz essa incorporação são permeados por possibilidades e desafios
discutidos a partir da potência que vislumbramos nas Metodologias de Pesquisa Qualitativa.
OBJETIVOS
Refletir sobre a potencialidade das Metodologias de Pesquisa Qualitativa como caminho
teórico metodológico para incorporação do território como categoria de análise em estudos
sobre Vigilância em Saúde.
DESENVOLVIMENTO
A articulação entre teoria e metodologia confere coerência metódica e sistemática a uma
investigação. Essa articulação não se opera sem inserir consequências na abordagem do
social. Ao trabalhar com Metodologias de Pesquisa Qualitativa e assumir sua capacidade
de “incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes às relações
e às estruturas sociais” destacamos o conceito que é central para a análise sociológica –
o significado - e fazemos uma opção epistemológica pelas teorias compreensivas. O locus
privilegiado por essas teorias, sobretudo a Fenomenologia, é o cotidiano e as experiências do
senso comum, interpretadas e (re)interpretadas pelos sujeitos que a vivenciam. Este é também
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o locus de investigação requerido em estudos sobre Vigilância em Saúde, já que permite
abarcar o reconhecimento do território e das práticas sociais (re)produzidas e transformadas
em rotina em cotidianos diversos: dos indivíduos, dos serviços, das instituições e do próprio
território. Assim, um caminho metodológico bastante produtivo para construção de dados
em estudos sobre Vigilância em Saúde nos parece ser o da Pesquisa Qualitativa. Um desafio
ao trilhar esse caminho é incorporar ferramentas de construção de dados que permitam
re(conhecer) materialidades (fixos) e vivências (fluxos), que constituem de forma indissociável
o território; identificar e compreender as relações de poder instituídas e instituintes no/do
território e construir um quadro empírico que permita compreender contextos/espaços
de produção de saúde, de doença e de vulnerabilidades. Uma possibilidade é a utilização
de ferramentas participativas denominadas “ferramentas de diálogo”, entre as quais
destacamos o mapa falado, um desenho representativo do território que está sendo objeto
de reflexão por um grupo. O mapa é construído com elementos disponíveis no local como
barbantes, folhas, pedras, fitas coloridas, etc. Essa mobilidade é importante, pois permite que
modificações sejam feitas a qualquer momento sem prejudicar a visualização pelo grupo. O
maior objetivo não é completar o mapa e sim propiciar a discussão sobre cada componente
da realidade. A construção dialogada do mapa permite a identificação e reflexão sobre fixos,
como características físicas do território (recursos hídricos, relevo, elementos de fauna/flora),
pontos de poluição (disposição/lançamento de dejetos/esgoto a céu aberto), equipamentos
e serviços, igrejas, escolas, dentre outros. Fluxos podem ser acessados durante a elaboração
do mapa falado como as relações entre os elementos (fixos) identificados, aí incluídas as
de poder, em constante movimento no território. A representação gráfica do território
convoca os integrantes do grupo a percorrerem seus itinerários cotidianos percebendo
neles problemas e necessidades, bem como potencialidades que podem ser acionadas para
resolução de problemas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abarcar os espaços da vida cotidiana a partir de ferramentas de diálogo como o mapa
falado afirma a potência da Pesquisa Qualitativa como caminho teórico metodológico para
incorporação do território como categoria de análise em estudos sobre Vigilância em Saúde.
O movimento de (re)descobrir o território a partir dos atores sociais que dele se utilizam
é fundamental para a produção e aplicação de conhecimentos em Vigilância em Saúde,
uma área ainda fragmentada e fragilizada nos serviços e práticas de saúde, requerendo
inventividades que dialoguem saberes técnicos e saberes comuns, aproximando os sujeitos
em ação.
PALAVRAS-CHAVE
Território vigilância em saúde metodologias pesquisa qualitativa
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SOCIEDADE DE RISCO: CONVERGÊNCIAS CONCEITUAIS E INTERRELAÇÕES COM AMBIENTES DE TRABALHO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE
Paola da Silva Diaz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Flávia Regina Souza Ramos
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Tassiana Potrich (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2716

INTRODUÇÃO
O trabalho é substância criadora de valor, sendo a quantidade desse valor definida pelo tempo
de trabalho gasto na produção, ou o tempo socialmente necessário para sua produção1.
Além disso, o trabalho tem seu significado no que é realizado nesse tempo, e como o
trabalhador o dá sentido a isso. Ao lançar luz sobre a saúde dos trabalhadores atuantes na
Atenção Primária à Saúde, torna-se imprescindível atentar-se para o conjunto de riscos que
esses trabalhadores estão submetidos, uma vez que estes permanecem diariamente em
contato com as situações mais complexas de saúde e doença que estão interligadas a todo
avanço de uma sociedade de risco que emerge junto com a modernidade. No contexto da
sociedade moderna, a saúde é vista como algo ainda mais complexo, tendo em vista todos
os riscos que podem interferir na saúde das pessoas, considerando aqui especialmente os
riscos existentes no mundo do trabalho em saúde.
OBJETIVOS
Apontar as convergências conceituais do referencial teórico trazido pela abordagem da
sociedade de risco com os riscos existentes no ambiente de trabalho da Atenção Primária à
Saúde.
DESENVOLVIMENTO
Sobre os riscos, Giddens2 destaca que viver em um universo da alta modernidade significa
viver num ambiente de novas oportunidades, mas também num ambiente de diferentes
riscos, concomitantes e por vezes inevitáveis, gerados de um sistema orientado para a
dominação da natureza e para a leitura reflexiva da história. Nesse contexto, estar em
contato inevitável com riscos é inquietante para todos, sendo remotas as alternativas de
escape. Assim, reconhecer a existência de um risco ou de um conjunto de riscos é aceitar
não só a possibilidade de que as coisas possam sair erradas, mas que essa possibilidade
não pode ser eliminada2. Dentre as discussões referente aos riscos em saúde, novas
perspectivas sobre o que configura um risco englobam questões referentes à sociedade
moderna. Mas, afinal, o que seria o risco em seu conceito em si, considerando-se que ele
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vem sendo utilizado em diversos campos de saberes, e, destacadamente, no campo de
saberes que abrange a ciências da saúde? O conceito de risco aplica-se a situações nas
quais é possível estabelecer uma distribuição de probabilidades, para um dado conjunto de
possíveis consequências, e há modelos válidos para prever e representar o que irá ocorrer,
em um ponto particular no tempo e no espaço3. A compreensão da concepção de risco
é imprescindível para desvelar a determinação multifatorial do processo saúde doença e
cuidado. Os riscos em saúde são concebidos como um perigo potencial de ocorrer uma
reação tida como adversa à saúde das pessoas expostas a ele ou, então, a possibilidade
de dano em diversas dimensões como, física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural
ou espiritual do ser humano4. É importante destacar a interface saúde e meio ambiente,
considerando que saúde e ambiente se inter-relacionam com as relações de risco5. Isto
se deve ao fato de que o “risco”, enquanto ideia subjacente de “mensuração de algo não
totalmente estabelecido”, vem se mostrando um modo adequado para se apresentar
conhecimento científico relativo a um objeto por demais complexo, como o ambiente.
No entanto, aqui é assumida a insuficiência de abordagens de risco que sejam limitadas
a dados epidemiológicos ou visões restritas sobre a realidade e vivência subjetiva dos
trabalhadores em ambientes que, além de riscos, comportam múltiplas experiências de
trabalho. A discussão sobre risco pode variar de acordo com o sentido que se atribui a ele,
tornando necessário aprofundar a reflexão sobre o que torna uma situação ou um fator
um risco à saúde. Para tanto, algumas inquietações discutidas pela sociologia tendem a
ser de grande valia para compreensão e construção de uma nova concepção de risco,
que venha a valorizar também a sua interface com o meio ambiente6. Um entendimento
sobre as implicações que a modernidade traz para a sociedade considera que o trabalho
industrial moderno tinha consequências degradantes, impondo a muitos seres humanos,
um labor maçante e repetitivo. Ainda assim, não se previu o potencial destrutivo de larga
escala em relação ao meio ambiente decorrentes das forças de produção. Dessa forma,
seria este “potencial destrutivo” um desencadeante de novos riscos à saúde, originados
substancialmente de um meio ambiente ecologicamente afetado por essa “moderna”
sociedade. modernidade é uma cultura de risco e a aferição do risco requer precisão e
quantificação, mas por sua própria natureza é imperfeita2. Dado o caráter móvel das
instituições modernas, associado à natureza mutável e, muitas vezes, controversas dos
sistemas abstratos, a maioria das formas de avaliação de risco se caracteriza como uma
difícil tarefa. Nesse contexto de modernidade, o termo sociedade de risco representa
uma segunda Modernidade ou Modernidade reflexiva, que emerge de processos como a
globalização e a individualização, tornando difusos os riscos globais, que se caracterizam
por ter consequências, de modo geral, de alta gravidade, desconhecidas em longo prazo
e que não podem ser avaliadas com precisão7. Esse curso da modernização que originou
inúmeros perigos e inseguranças faz emergir o termo “sociedade de risco”, que se refere às
transformações tanto estruturais quanto das relações sociais8.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referencial teórico trazido com a abordagem da sociedade de risco se faz de grande
relevância ao analisarmos e discutirmos os ambientes de trabalho da Atenção Primária à
Saúde, tendo em vista que traz importantes convergências conceituais sobre os riscos a
que estão expostos os trabalhadores atuantes nesta área. Os conceitos que englobam
risco em saúde, abordados pela sociologia podem apontar fatores que influenciam de
forma pertinente nos ambientes de trabalho e possibilitar uma compreensão em maior
profundidade acerca da temática, contribuindo assim para a construção de ambientes de
trabalho saudáveis na Atenção Primária
PALAVRAS-CHAVE
Riscos em saúde; Ambiente de trabalho; Meio ambiente; Saúde do trabalhador, Sociologia.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO TRABALHO DE CAMPO
EM PESQUISA DE ESTUDO DE CASOS
Gisele Cristina Manfrini Fernandes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Astrid Eggert Boehs (UFSC, Florianópolis,
SC, Brasil), Maria Fernanda Baeta Neves Alonso da Costa (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Lígia dos Reis
Bellaguarda (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Betina Horner Schlindwein Meirelles (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2031

INTRODUÇÃO
O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres, dentre as prioridades de ação,
propõe desenvolver pesquisas e tecnologias sobre riscos e às soluções de gestão de desastres,
incluindo profissionais da saúde nas estratégias em nível local e nacional1. O método
qualitativo na pesquisa do fenômeno dos desastres considera as circunstâncias que se tem em
função da fase do evento e o contexto em que se dá o estudo, influenciando no emprego de
métodos e instrumentos2. O estudo de casos consiste em investigação empírica que focaliza
fenômenos contemporâneos dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos e o pesquisador tem
pouco ou nenhum controle sobre os acontecimentos ou comportamentos estudados3.
Pesquisa em andamento, contando com apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa
do Estado de Santa Catarina, Edital PPSUS/FAPESC-2016. Método sob abordagem qualitativa,
do tipo estudo de caso coletivo ou múltiplos, descritivo e integrado3,4. Caracteriza-se por
não se concentrar em um único caso para investigar o fenômeno5. Foram selecionados como
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casos os serviços de Atenção Básica e de Atenção Psicossocial de três municípios da Rede de
Atenção do Vale do Itajaí/SC, os quais têm histórico de recorrentes situações de desastres
naturais. No Mapa Brasileiro de Desastres Naturais estes tiveram acima de 10 ocorrências
de desastres por inundação brusca entre 1991 e 2010, sendo Blumenau e Rio do Sul os mais
frequentemente atingidos por inundações graduais6. Quanto ao presente estudo de casos,
define-se pelo caráter descritivo com o propósito de descrever o fenômeno do cuidado
psicossocial em transições por desastres, em seu contexto de vida real3. Se classifica ainda
como integrado, por envolver a presença de subunidades de análise dentro de cada caso7:
a percepção profissional sobre o impacto psicossocial e a demanda das famílias afetadas por
desastres, o cuidado às necessidades psicossociais em transições por desastres, as estratégias
da Rede de Atenção para gestão de riscos e a resiliência a desastres. O estudo de casos envolve
múltiplos recursos de informação para aprofundamento e detalhamento do estudo4. Utilizouse das técnicas de entrevista narrativa8, observação participante9, registros e documentos,
abordados na presente reflexão.
OBJETIVOS
Relatar a trajetória metodológica de trabalho de campo e coleta de dados de um estudo de
casos múltiplos.
DESENVOLVIMENTO
O trabalho de campo da pesquisa teve sua trajetória findada com a coleta dos dados entre
janeiro e maio de 2018. Iniciou-se em 2016 com a apresentação da proposta às Secretarias
Municipais de Saúde selecionadas para o estudo e subsequente submissão do projeto
no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. Iniciou-se o trabalho de
campo no final do ano de 2017, através da retomada do contato com as Secretarias para
reapresentação da proposta de pesquisa tendo em vista mudanças correntes das gestões
públicas no período. Após a indicação dos serviços de saúde que entravam nos critérios
de inclusão para pesquisa, iniciaram-se as idas a campo atendendo em sequencia a coleta
de dados de cada caso: 1) Rio do Sul, 2) Itajaí e 3) Blumenau. Foram selecionados todos
os Centros de Atenção Psicossocial (II adulto, álcool e drogras, e infantil) dos municípios e
algumas das equipes de saúde da família localizadas em territórios mapeados como áreas
de risco para desastres. Em Rio do Sul foram 24 entrevistados, de 5 Unidades de Saúde da
Família, 1 CAPS e dois gestores de saúde. Em Itajaí foram 41 entrevistados, de 4 Unidades
de Saúde da Família, 3 CAPS e dois gestores de saúde. No município de Blumenau foram 37
entrevistados, de 4 Unidades de Saúde da Família, 3 CAPS e 3 gestores de saúde. O perfil
dos entrevistados caracteriza os sujeitos da pesquisa, em sua maioria na função de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), seguido de enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos,
assistentes sociais, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, educador físico e médico. A
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maioria entre 25 e 45 anos de idade, concursados, com mais de 10 anos de formados na
profissão e entre 5 a 10 anos de trabalho nos respectivos serviços. O convite de participação
extendeu às equipes por contato telefônico ou via e-mail dos coordenadores responsáveis,
procedendo-se o agendamento dos encontros para entrevista. Foram realizadas de 3 a 4
idas a cada município para coleta dos dados, em pequenas equipes de pesquisadores para
atender aos agendamentos concomitantes em data e horário préviamente acordados. Para a
realização das entrevistas narrativas permitiu-se que fossem entrevistados individualmente
e coletivamente mais de um participante da mesma equipe, uma vez que a disponibilidade
dos mesmos contava com o horário destinado à reunião de equipe ou na presença dos ACS
na Unidade. As entrevistas foram áudio gravadas e transcritas. Para transcrição fidedigna das
narrativas, cada entrevistado identificava-se com a sua função e nomes, não transcritos, um
auxílio para a identificação das vozes. Foi realizada observação durante o período de estada
dos pesquiadores nos serviços, com registros em instrumento próprio da coleta de dados.
Foram solicitados amostra ou cópia de documentos formais ou informais, ou registros de
imagem que porventura tenham sido mencionados nas narrativas durante as entrevistas.
Obteve-se imagens fotográficas sobre o território, imagem dos mapas inteligentes das
Unidades, cópia de documentos com orientação aos serviços de saúde para o período
de enchente, esboços de estratégia de gestão para atuação das equipes em situação de
desastre. Informações dos gestores a respeito da estrutura das respectivas redes municipais
de saúde contextualizaram os casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenho de estudo de caso oportunizará interpretar diversas fontes de dados sobre as
quais as narrativas estão manifestadas, expressando o significado atribuído à realidade. A
referência de desastre amplamente narrada foi a “tragédia de 2008”, marco a partir do qual
as narrativas sobre a percepção e atuação dos profissionais foram construídas e refletidas
para a atualidade. Metodologicamente, a efetividade do trabalho de campo necessita de
planejamento e de gestão dos recursos disponíveis, da disposição dos colaboradores, do
tempo e das condições imprevistas que ao invés de ferir a viabilidade da obtenção de dados
qualitativos oportunizam o exercício da criatividade no processo de investigação.
REFERÊNCIAS
1. UNISDR. The United Nations Office For Disaster Risk Reduccion. Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030. 1st edition. Geneva, 2015. Disponível em: https://www.
preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
2. Stallings RA. Methods of Disaster Research: Unique or Not? International Journal of Mass
Emergencies and Disasters. March 1997, 15(1):7-19. Disponível em: http://www.ijmed.org/
articles/408/download/
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9. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo:
Hucitec, 2008.
PALAVRAS-CHAVE
Desastres Naturais, Pesquisa qualitativa, Estudo de Caso.
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A COMPREENSÃO DA FAMÍLIA SOBRE A VIVÊNCIA
DO CLIMATÉRIO: POSSIBILIDADE DE CUIDADO
NA PERSPECTIVA HEIDEGGERIANA
Glaucimara Riguete de Souza Soares (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Selma Petra Chaves Sa
(UFF, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (UFF, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1450

INTRODUÇÃO
Considera-se climatério uma fase da vida feminina dos 35 aos 65 anos de idade, que marca a
transferência do período reprodutivo para o não reprodutivo, que ocorre dos 48 aos 50 anos.
Estar em situação de climatério significa experimentar uma fase de modificações e busca
por qualidade de vida, muitas vezes conhecida como de “perdas e ganhos”. É oportuno que
profissionais da saúde atentem para modos de cuidar que favoreçam autoestima e uma
vida saudável da mulher no climatério, pois o envelhecimento ativo é meta de vida dos
indivíduos. Acredita-se que a família seja parte integrante deste momento, já que muitas
das vezes, influencia o comportamento e as atitudes do outro perante a vida, o que a insere
nas estratégias do Cuidado em Saúde. Está posto cientificamente que o climatério apresenta
sintomas de ordem física e psicológica; que as mulheres não conhecem a fase e sim o marco
biológico da menopausa; que o companheiro influencia suas decisões; que a sexualidade é
uma questão importante que a incomoda e preocupa; que as unidades de saúde não estão
voltadas para esta demanda de atendimento e que o profissional de saúde não reconhece as
demandas do climatério. Mas, não está posto que sendo o climatério uma fase de múltiplas
facetas, torna-se diferencial para o cuidado em Saúde da Mulher levar o conhecimento deste
período de vida às pessoas que convivem ao seu redor, numa composição para além do
marido/ companheiro. É importante levar o conhecimento para a extensão da família, e até
mesmo, defende-se aqui buscar saber o entendimento da família acerca do climatério. A
família é a extensão da divisão de alegrias, tristezas, angústias e ansiedades.
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OBJETIVOS
Desvelar o sentido de ser familiar da mulher que vivencia o climatério. Acredita-se que esta
tese em andamento há de contribuir para a qualidade de vida feminina por apresentar ao
seu núcleo familiar o quanto pode ser diferencial compreender a fase de vida - climatério.
MÉTODO
Pesquisa de abordagem qualitativa, fenomenológica, tendo como direcionador o caminho
teórico-filosófico de Martin Heidegger. A questão norteadora, que sustenta a entrevista de
modalidade fenomenológica, condutora do estudo foi: Para você, o que significa a fase de vida
da mulher no climatério? Foram participantes quatorze familiares de mulheres cuidadoras
formais de idosos cadastradas no Centro de Atenção às Mulheres e seus Cuidadores - CASIC/
UFF. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital
Universitário Antônio Pedro/HUAP, sob número de CAAE 48559515.5.0000.5243, sendo livre
a participação dos sujeitos.
RESULTADOS
Na discussão ôntica, Heidegger enfatizou que ciência é todo um conjunto de proposições
verdadeiras, e que as ciências possuem o modo de ser do ente (homem). Esse ente, na
interpretação ôntica é a presença, no seu modo privilegiado de ser. E, chamamos existência
ao próprio ser com o qual a presença pode relacionar-se dessa ou daquela maneira e com o
qual ela sempre se relaciona de alguma maneira. Sendo assim, há num primeiro momento,
uma compreensão existenciária, pois “a questão da existência é um assunto ôntico da
presença”. Chama-se existencialidade o conjunto dessas estruturas, que Heidegger propõe o
alcance de uma compreensão existencial, já que a existência determina a presença. Surgiram
quatro unidades de significado na compreensão existenciária : 1 - A família da mulher que
vivencia o climatério significa que ela está muito nervosa, chata, impaciente, abalada,
tendo momentos de oscilação. Tem mudanças no corpo e no emocional que direciona para
a família. A família diz que ela ficou muito diferente, mandona, não gosta mais de sair e
sempre arranja alguma coisa para discutir. A pele está ressecada, sua bastante, as pernas e
a coluna doem. É uma fase complexa, que fala muito. 2 - A família da mulher que vivencia
o climatério significa que não tem muito relato sobre isso, não lembra muito bem, não tem
muita coisa para falar, não se sente a proximidade. Observa pouco por estar trabalhando e
ter outras coisas na vida. Acha que é normal e não percebe a menopausa. 3 - A família da
mulher que vivencia o climatério significa que tem que estar sempre no médico, procurar
pelo médico e fazer tratamento, tomar hormônios e fazer exames. Refere que uma pessoa
para ajudar fortalece mais... participar de uma roda de conversa, de algo que distraia e que
seja prazeroso para ela. 4 - A família da mulher que vivencia o climatério significa que fica
quieta, só ouvindo, procura levar na brincadeira ou não irritar, às vezes briga. Procura na
internet quando tem dúvida; pensa, mas não tem tempo. Não opina muito, máximo que faz
as vezes é sentar e conversar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Profissionais da saúde, inclusive enfermeiros, devem atentar-se para um trabalho que
priorize a qualidade de vida das mulheres e suas famílias a fim de trazer a luz a percepção
do estar junto com o outro. Mulheres necessitam de compreensão, carinho e respeito
enquanto vivenciam o climatério, para que não faça desta etapa de vida uma fase
patológica, de tratamento medicamentoso, muitas das vezes, desnecessário. Os humanos
podem dialogar, colocar a mão no ombro e construir um mundo de laços afetivos; laços
que tornam as pessoas preciosas, portadoras de valor. O sentimento de responsabilidade
que o humano exerce entre si categoriza o cuidado num modo de ser e mostra como os
indivíduos funcionam enquanto seres.
PALAVRAS-CHAVE
Climaterio familia envelhecimento enfermagem

A VISÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE AS RELAÇÕES DE
TRABALHO A PARTIR DA TEORIA DOS VÍNCULOS PROFISSIONAIS
Lisa Antunes Carvalho (FURG, RIo Grande, RS, Brasil), Edison Luiz Devos Barlem (FURG, Rio Grande, RS, Brasil), Maira
Buss Thofehrn (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Camilla Benigno Biana (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Neyla Cristina Carvalló
Viana (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Aline Kohler Geppert (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Pedro Márlon Martter Moura (UFPel,
Pelotas, RS, Brasil), Adrize Rutz Porto (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Diana Cecagno (UFPel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2276

INTRODUÇÃO
A partir da necessidade de se construir um modelo de gestão para a equipe de enfermagem,
a fim de produzir um trabalho com menos sofrimento e monotonia, instigando o
desenvolvimento de ações cooperativas e coletivas, surgiu a Teoria dos Vínculos Profissionais.
Nesta, o processo de trabalho em enfermagem é permeado pela dimensão subjetiva dos
trabalhadores, e se propõe o fortalecimento das relações saudáveis de trabalho nas equipes
de enfermagem.1 As relações interpessoais no trabalho em enfermagem, sejam elas positivas
ou negativas, são apontadas pelos enfermeiros como aspecto importante a ser considerado
ao avaliarem seu processo de trabalho. O trabalho em saúde e enfermagem é mediado
pela interação e comunicação em seu exercício cotidiano, constituindo-se como processo
humano essencialmente intersubjetivo. Trabalhar é engajar sua subjetividade num mundo
hierarquizado, ordenado e coercitivo que visa à dominação. E é no exercício do trabalho,
ao fazer a experiência da resistência ao mundo social, que o trabalhador desenvolve a
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inteligência e a subjetividade.2 Assim, uma nova significação é o resultado da significação
anterior dada pelo contato prévio com a realidade internalizada por cada indivíduo.3 Além
disso, espera-se que o enfermeiro vincule a equipe de enfermagem no desenvolvimento
do trabalho em saúde, pois é confeccionada uma rede de cuidado, mesmo que de forma
parcelar, por isso é preciso ter claro que o objeto de trabalho, o ser humano, é comum a
todos. Dessa maneira, a postura adotada pelo enfermeiro reflete no todo do processo de
trabalho da equipe de enfermagem, implicando na qualidade das relações humanas para a
prestação de cuidado com excelência.4
OBJETIVOS
Construir, a partir da Teoria dos Vínculos, a visão dos enfermeiros acerca das relações de
trabalho.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, realizada em um Hospital Filantrópico de uma cidade situada no sul
do estado do Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram oito enfermeiros. As
informações foram coletadas a partir dos grupos focais que possibilitaram a observação
de semelhanças entre participantes da pesquisa nos relatos de experiências, necessidades,
valores e crenças e contou com a presença da pesquisadora como mediadora. Foram cinco
encontros, semanais, no período de agosto a setembro de 2015, com duração de uma hora
e meia. A análise dos dados se deu a partir da proposta operativa de Minayo.5 Os aspectos
éticos foram assegurados e o estudo foi aprovado sob Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética de número 45134815.0.0000.5316.
RESULTADOS
Evidenciaram-se dificuldades no ambiente de trabalho hospitalar, no qual regras e normas
fazem parte do cotidiano dos profissionais, colaborando para os processos de trabalho, ou
até mesmo sendo barreiras para as relações, portanto houve unanimidade ao relatar que
as relações no trabalho necessitam se humanizar e que faltam instrumentos gerenciais a
fim de auxiliar essa humanização. Destacou-se nas falas dos participantes, a existência de
conflitos que se externalizam, por vezes, nas relações com os outros, desencadeados por
uma liderança grupal negativa exercida por alguns membros da equipe de enfermagem.
Entre as estratégias apontadas para a resolução de conflitos identificaram-se: o diálogo,
a empatia e o respeito. As relações de trabalho em enfermagem são pautadas pelo
comportamento de cada profissional em seu setor e numa busca pelo respeito, pela postura
e pelo amadurecimento de cada integrante da equipe dentro do seu ambiente de trabalho.
Alguns depoimentos indicam a formação de uma rede de relações entre as diferentes
profissões dentro de uma organização de saúde, pautada pela formação de vínculos afetivos
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e sociais. Identificou-se nestes depoimentos a integração entre os profissionais enfermeiros
e suas equipes, daí a importância dos que muitas vezes se mantêm isolados do grupo,
desestabilizando as relações interpessoais. Outro ponto assinalado foram as questões
organizacionais, características da profissão como a rotatividade de pessoas no ambiente de
trabalho e a preocupação dos enfermeiros em como gerenciar essa rotatividade. Quanto ao
trabalho em grupo, os participantes colocaram que é necessário conviver com as diferenças
e ao mesmo tempo instigar os membros do grupo a refletir sobre suas qualidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento potencial dessas visões é constituído a partir do compartilhamento
coletivo dos entendimentos sobre as questões relacionais em grupo. Somente após o
conhecimento acerca dos conceitos da Teoria dos Vínculos Profissionais, os participantes
iniciaram o processo de reflexão interna sobre a realidade vivenciada no processo de
trabalho, expressando de modo mais profundo e crítico suas compreensões acerca das
relações, que se estabelece no interior das equipes de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Teoria dos vínculos profissionais, enfermeiro, administração hospitalar

ARTICULAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE INTRAHOSPITALAR PARA A SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA CIRÚRGICA 1
Hellen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Moema
Santos Souza (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Doane Martins Da Silva
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marilia Alves (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2166

INTRODUÇÃO
Os procedimentos cirúrgicos vem aumentando ao logo dos anos, decorrente do aprimoramento
e inovação das técnicas cirúrgicas, desenvolvimento tecnológico de materiais e equipamentos,
aumento da expectativa de vida, das doenças crônicas e, consequentemente, aumento da
necessidade de procedimentos cirúrgicos e o risco de eventos adversos 1-3 (EA). Designa-se EA
como incidentes que resultaram em dano ao paciente, sendo o dano um comprometimento da
estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo 4,5.Estudo de revisão de 7.926
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prontuários, realizado em 21 hospitais holandeses, encontrou 744 EA relacionados a cirurgias
6. No Brasil, em um estudo realizado no Rio de Janeiro a proporção de EA cirúrgicos evitáveis
foi de 68,3%7. Diante da elevada ocorrência de EA nos procedimentos cirúrgicos, verificou-se
a necessidade de inserir ações voltadas para segurança cirúrgica. A OMS 8 lançou em 2007
o desafio global “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, que institui a utilização de diversas ações
para a melhoria da segurança cirúrgica. No entanto, a rede intra-hospitalar na qual ocorre a
assistência cirúrgica aos pacientes é complexa, sendo necessária a sua integração para uma
assistência cirúrgica segura. O procedimento cirúrgico desencadeia um conjunto de ações nos
vários pontos de atenção do hospital, e não apenas no Centro Cirúrgico (CC), mobilizando
diversos recursos e profissionais. O CC deve estar articulado aos demais setores que compõem
o conjunto da assistência cirúrgica, conformando, assim, a rede intra-hospitalar cirúrgica 9. Esta
rede tem como base o trabalho coletivo dos atores humanos (profissionais da linha de cuidado
cirúrgico) em constante conexão com os atores não humanos (lista de pacientes cirúrgicos
agendados, mapa e aviso cirúrgico, materiais, medicamentos, instrumentais, equipamentos,
sala operatória)10.
OBJETIVOS
Analisar a articulação dos pontos de atenção da rede intra-hospitalar para a segurança da
assistência cirúrgica.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa em que participaram 32 profissionais
que atuam no centro cirúrgico e nas unidades assistenciais e de apoio ao ato anestésicocirúrgico de um hospital público de referência em urgência clínica e cirúrgica, traumatológica
e não traumatológica da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A coleta
de dados foi realizada por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado, no período de
maio a julho de 2014. Os dados foram analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo
Temática 11. A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais e do hospital.
RESULTADOS
O contato dos atores na rede intra-hospitalar cirúrgica ocorre a partir de um fluxo linear e
pré- estabelecido e por meio de necessidades não previstas nas unidades. No hospital em
estudo, há algumas estratégias para a conexão de profissionais e dos pontos de atenção
na rede intra-hospitalar que contribuem para a promoção de uma assistência integral,
comunicativa e que gera segurança ao paciente cirúrgico, são elas: o anestesiologista que
avalia o pré-operatório; o enfermeiro de especialidades; o coordenador de plantão e a
reunião da linha de cuidado cirúrgico. No entanto, apesar dessas estratégias e da importância
da trama da rede intra-hospitalar para a resolutividade da linha de cuidado cirúrgico, a
mesma não está funcionando em sua plenitude no hospital. Os profissionais descrevem um
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cenário de contradição: de um lado há a necessidade de um trabalho profissional, baseado
em processos descritos e na organização do sistema (prescrito), e de outro o que se tem na
pratica, é um trabalho baseado no coleguismo e na amizade que fazem um bom ambiente
de trabalho, além de ser baseado nos favores, centralizado em pessoas e nomes (real). Além
disso, o trabalho é realizado setorialmente, cada setor faz o seu trabalho específico de forma
solitária, sem interação com os demais setores. As falhas do processo de trabalho de um dos
componentes envolvidos, ou o trabalho individual, impacta negativamente na integralidade
e na produção dos elementos para um cuidado cirúrgico em ato e seguro. Foi revelado
dificuldades no mapeamento e definição dos processos, dificuldades de comunicação e a
variedade de especialidades e profissionais que atuam na linha de cuidados cirúrgicos, o
que faz com que a integração entre os atores da rede intra-hospitalar seja difícil. Os achados
revelaram que não há uma visão sistêmica de todos os profissionais sobre o funcionamento
da rede e do modo pelo qual os atores se interconectam na linha de cuidados cirúrgicos. E,
ainda, fragilidades na conexão e comunicação dos atores na rede de cuidado cirúrgico no
perioperatório. O desconhecimento dos processos de trabalho dos diferentes atores da rede
intra-hospitalar é um fator que contribui para a deficiência da comunicação. Os diferentes
setores são desconhecidos entre eles, parece ser “outro mundo”. O conhecimento sistêmico
do trabalho das diversas unidades, e não somente entre as coordenações, é necessário para
a melhoria da comunicação. A necessidade de conhecer o outro setor é condição essencial
para saber “o que” e “como” solicitar algo para atender às necessidades dos pacientes. Fazer
solicitações equivocadas pressupõe falta de conhecimento do trabalho dos diferentes
setores e dos profissionais com os quais se trabalha todos os dias na rede intra-hospitalar.
Os profissionais deveriam conhecer as rotinas e competências de cada unidade com as
quais interagem para que não sejam feitas solicitações fora do contexto. A comunicação
efetiva entre os profissionais do serviço de saúde é um dos eixos do Programa Nacional de
Segurança do Paciente 4,5,bem como uma das metas internacionais para a segurança do
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rede intra-hospitalar cirúrgica é estabelecida pela relação entre os atores humanos e desses
com os atores não humanos. A falta de visão sistêmica e integração dos profissionais que atuam
no ato cirúrgico geram implicações para a segurança da assistência ao paciente cirúrgico. Nestas
circunstâncias, é necessário planejamento sistemático dos processos de trabalho de acordo com
os riscos e as necessidades específicas dos setores, estratégias para ações de melhoria e avaliação
da assistência realizada. Este estudo tem como limitação o fato de ter sido realizado em um único
contexto. Sugere-se novas investigações que focalizem maior número de hospitais, com outros
perfis e que analise o impacto da cultura organizacional para a segurança cirúrgica.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico Hospitalar; Lista de Checagem
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ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO MOMENTO DA
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXAME DE URINA
Franciely Daiana Engel (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Fernanda Karla
Metelski (Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Arnildo Korb (Universidade do Estado de
Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1951

INTRODUÇÃO
O exame de urina é requisitado diariamente pelos profissionais que atuam na atenção
primária à saúde, pois fornece dados importantes que subsidiam o diagnóstico de patologias
que acometam o trato urinário, além da facilidade da coleta da amostra e o baixo custo
de processamento1. Os exames laboratoriais passam por três etapas de análise: fase préanalítica, analítica e pós-analítica. A primeira etapa contempla as orientações profissionais,
o processo de coleta da amostra biológica, o armazenamento e transporte do material e,
aproximadamente 70% dos erros laboratoriais ocorrem nesta etapa2,3.
OBJETIVOS
Descrever as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde para a coleta de urina.
MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva-exploratória e os dados foram analisados
por meio da análise temática proposta por Minayo4, a fim de identificar os núcleos de
sentido nas falas dos participantes. Foram entrevistados 45 profissionais responsáveis pelas
orientações para a coleta de urina em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em um município
do Oeste de Santa Catarina. Esta pesquisa originou-se do projeto de pesquisa intitulado
“As dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde na orientação da colheita de
urina para exames laboratoriais” aprovada sob o parecer 1.365.656 do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina. A identidade
dos participantes foi preservada, e a identificação realizada pela letra “P.” (abreviatura de
“participante”), combinada com a sequência numérica das entrevistas.
RESULTADOS
Os profissionais entrevistados exerciam as seguintes funções: 53,3% (n=24) auxiliares de
enfermagem, 40% (n=18) técnicos em enfermagem e, 6,7% (n=3) enfermeiros. Buscando
responder ao objetivo deste recorte da pesquisa, destacam-se duas categorias. Na primeira
categoria “a influência da orientação no resultado do exame”, os profissionais relatam que
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uma boa orientação contribui para que os usuários saibam como realizar o procedimento da
forma correta: Super importante [realizar uma boa orientação]. Pro paciente ter informação,
porque se não receber informação nenhuma, ele não sabe como fazer. Ele vai coletar da forma
que ele achar correto, né? (P.17). Quando o procedimento é realizado de forma inadequada,
há possibilidade de contaminação da amostra: mas a gente fala que pode contaminar se
não fizer direitinho e... que tem que fazer corretamente, né? Então eles ficam prestando mais
atenção. Eles veem que as coisas não são tão simples assim (P.1). Os entrevistados apontam a
repercussão do resultado do exame nos possíveis diagnósticos: Porque se ele [usuário] não
fizer a coleta correta, o exame vai dar alterado e, aí, de repente ele tá com uma infecção e
na realidade não tem (P.24). O diagnóstico de infecções do trato urinário é realizado a partir
da confirmação de microrganismos presentes na urina pela urocultura, porém, a presença
desses patógenos pode acontecer pela contaminação da amostra biológica, onde há o
crescimento bacteriano de microrganismos originados de outro sítio, como a pele, dessa
forma o resultado positivo para infecção urinária seria falso5. Na segunda categoria “fatores
que dificultam a compreensão dos usuários acerca do procedimento de coleta da urina”, foi
apontada a baixa escolaridade e o uso de termos técnicos, conforme destaca-se nas falas:
na verdade, como aqui é uma população muito carente, as vezes, você tenta explicar e eles
não entendem, né? [...] como é uma população de baixa escolaridade, então tudo o que
você falar pra eles é bem difícil a absorção (P.20); eu acho que o nível de conhecimento
do paciente te ajuda bastante, eu acho que o grau de escolaridade influencia também [...]
então tem que explicar em miúdas, assim... o público... é um público mais leigo (P.14); Tem
que orientar com palavras que eles entendem, não termos técnicos (P.24); tu fala assim,
um pouquinho mais claro com eles, né? Daí elas entendem um pouco melhor (P.1). Ainda
a desatenção dos usuários no momento da orientação: A falta de atenção do paciente,
porque as vezes você tá explicando aqui e ele tá olhando pra fora, ele tá mexendo em
papéis, eles não prestam atenção naquilo que tu fala (P.31); e a falta de compreensão sobre
a importância dos cuidados com a higiene íntima: Eu acredito que eles não tenham muito
interesse, principalmente aqueles que vão fazer um exame de rotina, que é só uma rotina,
então... não preciso tá fazendo tudo isso. Agora, aquele que vem com um sintoma, de dor
pra urinar, de dor pra... né? aquele sim, aquele sim entende numa boa. Se ele não entende
ele pede de novo (P.19).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As orientações para a coleta da amostra do exame de urina são realizadas pelos profissionais
de nível médio na maioria das UBS do município pesquisado. Observou-se que as orientações
oferecidas aos usuários sobre a coleta amostra de urina, influenciam no resultado do exame,
e portanto, é necessária uma boa orientação profissional pois, caso contrário, poderá haver
contaminação da amostra, resultando em laudos laboratoriais e diagnósticos incorretos, e
no uso desnecessário de antibióticos, o que pode contribuir para uma resistência bacteriana
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ou mesmo levar a um dano ao usuário. A boa orientação precisa considerar fatores como a
baixa escolaridade dos usuários, o não uso de termos técnicos pelos profissionais, trazer a
atenção do usuário para o que está sendo explicado, e estimular o usuário a compreender a
importância da realização da higiene íntima.
PALAVRAS-CHAVE
Coleta de urina; Orientação; Enfermagem; Comunicação.

COMUNICAÇÃO DA NOTÍCIA DE MORTE E SUPORTE AO LUTO DE
MULHERES QUE PERDERAM FILHOS RECÉM-NASCIDOS
Marina Uchoa Lopes Pereira (UFMA - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA, Brasil), Laura Lamas
Martins Gonçalves (UFMA - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA, Brasil), Cristina Maria Douat Loyola
(UFMA - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA, Brasil), Patrícia Sampaio da Anunciação (Universidade
Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil), Fernando Lamy-Filho (Universidade Federal do Maranhão, São Luis,
MA, Brasil), Zeni Carvalho Lamy (Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA, Brasil), Rayssa Daiana Silveira
Okoro (UFMA - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA, Brasil)

ID: 1831

INTRODUÇÃO
A perda de um filho é uma experiência de sofrimento intensa, que expõe o ser humano
à própria impotência.1 Esta questão fica ainda mais evidente quando ocorre no período
neonatal, pois implica em um tipo muito particular de luto, lento e doloroso, que envolve
aspectos individuais dos pais e suas dinâmicas de relacionamento no enfrentamento dessa
situação.2 Os pais que passam por esta experiência vivem um momento de crise e precisam
adaptar-se à nova situação, sendo de fundamental importância que tenham liberdade para
viver e expressar o seu pesar e luto e que recebam suporte da equipe de saúde que lhes
acompanha.3 O luto tem um papel social,4,5 porém, no caso da morte de recém-nascidos,
o silêncio, muito comum por parte das pessoas que estão ao redor das famílias enlutadas,
pode dar uma conotação de que a morte de um bebê não é considerada significante, afinal,
“ele” não foi apresentado socialmente.6 Neste sentido, há uma invisibilidade social dessa
morte, para a qual os profissionais devem estar atentos no sentido de não reproduzir.7
Assim, fica evidente a importância de os serviços de saúde fornecerem um apoio sensível às
famílias que perderam seus bebês precocemente,7 cuidando não apenas da comunicação
da morte, mas também de ofertar apoio à mulher e à família.
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OBJETIVOS
Analisar a comunicação da morte do filho e o apoio ao luto de mulheres no período puerperal.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, realizada em uma capital do
Nordeste. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 15 mulheres cujos recémnascidos faleceram entre julho de 2012 e julho de 2014. As entrevistas abordaram questões
abertas acerca da morte do filho e do processo de luto e foram gravadas e posteriormente
transcritas. Foi realizada Análise de Conteúdo na modalidade temática, seguindo os passos
de pré-análise, categorização e interpretação. A identidade das mulheres foi mantida no
anonimato.
RESULTADOS
As mulheres tinham idade entre 20 e 32 anos, a maioria era de cor parda, com baixa
escolaridade e de religião católica. No que se refere à ocupação, seis eram donas de casa, uma
estudante e oito tinham trabalho remunerado. Dos 15 óbitos, 13 foram considerados evitáveis
pela vigilância epidemiológica. Nas entrevistas, as mulheres expressaram o sofrimento e a
angústia diante da perda do filho, algumas vezes agravadas pela forma da comunicação
da notícia e pela falta de suporte ofertado para o enfrentamento. Foram encontradas
duas categorias empíricas: receber a notícia da morte e voltar para casa de mãos vazias.
Percebeu-se uma dificuldade por parte dos profissionais em comunicar não apenas a morte,
mas também a notícia de que algo não ia bem com o recém-nascido, evidenciando falhas
na comunicação entre profissionais e usuárias. Os relatos referem descaso e abandono em
diversas situações, assim como falta de sensibilidade por parte dos profissionais. A maioria
das entrevistadas não teve oportunidade de participar dos rituais fúnebres dos seus filhos.
Algumas justificaram que ainda estavam internadas na ocasião. No entanto, outras que
poderiam ter vivido essa experiência como um apoio para a elaboração do luto, referiram
que não foram incentivadas a fazê-lo. Voltar para casa sem o filho foi um dos momentos
mais difíceis relatados pelas entrevistadas, pois representou a concretização da perda do
filho, acompanhada por uma sensação de vazio e de impossibilidade de início de uma nova
fase da família, que ocorreria com a chegada do bebê em casa. Para as mulheres, o apoio
recebido pela família e pela religião ajudou no processo de luto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados indicam a necessidade de capacitação profissional para comunicação de
notícias difíceis e suporte ao luto e de políticas institucionais que apoiem e ofereçam
cuidado aos trabalhadores. Destaca-se que a responsabilidade da equipe não cessa com a
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comunicação do óbito. É necessário disponibilizar à mãe, pai e família um retorno ao hospital,
caso desejem, para falar do óbito e tirar dúvidas. Além disso, é necessária articulação com as
equipes da atenção básica para a continuidade do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Morte Neonatal; Luto; Apoio Social; Humanização da Assistência.

CONHECIMENTOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA
DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
EM UNIDADE DE CUIDADOS CANGURU
Nalma Alexandra Rocha Carvalho (Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina, PI, Brasil), Francisca Jayra Duarte
Morais (Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina, PI, Brasil), Silvana Santiago Rocha (Universidade Federal do
Piauí-UFPI, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1513

INTRODUÇÃO
Com o expressivo aumento de nascimentos de bebês pré-termos e de baixo peso e a inserção
precoce destes em regime de internação hospitalar, o Ministério da Saúde viu a necessidade
da implementação de tecnologias de cuidado que visassem a humanização da assistência
prestada a recém-nascidos pré-termo e de baixo peso (RNPBP). Desta forma, foi implantada
no ano de 2000 a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru
(MC), uma política governamental pautada na atenção humanizada ao neonato. Nas
Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), a equipe de enfermagem
desempenha papel importante, pois além de prestar cuidado continuado nas 24 horas do
dia, destaca-se por ofertar as informações aos pais quando são inseridos na unidade, assim
constitui um elo que aproxima pais e neonatos, minimizando os efeitos negativos de uma
internação hospitalar. Muito embora essa premissa não se aplique a todos os profissionais,
que podem não estar aptos a reconhecer as dificuldades que mães e familiares enfrentam
diante da prematuridade e de uma internação hospitalar precoce.
OBJETIVOS
Apresenta-se como objetivos desse estudo analisar o conhecimento dos profissionais de
enfermagem de uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) acerca
da Sistematização da assistência de Enfermagem.
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MÉTODO
Optou-se por um estudo descritivo de abordagem qualitativa. Participaram do estudo 15
profissionais (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que compõem a equipe Unidade
de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) de uma maternidade de referência
estadual localizada na cidade Teresina-PI, Brasil. A escolha do cenário de estudo deu-se pelo
fato do processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem já está implantado na
referida unidade há 03 anos. Os profissionais se dispuseram a participar do estudo foram
direcionados ao um ambiente reservado. Os dados foram obtidos através de entrevistas
individuais, guiada por roteiro semiestruturado, gravadas em MP4 e transcritas na integra.
A coleta de dados aconteceu no segundo semestre do ano de 2016. A análise dos dados
seguiu as etapas de análise de conteúdo, proposta por Bardin. Primeiramente, realizou-se a
leitura flutuantes das falas e a organização o material caracterizando a fase de pré-análise. Em
seguida, explorou-se o material realizando a codificação e classificação das categorias. Para
finalizar, realizou-se o tratamento dos dados, inferência e interpretação. A pesquisa apoiouse nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos,
aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde conforme a Resolução Nº. 466/12 que garante a
privacidade e proteção a integridade física e moral dos sujeitos.
RESULTADOS
Os resultados evidenciaram que todos os profissionais participantes do estudo eram do sexo
feminino, com idade média de 36,3 anos. Quanto a categoria profissional, 06 exercem a função
de enfermeira, e 09 de técnica de enfermagem. O tempo de serviço de enfermagem variou de
03 a 28 anos, e atuantes em Enfermaria Canguru de 06 meses a 16 anos. A partir do tratamento
mais apurado dos resultados foi possível estruturar quatro categorias: Organização do processo
de trabalho; Dimensionamento inadequado de pessoal como entrave para aplicação da SAE,
Desconhecimento sobre a sistematização da assistência de enfermagem pela equipe de
enfermagem e A sistematização da assistência de enfermagem como responsabilidade exclusiva
da profissional enfermeira. Por meio das falas percebeu-se que a Sistematização da Assistência de
Enfermagem é compreendida pelos participantes com ferramenta de organização do processo de
trabalho, uma vez que melhora a qualidade da assistência prestada. Os entrevistados consideram
grande o quantitativo de pacientes e a execução de prática que não estão ligadas diretamente
a assistência como entraves na aplicação da sistematização para todos os recém-nascidos além
disso os profissionais priorizam a realização da SAE aos recém-nascidos admitidos no setor e/ou
aos que apresentam alguma intercorrência clínica durante o plantão. Nas falas das depoentes,
entendeu-se por sistematizar a assistência de enfermagem o ato de coletar dados, realizar visita ao
leito e/ou preencher impressos, durante a admissão do paciente. A Sistematização da Assistência
de Enfermagem só contribuirá para melhoria da assistência se houver a participação de toda a
equipe no processo. Todavia, os profissionais entrevistados acreditam ser atribuição exclusiva da
enfermeira a realização do processo de enfermagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que participantes do estudo reconheceram a Sistematização da Assistência de
Enfermagem como ferramenta de trabalho que organiza as ações da equipe de enfermagem,
a partir de uma assistência individualiza e planejada conforme as necessidades do cliente.
Essas características organizadas dentro do processo de enfermagem conferem à assistência
uma melhor qualidade. O inadequado dimensionamento de pessoal e a sobrecarga de
trabalho foram citados como os maiores entraves na implementação da sistematização da
assistência de enfermagem. A ideia de sistematizar a assistência é relacionada ao ato de
coletar dado, visitar pacientes e preencher impressos, desconsiderando a ideia real de um
processo complexo e reflexivo voltado para suprir as necessidades assistenciais dos pacientes.
Outra ideia equivocada observada, foi que a sistematização da assistência de enfermagem
é atividade privativa da enfermeira. Todavia, sua implementação somente será efetiva se
auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros se engajarem no processo. A falta de
conhecimento dos profissionais evidenciada neste estudo nos faz refletir sobre a abordagem
da SAE nas instituições de ensino e de quanto esse conhecimento é transformador da prática.
Reavaliar a metodologia de ensino e investir em educação permanente passeados nas
deficiências apresentadas configura-se alternativa para transformar esta realidade. Inclusive
pensar em modo transdisciplinar de integrar no sentindo literal ensino e serviço.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência de enfermagem; Método Canguru; Conhecimento; Equipe de Enfermagem.

ENFERMEIROS E A INTERAÇÃO COM A EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL E USUÁRIOS NA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA
Larissa Merino de Mattos (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Aline Belletti Figueira
(Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Edison Luiz Devos Barlem (Universidade Federal
do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Raissa Garcia Brum (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio
Grande , RS, Brasil), Alex Sandra Ávila Minasi (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 2004

INTRODUÇÃO
A Estratégia Saúde da Família é a principal porta de entrada do Sistema de Saúde brasileiro
para a comunidade, com prestação de atendimentos em nível primário. Visa ofertar serviços
de promoção e proteção e recuperação da saúde, enfocando na prevenção de doenças
e reabilitação conforme cada caso.1 Mesmo assim, muitas das ações são direcionadas
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para atender as necessidades curativas da população, distorcendo a finalidade principal
da atenção básica. Nela atuam diferentes profissionais imbuídos de saberes técnico –
científicos que buscam qualificar o cuidado a partir das interações constantes entre a
equipe multiprofissional, usuários e comunidade, ocorrendo nos mais diferentes locais,
quer sejam dentro da própria unidade de saúde, ou nas escolas, domicílios dos usuários,
etc.2 Em especial, destaca-se a presença de profissionais enfermeiros como principais
elementos dessas equipes, os quais se deparam com um espaço de trabalho abrangente,
sendo reconhecido por frequentemente assumir a linha de frente no atendimento aos
usuários e comunidade em relação aos demais profissionais de saúde. Sua atuação visa o
desenvolvimento de atividades preventivas, assistenciais, educativas e administrativas, a
fim de proporcionar constante troca de saberes e experiências com estimulo a construção
de vínculos, tão necessários no cuidado em saúde, fortalecendo sua atuação no âmbito
do Sistema Único de Saúde.1 Em seu trabalho cotidiano, o enfermeiro tem o papel de
mediador na reorganização estrutural e funcional dos serviços de saúde, com finalidade
de proporcionar avanços a categoria e a construção social da saúde, proporcionando uma
melhor interação na equipe multiprofissional para um atendimento de qualidade.3
OBJETIVOS
Conhecer como ocorre a interação dos enfermeiros com os demais profissionais da equipe
multiprofissional e usuários, na Estratégia Saúde da Família.
MÉTODO
Pesquisa exploratória, descritiva de abordagem qualitativa, realizada com 15 enfermeiras que
atuam em Estratégia Saúde da Família na cidade de Rio Grande/RS. Critérios de inclusão: ser
enfermeiro; ter vínculo empregatício com a secretaria municipal de saúde; atuar em Estratégia
Saúde da Família. Critérios de exclusão: enfermeiros afastados por licença ou tempo mínimo
de atuação em Estratégia Saúde da Família inferior a 6 meses. A coleta de dados ocorreu entre
janeiro a maio de 2015. Utilizou-se roteiro de entrevista semi-estruturado, gravadas e transcritas,
para posterior análise textual discursiva possibilitando um conhecimento aprofundado do
fenômeno estudado.4 Aprovação no comitê de ética local sob número Nº97/2013.
RESULTADOS
A interação entre equipe multiprofissional que atua na Estratégia Saúde da Família deve ser
bastante próxima e efetiva a fim de proporcionar um cuidado mais abrangente a comunidade,
tendo o olhar de diferentes especialidades que juntas trocam conhecimentos em prol
de um melhor cuidado, sem deixar de lado as incumbências do profissional enfermeiro.
Desenvolve diferentes atribuições, como reuniões de grupo, consultas de enfermagem,
puericultura, visitas domiciliares, entre outras, todas com momentos impares de interação
entre profissional, equipe e usuários proporcionando maior entendimento das demandas
de saúde da comunidade. Enquanto líder da equipe de enfermagem, supervisiona a equipe
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técnica, bem como os agentes comunitários de saúde, organiza reuniões de equipe para
traçar estratégias de intervenção com vistas a melhoria da comunidade junto a equipe e
também dos profissionais do Núcleo de apoio a saúde da família, que são profissionais com
diferentes formações (nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, entre outros) atuando
enquanto suporte as equipes da Estratégia nas comunidades aprimorando a assistência. Além
disso, outras atividades também são importantes para contribuir com a boa interação entre
os profissionais como, o bom relacionamento entre equipe, educação continuada para os
profissionais da Estratégia, informações constantes a equipe por parte das secretarias de saúde
com relação a mudanças de protocolos de atendimentos por exemplo, além da organização
dos serviços. Mesmo com este leque de oportunidades, por vezes os profissionais enfrentam
sobrecarga de trabalho, sendo muitas atividades delegadas aos mesmos profissionais que não
conseguem articular o serviço burocrático com a demanda da população. Assim, muitas vezes,
deixam a parte burocrática para ser realizada somente após a unidade encerrar o expediente,
contribuindo de forma negativa no atendimento a comunidade. Além disso, destacam-se a
ausência de capacitação aos profissionais e os profissionais sem especialização para atuar na
estratégia, fato que dificulta o trabalho nestes locais, com consequente prejuízo a comunidade,
pois é constante o profissional se deparar com o atendimento a usuários que necessitam de
uma atenção especializada e este profissional deve fornecer a escuta de forma adequada,
discutindo o caso com toda equipe a fim de juntos traçarem um melhor cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os enfermeiros reconhecem a interação com os demais profissionais da equipe
multiprofissional de extrema relevância para o melhor cuidado a comunidade. O processo
de trabalho da estratégia é contínuo, com necessidade de comunicação constante entre
profissionais, interações essas que devem ocorrer de forma efetiva, com ajuda mutua na
discussão e resolução dos problemas.
REFERÊNCIAS
1. Viegas SMF, Penna CMM. A construção da integralidade no trabalho cotidiano da equipe
saúde da família. Esc Anna Nery. 2013; 17(1):133-41.
2. Brito CM. Advocacia em saúde e as organizações não governamentais do Distrito Federal.
Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário. 2014; 2(1):22-39.
3. Costa RKS, Miranda FAN. O enfermeiro e a estratégia saúde da família: contribuição para
a mudança do modelo assistencial. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste-Rev Rene.
2012;9(2):120-8.
4. Moraes R, Galiazzi MC. Análise textual discursiva. 2a ed. Ijuí: Unijuí; 2013.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Interação, Usuários, Saúde.
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ESTRATÉGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A SAÚDE
PARA TRABALHADORES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
VISANDO A REDUÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL
Bruna Barbosa Borges (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Steffi Lema
Suaréz Penetra (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Glória Regina da Silva
e Sá (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Márcia Ribeiro (Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Márcia Sarpa de Campos Mello (Instituto Nacional do Câncer,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ubirani Barros Otero (Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Bianca
Ramos Marins Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1334

INTRODUÇÃO
O benzeno é um solvente orgânico encontrado em combustíveis, que se apresenta como líquido
incolor responsável pelo aroma característico da gasolina. É comprovado que a exposição a essa
substância acarreta inúmeros malefícios para a saúde do homem, como dermatite, leucemia,
câncer do trato respiratório e ototoxicidade. Além disso, sabe-se que o benzeno é altamente
solúvel em lipídeos, por isso possui afinidade por diversos tecidos do corpo humano, dentre
eles os que compõem o sistema nervoso central, causando neurotoxicidade. As principais vias
de introdução do benzeno no corpo humano são a dérmica e a inalatória. Os trabalhadores de
postos de revenda de combustíveis estão em contato diário com essa substância, constituindo
um grupo de risco ocupacional. Apesar do ordenamento jurídico e da regulação das emissões,
devido a grande demanda de combustíveis, observam-se ainda dificuldades para se minimizar
a exposição desses trabalhadores a esse composto. Junto a isso, sabe-se que há o desrespeito às
normas de proteção da saúde do trabalhador, bem como falta informação para os trabalhadores,
visto que eles desconhecem os riscos intrínsecos à sua atividade laboral. Nesse sentido, acreditase, que uma das possibilidades para se contribuir na minimização dos efeitos adversos à saúde
em relação a esta exposição, seja a produção de estratégias de informação e comunicação a
partir da percepção destes trabalhadores sobre os riscos ocupacionais.
OBJETIVOS
Assim, o objetivo da presente pesquisa é identificar as necessidades de informação de
trabalhadores de postos de revenda de combustíveis na cidade do Rio de Janeiro quanto
ao risco da exposição e efeitos de substâncias carcinogênicas presentes na gasolina a fim de
propor estratégias para a produção de materiais informativos.
MÉTODO
Esta pesquisa está estruturada em três etapas. A primeira é a aplicação de roteiro de
entrevistas a trabalhadores de 22 postos de revenda de combustíveis localizados na cidade
do Rio de Janeiro, para identificar a percepção do risco à saúde em relação a exposição e
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efeito de substancias químicas presente nos combustíveis, em especial o benzeno. A segunda
abrange o grupo focal que visa de aprofundar a percepção dos trabalhadores sobre as
questões pertinentes ao estudo. A terceira compreende o desenvolvimento das estratégias
de informação e comunicação - quanto à forma e conteúdo - sobre a exposição e efeitos de
componentes câncer ígenos em combustíveis. Ressalta-se ainda, que para as duas primeiras
etapas da pesquisa, será construído um “Caderno de Campo” pelos pesquisadores, a partir das
observações realizadas durante o trabalho de campo. Destaca-se que o trabalho de campo
é a atividade interacional, pesquisador- trabalhado e representa instrumento privilegiado
de coleta de informações, pois possibilita aprofundar o diálogo para além da aplicação do
questionário. Dessa forma, é possível identificar durante o trabalho de campo com estes
trabalhadores, por meio das falas, das condições de vida, da relação com o processo laboral,
os sentidos atribuídos. Essa interação também acontece por meio do binômio pesquisadorambiente, por meio do qual é possível captar aquilo que não foi dito, mas sim percebido
pelo olhar crítico do pesquisador no que diz respeito às relações e às condições de trabalho.
Assim, o “Caderno de Campo”, tem como objetivo registrar os dados secundários de acordo
com as percepções do pesquisador, ultrapassando os limites da pesquisa quantitativa.
RESULTADOS
Desta forma, na primeira fase da pesquisa, os resultados preliminares evidenciam que os
trabalhadores, em sua maioria, ficam receosos, ao relatarem sobre os riscos à saúde em relação
as ações que tangem suas práticas laborais; foi possível observar medo e angustias destes
trabalhadores por desconhecerem quais os agravos à saúde advindos da manipulação de
substâncias químicas. Os pesquisadores também observam que apesar de grande parte dos
trabalhadores relatarem ter recebido cursos/treinamentos em relação a segurança do trabalho
e exposição a substâncias químicas, na prática, estes trabalhadores desconhecem o real perigo
quanto à exposição e efeito das substâncias presentes nos combustíveis, e sentem medo e
ou angústias de falarem sobre esta questão. Esta situação foi percebida pelos pesquisadores
quando identificavam que os trabalhadores eram observados pelos seus gestores. Quando
indagados sobre os riscos dos processos laborais identificam o atropelamento e a explosão
da bomba, como os principais. Nesses dois casos, como a exposição é maior, muitos
trabalhadores relatam sintomas físicos após a realização dessas atividades, por isso, há um
maior cuidado com o uso de equipamento de proteção individual completo (EPI) - uniforme,
bota, luva e óculos de proteção. Poucas vezes os trabalhadores identificam riscos à saúde
quando associados à exposição crônica a substâncias tóxicas, salvo em situações em que há
contato direto com o combustível, como em caso de medição de tanque e descarregamento
da gasolina. Observamos ainda a relação entre a ausência do uso de equipamento de proteção
individual (EPI) com a falta de informação sobre os efeitos nocivos à saúde no que se refere a
exposição ao benzeno. Assim, ao não disponibilizarem e ou orientarem os trabalhadores sobre
o uso adequado dos EPIs, as empresas frequentemente não atendem às normas de segurança
do trabalho, e cerceiam os direitos destes trabalhadores, principalmente, o direito à saúde.
A partir da dinâmica do trabalho também foi possível observar que é exigida rapidez destes
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trabalhadores, por clientes e pela empresa, no que se refere ao abastecimento e pagamento.
Ressalta-se ainda como atribuição dos frentistas abastecer, efetuar pagamento, manutenção e
limpeza da pista, carregar objetos, descarregar e fazer medição do reservatório de combustível
e ainda responder por questões administrativas, quando necessário. Observa-se, que a maior
parte das atividades laborais são realizadas com exposição a fatores climáticos e ainda no que
se refere aos locais destinados a alimentação, vestiários e descanso possuem baixa ventilação.
Atrelados a isto soma-se à carga de 48 horas semanais e à necessidade de cumprimento de
horas extras, fatores estes que contribuem para o esgotamento físico e mental do trabalhador,
o que pode aumentar os riscos à saúde advindo do processo de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa perspectiva, a construção de estratégias de informação e comunicação caracteriza-se
como ação de promoção em saúde, respeito ao direito destes trabalhadores e difusão do
conhecimento quanto a esta

HEMOTERAPIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA/BRASIL:
FATOS HISTÓRICOS RELEVANTES
Luciana Martins Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Terezinha Martins (Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Janete Lourdes Cattani Baldissera (Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jussara Cargnin Ferreira (Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Suely May Rodrigues (Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves Nitschke (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rafaela Dutra Nunes da Silva (Instituto da Visão Assad Rayes, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1329

INTRODUÇÃO
A Hemoterapia representa uma área da saúde que teve um crescimento vertiginoso nos
últimos 60 anos. O Estado de Santa Catarina conta com uma “forte” Hemorrede constituída,
mas sua história pouco foi registrada. Assim, um grupo de pesquisadores do Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina (Hemosc) e da Universidade
Federal de Santa Catarina reuniu-se para investigar os fatos ocorridos entre 1950 e 2015.
A investigação reuniu documentos e informações por meio da história oral sobre o
desenvolvimento da Hemoterapia e Hemorrede Pública Catarinense.
OBJETIVOS
Resgatar a história da Hemoterapia Catarinense, entre 1950 e 2015, com foco na implantação,
implementação e consolidação da Hemorede Pública do Estado de Santa Catarina.
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MÉTODO
Pesquisa histórica realizada com 18 profissionais da área da saúde (protagonistas da história),
atuantes no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOC) e na Hemorrede
Pública Catarinense. Os protagonistas foram entrevistados (entrevista semiestruturada,
gravada, transcrita e validade entre 2014 e 2015). A história oral de cada protagonista foi
submetida à análise de conteúdo. Optou-se por não manter o anonimato dos participantes do
estudo, sendo que a autorização para a divulgação dos nomes dos protagonistas, participantes
do estudo, foi registrada em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Neste estudo apresenta-se uma das categorias temáticas resultantes da investigação, intitulada:
“Fatos históricos que transformaram o cotidiano da Hemoterapia Catarinense”. Os fatos mais
marcantes revelados pelos protagonistas na história oral desvelada são apresentados a seguir,
bem como depoimentos que os exemplificam.
Fato 1) A chegada do HIV e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) - [...] o fato da aids
e da hepatite C revolucionou tudo [...]. A aids trouxe muita angústia, desespero, necessidades
de tecnologias, de novos exames [...] (Maurício Xavier Carrenho, médico).
Fato 2) O fim do período da remuneração da doação de sangue - Em 1977, com a vinda do Dr.
Daniel Alonso Del Rio (ao Centro Hemoterápico Catarinense) cortou-se a doação paga (em
Florianópolis) (Miguel Saturnino da Silva, técnico em Hematologia).
Fato 3) O uso das bolsas plásticas - Na época o sangue era coletado em vidro de 500 ml, a gente
colocava no vidro uma agulha e o vácuo puxava o sangue. Acho que isso durou até 1978 ou
1979. [...] Depois que veio a bolsa plástica [...] passamos a trabalhar com um sistema fechado,
com menos contaminações [...] (Waldo Luiz Bayestorff, auxiliar de laboratório).
Fato 4) Início da identificação dos anticorpos - Entre 1976 e 1977 conseguimos fazer as primeiras
identificações de anticorpos. [...] Depois desta conquista criou-se a necessidade de uma coisa,
que hoje se chama fenotipagem eritrocitária [...] (Miguel Saturnino da Silva).
Fato 5) Capacitação profissional para qualidade do sangue - Por causa do HIV, [...] fomos
colocando novas indicações terapêuticas, fazendo novos manuais, fazendo treinamento
de funcionários [...] Os funcionários que existiam apresentavam uma série de vícios, então
tínhamos que retreiná-los para execução de técnicas [...] (Daniel Alonso Del Rio, médico).
Fato 6) Transformação do Centro Hemoterápico Catarinense em HEMOSC e a conquista do
prédio sede - Um dos fatos aconteceu em 1988, quando o Centro Hemoterápico Catarinense se
transformou em Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Leatrice Kowalski,
assistente social). [...] e quando adquirimos sede própria e mais ampla [...] (Vilmera Spech do
Nascimento, bioquímica).
Fato 7) Participação das Enfermeiras no Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia
- o primeiro ano de participação das enfermeiras, em 1989, no Congresso Brasileiro de
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Hematologia e Hemoterapia. Nós do Hemosc participamos com uma apresentação dos
destinos das bolsas de sangue que não eram utilizadas e que o pessoal simplesmente jogava
no lixo comum [...] (Maristela Bedin, enfermeira).
Fato 8) Criação da FAHECE - Posso citar em especial a criação da FAHECE (Fundação de Apoio
ao Hemosc e ao CEPON) [...] realmente fez o diferencial, na evolução da Hemorrede [...] (Marta
Rinaldi Muller, médica).
Fato 9) A criação e consolidação da Hemorrede - A idealização, criação e consolidação
da Hemorrede estadual, entre os anos de 1987 e 1989, porque até então os serviços de
hemoterapia estavam espalhados, então esta decisão foi fundamental para que tivéssemos
a hemorrede que temos hoje, não somente a rede Hemosc, mas sim a Hemorrede de Santa
Catarina (Jane Terezinha Martins, bioquímica).
Fato 10) A criação do sistema de gestão da qualidade e a creditação AABB - Outro ponto que
foi importante e que destacou o Estado nacionalmente foi implantação do sistema de gestão
da qualidade. Essa decisão permitiu, posteriormente, a atual creditação do Hemosc pela AABB
[...] (Jane Terezinha Martins).
Fato 11) Campanhas publicitárias e as oficinas de captação para ampliação da captação de
doadores - Outro fato importante deu-se em 1993 e 1994, quando a captação de doadores
passou a ter o apoio de uma agência publicitária para e criação e execução de campanhas e
materiais de divulgação (Leatrice Kowalski).
Fato 12) Projeto escola - A iniciativa do Projeto Escola do Hemosc trouxe incremento à educação
e conscientização das crianças e jovens quanto à necessidade da doação solidária (Teodoro
Henrique Bruggemann Correa, médico).
Fato 13) Sistema de Hemoterapia para atender o Transplante de Medula Óssea (TMO) - A
ideia de se criar um sistema de hemoterapia que pudesse atender o transplante de medula
óssea quebrou paradigmas, [...] alavancou a qualidade da hemoterapia (Guilherme Genovez,
médico).
Fato 14) Organização e implementação do atendimento ambulatorial - [...] antigamente
(referindo-se a década de 1980) trabalhávamos sozinhos nos hospitais [...] Agora o trabalho é
realizado por duas ou três pessoas, o que qualifica o serviço [...] (Denise Gerent, médica).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Somente é possível compreender o hoje e construir o amanhã, se o passado é conhecido e
reconhecido, assim, entende-se que a apresentação dos fatos trazidos neste estudo possa
auxiliar o registro do passado e a construção da história futura.
PALAVRAS-CHAVE
História; Hemoterapia; Discursos.
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IMPACTO SUBJETIVO DO DIAGNÓSTICO DO DIABETES
MELLITUS GESTACIONAL
Mariana da Silva Pereira Reis (UniCEUB, Brasília, DF, Brasil)

ID: 1496

INTRODUÇÃO
A gestação é um período em que a mulher vivencia uma série de expectativas permeadas por
um turbilhão de sentimentos e emoções. Durante a gestação a mulher passa por períodos
de tensão psicológica, mudanças no comportamento e modificações no relacionamento,
devido ao aumento da sensibilidade, irritabilidade, labilidade emocional e também no desejo
e desempenho sexual, fatores que, se não forem muito bem trabalhados durante o pré-natal,
podem acarretar transtornos familiares. Quando a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto têm
maiores chances de ser atingidas por complicações que a média das gestações, esta gestação
é denominada de alto risco e, esse risco pode trazer um acréscimo de dificuldades emocionais
e sociais para esta gestante. A gestante que recebe o diagnóstico de DM Gestacional passa
a ser uma gestante de alto risco pois, com este diagnóstico ela apresenta um risco maior de
várias complicações relacionadas à gestação: parto prematuro, infecções, alterações no volume
do líquido amniótico e partos cesáreos. É de extrema importância que esta gestante receba
um acompanhamento multidisciplinar, composto por médicos, nutricionistas, enfermeiros,
psicólogos e fisioterapeutas. É essencial um aporte emocional adequado, orientação sobre
dieta, atividade física, informações e aprendizado sobre diabetes e o uso correto da insulina,
quando for o caso. Quando as gestantes são informadas das possíveis complicações que
podem ocorrer, experimentam sentimentos de medo e insegurança. Isso se dá porque estas já
têm uma história de vida, onde, ser informado de uma possível complicação devido a um mau
tratamento por um médico, por exemplo, pode gerar a confiança de que apenas “coisas” ruins
poderão acontecer. As intercorrências que podem ocorrer na gravidez tanto com a gestante
como com o bebê, a necessidade de um controle alimentar e de internações constantes, geram
angústia para a gestante com DM Gestacional. Por outro lado, conhecer como essas gestantes
encaram sua gravidez pode auxiliar os profissionais e serviços de saúde na abordagem
educativa que é essencial para o controle glicêmico e êxito da gestação.
OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho foi investigar como gestantes de alto risco com o diagnóstico
de Diabetes Mellitus Gestacional, com acompanhamento pré-natal em um Hospital
Público localizado em Brasília – Distrito Federal, enfrentam esta doença desde o impacto
do diagnóstico até o seu reflexo no autocuidado, na qualidade de vida e no emocional.
Para tanto, foram realizados três processos dialógicos, tendo como foco principal o DM
Gestacional, com as gestantes que se interessaram em participar deste estudo.
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MÉTODO
Após aprovação do Comitê de Ética da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal
- FEPECS / SES / DF, foi realizada uma investigação qualitativa no Hospital Regional da Asa
Sul, com gestantes de alto-risco diagnosticadas pela primeira vez com diabetes gestacional,
por meio de entrevistas sem roteiro pré-determinado, que foram gravadas, transcritas
e analisadas seguindo a epsitemologia qualitativa. As gestantes ouvidas durante este
estudo não generaliza o DM Gestacional; apenas abre um leque para que novos estudos
sejam realizados para com o intuito de melhorar a prevenção, a construção de saberes e o
acompanhamento do DM Gestacional em outras gestantes de alto risco.
RESULTADOS
É importante salientar que cada gestante produziu sentidos subjetivos diferentes umas
das outras no decorrer do processo (desde o diagnóstico até o processo de internação).
De acordo com a fala das gestantes, podemos observar a tensão psicológica negativa ou
distresse, pode ser considerada um fator psíquico que afete a saúde humana. Nos três casos,
podemos observar vários fatores estressantes, que, de alguma forma, podem ter contribuído
para o aparecimento de sintomas que caracterizassem o DM Gestacional. A família pode ser
um agente da construção da regressão da gestante. Pensemos aqui em regressão quando
a gestante se torna passiva de seu processo de saúde. É interessante como a família pode
desejar isso consciente ou inconscientemente com a intenção de que isso pode facilitar os
cuidados básicos. O acompanhamento, apoio e seguimento contínuo da gestante com DM
Gestacional por uma equipe multiprofissional de saúde é de grande importância, pois, desta
forma é possível prevenir e/ou protelar as complicações que podem ou não ser crônicas, de
acordo com a evolução do DM Gestacional (Zanetti, Biagg, Santos, Péres e Teixeira, 2008).
Por mais que alguns dos procedimentos sejam invasivos e gerem alguns desconfortos, se
fazem, muitas vezes, necessários durante o período gestacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo nos faz refletir um pouco mais sobre a vulnerabilidade da saúde da gestante
diante de um diagnóstico como o de DM Gestacional. As construções subjetivas elaboradas
por estas gestantes não podem ser generalizadas e, muito menos, consideradas como
verdade absoluta para todas as gestantes com o mesmo diagnóstico. É importante
que se prevaleça a individualidade e a subjetividade de cada diálogo. Finalizo com a
conclusão de que a psicologia continua em constante evolução, e, este estudo é mais
uma prova disso. É fato que, possivelmente, nunca consigamos compreender a fundo a
relação da gestante com o diagnóstico de DM Gestacional e o processo de internação
e tudo mais que possa envolver essa relação, enquanto unidade psicológica, o que nos
remete a González Rey (2010) que diz que, desta forma, a pesquisa nunca se esgota nos
mostrando sempre várias novos questionamentos que nos levarão a outras várias novos
questionamentos., e assim por diante.
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PALAVRAS-CHAVE
Gestação. DM Gestacional. Emoções.

LA HIPERTENSION ARTERIAL ANTE LA DIALÓGICA DE LA
ENFERMEDAD
Cleotilde García- Reza (Universidad Autónoma del Estado de México, México), Elizabeth Sosa Garcia (Instituto
Universitario del Estado de México, México), Patricia Cruz Bello (Universidad Autónoma del Estado de México,
México), Maria Dolores Martinez- Garduño (UAEMEX.MX, México), Betsy Corina Sosa- Garcia (Universidad
Autónoma del Estado de México, México), Silvia Teresa Carvalho de Araujo (Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2488

INTRODUÇÃO
El cuidado a la vida ante la dialógica de enfermedad, propicia discursos que generan
reciprocidad social en relación al modo característico de vivir con la hipertensión arterial
para comprender lo que lleva consigo esta condición de vida, el diálogo y la reflexión crítica
no tiene eco, desviando el foco da atención que debería estar en el sujeto de cuidado con su
diálogo que implica una llamada con su respuesta; una llamada que consiste en dirigir una
palabra personal y una respuesta que consiste en responsabilizarse de la palabra que ha sido
pronunciada y dirigida hacia este tipo de diálogo.
OBJETIVOS
analizar el significado de las mujeres mexicanas que viven con hipertensión arterial de un
programa de ejercicio.
MÉTODO
El trabajo fue desarrollado en mujeres que viven con hipertensión arterial, inscritas en el
Programa de Ejercicio de un municipio de Estado de México. Participaron 36 mujeres con
hipertensión arterial; mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado. Los datos colectados
solamente por autorización previa y con la firma del consentimiento libre y esclarecido de
las participantes. Con una entrevista semi estructurada se obtuvieron los relatos, con una
duración promedio de 40 minutos, para el análisis con la técnica de análisis de contenido de
Bardin, de donde se desprenden la categoría central.
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RESULTADOS
Las mujeres entrevistadas fueron 36, con edad promedio de 58 ± 7años, viudas 22, casadas
14, de religión católica 28 y otra ocho, con una escolaridad de primaria incompleta 26,
carrera técnica seis y cuatro con estudios universitarios truncos. Las mujeres perciben a
la enfermedad como algo que las precipita continuamente en su cotidiano, que de forma
repentina las descompone, que afecta la relación dialógica de su vida hasta el extremo
de perder el interés en el cuidado a la vida, tal como se expresa en el proceso de dialogo;
cuando su corazón cae en un vaso de agua fría. Es evidente que estas mujeres que viven con
esta enfermedad requieren entrar en diálogo con su ser subjetivo y objetivo, eso implica
una precisión cuando se enfrentan al miedo, angustia y al estrés. Subyacen dificultades
para el control de la Presión arterial, especialmente, cuando existen irritación y ansiedad
relacionadas los síntomas y la enfermedad, ya que le produce sensación de lucha constante
para recuperar la salud y optan por abandonar el tratamiento Esto representa un choque
entre el sentir y la enfermedad. Es así como nace el diálogo igualitario, entre los entornos
que lo fomentan y los que lo frenan, su día a día. Es cuando la relación entre un acuerdo
y conflicto, diferencian el argumento de la fuerza y el rechazo de los testimonios, que
estrechan la relación entre teoría y práctica, lo que en realidad sustenta ese giro dialógico
de las sociedad en que estas mujeres son las protagonistas de las transformaciones en su
vida cotidiana para contender y comprender la enfermedad, hasta alcanzar su control. Sin
olvidar, que en muchos casos, los discursos producidos por la enfermedad se resume en
frases de angustia sobre lo que realmente siente en lo más íntimo de su ser; que no es un
dato firme, por el contrario son incerteza, riesgo, peligro y desamparo, la angustia: comprime;
asfixia el cuerpo y el alma de estas mujeres que viven con hipertensión arterial. Es posible
una reivindicación de la enfermedad y el ser social que vive la enfermedad a través de un
dialogo entre la voz de los actores sociales ya que son ellos que interactúan entre diferentes
culturas de manera dialógica, para transformar las prácticas para crear espacios dialógicos de
desarrollo basado en teoría críticas fundadas en la comunicación y el diálogo de las prácticas
llevadas a cabo para controlar esa condición de salud de forma igualitaria. La dialogica va
más allá de su condición económica, social, racial o cultural, un ente que contiene en sí una
riqueza insospechada capaz de estimular al pensamiento,pero también a la acción concreta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de las reflexiones, se destacan la comunicación dialógica al caer mi corazón en un
vaso de agua, durante la enfermedad de estas mujeres que viven con hipertensión arterial,
de ese modo los profesionales de enfermería pueden deducir que son seres holísticos,
considerando su forma de pensar, sentir para minimiza su sufrimiento y angustia. En este
sentido, la dialógica es irremplazable como una característica relevante en las relaciones
cuerpo enfermedad, el diálogo es crucial. Por lo tanto, la filosofía de Buber representa un
potencial que contribuye en la producción de nuevos conocimientos para el sustento del
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cuidado de enfermería, además de ser un referencial para generar saberes que propicien el
desarrollo de un cuidado, racional, dialógico y humanista basado en las necesidades de cada
persona con una situación de salud bajo un paradigma que oriente las acciones de salud
derivadas de la valoración de enfermería en el proceso de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Dialógica, Salud, Hipertension arterial .Mujeres, Cuidado

O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO NAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE
UNIDADES HOSPITALARES E A SEGURANÇA DO PACIENTE
PEDIÁTRICO
Pamela Camila Fernandes Rumor (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Michelini Fátima Silva (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Jane Cristina Anders (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Patrícia Kuerten Rocha (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Matrede Oliveira Vieira Silva (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Karine Larissa Knaesel Schneider (UFSC, Florianópolis,
SC, Brasil), Sabrina Souza (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Evanilde Santos Carneiro (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1794

INTRODUÇÃO
A preocupação com a segurança e a qualidade dos serviços prestados à criança e ao
adolescente, pelas instituições de saúde, tem sido foco de atenção em âmbito mundial.
Dentre as vertentes de atuação que visam contribuir para a redução de erros humanos
evitáveis nos sistemas de saúde, por meio do redesenho dos processos de cuidado, estão
a comunicação durante a passagem de plantão e os cuidados relativos à transferência do
paciente, o que abrange o escopo desta pesquisa. Os processos de comunicação em especial
na área hospitalar, são complexos e dinâmicos. As consequências advindas das falhas na
comunicação entre unidades hospitalares e entre equipes, pode comprometer seriamente
a segurança do paciente, ocasionando a quebra na continuidade do próprio cuidado e
tratamento oferecidos. A transferência do paciente está inserida nesse contexto, que incita
a utilização da comunicação adequada como ferramenta essencial para contribuir com a
segurança do paciente pediátrico hospitalizado, sendo que a equipe de enfermagem tem
um papel fundamental neste procedimento.
OBJETIVOS
Descrever o processo de comunicação na transferência entre unidades de emergência e
internação hospitalares e suas repercussões na segurança do paciente pediátrico.
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MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo-exploratório, realizado na Emergência Pediátrica de um
Hospital Público da região Sul do Brasil, com 13 profissionais da equipe de Enfermagem,
sendo duas enfermeiras, seis técnicos e cinco auxiliares de Enfermagem. O critério de inclusão
foi estar no exercício de suas funções, e o de exclusão foram profissionais que estivessem
no período de férias, afastados por licença de saúde ou licença-maternidade. A coleta de
dados ocorreu a partir de entrevistas individuais, utilizando um roteiro semiestruturado,
entre fevereiro a abril de 2015. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na
íntegra, após o consentimento dos participantes. Foi assegurada a privacidade e o sigilo dos
participantes, por meio de uma codificação nominal das categorias profissionais, seguidas de
um algarismo numérico para diferenciá-los. A análise dos dados deu-se por meio da Análise
Temática de Conteúdo de Bardin, operacionalizado com o auxílio do software Archivfuer
Technik, Lebenswelt und Alltagssprache. Text interpretation (ATLAS. Ti), versão 7.0, e
Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS). O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da referida instituição, sob
o parecer nº 2232, de 17 de outubro de 2011.
RESULTADOS
Emergiram dos dados duas categorias: 1) Passagem de plantão no processo de transferência
do paciente e sua interface com a comunicação; 2) Fatores que interferem na comunicação
durante a passagem de plantão. Na primeira categoria foi possível constatar que a equipe
realiza a passagem de plantão por meio do telefone ou por escrito ou, ainda, por ambos,
de forma que uma complementa a outra. No processo de transferência do paciente entre
unidades, constatou-se que o enfermeiro é o profissional que repassa as informações,
identificado para que a comunicação seja efetiva. Em sua ausência, esta responsabilidade é
transferida ao técnico de Enfermagem ou ao auxiliar de Enfermagem. No que se refere aos
fatores que interferem na comunicação durante a passagem de plantão, destacam-se os
ruídos como o principal deles. Os dados de identificação da criança, da patologia, do estado
clínico do paciente, histórico da doença atual, estado emocional e até mesmo financeiro
do paciente e familiares que o acompanham, são informações importantes relatadas pelos
participantes do estudo e que devem estar presentes durante a passagem de plantão
entre as unidades, com o intuito de assegurar a continuidade do cuidado e a segurança do
paciente pediátrico. Além da identificação do paciente, justifica-se também, na perspectiva
do cuidado seguro, a identificação de riscos como, por exemplo, alergias e quedas. Outro
aspecto identificado neste estudo, refere-se às dificuldades encontradas para transferir
o paciente para a unidade de internação, como por exemplo, a demora na higienização/
arrumação do leito. Outro fator relevante para a continuidade da assistência de Enfermagem
segura é o registro realizado desde os primeiros momentos do atendimento, que devem ser
claros, permitindo a compreensão de quem os lê.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na descrição sobre a passagem de plantão entre as unidades de emergência e de internação,
constata-se a existência de algumas práticas, tais como: a ausência do profissional enfermeiro
24 horas e a passagem de plantão sendo realizada por outros profissionais da Enfermagem,
situações estas que podem comprometer a comunicação e a continuidade da assistência de
Enfermagem, com sérias implicações na segurança do paciente pediátrico durante o processo
de transferência entre as unidades. Para que o cuidado seja seguro, também é necessário
construir uma cultura de segurança do paciente em que profissionais e serviços compartilhem
práticas, valores, atitudes e comportamentos de redução do dano e promoção do cuidado
seguro. É preciso que medidas de segurança sejam, sistematicamente, inseridas em todos os
processos de cuidado. Acredita-se que os cuidados de Enfermagem realizados em uma unidade
de Emergência Pediátrica e Internação Pediátrica exigem, do enfermeiro e de sua equipe, uma
tomada de decisões rápidas e conscientes. E que isto possa ser facilitado e aprimorado ao
apresentarem informações exatas e completas sobre o estado de saúde do paciente pediátrico,
por meio de uma passagem de plantão realizada entre as equipes, com informações relevantes
sobre o quadro da criança, assim, obtendo um cuidado seguro. As limitações do estudo estão
atreladas ao fato de tratarem da realidade de apenas uma instituição e, portanto, não ser
possível a generalização dos resultados. Assim, fazem-se necessárias novas pesquisas sobre
a temática em diferentes realidades, para que a passagem de plantão na transferência do
paciente seja mais explorada, compreendida e novas estratégias sejam aplicadas.
PALAVRAS-CHAVE
Comunicação; Segurança do Paciente; Enfermagem Pediátrica; Criança Hospitalizada.

O TRABALHO DO ENFERMEIRO E A TOMADA DE DECISÃO
Kimberly Ferreira Moreda (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Diana Cecagno (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Pedro Marlon
Martter Moura (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Camilla Benigno Biana (UFPel, Aracaju, RS, Brasil), Aline Kohler Geppert
(UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Neyla Cristina Carvalló Viana (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Adrize Rutz Porto (UFPel,
Pelotas, RS, Brasil), Maira Buss Thofehrn (UFPel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2381

INTRODUÇÃO
Dentre as diversas competências designadas à prática do profissional enfermeiro, a tomada
de decisão é uma competência almejada desses atores. Faz parte do contexto de trabalho dos
enfermeiros em diversos serviços e instituições de saúde, e percebe a necessidade de tomar
a decisão mais apropriada, segura e eficaz para as diferentes situações que se apresentam
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no âmbito saúde-doença 1. Parte dessa atribuição esperada desses profissionais decorre
das habilidades de liderança que apreendem na sua práxis, que constitui um dos lócus do
núcleo de saber da enfermagem, sendo um elemento central para excelência da prática do
enfermeiro e para a qualidade da assistência 2.
OBJETIVOS
Conhecer de que forma a tomada de decisão é percebida na prática de enfermeiros.
MÉTODO
Estudo qualitativo, do tipo exploratório e descritivo realizado com 18 enfermeiros de um
hospital universitário do sul do Brasil. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas
semi-estruturadas, gravadas, realizadas no período de novembro a dezembro de 2017. A
análise dos dados se deu por meio da proposta operativa de Minayo (2014), em três etapas:
pré-análise, exploração do material e tratamento/interpretação dos resultados. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Pelotas, sob o parecer de número 2.381.757 (CAAE 79124717.5.0000.5317)
RESULTADOS
Foram elencados quatro tópicos para discussão: compreensão sobre a tomada de decisão,
dificuldades e facilidades para tomada de decisão e estratégias possíveis para solução dos
problemas evidentes. Quanto à repercussão na prática cotidiana dos profissionais, a tomada
de decisão foi compreendida enquanto ferramenta inerente do processo de trabalho dos
enfermeiros. Os participantes compreenderam esse artefato como sendo algo utilizado o
tempo todo na prática, ainda que não refletem especificamente sobre a tomada de decisão
ao mesmo tempo em que ela acontece. Outros aspectos relevantes abordados pelos
participantes foram que a tomada de decisão é uma prática decorrente da autonomia do
enfermeiro em diferentes instituições de saúde e que depende, sobretudo, do tempo de
experiência e inserção dos profissionais no mercado de trabalho. à relação existente entre
o processo de tomar decisões com a autonomia outorgada aos profissionais enfermeiros.
Nesse sentido, de acordo com eles, a falta de autonomia da enfermagem, historicamente
constituído no mundo do trabalho, é um problema para o processo de tomar decisões. Dentre
os aspectos citados pelos participantes, a soberania do médico é um problema recorrente
na tomada de decisão no trabalho em saúde. Além disso, a fragilidade de uma liderança na
equipe de enfermagem, bem como a falta de protocolos e as dificuldades relacionadas a
equipe de enfermagem reduzida, foram levantadas enquanto dificuldades para a tomada
de decisões do enfermeiro. Diante dessa realidade, observa-se que essa questão do médico
ter o poder de decisão não é exclusiva das relações interpessoais do mundo do trabalho na
saúde. Antes, as decisões médicas se sobrepõem, há tempos, inclusive sobre as decisões e
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direitos os usuários dos serviços de saúde, sendo retratada como situação de conflito entre
o médico e os demais atores envolvidos no setor saúde. Por outro lado, positivamente,
os profissionais relataram que a comunicação, o bom convívio, o trabalho em equipe, e o
conhecimento científico são facilidades desenvolvidas pelos enfermeiros para efetivar a
tomada de decisão no cotidiano de trabalho. Estes resultados encontram apoio na revisão
sistemática realizada por Abreu 3 a respeito do trabalho em equipe no qual pode constatar
que o bom desempenho das equipes de trabalho bem como uma comunicação adequada
são essenciais na eficácia do processo decisório, bem como no processo de transformação
da realidade. Outro aspecto presente nas falas dos entrevistados deste estudo foi a
necessidade de trabalho em conjunto, uma vez que na unidade estudada existe uma equipe
multidisciplinar. Neves 4 afirma que a atuação conjunta de várias categorias profissionais,
desenvolvida de forma dinâmica e flexível, pode oportunizar um trabalho integrado e
resultar na melhoria da prática assistencial. Por fim, os participantes elencaram enquanto
estratégias possíveis para a tomada de decisão o conhecimento, a busca constante de
atualização do conhecimento através, por exemplo, de educação permanente oferecida
pela instituição, empatia, segurança e bom relacionamento com a equipe de saúde são
estratégias identificadas para o exercício da tomada de decisão na rotina dos enfermeiros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os participantes trouxeram aspectos importantes acerca da tomada de decisão,
compreendendo-a enquanto tecnologia do seu fazer no cotidiano de trabalho, descrevendo
aspectos facilitadores e dificultadores do processo de tomada de decisões, os quais vão
ao encontro a problemas anteriormente relatados na literatura, tais como a divisão social
e técnica do trabalho que se constitui no setor saúde. Além disso, pontos de discussão
surgiram sobre os caminhos a serem percorridos para que os enfermeiros tomem decisões
de forma autônoma e segura, compreendendo esse processo enquanto atividade inerente
e importante da sua práxis.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiro, tomada de decisões, competência clínica

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 467

E-PÔSTERES
Comunicação e Saúde

PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS:
FACILIDADES E DIFICULDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Jane Cristina Anders (Universidade Federal de Santa Ctarina, Florianópolis, SC, Brasil), Franciane Aceli
Mascarenhas (Instituto do Coração de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Patricia Kuerten Rocha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gabriela Marcelino Lanzoni (Universidade
Federal de Santa Catrina, Florianópolis, SC, Brasil), Cheila mara freu (Hospital Infantil Joana de Gusmão,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1930

INTRODUÇÃO
Os eventos adversos em saúde são incidentes que apresentam um importante impacto nos
serviços de saúde por promover aumento na morbidade, na mortalidade, no prolongamento
do tratamento dos pacientes, nos custos assistenciais, bem como na repercussão em outros
campos da vida social e econômica do país (ANVISA, 2013). Para ocorrer a minimização dos
eventos adversos em saúde é necessária à sua identificação e notificação a órgãos gestores,
possibilitando à instituição de saúde conhecer suas falhas e erros, bem como estabelecer
medidas corretivas através de planejamento de processos mais seguros, permitindo a
prevenção de novos eventos adversos (SILVA et al., 2015). Neste contexto, a implantação
de sistemas de notificação de eventos adversos tem sido encorajada nos serviços de saúde
como uma forma de reunir dados que contribuam para melhoria significativa na segurança
do paciente (REIS, 2014). Assim, este estudo tem como objeto de investigação o processo de
notificação de eventos adversos pelos profissionais de saúde. O interesse pelo tema surgiu pela
preocupação com a abrangência do problema, considerando que a não notificação do ocorrido
prejudica tanto a identificação dos eventos adversos, bem como a correção de possíveis
falhas decorrentes do processo. Ressalta-se que a não identificação dos eventos adversos e a
não correção das falhas colocam em risco a segurança do paciente, com condição associada
a danos e até a morte. Para que ocorra a minimização dos eventos adversos é necessária a
identificação destes e a sua notificação, a qual é considerada um meio de comunicação,
que possibilita à instituição o conhecimento de falhas e erros, proporcionando a construção
de um banco de dados e a execução de modificações visando planejamento de processos
mais seguros, permitindo a prevenção de novos eventos adversos. Diante destas questões,
o Programa Nacional de Segurança do Paciente orienta que os eventos adversos devem
ser informados e/ou notificados aos órgãos gestores da instituição, entre eles, o Núcleo de
Segurança do Paciente, o qual tem o objetivo de instituir ações para a promoção da segurança
do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde (SILVA, 2015).
OBJETIVOS
Descrever as facilidades e as dificuldades dos profissionais de saúde em realizar o processo
de notificação de eventos adversos no contexto hospitalar.
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MÉTODO
Estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado em um hospital público
cardiovascular de alta complexidade do Sul do país. Participaram do estudo 39 profissionais
de saúde, tendo como critérios de inclusão: ter vínculo empregatício, atuar no mínimo
seis meses na instituição e os critérios de exclusão: afastamento do serviço por qualquer
motivo no período de coleta de dados. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa
envolvendo os seres humanos, conforme a Resolução 466/12. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição e obteve parecer favorável com número
1.876.607, sob o CAAE 63075516.1.0000.0113. Utilizou-se a Análise Temática proposta por
Minayo (2014) para os dados da entrevista, sendo agrupado em duas categorias: facilidades
para realizar a notificação de eventos adversos e os obstáculos que dificultam o processo de
notificação de eventos adversos.
RESULTADOS
Participaram do estudo uma assistente social, 10 enfermeiros, dois farmacêuticos, três
fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, quatro médicos, uma nutricionista e 17 técnicos de
enfermagem. Os temas que compõem a primeira categoria estão relacionados ao saber
reconhecer o que é um evento adverso; ao compreender a finalidade da notificação; ao
curto espaço temporal entre a ocorrência e a notificação, a criação do Núcleo de Segurança
do Paciente; a existência de um instrumento padronizado para a notificação; o feedback das
notificações. Além disso, os participantes sugerem o fortalecimento do serviço de educação
permanente na instituição e ressaltam a importância de um material educacional como uma
estratégia que pode contribuir com a notificação dos eventos adversos em saúde. No que
tange às facilidades encontradas pelos profissionais de saúde em relação à notificação dos
eventos adversos, o conhecimento configura em um ponto positivo neste processo. Neste
sentido, os profissionais de saúde reconhecem que os eventos adversos em saúde estão
presentes no cotidiano da assistência. Em relação a segunda categoria ficou evidenciada
barreiras que precisam ser superadas pelas instituições de saúde e principalmente pelos
profissionais, para que se intensifique o registro dos eventos adversos, uma vez que o
processo de notificação não tem a finalidade de identificar culpados, mas sim de identificar
as falhas que ocorrem na assistência, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade. Os
temas que compõe a segunda categoria são: a falta de percepção da ocorrência dos eventos
adversos; o desconhecimento e a falta de informação sobre o processo de notificação; a
falta de hábito, o esquecimento; a falta de conscientização, de interesse e a desmotivação; o
número insuficiente de profissionais de saúde; a falta de apoio das chefias; o descumprimento
e a inexistência de uma rotina para notificar e o despreparo para utilizar a ficha de notificação
na instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de notificação está permeado por aspectos positivos e obstáculos a serem
superados. Alguns aspectos positivos apontados estão relacionados ao apoio do Núcleo de
Segurança do Paciente, o feedback das notificações e no reconhecimento da importância da
notificação dos eventos adversos em saúde. Por outro lado, a prática ilustra o medo da punição,
a fragilidade no conhecimento, a sobrecarga de trabalho e o descompromisso dos profissionais,
gerando a subnotificação dos eventos adversos em saúde. Outro aspecto que dificulta o
processo de notificação está relacionado ao descumprimento de uma rotina e despreparo
para utilizar a ficha de notificação na instituição. Destaca-se que o estudo é relevante, uma
vez que a descrição das facilidades e dificuldades relacionadas ao processo de notificação de
eventos adversos em saúde poderá contribuir com estratégias para melhoria da qualidade e
a prevenção dessas ocorrências, bem como na possibilidade de produção de conhecimento
acerca do tema segurança do paciente, amplamente discutido no âmbito mundial.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Segurança do paciente. Erros médicos. Notificação. Profissionais de saúde.

PRODUÇÃO DE SENTIDOS PARA A COMUNICAÇÃO NO CAMPO
DA SAÚDE: A TENSÃO DA PARTICIPAÇÃO PELO OLHAR DAS
PERSPECTIVAS DA COMUNICAÇÃO
Nathália Silva Fontana Rosa (Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha)

ID: 2081

INTRODUÇÃO
A presente proposta traz como elemento central a tensão da participação que se estabelece
no campo da saúde a partir de um olhar sobre os processos comunicativos. Toma-se como
referencial a relação de uma comunicação construída a partir de uma perspectiva relacional
da comunicação – que tem como elemento constitutivo a produção de sentidos nos mais
diferentes contextos que atuam os sujeitos -, com perspectivas mais clássica da comunicação
- que compreendem o processo comunicativo como uma transmissão unidirecional de
informações desde um emissor detentor de conhecimento para um receptor que pouco
ou nada conhece sobre sua saúde. Esta proposta situa-se no âmbito da investigação de
doutorado realizada na Universidade Autônoma de Barcelona, cujo tema é o campo da
Comunicação e Saúde no Brasil.
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OBJETIVOS
A pesquisa esteve orientada a analisar o campo da comunicação e saúde a partir do debate
dos diferentes usos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na saúde e seus
efeitos nos processos participativos em dois dispositivos localizados no âmbito do SUS, o
programa Telessaúde Brasil Redes e a Rádio Maluco Beleza (programa de rádio protagonizado
pelos usuários do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, município de Campinas – SP),
desde uma perspectiva relacional da comunicação, definida por um processo de produção
de sentidos no marco de um contexto social e cultural.
MÉTODO
Na pesquisa, optei por realizar um estudo de caso a partir destes dois espaços, na medida em
que possibilitou uma aproximação à realidade dos processos comunicativos no campo da
saúde e sua diversidade, considerando que não existem práticas homogêneas de cuidado.
Tomados como casos múltiplos de análises, representam uma imersão no campo orientada a
descobrir, captar e compreender as dinâmicas presentes nos contexto singulares escolhidos.
Dessa maneira, me permitiu aprofundar no debate dos distintos usos que podem existir das
TIC no campo da saúde e a tensão que estabelece na participação das pessoas a partir das
diferentes perspectivas que atravessam o pensar e o fazer comunicativo.
RESULTADOS
Destaca-se que a experiência brasileira no campo da saúde tem características como traço
constitutivo da própria construção no campo das políticas públicas, e que influenciam
distintas formas de participação e suas diferentes experiências comunicativas. Dentro do
mesmo território, a Atenção Básica, onde se localiza o Telessaúde Brasil Redes, e a Saúde
Mental, onde encontramos a Rádio Maluco Beleza, enunciam práticas de cuidado distintas
e constroem, em conseqüência, relações aparentemente opostas de seus processos
comunicativos e participativos. O território da AB prevê desenhos mais clássicos e formais
para a participação, estabelecida em lugares determinados como o controle social, o que
provoca efeitos nas suas ofertas comunicativas, como o Telessaúde Brasil Redes, que na sua
lógica de comunicação tem por objeto da recepção uma intervenção técnica e unidirecional.
A preocupação que orienta este modelo é alcançar o máximo de rendimento na transmissão
de mensagens para determinados públicos, limitando as possibilidades de interação e
negociação dos sentidos. Por outro lado, o campo da saúde mental tem a influencia de uma
luta marcada por apostas distintas de ver o sofrimento das pessoas e pelo rompimento
com componentes clássicos da intervenção médica, como os manicômios ou a psiquiatria
medicalizante Desta maneira, abre espaços para que outras perspectivas sejam incorporadas
aos processos comunicativos, como é o caso da Radio Maluco Beleza, que trabalha desde
uma visão de produção e circulação de outros sentidos para os discursos sobre a loucura e a
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doença, como também aposta em outro fazer comunicativo, onde todo o processo é levado a
cabo por usuários, comunicadores e trabalhadores da saúde. Destaca-se que a possibilidade
de uma comunicação feita pelos usuários, desde uma perspectiva relacional, que contempla
instâncias de produção, circulação e reconhecimento, tem grande potencial de ampliar e
aprofundar as possibilidades de expressão e promover a participação das pessoas, fazendo
emergir outros sentidos e reconhecendo que todos são produtores de conhecimento sobre
a saúde. Em lugar do tradicional esquema de emissor-mensagem-receptor, a perspectiva
relacional não só coloca os usuários como produtores ativos dos processos comunicativos,
como promove outras redes de existência e pertencimento, contribuindo na melhora do
cuidado em saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das reflexões propostas, pensar a participação nas estratégias comunicativas no
campo da saúde, a partir do debate dos usos das TIC, pressupõe, em primeiro lugar, afirmar
que nas distintas perspectivas da comunicação existe uma forma de participar. Em segundo
lugar, e como conseqüência, interessa pensar, por um lado, o que significa participar sob
influencia de uma perspectiva informacional, a qual pressupõe uma participação que
está localizada na recepção de informações, que busca um processo livre de ruídos e que
tem por objetivo ativar uma mudança de comportamento das pessoas em relação aos
hábitos de saúde. Por outro lado, quais relações emergem quando os contextos, os atores
constituídos como sujeitos ativos, as necessidades, sejam elementos em destaque e onde
são negociados os distintos sentidos que pode adquirir a saúde e vida. A interpretação dos
usuários sobre os fatos do cotidiano, inclusive sua doença, é uma produção de saberes não
contemplada nos espaços hegemônicos. A comunicação dentro desta lógica, em lugar de
valorizar os discursos tradicionalmente autorizados, fomenta a participação e reconhece a
existência de uma polifonia social, com a capacidade de acolher e amplificar as muitas vozes
que comportam uma multiplicidade de significados para a saúde e a vida. A participação
está relacionada à possibilidade de circulação e negociação da multiplicidade de sentidos
existentes, reconhecendo praticas e saberes dos diferentes atores da saúde – trabalhadores
e usuários – e a relação que se estabelece no encontro entre eles. Refere-se a um espaço
em que uma pessoa possa tomar uma posição para falar sobre seus conhecimentos, seja
sobre sua saúde, seu corpo, como também outros temas de interesse. Esse posicionamento
extrapola os discursos oficiais, científicos, etc, e pode caracterizar processos participativos
mais equitativos e democráticos.
PALAVRAS-CHAVE
Comunicação e saúde, participação, perspectiva relacional, produção de sentidos
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ESTUDO SOBRE OS CASOS DE
DEPRESSÃO DOS ATINGIDOS EM MARIANA NA MÍDIA
João Francisco Alves Mendes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2421

INTRODUÇÃO
O dia 05 de novembro de 2015 ficou marcado na história brasileira devido a um acontecimento
que é considerado uma das maiores tragédias socioambientais: o rompimento da
barragem de rejeitos de minério de Fundão. A cobertura dessa catástrofe repercutiu
internacionalmente, porém, o interesse em acompanhar o desenvolvimento dessa ‘cascata’
de tragédias foi minimizado e em situações pontuais elas retornam. Recentemente, um
estudo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre os casos de
depressão que emergiram entre os atingidos pela lama ganhou espaço nos noticiários. Os
desastres socioambientais afetam a saúde dos indivíduos de diferentes formas, inclusive os
tornando vulneráveis emocionalmente. A capacidade de resiliência pode ser distinta em
função da estrutura socioeconômica do território impactado. “Os impactos dos desastres
naturais sobre a saúde podem ocorrer em tempos diferentes, caracterizando-se em períodos
que variam entre horas a anos. No curto prazo de tempo, entre horas a alguns dias, se
produzem a maior parte dos registros de feridos leves e graves e mortalidade, incluindo
como resposta as ações de resgate e urgência. Um segundo momento, se dá no período
entre dias a semanas, caracterizando-se pela ocorrência de algumas doenças transmissíveis,
a exemplo da leptospirose e doenças diarreicas, podendo agravar quadros de doenças não
transmissíveis em pacientes crônicos, como, por exemplo, a hipertensão [...] Num espaço
maior de tempo, entre meses e anos, os impactos na saúde se relacionam às doenças não
transmissíveis, especialmente, os transtornos psicossociais e comportamentais, as doenças
cardiovasculares, desnutrição e a intensificação de doenças crônicas.” (1) (FREITAS et al 2014, p.
3647) A complexidade do acontecimento que envolve essa tragédia e a condição das vítimas
pós-tragédia, às vezes, é esquecida pela mídia. As representações sociais, aqui entendidas
como a capacidade de organizar uma informação e publicá-la, dos jornais Agência Brasil,
Catraca Livre e G1 MG nos ajudam a interpretar o sentido que se quer construir na relação
do desastre de Mariana e os impactos na saúde mental dos atingidos e atingidas.
OBJETIVOS
O objetivo foi de identificar e descrever as representações sociais elaboradas pelos jornais
‘Agência Brasil’, ‘Catraca Livre’ e ‘G1 MG’ sobre os casos de depressão entre os atingidos pela
lama da SAMARCO que foram levantados pelos resultados parciais da “Pesquisa Sobre a
Realidade de Saúde Mental em Mariana” (PRISMMA), desenvolvida pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo sustentada na técnica e na teoria das
representações sociais, fundada por Serge Moscovici em 1961. Na concepção desse autor
as representações sociais são elaboradas em arcabouços dinâmicos da relação indivíduo
– grupo e tem por finalidade a compreensão dos fenômenos que surgem no cotidiano.
“Nossas coletividades hoje não poderiam funcionar se não se criassem representações
sociais baseadas no tronco das teorias e ideologias que elas transformam em realidades
compartilhadas, relacionadas com as interações entre as pessoas que, então, passam a
constituir uma categoria de fenômenos à parte” (2) (Moscovici, 2003, p.48).
Foi realizada uma pesquisa documental e levantou-se reportagens sobre a divulgação dos
resultados parciais da pesquisa PRISMMA, no mês de abril de 2018. Obteve-se dessa busca
03 reportagens que constituem o corpus textual de análise. Esse material foi analisado com
o auxílio do software IRAMUTEQ, que permite cinco tipos de análises quanti-qualitativas:
a) estatística textuais clássicas; b) pesquisa de especificidades seguindo a segmentação
definida no texto; c) classificação hierárquica descendente (CHD); d) análise de similitude de
palavras presentes no texto; e) nuvem de palavras (3). Para este trabalho, optou-se realizar
apenas a pesquisa de especificidades, a partir do levantamento das palavras que aparecem
no texto com a função de adjetivos, substantivos e verbos.
RESULTADOS
O tratamento realizado pelo IRAMUTEC revelou as 20 expressões mais aparecem em cada
uma das reportagens sobre os casos de depressão. A seguir indica-se as que tiveram mais
destaques. Na reportagem do jornal Agência Brasil, que é um canal vinculado a uma empresa
de comunicação estatal, a EBC, ‘transtorno’ (8), ‘atingir’ (11), ‘população’ (11), “saúde” (11) e
“tragédia” (7) são as cinco que mais aparecem. Na matéria elaborada pelo Catraca Livre, um
site que tem como foco temas de cultura e curiosidades, mas que também trata de outros
assuntos, as quatro expressões que mais se repetem são “atingir” (6), “estudo” (7), “população”
(8), “saúde” (8). As palavras que são mais recorrentes no texto do G1, que é o maior portal de
notícias do Brasil e é mantido pela Rede Globo, são: “atingir” (12), “estudo” (7), “pesquisa” (9),
“tragédia” (9), “estudo” (9), “rompimento” (9). Em relação ao jornal Agência Brasil, acredita-se
que o enfoque da reportagem foi de forma mais abrangente, ao tratar as doenças a partir
da noção de ‘transtorno’. No Catraca Livre e no G1, identificamos que a palavra ‘estudo’ foi
bastante utilizada para reforçar o caráter da informação, porém, apenas a reportagem do
G1 escutou especialistas para tornar mais claro do que se tratava o estudo. A delimitação de
quem são as pessoas ‘atingidas’ no estudo foram reforçadas nas três reportagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto jornalístico possui, de forma geral, a finalidade de promover as informações aos
cidadãos. Em relação aos conteúdos científicos ela deve apresentar um caráter didático no
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processo de comunicação. É possível perceber que o foco dos jornais analisados são diferentes,
uma vez que eles possuem públicos distintos. O exercício de acompanhar os desdobramentos
do crime da Samarco deve extrapolar os muros das Universidades e o jornalismo tem uma
função crucial na construção das representações sociais sobre esse acontecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Representação; Atingidos; Mariana; Depressão

SENTIMENTOS VIVENCIADOS POR PACIENTES APÓS A
EXTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL
Camila de Souza Oliveira (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Crysthianne Cônsolo de
Almeida Baricati (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Julia Martins Trevisan (Universidade
Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Anelise Bertolino Pereira (Universidade Estadual de Londrina, Londrina,
PR, Brasil), Sirlene Aparecida Scarpin Tsukamoto (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil)

ID: 1491

INTRODUÇÃO
A entubação endotraqueal é a introdução de um tubo na traqueia por via nasal ou oral,
que tem como finalidade manter a permeabilidade das vias aéreas e pode ser indicada por
insuficiência respiratória ou rebaixamento do nível de consciência, basicamente de acordo
com protocolos de entubação. O processo de entubação endotraqueal, impossibilita a
comunicação do paciente com a equipe de saúde, ou seja, a expressão de seus sentimentos
como desejos, medos, angústias e dúvidas podem não ser atendidas ou até mesmo
compreendidas pela equipe, acarretando ainda mais sentimentos de sofrimento. Havendo
melhora do quadro geral do paciente, faz-se a extubação endotraqueal, retirando a sedação
para o desmame ventilatório, fazendo com que haja retorno do nível de consciência.
OBJETIVOS
Identificar os sentimentos vivenciados por pacientes após o ato de extubação endotraqueal
em um pronto socorro de um hospital universitário.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa realizado com pacientes
submetidos à extubação endotraqueal em um pronto socorro de um hospital escola. Foi
utilizado como questão norteadora a seguinte indagação: Que sentimentos você vivenciou
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no procedimento de extubação endotraqueal? Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semiestruturadas e audiogravadas. O período de coleta dos dados foi entre os
meses de maio a julho de 2017 e, analisados de acordo com a técnica de Análise de Conteúdo,
que seguiu as etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na
pré-análise ocorreu à organização do material, isto é, realizou-se leitura rápida/flutuante
das entrevistas com a finalidade de identificar as particularidades de cada entrevistado
que contribuíram para a elaboração das ideias iniciais. Na sequência passou-se para a fase
de exploração do material, ou seja, procedeu-se a execução da codificação das entrevistas
identificadas por letra e número, de maneira que os recortes que interessaram ao estudo
foram agrupados em núcleos de sentido análogos e que originaram as categorias. Por fim,
deu-se o tratamento dos resultados com a análise e discussão das falas provenientes. Esta
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Londrina (UEL), com obtenção de parecer favorável para sua realização (CAAE
nº 66237717.0.0000.5231). Para preservar o anonimato dos participantes estes foram
identificados com a letra “E” seguida do número da entrevista.
RESULTADOS
Dos 33 pacientes submetidos à extubação endotraqueal durante o período de coleta de
dados no setor do pronto socorro de um hospital universitário, apenas sete corresponderam
aos critérios de inclusão da pesquisa que foram ter nível de consciência suficiente para
responder as perguntas, obtendo pontuação maior que 27 no Mini Exame de Estado Mental
e se lembrarem do processo de extubação, sendo eles majoritariamente do sexo masculino,
predominando a idade entre 18 e 40 anos, com uma duração média de 44,4 horas de
entubação. As causas da entubação foram rebaixamento do nível de consciência após parada
cardiorrespiratória, por cetoacidose diabética e pós crise convulsiva; agitação psicomotora
após anestesia e insuficiência respiratória por edema agudo de pulmão e H1N1. Da análise
das falas, depreendeu-se três categorias sendo a primeira intitulada “sentimentos de
desespero”, onde as falas dos pacientes revelaram uma situação fora do controle e que nada
podiam fazer diante daquela situação que estavam vivendo, além de não poderem assumir
o controle diante de situações que geravam angústia. Além do desespero, alguns pacientes
relataram não só o desconforto emocional bem como o incomodo físico pela presença de
um tubo endotraqueal. Um deles até apresentava rouquidão no momento da entrevista
devido à lesão traqueal causada pelo procedimento. A segunda categoria nomeada de
“sentimento de angústia pela presença de tantas pessoas”, depreendeu-se pelas falas que os
pacientes estavam com muitas pessoas ao seu redor, entre elas entes queridos, estudantes e
profissionais da saúde de diversas categorias, como enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de
enfermagem e médicos, porém os profissionais não se comunicavam com os pacientes, nem
sequer os orientavam acerca de seu estado atual e procedimentos que seriam realizados,
além da dificuldade de comunicação e expressão de vontades e sentimentos, tendo gestos
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confundidos por preconceito. A terceira categoria foi denominada como “sentimentos de
estar indo embora”, nas quais os depoimentos mostram que a dor e o estresse foram tão
intensos descrevendo que a sensação era que estavam prestes a morrer ou até mesmo
chegaram a desejar a morte ao invés de vivenciar aquela situação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato da extubação levou os pacientes a vivenciarem uma experiência tão traumática, que se
revelaram em sentimentos de sofrimento quer seja pela dor, falta de diálogo, desconhecimento
do profissional que estava prestando os cuidados, dificuldade de comunicação, angustia e até
mesmo o sentimento ou a vontade de morte. Pode-se identificar a necessidade de reflexão
do ato de extubação, dando valor aos sentimentos de sofrimento dos pacientes. Desta forma,
é essencial humanizar a assistência de forma a entender que o paciente é um ser humano
holístico que deve ser cuidado para além dos procedimentos técnicos.
PALAVRAS-CHAVE
Extubação, pronto-socorro, ventilação mecânica, humanização

SIGNIFICANDO A DEGRADAÇÃO DO RIO MACAÉ E O AMBIENTE
NO ENTORNO
Lígia Santana Rosa (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Sheilane Silva Santos (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Glaucia Valente Valadares (UFRJ- Macaé, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2335

INTRODUÇÃO
A relação entre homem e meio ambiente sempre foi importante para a sobrevivência humana.
Porém, nos dias atuais percebe-se um desequilíbrio no que tange a essa relação. O homem
tem explorado o meio ambiente de forma abusiva, não sustentável em prol do atendimento
de suas necessidades particulares. Em contrapartida este meio ambiente tem respondido a
altura a essas dificuldades que o ser humano tem de estabelecer esta relação de equilíbrio.
Os seres vivos agem e interagem o tempo todo com o meio onde vivem. As ações humanas
podem por vezes levar o meio ambiente a reações nocivas à saúde dos seres humanos. Vale
destacar aqui o líquido mais precioso para a sobrevivência de qualquer espécie no planeta: a
água. A maior parte do planeta é coberta por água. Entretanto, apenas cerca de 3% desta água
é doce sendo própria para o consumo humano. Esta água é encontrada nos lagos, lençóis
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subterrâneos e rios. A água utilizada pela maior parte da população após tratamento provém
dos rios. Destarte, há que se preocupar com o consumo e qualidade da água visto que é um
recurso cada vez mais limitado em função das ações humanas. Destaca-se neste estudo o rio
Macaé, localizado no munícipio de Macaé, Rio de Janeiro/Brasil, haja vista sua importância para
as comunidades ribeirinhas. O rio Macaé abastece mais de 200 mil habitantes do município e
boa parte das atividades relacionadas à extração de petróleo no país. Ainda possui um papel
histórico, visto que o início da ocupação da região de Macaé teve início em sua foz, a partir de
uma comunidade de pescadores.Com o aumento populacional desordenado no município
em função da extração do petróleo, o índice de poluição do rio aumentou muito nos últimos
anos. Isto impacta diretamente na relação que as comunidades ribeirinhas possuem com o rio.
OBJETIVOS
Analisar o significado da degradação do rio Macaé e o ambiente no entorno a partir da
perspectiva das comunidades ribeirinhas.
MÉTODO
Pesquisa com abordagem qualitativa, tendo como método a Teoria Fundamentada nos
Dados (TFD). A TFD foi criada em 1960 por dois sociólogos norte-americanos: Barney Glaser
(partiu da Universidade de Columbia) e Anselm Strauss (escola de Chicago). É um método cuja
sistematização técnica e procedimentos de análise capacitam o pesquisador a desenvolver
teorias sociológicas sobre a vida dos indivíduos, seu mundo, alcançando significação,
compatibilidade entre teoria e observação, capacidade de generalização, reprodutibilidade,
precisão, rigor e verificação.O referencial teórico compreendeu o Interacionismo Simbólico,
pois constitui uma perspectiva teórica que dá a possibilidade de compreender o modo como
os indivíduos interpretam os objetos e as outras pessoas com as quais interagem. Permite
compreender como tal processo de interpretação conduz o comportamento individual
em situações específicas. O cenário do estudo compreendeu os cinco distritos localizados
na região serrana do município de Macaé, a saber: Córrego do Ouro, Glicério, Frade, Sana e
Cachoeiro de Macaé. A pesquisa compreendeu um total de 20 participantes. O instrumento de
coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada e observação assistemática. Os
dados foram coletados de agosto de 2017 a março de 2018 e analisados concomitantemente
conforme procedimentos pertinentes ao Método codificação aberta, axial e seletiva. Critério
de inclusão: indivíduos que vivem às margens do rio Macaé. Critérios de exclusão: indivíduos
que tenha algum tipo de agravo que possa comprometer a função cognitiva.
RESULTADOS
Duas categorias revelam o significado atribuído pelas comunidades ribeirinhas acerca
do fenômeno do estudo: Percebendo o lixo como fator de impacto ambiental e sendo as
construções irregulares fonte de degradação ambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lixo é um problema atual de interesse global. Seu destino e acondicionamento inadequado
têm trazido graves transtornos. O modelo capitalista incentiva a um consumo constante,
indiscriminado de produtos onde as pessoas compram o tempo todo. Isto tem resultado
no aumento de lixo no planeta. Uma das grandes preocupações acerca da produção
de lixo está relacionada ao seu impacto na saúde humana e no meio ambiente. No que
tange aos recursos fluviais, além dos esgotos que são lançados nos rios, o lixo sólido é
outro problema que merece uma importante atenção. O lixo descartado acumula-se ao
longo do leito dos rios provocando o assoreamento. No período de grande intensidade
das chuvas os rios transbordam provocando grandes enchentes e graves prejuízos para as
pessoas que moram nas proximidades. Outro fator de impacto para o meio ambiente são
as construções irregulares. Cidades que não possuem uma política de ocupação acabam
passando por consequências graves. Muitas destas construções irregulares encontram-se
em áreas de risco, insalubres ou em áreas de preservação ambiental. Estas construções em
áreas de preservação ambiental podem provocar danos irreversíveis ao meio ambiente e
desta forma impactar na saúde humana. O meio ambiente e seres humanos estão numa
constante relação. Esta relação precisa se configurar de forma equilibrada. Cuidar do planeta
significa cuidar da existência humana.

VISÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS
ADVERSOS/INCIDENTES EM SAÚDE NO CENÁRIO DO CUIDADO
Jane Cristina Anders (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Priscila Hoffmann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Francine Lima Gelbcke (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vera Randünz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Francis Solange Tourinho (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Patricia
Kuerten Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2428

INTRODUÇÃO
A ocorrência de eventos adversos e/ou incidentes em saúde tem um importante impacto no
Sistema Único de Saúde (SUS) por acarretar o aumento na morbidade, na mortalidade, no
tempo de tratamento dos pacientes e nos custos assistenciais, além de repercutir em outros
campos da vida social e econômica do país (ANVISA, 2017). Para o enfrentamento dos eventos
adversos e/ou incidentes em serviços de saúde, que colocam em risco a segurança do paciente
é necessária a organização de um sistema de informação que possibilite a notificação dessas
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ocorrências. Um estudo realizado em sete hospitais de São Paulo sob a ótica dos enfermeiros
com relação as ações de gerenciamento da segurança dos pacientes, evidenciou que 100%
dos hospitais possuem sistema de notificação de eventos adversos, 71,4% possuem Comissão
de Gerenciamento de Riscos, 80% realizam discussão dos eventos, havendo consenso de
que tais discussões levam a mudanças favoráveis à segurança do paciente nas instituições
pesquisadas. O receio dos profissionais por punição frente às suas falhas e a subnotificação
dos eventos foram os aspectos de maior fragilidade (FRANÇOLIN et. al, 2015).
OBJETIVOS
Identificar a visão dos enfermeiros sobre a utilização da ficha de notificação de incidentes e/
ou eventos adversos em saúde no cuidado de enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de uma pesquisa metodológica, com abordagem qualitativa, cujo
objetivo geral é desenvolver um software–protótipo para a operacionalização do processo
de notificação de eventos e/ou incidentes em saúde. Neste estudo apresentamos a primeira
etapa da pesquisa, no qual foi realizado entrevista semiestruturada com 16 enfermeiros dos
setores de Terapia Intensiva, Semi Intensiva, Transplante de Medula Óssea, Clínica Médica,
Emergência e do Núcleo de Segurança do Paciente – NUSEP de um hospital geral e público,
situado na região Sul do Brasil. Utilizou-se a Análise Temática proposta por Minayo (2014) e
os dados foram agrupados em duas categorias: barreiras enfrentadas pelos enfermeiros para
utilizar a ficha de notificação e instrumento informatizado: uma ferramenta que pode facilitar a
notificação. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos,
conforme a Resolução 466/12. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
referida instituição e obteve parecer favorável com número sob o parecer nº 1487.577/2016.
RESULTADOS
As barreiras para incorporar a ficha de notificação no cuidado de enfermagem são expressas
de diferentes maneiras, entretanto todos os enfermeiros expressam uma visão semelhante.
Relatam que muitas vezes a utilização da ficha de notificação para auxiliar o cuidado de
enfermagem está relacionada ao fato de não ser prioridade o seu preenchimento, destacando a
falta de compromisso dos profissionais, a sobrecarga de trabalho, a desmotivação profissional,
além de considerarem o preenchimento da ficha cansativo e extenso. Observa-se uma lacuna
no conhecimento sobre o processo de notificação em relação às diferenças dos conceitos entre
os incidentes, os eventos adversos e/ou queixas técnicas. Diante destas questões ocorrem a
subnotificação e alguns dos motivos verbalizados estão relacionados a falhas na comunicação
e o medo da punição. Inúmeras são as barreiras enfrentadas pelos enfermeiros para utilizar a
ficha de notificação, requerem conhecimento do tema e envolvimento dos profissionais sobre
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a importância de inseri-la como auxílio para o cuidado de enfermagem. De uma maneira geral,
os enfermeiros sugerem que a ficha de notificação seja informatizada e destacam algumas
adequações da ficha existente na instituição, dentre elas: ser mais objetiva; ter definições dos
conceitos; ter espaço para descrever o incidente e/ou eventos adversos em saúde; definir os
tipos de queixa técnica; modificar o layout para ter mais clareza; detalhar melhor cada quadro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de notificação é um passo importante para garantir a segurança do paciente.
Nesse sentido, torna-se importante a existência de um sistema de notificação de qualidade
nas instituições, além do conhecimento dos profissionais de saúde frente a sua importância.
Uma ferramenta informatizada, de maneira objetiva e prática, pode ser uma estratégia para
operacionalizar o processo de notificação, sendo este um passo importante para garantir
a segurança do paciente. Ainda diante da lacuna do conhecimento dos profissionais de
enfermagem sobre os incidentes e/ou eventos adversos em saúde, torna-se importante a
interlocução entre o serviço de Educação Permanente, o Núcleo de Segurança do Paciente
e a Gestão da Instituição, com intuito de buscar formas de contribuir com o processo de
notificação. Além disso, é preciso abordar questões da cultura de segurança na instituição,
proporcionando aos profissionais de saúde condições para que se sintam seguros para
notificar as falhas ocorridas, proporcionando um ambiente organizacional não punitivo
e com mecanismos que busque a prevenção dos riscos ao paciente. Vale destacar que os
resultados contribuíram para a construção de um software-protótipo para o sistema de
notificação de eventos adversos e/ou incidentes em saúde.
REFERÊNCIAS
Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA). Sistema Nacional de Notificações para a
Vigilância Sanitária - NOTIVISA [citado 2017 fev 10]. Disponível em: http://www.anvisa.gov.
br/hotsite/notivisa/apresenta.htm.
Françolin L et al. Patient safety management from the perspective of nurses Gestión de
la seguridad del paciente bajo el punto de vista de los enfermeiros. Rev Esc Enferm USP
[Internet]. 2015 [citado 2017 fev 10]; 49(2):277-83. Available from: http://www.scielo.br/pdf/
reeusp/v49n2/pt_0080-6234-reeusp-49-02-0277.pdf.
Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo:
Hucitec, 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do Paciente; Enfermagem; Notificação; Incidentes.
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A DOR EXPOSTA: OS DISCURSOS DA MÍDIA INTERNACIONAL
SOBRE O CONSUMO DE OPIÁCEOS
José Carlos Borges Trindade (Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fatima Teresinha Scarparo Cunha (Unirio, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2720

INTRODUÇÃO
Apresentamos uma análise de discurso de uma matéria de um jornal inglês de grande
circulação sobre a crise de opiáceos (analgésicos narcóticos, uma família de substâncias
químicas empregadas medicinalmente no controle da dor crônica), um pesadelo para
as autoridades de saúde dos EUA. Diariamente, 91 americanos morrem de overdose de
opiáceos, entre eles o cantor Prince que morreu de uma overdose de Fentanil em abril de
2016. Partimos dos pressupostos teóricos-metodológicos da Análise Crítica do Discurso
(ACD) (Fairclough, 2016; 2005; Resende e Ramalho, 2006), com a finalidade de analisarmos
um corpus principal que foi constituído de reportagem no jornal The Guardian do ano 2018.
OBJETIVOS
O objetivo principal desse trabalho foi refletir, a partir de mídia jornalística internacional,
sobre as relações constituintes da conjuntura de adicção aos opiáceos e as implicações das
representações desse uso na sociedade norte-americana
DESENVOLVIMENTO
O ponto de partida de nossa reflexão foi à leitura da reportagem “It needs to make you
unconfortable: the opioid documentary set to shock America” – “Ele precisa tornar você
desconfortável: o documentário sobre opiáceos definido para chocar a América”, publicado
no The Guardian de 31 de janeiro de 2018, assinado por Amanda Holpuch. Aborda uma
série televisiva sobre a crise dos opiáceos nos EUA intitulada The Trade (O Comércio).
O documentário foca em histórias de adictos, suas famílias e policiais tentando conter a
epidemia de opiáceos, conforme a matéria referida. Uma das cenas relatadas apresenta “A
câmera continua rolando enquanto mulheres com crianças são investigadas por policial, pela
sua conexão com o comércio de opiáceos, em uma casa com muitos quilos de heroína, um
carro dirigido por uma mãe intoxicada e, em frente a um jardim, sendo levada pelo serviço
de proteção à criança”. Aparecem os rostos dos personagens principais: polícia, viciados e os
produtores de papoula mexicana. The Trade reforça a ordem do discurso de que as drogas
são uma ameaça externa, através do trecho que diz: “A situação de Guerreiro, no México, a
principal fonte de heroína nos EUA, é um dos três principais tópicos da série, mas não há
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atenção equitativa à indústria de saúde dos EUA que tornou possível os cartéis de drogas
para lucrar com o vício”. A ordem do discurso é, para Fairclough (2005), o aspecto semiótico,
ou seja, da linguagem, de uma ordem social caracterizada como uma maneira particular
das práticas sociais se inter-relacionarem. O problema que abordamos é representado pela
tênue fronteira entre consumo lícito de opiáceos e drogas ilícitas como a heroína. A estrutura
social que regula a produção e a distribuição dos dizeres sobre consumo de drogas lícitas
para dor e a migração para opiáceos está fundada em um regime internacional hegemônico
que percebe que (1) o consumo de psicoativos representa uma ameaça ao indivíduo e (2)
este deve ser alvo de proibição (Souza, 2011). Afirmações de legitimação podem basearse em três estratégias de construção simbólica: a racionalização, a universalização e a
narrativação. Resende e Ramalho (2006) sustentam que por meio da legitimação, relações
de dominação podem ser estabelecidas ou mantidas, sendo apresentadas como legítimas,
ou seja, a legitimação estabelece e sustenta relações de dominação pelo fato de serem
apresentadas como justas e dignas de apoio. Segundo Souza (2011), o discurso internacional
predominante que resultou na militarização do combate às drogas se sustenta na visão
ideológica do tráfico de drogas e atividades relacionadas como uma ameaça à segurança
pública, nacional e internacional. O narrador revela que “... queríamos mostrar às pessoas, os
custos pessoais (...) e levantar as questões mais desafiadoras ao sermos questionados sobre
a epidemia de opiáceos e o tráfico de drogas como um todo”. Vemos como custo pessoal
e a indústria da saúde são marcas dos discursos de uma sociedade capitalista, na qual
termos próprios da economia se naturalizam. O estilo das frases mostra verbos de avaliação
afetiva: “para todas as famílias, escolherem compartilhar foi realmente um testemunho do
desejo de ajudar outras pessoas”; “o vício pode destruir a sua família (...)” e “onde há vida,
há esperança”. Formas simbólicas abarcam “um amplo espectro de ações e falas, imagens e
textos que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos
significativos. São ideológicas somente quando servem para estabelecer e sustentar relações
sistematicamente assimétricas de poder (Thompson, 1995). Em uma cena dolorosa, Jennifer
Walton, mãe de dois filhos adultos em recuperação do vício, enfrenta seu filho, Skyler e
seu amigo, que parece ter usado drogas. Isso viola as regras da casa, levando Walton e seu
marido a forçar o par para fora de casa. Walton diz que cenas como essa eram necessárias. “É
necessário fazer você se sentir desconfortável. Você precisa discutir isso”, disse Walton ao The
Guardian. E continuou, “Eu acho que o anonimato mantém as pessoas doentes”. Os filhos de
Walton estão agora em recuperação do vício, algo que ela quer mostrar mais na mídia. Um
dos modos de operação de ideologias é pelo estabelecimento e sustentação de relações de
sua negação ou ofuscação (dissimulação), deslocando conotações positivas ou negativas.
Em The Trade Jennifer Walton parece querer denunciar a política anti-drogas cortando na
própria carne, “Batemos um pouco no lado do vício”. Walton prossegue, “É hora de começar
a falar sobre recuperação e olhar para os 25 milhões de pessoas que estão em recuperação.
Eu sinto que The Trade nos deu uma oportunidade de fazer isso”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho reforça a necessidade de investigação das conexões entre práticas sociais e
discursos para refletir sobre a reprodução de sentidos estabilizados sobre práticas específicas
e as rupturas possíveis que levem à mudança e transformação da sociedade, nesse caso,
sobre uso de opiáceos.
PALAVRAS-CHAVE
Discurso, Opiáceos, Vício, Drogas

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA PÚBLICA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Glaucimara Riguete de Souza Soares (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Joana Darc Fialho de Souza (UFRJ, Macaé, RJ,
Brasil), Fabrizio Pereira do Carmo (Unirio, Macaé, RJ, Brasil), Nathalia Silva Leal (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Julia
Furtado (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Rozielma de Abreu Moreira (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Nathelly Moretti Freitas
(UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Roberta de Oliveira Ferreira (Ufrj, Macaé, RJ, Brasil), Meiriane Aguiar (UFRJ, Macaé, RJ,
Brasil)

ID: 2358

INTRODUÇÃO
A construção do contexto de saúde está disseminada pelos veículos de comunicação e
adentra diversos ambientes sociais: trabalho, lazer e, principalmente, a Escola. Apesar deste
aumento do acesso às informações, o usuário em saúde ainda se encontra impotente no
que diz respeito ao estabelecimento de relações entre a informação e o vínculo com o
profissional de saúde, principal promotor de conceitos e propostas de atitudes saudáveis
em saúde. Tal afirmação aponta uma remodelagem no processo de educação profissional,
sendo importante despertar no docente que desde o início da graduação a formação do
estudante deve compreender a importância de se integralizar teoria e prática. A participação
de discentes em projetos de pesquisa e extensão ofertados por docentes é uma ferramenta
indispensável no que tange ao ensino-aprendizagem, sendo capaz de modificar a assistência
em saúde, por poder intervir nas rotinas dos serviços e contemplar suas reais demandas.
Considera-se a escola um ambiente promissor para a manutenção da educação em saúde,
já que possibilita acompanhar um indivíduo da infância até a adolescência e, ainda, orientálo e incentivá-lo para a importância do Cuidado em Saúde, pela manutenção de medidas
preventivas e não curativas.
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OBJETIVOS
Relatar a experiência dos estudantes acerca da participação no projeto PET-saúde/GraduaSUS
tendo por prioridade atividades com saúde do escolar, sendo guiadas pelas diretrizes do
Programa Saúde do Escolar.
DESENVOLVIMENTO
As ações foram desenvolvidas numa escola pública municipal em Macaé-RJ, por seis alunas
de Graduação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ-Macaé, sendo duas
bolsistas e quatro voluntárias; duas docentes tutoras e, ainda contou com a participação
de um enfermeiro, profissional da rede e também preceptor do projeto. O programa foi
desenvolvido de março de 2016 a março de 2018, abarcando os escolares de 05 a 12 anos
de idade. Foram realizadas reuniões com o grupo de trabalho para definição das atividades
e instrumentos a serem utilizados, ações educativas em saúde, feiras, elaboração do
material educativo, anamnese e medidas antropométricas. O trabalho apresentou como
resultado o relato de experiência de seis alunas de graduação em enfermagem no PETsaúde/GraduaSUS com escolares. As estudantes relataram a importância do projeto para
o processo de ensino e aprendizagem, dada a aproximação com o público e a observação
que puderam realizar de demandas próprias daquela comunidade, inclusive da reflexão
que fazem a partir dessa prática vivida, sobre atuações necessárias frente a essas demandas
que emergiram. Apontaram a importância da atuação do enfermeiro para além das ESFs e
Hospitais, reconhecendo a escola como campo prático de promoção da saúde para o seu
trabalho. Citaram, também, a importância da convivência com a equipe de trabalho do
projeto, com alunas de graduação de enfermagem de diferentes períodos, com professores
de áreas distintas e com profissionais escolares, percebendo assim como pode acontecer
em único espaço - a escola - a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade: pilares para um
cotidiano profissional promissor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que os relatos apresentados vão ao encontro do que preconiza as ações do
PET-saúde/GraduaSUS. Ficou percebida a importância da integração teoria e prática como
motor para a formação dos profissionais de saúde, inclusive enfermeiros. Salienta-se que
o discente conseguiu perceber no campo prático que a utilização de tecnologias leves,
como a educação em saúde, é capaz de transformar a realidade de vida do escolar, de seus
professores, de sua família e de sua comunidade.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da criança saúde escolar educação em saúde
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A MULHER E CONSIDERADA PELA MÍDIA QUANDO SE FALA EM
AMAMENTAÇÃO PROLONGADA?
Mariana Nunes Ignatios (Jornalista. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Márcia Regina Cangiani Fabbro (Enfermeira Obstetra. Professora
doutora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil)

ID: 2470

INTRODUÇÃO
Apesar de todas as evidências científicas comprovando os benefícios da amamentação para
mãe, bebê, família, sociedades e ambiente, e da melhora da situação do aleitamento materno
(AM) no Brasil, os indicadores estão estagnados o que tem preocupado pesquisadores da
área. Também tem sido alvo de apreensão dos mesmos a falta de dados atuais da situação
do AM no País; os últimos são de 2009 e revelaram que a prevalência de aleitamento materno
exclusivo em menores de seis meses, no Brasil, foi de 41%, abaixo do recomendado aos
países membros da Organização Mundial de Saúde, que é de 50% ou mais. Além disso, a
duração mediana da amamentação exclusiva foi de 54,1 dias e, com complementação, até
os 11,2 meses. Apesar das vantagens da amamentação continuada ou prolongada (por dois
anos ou mais), um estudo concluiu que “menos da metade das crianças é amamentada pelo
menos até os 12 meses de idade, e apenas 1/4 é amamentada na faixa etária entre 18 e 23
meses” (MARTINS; GIUGLIANI, 2012, s/p). Existem muitos estudos sobre determinantes da
interrupção precoce da amamentação, tendo sido identificados fatores socioeconômicos,
culturais, demográficos e biológicos. São, porém, escassos os estudos abordando a
amamentação prolongada, e pouco se sabe sobre os fatores envolvidos na manutenção
desta. Kalil e Costa (2013) buscam fomentar uma discussão mais plural a respeito da
amamentação e de suas implicações para a mulher, abrangendo questões como saúde,
subjetividade, trabalho, sexualidade e seus múltiplos papéis na sociedade contemporânea.
As autoras tecem esforços no sentido de tentar aproximar o discurso pró-amamentação de
uma perspectiva de gênero, privilegiando a prática sob a ótica dos direitos femininos. Elas
destacam também que a alimentação infantil ocorre em um contexto de desigualdades de
gênero, que inclui falta de suporte familiar, trabalhista e comunitário para a amamentação;
sexualização dos seios femininos e, por outro lado, estigmatização do seio maternal, que
limita as possibilidades de a mulher amamentar em público; além da falta de informação
para a mulher sobre os benefícios do AM, entre outros obstáculos.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão crítica do discurso midiático pró-amamentação articulado com
perspectiva de gênero, privilegiando a ótica dos direitos femininos e reprodutivos.
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DESENVOLVIMENTO
Para que a amamentação se torne uma prática amplamente adotada, são necessários
esforços dos diversos segmentos sociais. Diante disso, a mídia é um dos atores responsáveis
pela divulgação da prática de amamentar. A iniciação precoce, a amamentação exclusiva e a
amamentação continuada são influenciadas por fatores sociais que afetam toda a população,
como tendências sociais, propagandas, mídia e produtos disponíveis nas lojas (VICTORA, et
al, 2016). A mídia exerce uma função importante na constituição da subjetividade, apontando
modos de ser e de exercer práticas no cotidiano, veiculando valores, concepções e modos de
entender a realidade, sendo também, junto com a família e outras instituições, um espaço
de formação e interferindo na elaboração de conceitos e modos de viver. O que se percebe,
é que a amamentação é abordada, sobretudo, sob a ótica da saúde e do direitos da criança,
na qual o corpo feminino continua regulado socialmente. Scavone (2010) em seus trabalhos
tem feito várias reflexões sobre a biopolítica do corpo feminino que vem ao encontro do
discurso político feminista que, visando práticas de liberdade, erigiu diferentes críticas aos
mecanismos de controle social sobre o corpo feminino. Este corpo é considerado, ao longo
do período que estudou (a partir da década de 70), um lugar de acirrada disputa de poder
entre o domínio público e o privado. Portanto, um olhar, além de ampliado, mas politizado,
do que representa para as mulheres a amamentação prolongada e como a mídia se insere
neste contexto é tema que precisa ser explorado. Gomes (2017) em seu artigo sobre os
discursos da amamentação em público coloca que essa questão não se trata do ponto de
vista da importância e da necessidade do AM, mas o fato de que vivemos em uma sociedade
sexista, misógina, dominada pelas perspectivas e normas ensejadas e performatizadas pelas
masculinidades. São performances do masculino que objetificam e hiperssexualizam o
corpo das feminilidades, ao mesmo tempo em que o performatiza como um corpo santo/
maternal, puro, casto que precisa ser, portanto, invisível, contido, fechado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os discursos, ademais de naturalizarem a prática do aleitamento materno, persuadindo
a mãe a amamentar com base, sobretudo, nos atributos do leite materno e seu caráter
indispensável à saúde da criança; reduzem o AM a comportamentos biológicos e
descontextualizam que este tema se insere numa sociedade sexista que insiste em impor
normas de comportamento que não consideram as subjetividades, expectativas, desejos e a
vida concreta das mulheres que optam pela amamentação prolongada. Diante do exposto,
a mídia tem papel importante em relação aos discursos e políticas contemporâneas próamamentação e seus desdobramentos na perspectiva da mulher, trazendo novos olhares no
campo da saúde e nos novos modelos de maternidade (e paternidade). A mídia de massa
precisa aproximar seu discurso da mulher mãe, seus desejos, expectativas e vida, quando
o assunto é amamentação, em especial a prolongada, visando colaborar com o aumento
da prevalência deste indicador e repensar seu papel de reprodutora de normas e condutas
sexistas.
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PALAVRAS-CHAVE
Amamentação, mídia, gênero e direito

AS MÍDIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTA DE CUIDADO A
MULHERES JOVENS ACOMETIDAS POR CÂNCER DE MAMA
Gabriella Novaes de Andrade (Faculdade de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz Da Costa
Vargens (Faculdade de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Faculdade de Enfermagem
UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2054

INTRODUÇÃO
Com a ampla acessibilidade à internet, e utilizando todas as entradas que este amplo acesso
permite, as mídias digitais se tornam cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas do
século XXI. Quase tão indispensável quanto satisfazer as necessidades humanas básicas,
se tornou a necessidade de acesso a no mínimo uma rede social por dia por parte dos
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indivíduos. Atualmente as redes sociais eletrônicas são utilizadas para se atender quaisquer
tipos de necessidades, seja reencontrar velhos conhecidos ou para se comunicar com amigos
distantes, encontrar respostas rápidas para dúvidas de todos os gêneros, lugares, receitas,
orações e até mesmo a “cura” para algumas aflições humanas.
OBJETIVOS
Explicitar o uso das mídias digitais enquanto ferramenta de cuidado às mulheres acometidas
por câncer de mama, ressaltando os principais benefícios oriundos da escrita terapêutica
em um ambiente virtual, que se adequa ao atual contexto informatizado e tecnológico no
qual vivemos.
DESENVOLVIMENTO
O mundo está mudando cada vez mais de pressa, e é preciso acompanhar estas
atualizações na velocidade em que ocorrem. Os aplicativos de mensagens instantâneas,
fotos compartilhadas, bem como os denominados “blogs” (diários eletrônicos), constituem
um espaço virtual bastante democrático, capazes de promover a interação de indivíduos
dispersos em diversos países, a nível mundial. Em relação à criação de perfis nas redes, temos
uma gama desmedida de assuntos abordados, que visam atingir os propósitos elaborados
por seus criadores. A participação e acompanhamento das temáticas e rotinas expostas
nas redes são realizados por inúmeras pessoas as quais denominamos seguidores . Quanto
à permissão para acompanhar as postagens (posts), esta pode ou não ser obrigatória, a
depender do conteúdo exposto, e do desejo do blogueiro (pessoa criadora do blog) em
atrair seguidores para divulgar alguma informação. Os diários eletrônicos (blogs) possuem
amplo uso na sociedade atualmente. Servem muitas vezes, como agente facilitador nas
relações e interação social de pessoas com dificuldade de interagir, expor sentimentos e
relacionar-se diretamente com outros indivíduos. Através da escrita livre, com certo grau
de “licença poética”, o indivíduo expressa seus sentimentos, desejos, anseios, opiniões,
compartilha vivências, troca experiências, conhece a opinião alheia, bem como emite a sua.
Enquanto profissionais da enfermagem, responsável por grande demanda de cuidados,
devemos estar atualizados em relação às possiveis ferramentas disponibilizadas para o
cuidado, e deste modo, não podemos excluir a presença das redes sociais e mídias digitais,
uma vez que constituem-se praticamente de fator indispensável na vida de grande parte
dos indivíduos hospitalizados ou não, sadios ou acometidos por quaisquer patologias/
complicações. Dissociar a tecnologia do cuidado, implica em abrir mão de um instrumento
bastante valioso, capaz de fortalecer a rede de apoio das mulheres acometidas, bem como,
sua utilização como estratégia de enfrentamento neste período tão carregado de significados
e de imensa carga simbólica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa liberdade frente à tela dos dispositivos permite ao indivíduo a exteriorização de seus
sentimentos de maneira despudorada, haja vista que não está frente a frente com outras
pessoas, favorecendo o fluir das emoções. Neste contexto, o uso dos diários eletrônicos (blogs)
e demais mídias e redes sociais como estratégia de enfrentamento do câncer de mama por
mulheres jovens, tem conquistado amplo espaço, e cada vez mais tem desmistificado que a
internet é algo nocivo no ambito do cuidado. Entender que a adequação dos profissionais
aos recursos tecnológicos existentes promove um enriquecimento da assistência, constituise como importante fator para atualizar e aprimorar o cuidado multiprofissional, capaz de
acolher as demandas trazidas pelos pacientes, em especial, as mulheres que vivenciam o
câncer de mama, sobretudo na juventude.
PALAVRAS-CHAVE
Rede social; Internet; Ciência, tecnologia e sociedade; Tecnologia; Cuidados de enfermagem

AUTOCUIDADO E CUIDADO DE SI: UMA COMPREENSÃO
TEÓRICO REFLEXIVA PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM
Joel Lobato da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Silvio Éder Dias Silva (Universidade Federal
do Para, Belém, PA, Brasil), Irene de Jesus Silva (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Marília de Fátima
Vieira de Oliveira (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Sandra Helena Isse Polaro (Universidade Federal
do Pará, Bélem, PA, Brasil), Vera Radünz (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Evanguelia Kotzias
Atherino dos Santos (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Mary Elizabeth de Santana (Universidade
Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Araújo (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil),
Antonio Jorge Silva Correa Junior (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil)
ID: 2091

INTRODUÇÃO
Refletir sobre o cuidado nos remete a especular o que é o cuidado, quem cuida e por que
cuidamos, e nessa perspectiva de compreensão, o cuidado tem diversos significados que,
por vezes são complexos, e sem uma concepção definida. Está inserido na humanidade
desde o início da história do ser humano, acompanha a evolução dos tempos, convive com as
mais variadas formas de sociedade e está no interior das discussões nos diferentes contextos
coletivos (1) O cuidado às pessoas tem sido apontado como objeto epistemológico da
enfermagem. É um modo de estar com o outro, no que se refere às questões especiais da
vida das pessoas, como a promoção e a recuperação da saúde, o nascimento e a própria
morte. É compreendido como um cuidado que rompe com a fragmentação corpo/mente,
normal/patológico.
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OBJETIVOS
Este estudo objetivou compreender o cuidado humano numa perspectiva paradigmática
da totalidade e da simultaneidade a luz da Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge
Moscovici.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo teórico reflexivo, construído a luz da Teoria das Representações Sociais
(TRS) de Serge Moscovici, sendo dividido em seis partes fundamentais, na primeira parte do texto,
contextualiza−se o cuidado nos seus aspectos gerais; na segunda parte aborda−se o cuidado
na perspectiva filosófica de Martin Heidegger; na terceira parte explora−se o autocuidado
na concepção de Dorothea Orem; na quarta parte discute−se o cuidado de si preconizado
por Michael Foucault; na quinta parte, busca−se estabelecer a relação entre os conceitos
de autocuidado e o cuidado de si, com os paradigmas da totalidade e da simultaneidade e
finalmente na sexta parte trás consigo a ferramenta das TRS como normalizadora desse cuidado.
A enfermagem e o cuidado de si. Foucault historia o desenvolvimento da hermenêutica de s¡ em
duas situações diferentes: a primeira é na filosofia greco−romana dos dois primeiros séculos do
Império Romano, e a segunda é na espiritualidade cristã e os princípios monásticos, tais como se
desenvolveram nos séculos IV e V, sob o Baixo−Império. Na antiguidade, o cuidado de si significava
para os gregos busca no comportamento da vida social e pessoal e direcionava o viver de cada
pessoa, sua conduta, sua moral. Com o advento do cristianismo seu comportamento passou a
ser conduzido por normas, buscando a estética da existência (2). Podemos dizer que o sentido
que isso ocupa é o de se estar lançado num mundo, é o que Heidegger chama de estar em jogo,
é perceber que nesse jogo, nos arriscamos, temos limitações, erramos e acertamos, e também
precisamos de cuidado, precisamos nos cuidar para cuidar do outro. Neste mesmo sentido, o
autor nos fala de um cuidado autêntico, assume o termo sorge = cura; preocupação. Este é o que
unifica realidade e possibilidade, mas uma possibilidade enquanto condição humana, ou seja,
não confere só teorização sobre ação, mas configura comportamentos e atitudes do homem.
Teoria e prática são possibilidades ontológicas de um ente cujo ser deve determinar−se como cura
(3). A enfermagem e o autocuidado. Os requisitos universais do autocuidado são comuns para
todos os seres humanos e incluem a conservação do ar, água, alimentos, eliminação, atividade
e descanso, solidão e interação social, prevenção de risco e promoção da atividade humana.
Estes oitos requisitos representam os tipos de ações humanas que proporcionam as condições
internas e externas para manter a estrutura e a atividade, que apóiam o desenvolvimento e o
envelhecimento humano. Quando se proporciona de forma eficaz, o autocuida− do centrado
nos requisitos universais se promove a saúde e o bem estar(4) Representaçôes sociais e o
cuidado de si. O cuidado vem ser substituído pelo cuidado de si, uma iniciativa na qual convém
da ocupação de si próprio emanados em imperativos sociais e elaborando saberes coletivos (5).
Ao reportarmos o cuidado do outro, podemos incitar que, para a ocorrência do ato de cuidar, é
necessário o despertamento de sentimento pelo outro, nos tornando sensíveis a situações que
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o envolve. O cuidado faz surgir em nós um ser humano sensível, com ternura e sentimento, pois
ao praticar o cuidado, desenvolvemos em nós dimensões profundas e desconhecidas. O ato
provoca cidadania e comiseração, pois permite sentir o outro, desperta a cordialidade e gentileza,
ou seja, a lógica de valores éticos implícitos no ser humano (1). Já no que se refere à enfermagem,
esta se pauta na qualidade de vida sob o ponto de vista da pessoa, oferecendo a sua presença e
direcionado as sua metas, aos seus sonhos(6). A pessoa passa a ser valorizada, ela é a autoridade
é não mais a enfermagem, por tal motivo os planos assistencias não são baseados nos problemas
de saúde, mas sim planos elaborados pela própria pessoa. A enfermagem cabe direcionar o ser
humano para compreender e atuar nos seus padrões de saúde, e assim melhorar sua qualidade
de vida. Percebemos que devido ao autocuidado estar alicerçado ao paradigma da totalidade,
a saúde adquiriu um aspecto objetivo, podendo ser quantificavél. Cabe à enfermagem orientar
a pessoa na sua adaptação como o meio ambiente. Já o cuidado de si, segue os pressupostos
do paradigma da simultaneidade que valoriza o subjetivo do ser humano compreendendo que
a enfermagem deve auxiliá−lo, respeitando a sua vivência, nos cuidados a sua saúde, tendo
como meta uma melhoria da sua qualidade de vida (7) Outro ponto que destacamos, é que o
autocuidado está vinculado ao objetivismo do processo saúde−doença, enquanto o cuidado de
si encontra−se permeado pelo subjetivismo do referido processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autocuidado está centrado no paradigma da totalidade, adota o pressuposto de que o ser
humano é a somatória de suas partes: é a soma do biológico, psicológico, espiritual e social,
além de evidenciar que a pessoa tem que se adaptar ao meio ambiente. Já o cuidado de si está
atrelado ao paradigma da simultaneidade que adota que a pessoa não é um ser somativo,
pois o todo é maior do que a soma das partes, assim como as partes são representativas
desse todo.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado, auto cuidado, enfermagem
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE E
AMPLIAÇÃO DA LITERACIA PARA A SAÚDE: EXPERIÊNCIAS
DO GRUPO PROLISABR
Cláudia Helena Julião (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Rosane A de Sousa
Martins (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Marta Regina Farinelli (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Edna A. de Carvalho Pacheco (Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Celeste A Pereira Barbosa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
Uberaba, MG, Brasil), Priscila Maitara Avelino Ribeiro (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG,
Brasil), Luis Saboga-Nunes (Escola Nacional de Saúde Pública- Universidade NOVA de Lisboa , Portugal)

ID: 1614

INTRODUÇÃO
Pensar as estratégias para a promoção da saúde exige, entre outros aspectos, garantir a
participação social e o incentivo à população para se reconhecer como sujeitos no âmbito
da qualidade de vida e estilos de vida saudáveis e na prevenção de doenças. Com este
intuito, o Grupo de Estudos e Pesquisa: PROmoção em comunicação, educação e LIteracia
para a SAúde no Brasil – ProLiSaBr promoveu o curso de inverno intitulado: “Comunicação,
educação e literacia para a saúde: estratégias para a promoção da saúde”. Este estudo
apresenta a experiência do referido curso, que foi oferecido em agosto de 2016, para
estudantes de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro-UFTM e aberto para a comunidade externa.
OBJETIVOS
O curso objetivou promover espaço de discussão sobre aspectos teóricos e ferramentas
relativos à literacia para a saúde; debater estratégias para alcançar uma maior capacidade e
competência no âmbito da promoção da saúde; contribuir para melhoria da comunicação em
saúde, para a humanização dos serviços e para fomentar a participação social e autonomia
e possibilitar a reflexão acerca da política de saúde, do trabalho dos profissionais da saúde
articulados à educação popular, educação popular em saúde e comunicação em saúde, com
vistas a ampliar os níveis de literacia para a saúde dos usuários dos serviços de saúde e as
ações de promoção da saúde.
DESENVOLVIMENTO
A Literacia para a saúde é um campo de estudos recente que aponta a necessidade de
apropriação consciente das informações e conhecimentos de modo que as pessoas possam
desenvolver suas capacidades de compreensão, gestão e investimento, em ações no âmbito
da promoção da saúde. Parte-se do pressuposto que os níveis de literacia para a saúde da
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população estão diretamente relacionados ao acesso das pessoas à informação da saúde de
forma crítica e reflexiva. Nesta direção, o curso criou espaços de debates e reflexões acerca
da promoção da saúde, tendo como ponto de partida a contextualização da política de
saúde e o compromisso com o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde por meio
do acesso às informações. A partir de oficinas, rodas de conversas e atividades práticas os
participantes debateram temáticas relativas à educação em saúde, à educação permanente
em saúde, à educação popular em saúde e sua contribuição no contexto da formação e do
trabalho dos profissionais, especialmente os que atuam na área de saúde. A fundamentação
teórica pautou-se na análise da literacia para saúde, no contexto da Promoção da Saúde,
reconhecendo-a como aquela em que as competências cognitivas e sociais das pessoas
dão a elas condições de ampliarem o acesso, a compreensão e o uso das informações para
promoverem e manterem uma boa saúde. O curso foi organizado em 5 módulos, com carga
horária de 4 horas cada um, nos quais foram abordadas as seguintes temáticas: Módulo 1 - A
educação em saúde e a formação dos trabalhadores da saúde. Participação social, autonomia
e controle social. A comunicação em saúde como estratégia de socialização da informação e
do conhecimento; Módulo 2– A educação permanente em saúde: conceitos e perspectivas.
A educação permanente no contexto da UFTM; Módulo 3 – A educação popular em saúde:
conceitos, significados e perspectivas rumo à promoção da saúde; Módulo 4– Literacia para
a saúde: compreendendo seu alcance, objetivos, metodologia e contribuição no contexto
da promoção da saúde e Módulo 5 - Literacia para a saúde: oficina. Avaliação da proposta do
curso pelos participantes. A metodologia de trabalho ocorreu por meio de: planejamento,
revisão de literatura e elaboração do projeto do curso e conteúdo de cada um dos 5 encontros.
Para o curso foi utilizado método ativo, expositivo, rodas de conversa e dinâmicas de grupo,
com casos práticos e trabalho colaborativo entre os participantes. A avaliação ocorreu ao
final do curso, com aplicação de instrumento específico de avaliação abordando: conteúdo,
dinâmica dos encontros, qualidade do material apresentado e contribuição para o processo
de formação. Também foi aplicado instrumento junto aos professores que ministraram o
curso com vistas a avaliar todo o processo de elaboração/planejamento e a oferta do curso,
os avanços e os desafios identificados. Participaram 9 discentes da graduação, 5 discentes
da pós-graduação (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde) e 3 profissionais,
totalizando 17 participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Literacia para a saúde é vista como consequência do acesso da pessoa a informação de
saúde. Esta informação pode ser apropriada pelo indivíduo com o desenvolvimento das
suas capacidades de compreensão, influenciando a avaliação que pode efetuar das ações
a tomar. No seguimento desta avaliação, é determinada pela sua capacidade de gestão a
aplicação do conhecimento adquirido sobre a saúde, à sua vida diária. Durante o curso de
inverno “Comunicação, educação e literacia para a saúde: estratégias para a promoção da
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saúde” foi possível provocar reflexões sobre o papel de cada um, seja como cidadão, seja
como profissional ou futuro profissional na ampliação do acesso ao conhecimento para a
tomada de decisão acerca de suas atitudes e ações. O resultado da primeira oferta de um
curso pelo grupo de estudos e pesquisas interdisciplinar ProLiSaBr foi relevante e aponta
caminhos para outras atividades desta natureza. Ressalta-se que a realização desta atividade
de extensão possibilitou o levantamento de demandas e interesses sobre a oferta de novos
cursos, destacando-se a temática de educação popular em saúde, que está sendo ofertada
como curso de 60 horas ao longo do ano de 2018 e ainda a implantação do projeto de
extensão denominado “Bem me quero: a saúde como rotina”, desenvolvido desde 2017 e
que tem como público alvo os servidores da universidade e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Literacia para Saúde; Comunicação em Saúde; Promoção da Saúde; Educação e Saúde
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ASPECTOS CULTURALES DE LAS NECESIDADES DE
LOS PADRES PARA CUIDAR A SUS HIJOS EN LA UNIDAD
DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
Mery Luz Valderrama Sanabria
(Universidad de Los Llanos, Colômbia)

ID: 1534

INTRODUÇÃO
Los padres necesitan saber y entender la situación por la cual están pasando sus hijos en la
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico UCIP y adquirir conocimientos e información clara
y oportuna sobre el estado de salud, (1) puesto que presentan sentimientos de impotencia
y se vuelven vulnerables cuando no saben lo que está pasando con ellos (2). Deben hacerse
partícipes de los cuidados y requieren de indicaciones sobre tareas que puedan hacer, tales
como asistencia en la alimentación, cuidado de la piel, prevención de úlceras y masajes y
definir roles a desempeñar (3,4). La información que se les brinde debe ajustarse al lenguaje
y cultura de los padres para que sea claramente comprendida (5). Los cuidados que aportan
los padres llevan consigo unos significados desde la propia cultura que la enfermera debe
tener en cuenta para establecer relación terapéutica con ellos, (6) lo cual permite dar
protagonismo a los padres para reconocer sus conocimientos y prácticas, convirtiéndolos
en sujetos activos que participan del cuidado (7). Es recomendable que la enfermera reciba
educación para brindar cuidado acorde a la cultura, utilizando términos que los padres
puedan entender y averiguando lo que ellos esperan y necesitan para brindar cuidado (8); el
lenguaje a veces no es claro, la información médica se recibe de forma técnica y estructurada
una vez al día durante el horario de la visita, mientras que la Enfermera se comunica de una
forma más informal en varios momentos del día (9). Se utilizó la teoría de la universalidad y
diversidad del cuidado cultural de Leininger, quien sostuvo que la cultura era el aspecto más
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amplio, comprehensivo, holístico y universal de los seres humanos y predijo que el cuidado
estaba incrustado en la cultura (10). Como representación gráfica de la teoría, plantea el
modelo del sol naciente; es el universo que ha de considerar la enfermera para valorar el
cuidado desde lo cultural. En la investigación, se tomaron en cuenta los valores culturales,
creencias, factores religiosos, factores tecnológicos, religiosos, la familia, prácticas y cuidado
genérico.
OBJETIVOS
Describir las necesidades de padres, pertenecientes a la cultura boyacense para participar
del cuidado de sus hijos hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo.
MÉTODO
Investigación cualitativa, tipo etnográfico basada en el método de etnoenfermería.
El muestreo se llevó a cabo por pertinencia, adecuación conveniencia, oportunidad y
disponibilidad. Los participantes generales fueron los profesionales de enfermería que
laboraban en la UCIP, quienes tenían ideas generales del dominio de la investigación y
estaban en contacto con los padres, compartieron sus apreciaciones con respecto a los
temas derivados de la investigación. Se contó con la participación de diez padres de niños
con estancia hospitalaria mínima de siete días. La investigadora hizo una aproximación
al campo informando el objetivo del estudio, simultáneamente realizó observación
del contexto; las interacciones que tuvieron los padres con sus hijos durante las visitas
y se estableció un diálogo abierto y espontáneo. Se utilizaron las guías propuestas por
Leninger: el facilitador Extraño Amigo pasando de extraños a asumir un rol de amigos para
descubrir fenómenos de enfermería, el facilitador Observación, Participación, Reflexión,
se utilizó en todo el proceso de recolección y análisis. También se empleó el modelo del sol
naciente, las entrevistas a profundidad grabadas y transcritas textualmente, garantizando
privacidad sin interferencias; posteriormente fueron devueltas a los participantes para su
respectiva retroalimentación, aceptando los comentarios y aclaraciones. Se agruparon
las categorías similares como patrones recurrentes y posteriormente se identificaron los
temas. Las notas de campo se utilizaron desde el inicio hasta el final de la investigación, en
ellas se consignaron las observaciones de forma completa teniendo en cuenta los factores
de la estructura social y cultural y la información relacionada con el conocimiento genérico
y sirvieron para entender los comportamientos y actitudes de los padres en momentos
tan difíciles y avanzar hacia necesidades desde lo cultural para participar del cuidado. Las
notas fueron registradas en el diario de campo, procesadas en el computador, luego fueron
codificadas para ser analizadas, también se registraron los sentimientos y apreciaciones
personales de la investigadora.
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RESULTADOS
Los temas identificados fueron Necesidad de comunicación clara y oportuna en la UCIP,
Necesidad de familiarización con la tecnología, Necesidad de valorar la familia, Necesidad
de favorecer la interacción de padres-hijos y Necesidad de valorar y respetar el conocimiento
genérico; cada tema con sus respectivos patrones.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El estudio aporta conocimiento, desde la perspectiva cultural de los padres con hijos
hospitalizados en UCIP, como insumo para planear y desarrollar acciones de cuidado, de
acuerdo a sus propias necesidades; se requiere valorar y respetar su conocimiento genérico,
establecer una comunicación clara y oportuna de parte de proveedores de salud, padres e
hijos y entre los padres y la enfermera; facilitar la familiarización con la tecnología, teniendo
en cuenta que es aceptada por los progenitores, a pesar del temor que esta les ocasiona por
su desconocimiento; atender el llamado a querer estar más tiempo con sus hijos y a aprender
actividades básicas para participar de su cuidado; lo cual conlleva a que la enfermera decida
lo que se les puede enseñar a los padres para que participen del cuidado. En este contexto,
también es cierto que el valor que le dan a la familia se convierte en un apoyo para asumir la
situación que están viviendo.
REFERÊNCIAS
Cañas EM, Rodríguez YA. La experiencia del padre durante la hospitalización de su hijo
recién nacido Pretérmino extremo. Aquichán. 2014; 14(3):336-50. 2. Guerra M, Muñoz L.
Expresiones y comportamientos de apego madre- recién nacido hospitalizado en la Unidad
de Cuidado Intensivo Neonatal. Enferm Univ. 2013; 10(3):84-91. 3. Garrouste M, Willems V,
Timsit JF, Diaw F, Brochon S, Vesin A, et al. Opinions of families, staff, and patients about
family participation in care in intensive care units. J Crit care. 2010; 25: 634-640. 4. González
P, Ferrer V, Agudo E, Medina J. Los padres y la familia como parte del cuidado en cuidados
intensivos de pediatría. Ind Enferm. 2011; 20(3):151-4. 5. Christian BJ, P. Creating partnerships
with parents to improve the health of children and adolescents. J Ped Nurs.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado, necesidades, cultura, enfermería, cuidado intensivo pediátrico
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CUIDADO CULTURALMENTE COMPETENTE: PUNTOS DE VISTA
ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA E INDÍGENA
Liliana Orozco Castillo (Universidad de Caldas, Colômbia), Alba Lucero López (Universidad Nacional, Colômbia)

ID: 2511

INTRODUÇÃO
La aceptación de sociedades cada vez más diversas por cuenta de la existencia de varios
grupos étnicos, fenómenos migratorios, desplazamientos forzados y, especialmente, el
reconocimiento y respeto a las múltiples formas de pensamiento y de expresión (1), ha
ocasionado que desde enfermería se gesten aportes a la temática de la competencia cultural
fortaleciendo los cuidados de Enfermería (2)(3), especialmente en el área de salud pública
(4). Se registra la necesidad de obtener la perspectiva del receptor de cuidado, relacionada
con el cuidado de enfermería culturalmente competente (5)(6). La literatura aún no explora
la necedad de obtener la perspectiva de la Enfermera.
OBJETIVOS
Interpretar el punto de vista de la enfermera de salud pública y el indígena frente al cuidado
realizado y recibido en un acto de cuidado culturalmente competente.
MÉTODO
Etnografía interpretativa (7) en una institución de primer nivel de atención con lineamientos
interculturales exclusivo para indígenas. Muestreo intencional (8). Los datos se obtuvieron
a través de la observación participante y entrevistas etnografica con tres enfermeras y
once indígenas Embera Chami pudiendo asistir, observar, anotar, fotografiar, grabar y
participar en los controles de la zona urbana y rural, además de entrevistas etnográficas
con un cuestionario preliminar cuyo contenido fue modificando de acuerdo al proceso de
cada entrevista y etapa investigativa, realizadas dentro de la IPS y en los hogares de los
colaboradores durante 24 meses (2015-2016) hasta lograr saturación teórica (9) El análisis
de los datos se realizó con la propuesta de Leininger quien propone cuatro fases para el
análisis, la obtención de los datos, la agrupación en categorías, la identificación de patrones
recurrentes y a través de la síntesis e interpretación los hallazgos de la investigación(9).
Se siguió un esquema en espiral yudados por los software ATLAS.ti y Excel, a través de la
organización, reducción, combinación, unificación y disgregación de las citas, sumado a la
reflexividad constante en todo proceso investigativo.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 499

E-PÔSTERES
Cultura e saúde

RESULTADOS
Compuestos por un patrón, tres categorías y siete subcategorías informando sobre el punto
de vista del encuentro de cuidado vivido tanto por las enfermeras de salud pública como
por los Embera cuando se atienden en una IPS intercultural. Demostrando la unión entre los
conocimientos de la medicina occidental y la medicina tradicional propia de las creencias
indígenas, lo que posibilita que los pacientes sean atendidos desde los dos saberes. Los
resultados expresan congruencia y satisfacción entre los puntos de vista de la enfermera
y el indígena frente al cuidado ofrecido y recibido. Se destaca un contexto de promoción
de diálogo de saberes y profesionales con capacidades para ofrecer cuidado culturalmente
competente. El punto de vista de la Enfermera de salud pública y el indígena en el cuidado
culturalmente competente, se sintetiza mediante una metáfora con el cosmos, pues en su
definición más general, se entiende como un sistema ordenado y armonioso. El cosmos,
demuestra la interconexión de los elementos que lo conforman y como las partes influyentes
se alinean para beneficio, felicidad y satisfacción de los actores del acto de cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conocer la interrelación de los puntos de vista de quien ofrece y recibe el del receptor
del cuidado es una forma apropiada para comprender y ampliar los efectos del cuidado
culturalmente competente en salud pública. Se demuestra la satisfacción de las enfermeras
y Emberas cuando las profesionales se involucran en el contexto de los indígenas cambiando
sus propias creencias de vida. Así los encuentros culturales generan en ambos bienestar,
gozo y satisfacción personal, incluso, en las enfermeras satisfacción profesional. Los
Embera están satisfechos con las enfermeras y con la IPS intercultural cuando el cuidado se
realiza con base en el respeto, la formalidad, tiempo, explicación y la valoración completa
en un contexto institucional de acceso a las citas, atención oportuna, acercamiento a las
comunidades, apoyo en transporte, estadía, alimentación e integración de la medicina
occidental y tradicional, con resultados en salud como el aumento en adherencia a los
tratamientos y asistencia a los controles. Pese a los aspectos con los que el cuidado
culturalmente competente puede influir de manera positiva en la salud de los indígenas, los
asuntos relacionados con la alimentación balanceada son difíciles de cumplir, y se encuentra
la molestia con el tiempo de espera para ser atendidos. El estudio contribuye al desarrollo
teórico y epistemológico de la enfermería transcultural y especialmente a la postura de
la competencia cultural. Proporcionan de manera científica elementos que disminuyen
barreras en el cuidado culturalmente competente a población indígena. Contribuyen a
la elaboración de políticas de cuidado que busquen mejorar la prestación de servicios de
salud e impulsan la adaptación de los currículos de estudios en enfermería a explicitar la
enseñanza en competencia cultural dirigida a las minorías
PALAVRAS-CHAVE
Competencia cultural, Enfermera, Salud pública, Grupos poblacionales
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CUIDADOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO INTANGIBLE:
REGISTRO ETNOGRAFICO DE LAS PRÁCTICAS EN SALUD DE
ADULTOS MAYORES DEL SECTOR RURAL PAN DE AZUCAR, 2018
Andrea Muñoz (Universidad Católica del Norte, Chile), Romina Paredes (Universidad Católica del Norte, Chile),
Mariafrancisca Mulet (Universidad Católica del Norte, Chile), Valentina Guajardo (Universidad Católica del
Norte, Chile)

ID: 1723

INTRODUÇÃO
Los cuidados tradicionales conocidos también como transculturales, se refieren a la suma
total de conocimientos, capacidades y prácticas, basadas en teorías, creencias o experiencias
propias de diferentes culturas, utilizadas para preservar la salud física y mental. Habitualmente
estos cuidados constituyen la identidad de las comunidades y por ende son transmitidas en
forma oral entre las personas que la conforman. Si bien, cada persona adopta costumbres
según la importancia que le otorga, es necesario identificar hasta qué punto influyen en
su salud. Para comprender esta dinámica, se realiza una investigación basada en la teoría
de Leininger, quien propone que la enfermera debiera tener conocimientos transculturales,
para así ejercer el rol de cuidador con responsabilidad social, siendo el principal objetivo
entregar un cuidado holístico. Esta investigación se realizará en Pan de Azúcar, sector rural de
la comuna de Coquimbo, lugar que se caracteriza por el trabajo agrícola y uso de tradiciones,
además de encontrarse emplazada en medio de una de las rutas más transitadas de la región,
ruta D-43. En relación a su población destaca que, concordante con la pirámide poblacional
chilena, existe un 11% de adultos mayores, constituyendo el grupo de estudio quienes
darán respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los cuidados tradicionales que
practican los adultos mayores del sector de Pan de azúcar, Coquimbo?
OBJETIVOS
La investigación tiene por objetivo general “Describir las formas de cuidados tradicionales
que practican los adultos mayores de Pan de Azúcar, Coquimbo, año 2018”, para ello, los
objetivos específicos comprenden: Caracterizar a los adultos mayores participantes en este
estudio respecto a su dimensión sociodemográfica, explorar los cuidados tradicionales
que realizan los adultos mayores respecto al proceso salud - enfermedad, interpretar el uso
que le otorga el adulto mayor a cada cuidado tradicional y finalmente analizar los cuidados
tradicionales que practican los adultos mayores acordes a las necesidades de salud que
presentan.
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MÉTODO
La investigación es cualitativa, descriptiva con enfoque etnográfico, basada en la teoría
de enfermería de Madeleine Leininger sobre los cuidados transculturales, se realizará
mediante entrevistas, grabación y registro fotográfico y/o audiovisual de estas para plasmar
la información. Los sujetos serán elegidos inicialmente por un agente clave y a partir de allí
mediante técnica de bola de nieve se procederá a reclutar sujetos de investigación. Los criterios
de inclusión de esta investigación comprenden: adulto mayor de 65 años (idealmente mayor
de 80 años), habitante del sector de pan de azúcar y utilización de cuidados tradicionales.
Luego de la recolección de los datos en el trabajo de campo, mediante saturación de la
muestra, se procederá a transcribir dichas entrevistas, para finalmente poder clasificar los
cuidados en categorías en relación a los usos y formas que le otorga el adulto mayor a los
mismos. Con ello se logra rescatar y dejar plasmado el patrimonio intangible del sector rural
de Pan de Azúcar.
RESULTADOS
Hasta la fecha de postulación, la investigación se mantiene en trabajo de campo, por lo que
los resultados obtenidos serán presentados en dicho congreso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigación es de gran importancia para la enfermería, debido a que en la zona en
que se desarrolla la investigación, el profesional de salud se ve limitado para favorecer el
autocuidado y adherencia al tratamiento del adulto mayor (mayor porcentaje de habitantes
del sector) por desconocimiento de las prácticas tradicionales que éstos practican, generando
lejanía en la relación enfermero-paciente, aún más, teniendo el antecedente previo que
el adulto mayor prefiere no contar sobre estos cuidados al profesional de salud, debido
al temor que le genera que lo critiquen o no tengan conocimiento para poder ayudarlos.
Sin embargo, si estos cuidados fueran conocidos por este profesional, se favorecería la
adherencia la tratamiento y mejor relación enfermero-paciente a largo plazo.
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CULTURA E SAÚDE: A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO PROCESSO
DE ADOECIMENTO
Maíra Ferro de Sousa Touso (Unifran, Franca, SP, Brasil), Nayara Cristina Fernandes (Unifran, Franca, SP, Brasil),
Glória Lúcia Alves Figueiredo (Unifran, Franca, SP, Brasil)
ID: 2361

INTRODUÇÃO
A cultura surge com a capacidade do ser humano simbolizar, norteando a organização
humana oferecendo padrões de condutas, tornando a vida segura e duradoura e que pode
se modificar com o tempo (1). Para a psicologia a cultura está relacionada com as maneiras
de agir, valores e costumes que perpassam gerações, tais aspectos influenciam diretamente
no processo saúde de saúde e doença (2). A religião como parte da cultura humana,
desempenha um papel importante nos comportamentos e crenças relacionados à saúde e
doença. O processo de adoecimento como fator limitante, mobiliza no ser humano crenças
em uma dimensão espiritual, transcendendo as questões da medicina (3).
OBJETIVOS
Diante disso, o presente trabalho teve como finalidade compreender a influência da religião
no processo de hospitalização de pacientes hospitalizados nas unidades de internação de
neurologia e clínica médica de um hospital geral público do estado de São Paulo.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência construído a partir da vivência da autora, supervisionada
por uma docente, enquanto estagiária. em psicologia da saúde. A prática foi realizada
em um hospital geral público do município de Franca-SP, a partir do estágio curricular
obrigatório em saúde do curso de psicologia, de uma universidade privada do interior de
São Paulo, durante onze semanas, sendo três horas semanais, no primeiro semestre de 2018.
Foram atendidos 23 pacientes, sendo estes abordados nos leitos por duas estagiárias nas
unidades de internação de neurologia e clínica médica. As estagiarias seguiam um roteiro
de entrevista semiestruturado, elaborado pelas mesmas a partir de referências bibliográficas
sobre psicologia da saúde, consistiam em questões sobre o período de hospitalização e
adoecimento. Pretendiam investigar as repercussões emocionais e psicológicas manifestadas
pelos pacientes em decorrência do processo de adoecimento e o papel que a espiritualidade
do doente exercia noa processo saúde x doença.
RESULTADOS
Através da abordagem dos pacientes nos leitos foi possível perceber a influência da religião no
processo de hospitalização. Na maioria dos casos atendidos a fé era vista como um recurso de
enfrentamento diante das limitações impostas pela doença. A fé ajuda as pessoas a transpassarem
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os momentos difíceis, como o adoecimento, que raramente se opõe a medicina, sendo uma força
de superação (3). Era comum pacientes hospitalizados verbalizarem que Deus era fonte de força
e equilíbrio diante da doença, e através da intervenção psicológica foi possível identificar que a
oração era um meio de tranquiliza-los em períodos de crise, já este um valor importante para os
pacientes. Porém, ao mesmo tempo em que a fé agia como recurso de enfrentamento, houve
casos em que ela contribuiu para o agravamento o processo de adoecimento, como no caso de
pacientes que se recusavam a se submeterem a procedimentos cirúrgicos, devido à possibilidade
de ser realizada a transfusão sanguínea. Os pacientes acreditavam que poderiam ser curados
através do divino e consideravam tal tratamento desobediência aos preceitos religiosos. Frente
a está situação, o psicólogo hospitalar deve estar livre de julgamentos, pois esta é a verdade
particular e individual do paciente, se refere a seus anseios diante do processo de adoecimento
(3). O indivíduo, em sua autonomia, possui pensamento analítico e reflexivo, para opinar nas
decisões de saúde para cuidar de si mesmo (4). Mesmo diante de situações de risco, o tratamento
era para os pacientes uma expressão de pecado, porém, eles tinham autonomia para opinarem
e tomarem decisões em relação à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da experiência no hospital geral, foi possível perceber as influências da cultura religiosa
no processo de adoecimento, seja ela como recurso de enfrentamento, ou como fator agravante
da doença. O papel do psicólogo não é fazer com que o paciente se submeta aos procedimentos
médicos sem que este seja o seu desejo, mas sim ter uma postura livre de julgamentos e juntos
refletirem sobre os preceitos religiosos, suas influências e possíveis consequências no processo
de saúde-doença. Diante disso o psicólogo entra em contato com a verdade da dimensão
psicológica e cultural do paciente, sendo importante identificar as questões contratransferenciais,
compreendendo seus sentimentos, respeitando os princípios do paciente.
REFERÊNCIAS
1.NASCIMENTO, V. da S. WHITE, Leslie A.; DILLINGHAM, Beth: O conceito de cultura. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2009.
2.STRAUB, R. O. Psicologia da Saúde: Uma abordagem Biopsicossocial. 3ed. Porto Alegre:
Artemed, 2015.
3.SIMONETTI, Alfredo. Manual de Psicologia Hospitalar: O mapa da doença. 8. ed. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2016.
4.MACHADO, M.F.A.S.; MONTEIRO, E.M.L.M.; QUEIROZ, D.T.; et al. Integralidade, formação de
saúde, educação em saúde e as propostas do SUS - uma revisão conceitual. Ciência e Saúde
Coletiva, 12 (2); p. 335 - 342, 2007.
PALAVRAS-CHAVE
Psicologia; hospital; religião.
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EXPERIÊNCIA DE SOBREVIVENTES DO CÂNCER UROLÓGICO
Rhyquelle Rhibna Neris (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP,
Brasil), Lucila Castanheira Nascimento (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Márcia Maria Fontão Zago (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2052

INTRODUÇÃO
No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o de
maior ocorrência entre os homens; o de bexiga é a segunda neoplasia maligna geniturinária
em frequência, sendo de duas a três vezes mais comum no homem do que na mulher. Os
tumores urológicos, ainda que sejam considerados tumores com boas respostas a terapêutica,
na grande maioria dos casos, seu diagnóstico não é isento de sofrimento. A sobrevivência
ao câncer representa o estado ou o processo de viver depois do seu diagnóstico, vivendo
com, durante e além dele. Porém, há uma escassez de estudos na literatura nacional e
internacional da enfermagem oncológica sobre a temática do câncer urológico.
OBJETIVOS
Analisar os sentidos atribuídos à experiência da sobrevivência ao câncer urológico.
MÉTODO
Definiu-se o referencial teórico da antropologia médica para interpretar a experiência em
estudo e a metodologia narrativa. A antropologia médica busca integrar a saúde e a cultura,
e considera que a saúde resulta da articulação entre o biológico e o cultural. A integração
cultural do processo saúde-doença é concebida como experiência. A partir da metodologia
da narrativa, a pessoa refaz sua experiência relacionada a determinado fato, de forma
coerente e significativa, ainda que o faça indiretamente, pois revive sua experiência sob
sua perspectiva. Por meio de uma narrativa, acessa-se a experiência do outro. O presente
estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido aprovado sob o protocolo
CAEE nº 56732916.2.0000.5393, e todos participantes deram seu consentimento mediante
assinatura do termo. Participaram do estudo 12 participantes com diagnóstico de câncer
urológico sob seguimento terapêutico em um hospital público no interior de São Paulo. A
coleta de dados ocorreu de novembro de 2016 a novembro de 2017, por meio de entrevistas
semiestruturadas, audiogravadas, realizadas duas vezes com a maioria dos entrevistados, nas
suas próprias residências ou nas dependências do hospital. Além de coletar as narrativas por
meio de entrevistas, anotações foram incluídas ao diário de campo a respeito de mudanças no
tom de voz, pausas, expressões faciais e risadas. Com base nas entrevistas, foram construídas
as narrativas, segundo o modelo centrado na experiência, utilizando os modelos explicativos
empregados pelos participantes. A análise dos dados narrativos fundamentou-se na análise
temática indutiva, e esses foram integrados em duas sínteses narrativas temáticas.
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RESULTADOS
Em sua maioria, os participantes eram casados, católicos não praticantes, com ensino
fundamental incompleto, renda mensal inferior a dois salários mínimos e residentes na
cidade de Ribeirão Preto. As idades variaram de 39 a 69 anos. Constituíram modalidades de
tratamento às quais foram submetidos: prostatectomia radical, orquiectomia, radioterapia,
hormonioterapia, cistectomia, RTU e BCG, sendo que um participante se encontrava em
vigilância ativa. A primeira narrativa, O itinerário diagnóstico do câncer urológico, destacou o
processo de busca para identificação da anormalidade no corpo. Os sinais e sintomas indicativos
de que o corpo não está saudável, o que foi observado pelos participantes como uma dor
durante as relações sexuais, dor para urinar e sangue na urina, sinalizando alguma coisa muito
errada no meio do caminho no corpo. A reação ao diagnóstico foi de surpresa, resultando
em sentimentos de medo diante de uma doença que, de acordo com os conhecimentos dos
participantes, era associada à morte. As etiologias para a doença no corpo são explicadas
de diferentes maneiras e baseiam-se nas crenças aprendidas culturalmente. As narrativas
expressam que, diante de uma doença grave, era necessário ter adesão aos tratamentos
médicos propostos, embora gerassem sofrimento físico devido aos diversos e indesejáveis
efeitos colaterais. A segunda síntese narrativa, As complicações no corpo e na vida após o
câncer, descreveu as alterações causadas pela tentativa de eliminar o câncer por meio dos
diversos protocolos terapêuticos, o que ocasionou sofrimento do corpo físico, social, tristeza e
baixa autoestima. A incontinência urinária foi uma das complicações e ocasionou sofrimento
na vida dos participantes, que segundo eles ficou como uma torneira estragada que não fecha
e após isso não se tem alegria mais na vida. Com a disfunção erétil, outra complicação descrita,
os pacientes descreveram o corpo como uma máquina que queimou o motor e quando
coloca na tomada não funciona. Todas essas complicações do corpo por meio das terapêuticas
levaram a uma perda de controle dos participantes sobre si. Dessa forma, houve sofrimento
do corpo físico, que se encontrava privado da normalidade de suas funções fisiológicas, do
social, por não conseguirem desenvolver suas atividades sociais como anteriormente. Sofreu
também a esfera psicológica do corpo, em virtude da tristeza e baixa autoestima.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se, no decorrer da elaboração deste estudo, apreender o sentido atribuído à
experiência da sobrevivência para um grupo de sobreviventes do câncer urológico.
Recorreu-se ao referencial da antropologia médica e à metodologia narrativa. As sínteses
narrativas mostraram-se uma estratégia pertinente para identificar e descrever as dimensões
subjetivas envolvidas na experiência durante a sobrevivência ao câncer urológico e de que
forma a cultura influencia nesta percepção. Tendo em vista que alguns sobreviventes têm
experiências únicas, singulares, e que complicações perduram ao longo de suas vidas,
um planejamento de cuidados multiprofissional com ações que contemplem orientações
capazes de auxiliar no manejo das repercussões físicas, sociais e emocionais ocasionadas
pelos tratamentos oncológicos faz-se essencial.
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PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias urológicas; Antropologia Médica; Cultura; Pesquisa qualitativa; Enfermagem
oncológica.

FAMÍLIA E O PROCESSO GESTACIONAL: UM ESTUDO
ETNOGRÁFICO
Laís Antunes Wilhelm (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Tatsch Neves
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Lúcia Beatriz Ressel (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Graciela Dutra Sehnem (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Luiza Cremonese (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Lisie Alende Prates
(Hospital Universitário de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Caroline Bolzan Ilha (Universidad de Múrcia,
Espanha), Camila Neumaier Alves (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2265

INTRODUÇÃO
O processo gestacional é um evento familiar que está atrelado aos símbolos e significados1
constituídos pela cultura de cada família. Quando a mulher engravida, ela socializa esse
evento com seus familiares, que reflete em mudanças e reorganizações para todos os
indivíduos envolvidos, pois se trata de um período especial nas vivências familiares, com
repercussões na constituição da família e na formação de vínculos afetivos entre seus
membros2,3. Destaca-se que este processo é complexo, dinâmico e transformador, uma vez
que a sua vivência significa entender que a gestação vai além da dimensão física, que é
marcada por alterações corporais. Consequentemente, faz-se necessário entendê-la como
um fenômeno estreitamente relacionado às dimensões socioculturais4.
OBJETIVOS
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de
desenvolvimento de uma etnografia em pesquisa acerca dos significados culturais da
gestação na vivência familiar.
MÉTODO
Trabalho consistiu de uma pesquisa etnográfica realizada com quinze informantes-chave,
dentre os quais quatro eram gestantes e onze eram familiares, entre abril de 2016 e janeiro
de 2017 em um município da região central do estado do Rio Grande do Sul. Adotou-se
o modelo de Observação-Participação-Reflexão (O-P-R)5 que é composto por quatro fases
que auxiliaram a compreender o cotidiano dos informantes-chave envolvidos na pesquisa,
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direcionando as etapas da coleta de dados e permitindo que a imersão no contexto natural
dos informantes, de maneira gradual, e a permanência neste. As quatro fases do modelo
O-P-R são: a observação, observação com alguma participação, participação com alguma
observação e observação reflexiva. Como técnicas de produção dos dados, utilizou-se a
observação participante e a entrevista, além de o diário de campo para registrar os dados.
A análise de dados seguiu o guia de análise proposto pela etnoenfermagem5. Todos os
aspectos éticos das pesquisas com seres humanos foram respeitados, segundo a Resolução
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta dos dados teve início após a aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, sob Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética nº 52531616.0.0000.5346.
RESULTADOS
O processo analítico resultou na identificação de como a família vivencia a gestação, seus
símbolos e significados, a partir de seus valores e modos de vida, sendo estes agrupados
como padrões culturais de acordo com cada trimestre gestacional. Estes dados disseminam
que a vivência familiar relativa ao processo gestacional não é universal operando igual em
todas as culturas, mas que se trata de uma experiência construída culturalmente em cada
contexto e internalizada simbolicamente por cada indivíduo. Além disso, os informantes
revelaram preocupações com a rotina da gestante, que o processo analítico identificou como
outros quatro padrões culturais, citados a seguir: hábitos alimentares, atividade sexual, esforço
físico e preparação para a chegada do bebê. Estes achados demonstram que as crenças, os
saberes e as práticas de cuidado foram construídos socialmente e refletiram no fortalecimento
da cultura familiar. Ademais, apontam que os profissionais de saúde, entre eles o enfermeiro
ou a enfermeira, devem investigar e buscar aspectos relevantes da vida das gestantes e suas
famílias, de forma que passem a conhecê-los a ponto de compreender as dimensões simbólicas
presentes na cultura em que essas pessoas vivem, podendo, assim, organizar suas orientações
e planejamentos quanto ao processo gestacional e o modo de viver das famílias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a vivência da família no processo gestacional está imbricada na cultura, sendo a
visão de mundo de cada indivíduo expressa no modo de pensar, agir e se relacionar. Logo,
a perspectiva cultural, que possibilita que os profissionais de saúde compreendam como
se dá a vivência do processo gestacional diante das singularidades na família, determina
um cuidado mais qualificado e humanizado. Além disso, considera-se que a etnografia foi
adequada para este estudo devido às possibilidades de interpretação da vivência da família
no processo gestacional, pois se entende que a vertente antropológica deva ser utilizada,
uma vez que está estreitamente vinculada com pesquisas que se preocupam com a relação
entre os fatos, fenômenos e a cultura, objetivadas nos símbolos, valores e significados,
decorrendo do conhecimento desenvolvido na antropologia. Assim por meio do método
foi possível concluir que a cultura padroniza a família na vivência do processo gestacional
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e que dentro deste padrão cultural na vivência familiar há singularidades, uma vez que
em cada família a gestação pode ser percebida de diferentes formas, de acordo com suas
particularidades e contexto vivido.
REFERÊNCIAS
1. Geertz, C. A interpretação das culturas. 1 ed. [reimpressão]. Rio de Janeiro: LTC; 2014.
2. Freitas WMF, Coelho EAC, Silva ATMC. Sentir-se pai: a vivência masculina sob o olhar de
gênero. Cadernos de Saúde Pública. 2007; 23(1):137-45.
3. Silva LJ, Silva LR. Mudanças na vida e no corpo: vivências diante da gravidez na perspectiva
afetiva dos pais. Escola Anna Nery Rev. de Enferm. 2009; 13(2): 393-401.
4. Camacho KG, Vargens OMC, Progianti JM, Spíndola T. Vivenciando repercussões e
transformações de uma gestação: perspectivas de gestantes. Ciencia Y Enfermería. 2010;
16(2):115-25.
5. Leininger, M. Culture care diversity and universality theory and evolution of the
ethnonursing method. In: Leininger M, Mcfarland MR. Culture care diversity and universality:
a worldwide nursing theory. Second Edition. Jones and Bartlett: Sudbury MA, 2006.
PALAVRAS-CHAVE
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LA EMERGENCIA DEL SUJETO QUE CRIA PARA UNA SALUD
PÚBLICA ALTERNATIVA
Diana Paola Betancurth (Universidad de Caldas, Colômbia)

ID: 2463

INTRODUÇÃO
Diferentes estudios sobre la crianza le han permitido a los investigadores acceder a un marco
más amplio frente a su comprensión, no obstante, la mayoría de estos se enfocan sobre el
deber ser de los cuidadores significativos, olvidando el contexto en el que crían a los niños,
un escenario oculto saturado de presiones económicas e ideológicas. Desde la salud pública
alternativa se puede orientar una praxis que no profundice las situaciones de injusticia de
estas poblaciones y rompa con la estigmatización, la falta de reconocimiento de las luchas
de las cuidadoras significativas.
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OBJETIVOS
Como objetivo se propone brindar una perspectiva reflexiva respecto al abordaje de las
cuidadoras significativas (CS) quienes actúan como actores determinantes en la crianza de
los niños. Esto derivado de la investigación: “La crianza en situación de injusticia extrema: una
comprensión desde un grupo de cuidadoras significativas que viven en el asentamiento Altos
de Oriente II de Bello (Antioquia, Colombia) en el marco de un proceso de educación popular”.
MÉTODO
Se realizó una metodología de orientación etnográfica siguiendo como horizonte la corriente
interpretativista crítica, mediante observación participante. Se convocó a gestantes y
cuidadoras de niños menores de 5 años.
RESULTADOS
Los resultados construidos en esta investigación permiten comprender que, en este
contexto de injusticia social extrema, son las mujeres –madres y abuelas– quienes crían a
los niños. Ellas, en su vida cotidiana, obedecen a esa tradicional división sexual del trabajo,
en la que social y culturalmente se entiende el cuidado y la educación de los hijos como
un asunto natural de las mujeres. Con este estudio encontré que los significados que para
las cuidadoras significativas adquiere la crianza se relacionan con sus experiencias sociales,
personales y culturales, por ello es necesario verlas no solo como madres, sino también como
hijas, trabajadoras, parejas y parte de una familia. Esto supuso, para mí, repensar la posición
de los paradigmas dominantes de justicia y salud pública que han invisibilizado el sujeto
concreto, para reivindicarlo situado en su historia, condición de vida, como constructor
de la sociedad y a la vez influenciado por ella. Las políticas y programas en salud pública
convencionales, en relación con la crianza, se han centrado en el bienestar de los niños. Es un
enfoque que está claramente reconocido y tiene un gran impacto en la población. Aunque
reconozco su importancia, mi interés está centrado en las experiencias de los sujetos que
crían, sus deseos, afectos, emociones e historias en los contextos de injusticia social extrema.
El tocar a esas mujeres criadoras, me permitió comprender sus circunstancias políticosociales injustas y trascender mi visión de ellas como sujetos pasivos, para verlas como seres
en movimiento, dinámicos, activos desde sus potencialidades, con lo que pueden sentirse
motivadas para transformar sus vidas y las de sus hijos y lograr su propio florecimiento.
Reconocer a estas mujeres como cuidadoras también implica considerarlas como sujetos
que requieren ‘cuidado’, entendido desde su dimensión afectiva como aquel que favorece la
generación de confianza en la exteriorización de sus necesidades y emociones. El cuidado
que propongo supera esa visión biologicista y asistencialista para comprenderse como un
asunto humano, colectivo, en el que la escucha y el diálogo son herramientas fundamentales
para prestar atención, responder con integridad y respeto, en términos de solidaridad, amor
y comprensión mutua, en una estructura horizontal en la que no sean vistas únicamente
como sujetos para ser controlados. Comparto con Del Olmo (2013), Otálvaro et al. (2016)
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y Peñaranda et al. (2016) la necesidad de comprender el sujeto que cría en relación a sus
dimensiones ontológicas, históricas y socioculturales, que configuran múltiples formas de
criar. Son aspectos que no han sido considerados por el modelo hegemónico biomédico de
la salud pública centrado en la enfermedad. En este modelo, el acercamiento a las cuidadoras
significativas está orientado a controlar y vigilar sus conductas, como un instrumento de la
atención del niño sin tenerlos en cuenta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tal como lo plantearon las madres, ellas requieren estar bien y fortalecer el amor por sí
mismas para realizar la crianza que valoran. Por lo tanto, propongo que es preciso superar las
visiones niño-céntricas a partir de una salud pública alternativa que rescate la subjetividad,
en el marco de un proceso dialéctico sujeto/sociedad en constante devenir. En ese sentido
como consideración final, si la salud pública desde una visión alternativa rescata el sujeto
que cría, busca comprenderlo y lo apoya –en los términos propuestos–, sería una ruta de
inicio para que los cuidadores significativos puedan realizar una crianza más reflexionada, y
de esta manera abordar la salud desde las condiciones del ser humano, de la sociedad y de
la cultura que garanticen una vida buena para ellas y sus hijos.
PALAVRAS-CHAVE
Crianza del niño; salud pública; etnografía; educación (Fuente: DeCS, BIREME).

O PREPARO INICIAL DO TRABALHO DE CAMPO ETNOGRÁFICO
EM UMA COMUNIDADE DE IDOSOS DESCENDENTES DE
UCRANIANOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Maria Helena Lenardt (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Susanne Elero Betiolli (Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Parana, Brasil, PR, Brasil), Fátima Denise Padilha Baran (Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, Parana, Brasil, PR, Brasil), Dayana Cristina Moraes (Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
Parana, Brasil, PR, Brasil), Larissa Sayuri Setoguchi (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Parana, Brasil, PR,
Brasil), Bruno Henrique Mello (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Parana, Brasil, PR, Brasil), Eliane Silva
Marineli Costa (Secretária do Município de São José dos Pinhais, Paraná, São José dos Pinhais, PR, Brasil)

ID: 1876

INTRODUÇÃO
A etnografia é um método de pesquisa que oferece vasta oportunidade de o pesquisador
estabelecer relações e conhecer determinada cultura pelo ponto de vista de outras pessoas
1. Para o seu desenvolvimento é preciso que se realize uma descrição densa do cenário e das
cenas culturais, com extrema dedicação e esforço intelectual 2, com a intenção de descobrir
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o conhecimento cultural que as pessoas utilizam para organizar o seu comportamento e
interpretar a sua experiência 1. O estudo etnográfico é constituído de etapas de experiência
cultural, que consiste na utilização de técnicas de preparo do pesquisador, com a fundamentação
teórica do conceito de cultura, o conhecimento do método do trabalho de campo, e a entrada
no cenário para obtenção e análise das informações culturais consistentes 1. Uma característica
marcante da pesquisa etnográfica é o envolvimento no campo, que ocorre em um período
durável. A participação na vida cotidiana dos membros de uma comunidade, como práticas,
hábitos e rituais são elementares para aproximação do pesquisador com os informantes, no
intuito de alcançar o conhecimento íntimo e vasto do comportamento de um grupo 3. Porém
o aprendizado amplo de determinada cultura ocorre gradualmente 4. Desse modo o preparo
para iniciar o trabalho de campo declara-se como uma etapa imprescindível para obter êxito
nas informações que serão registradas e analisadas.
OBJETIVOS
O objetivo deste resumo é relatar o preparo inicial do trabalho de campo para o
desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência de uma pesquisa etnográfica que se realiza com idosos
descendentes de ucranianos, residentes em uma comunidade rural na cidade de São José
dos Pinhais-PR. Para a condução do estudo segue-se as etapas metodológicas proposta
pelos antropólogos Spradley e McCurdy 1 e Spradley 5,6. De acordo com o referencial eleito
para essa investigação qualitativa, a primeira etapa para realizar uma pesquisa etnográfica
é adquirir ferramentas conceituais, ou seja, entender o conceito de cultura e aprender sobre
os métodos de trabalho de campo, e a segunda etapa é a entrada em campo, onde ocorre a
seleção da cena cultural de determinada situação social e o contato com os informantes da
investigação.
RESULTADOS
A comunidade investigada tem como peculiaridade a manutenção das tradições da cultura
ucraniana. Em decorrência disso, foram iniciados estudos direcionados ao entendimento
das particularidades da cultura em questão, como a história da imigração ucraniana no
Brasil e no Paraná, as tendências da culinária, do artesanato, as crenças e valores religiosos
e a forma de comunicação entre eles. A maioria deles comunica-se por meio do idioma
ucraniano e para desenvolver melhor aproximação entre eles, a pesquisadora adentrou ao
campo de trabalho etnográfico, já na primeira etapa, e ingressou em aulas ministradas na
igreja ucraniana sobre o referido idioma ucraniano, aos sábados no período matutino. Nesse
preparo considerou a importância de entender as expressões e atividades mais utilizadas
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por eles, e entre estas as celebrações eucarísticas, que são realizadas no domingo pela
manhã e rezadas em ucraniano. A religião ucraína bizantina católica domina a vida cotidiana
da comunidade e o envolvimento com as atividades que ela promove a seus adeptos foi
fundamental para o inicio do trabalho de campo, uma vez que a pesquisadora estabeleceu
relações harmoniosas e identificou prováveis bons informantes. As atividades religiosas
viabilizaram o contato com os idosos e familiares e facilitaram o interesse dos mesmos
pela participação na pesquisa (não houveram recusas). Esse trabalho de campo inicial foi
registrado em diário de campo mediante anotações descritivas ainda bastante superficiais,
mas que proporcionaram um significativo instrumento de direção para a entrada definitiva
no campo de trabalho etnográfico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O preparo para iniciar o trabalho de campo na comunidade potencializou a relação entre
pesquisadora e informantes, uma vez que os idosos se mostraram motivados a participar do
estudo. Percorrer as primeiras etapas da experiência cultural constituem um rico aprendizado
para a entrada em campo, e iniciar apreensão das informações etnográficas, especialmente,
quando se participa de atividades desenvolvidas por eles, pois viabilizam o entrosamento e
a cooperação dos informantes.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa, Antropologia Cultural, Enfermagem Geriátrica, Idosos.

PESQUISA SOBRE O HIP HOP NA PERIFERIA CUBATENSE A
PARTIR DO OLHAR DE UM JOVEM PESQUISADOR
Marcos Silva Santana (Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil), Danilo de Miranda Anhas
(Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil), Carlos Roberto Castro-Silva (Universidade
Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil)
ID: 1378

INTRODUÇÃO
Hip hop é um tipo de manifestação cultural e mobilização social da contemporaneidade,
principalmente da juventude negra. O movimento possui diversas formas de envolvimento
e participação, mas os elementos indignação e reivindicação aparecem com alguma
frequência. Esta manifestação artística surgiu nos guetos estadunidenses e britânicos,
consistindo em uma mistura de vários elementos sonoros e, posteriormente, de dança
e poesia. Foi e é bastante comum entre grupos oprimidos e excluídos. No contexto
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estadunidense, era praticado por negros e latinoamericanos. Aparece como uma expressão
artística e como modo de resistência à perversidade capitalista principalmente em contextos
de vulnerabilidade social onde esta perversidade se acirra. Dessa forma, não é raro ver em
nosso país coletivos de jovens da periferia que se reúnem em torno dessa expressão artística,
ajudando-lhes a imprimir uma outra visão de mundo que dê sentido para suas existências,
frequentemente permeadas pela precariedade e desigualdade sociais. Esta pesquisa se
refere a uma iniciação científica realizada por um jovem morador da periferia cubatense
sobre a sua inserção em um grupo de hip hop existente em sua comunidade. A Vila dos
Pescadores (VP), como é chamada, é uma comunidade é uma região de vulnerabilidade
social altíssima. Construída sobre o mangue nos anos 1960, o crescimento populacional e
geográfico do bairro acompanhou a intensa industrialização pela qual passou o município
de Cubatão/SP na mesma época. Esse processo atraiu muitos migrantes, sobretudo do
nordeste, a se instalarem na cidade. Têm-se realizado estudos com a juventude do bairro
desde 2013 e se percebido que, se por um lado há um forte envolvimento destes com o
tráfico de drogas e criminalidade há também uma forte busca destes jovens para se criar
estratégias de enfrentamento contra a desigualdade social.
OBJETIVOS
Compreender o que leva à participação e ao envolvimento de jovens com o hip hop em uma
comunidade periférica de Cubatão/SP.
MÉTODO
Esta pesquisa é financiada pelo CNPq na modalidade bolsista júnior e realizada por um jovem
morador da comunidade. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa de inspiração na
pesquisa participante, mais precisamente na autoetnografia, quando é o próprio pesquisador
objeto de seu estudo. Esta pesquisa enquadra-se no âmbito das metodologias participativas
e tem como principal instrumento de construção da informação qualitativa a observação
participante. A observação participante permite maior engajamento e envolvimento com a
realidade estudada, assim como com os indivíduos que participam da pesquisa. Tendo em
vista que o jovem pesquisador desta iniciação científica já faz parte do grupo de hip hop,
este tomou suas vivências no grupo como objeto de análise e reflexão. Para cada observação
foi produzido um diário de campo, nos quais foram registradas as vivências, percepções e
sentidos associados à própria participação no grupo. O grupo realiza seus treinamentos de
dança e rap há seis anos às segundas e quartas-feiras no Centro Comunitário da Vila dos
Pescadores, local público, no período noturno. Nos diários foram focadas as percepções
e sentidos do próprio pesquisador. Todos os diários, baseados no relato do próprio
pesquisador, foram analisados segundo a metodologia proposta por Aguiar e Ozella dos
núcleos de significação. Esta metodologia compreende as etapas:
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a) leitura flutuante de todo o material produzido;
b) identificação de pré-indicadores ou categorias empíricas;
c) identificação dos indicadores e uma primeira aproximação dos sentidos e dos significados
da participação no grupo;
d) análise dos núcleos de significação, que contém os sentidos e significados construídos
sócio e historicamente.
RESULTADOS
Como mencionado, o grupo de hip hop na comunidade é formado majoritariamente por
jovens moradores do local. Entretanto, há jovens de outros bairros da cidade no grupo que
existe há, aproximadamente seis anos. Os professores, moradores do bairro, aprenderam
sobre o hip hop e a dançar com outros tutores, mas também a partir do conhecimento
explorado na internet. Geralmente, os jovens do grupo, que se chama Rise Star Crew,
foram convidados por seus amigos a participar das aulas e dos treinos. Percebe-se que essa
amizade, em primeiro lugar, entre professores e alunos, é bastante forte e impregnada de
afetos. Além disso, a amizade construída entre os próprios alunos é o que ajuda a manter a
existência do grupo e fortalecer vínculos, levando-nos a nos considerar como uma família.
O grupo é um espaço onde há possibilidades de trocas de experiências, sempre havendo
o comprometimento com a busca do conhecimento sobre o movimento hip hop. Reiterase também a transformação do jovem pesquisador durante o processo de realização de
sua pesquisa, no sentido de ter ampliado o desejo de aprender mais sobre a sua cultura.
Entende-se que por já estar inserido no grupo e depois realizar uma pesquisa sobre o próprio
processo de participação é uma forma de fortalecer a proposta da pesquisa participante,
reiterando o papel do pesquisador como parte da realidade estudada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Recomenda-se que haja mais incentivo para que os jovens brasileiros, principalmente os da
periferia, possam acessar a universidade pública. Pela experiência desta pesquisa, reforçamos
que houve uma transformação do jovem pesquisador, adquirindo a oportunidade de refletir
sobre novas referências e possibilidades para a própria vida em um contexto marcado pela
desigualdade e exclusão social.
PALAVRAS-CHAVE
Juventude; Pesquisa Participante; Cultura; Hip Hop
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PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE LONCHERAS
EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICÍPIO DE
NECOCLÍ URABÁ ANTIOQUEÑO-COLOMBIA
Luz Marina Arboleda Montoya (Universidad de Antioquia, Colômbia), Sara Zapata Rigol (Universidad de
Antioquia, Colômbia), Aredys Mena (Alcaldia de Necoclí, Colômbia)

ID: 1569

INTRODUÇÃO
La alimentación es una práctica social compleja, pues en esta influyen variedad de factores,
los cuales se imbrican para dar como resultado unas prácticas alimentarias inmersas en
una cultura dada y en un grupo poblacional específico (1). Los factores que influyen en
los simbolismos atribuidos a la alimentación y en las prácticas alimentarias son de diversa
índole, tales como la disponibilidad de alimentos, las políticas económicas y alimentarias,
los gustos alimentarios y la publicidad de alimentos, entre otros (2). El grupo etáreo es un
factor diferenciador e identitario de la alimentación, de esta manera, el grupo de escolares
y adolescentes en escenarios diferentes a los hogares, instauran unas maneras propias
de alimentarse, las cuales están relacionadas principalmente con la disponibilidad de
alimentos en las instituciones educativas (IE), las preferencias de los pares generacionales,
los gustos y la publicidad de alimentos, entre otros (3). De esta manera, se configura unas
maneras particulares de alimentación y de obtención de los alimentos, y una de estas
fuentes de acceso son las loncheras, las cuales, en las ciudades son poco frecuentes, pero
en territorios como el municipio de Necoclí, como municipio intermedio de la región de
Urabá antioqueño, dicha práctica puede llegar a adquirir otras dimensiones, por eso en este
estudio se pretende develar dichas prácticas relacionadas con el consumo de loncheras en
dos instituciones educativas.
OBJETIVOS
General Interpretar las prácticas en el uso de loncheras en dos instituciones educativas del
municipio de Necoclí Urabá antioqueño-Colombia Específicos Identificar las principales
preparaciones y alimentos que integran las loncheras de los escolares Develar la dinámica
instaurada en las instituciones educativas con el consumo de loncheras
MÉTODO
La investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, para comprender desde la perspectiva
de los participantes que vivencian la situación (4), la manera en que se experimenta el uso
de la lonchera en las IE, y lo que consideran comestible y no comestible y lo que es apto para
consumir en las IE y lo que no (5). Por lo anterior, se abordó desde la etnografía focalizada,
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que permitió la comprensión de los modos de vida de un grupo poblacional aislable en una
sociedad como los escolares y que comparten contextos sociales, económicos y culturales
(6), en un aspecto específico, como es la alimentación (7). El trabajo de campo se realizó
durante los meses de agosto y septiembre de 2017 en dos IE del municipio de Necoclí, allí
se llevaron a cabo dos grupos de discusión con 14 docentes; dos con 15 escolares de quinto
a octavo grado; también se realizaron 10 entrevistas en profundidad con estudiantes y 10
con madres; y observaciones en los descansos identificando los alimentos contenidos en las
loncheras. En total participaron 49 personas. Las anteriores técnicas fueron grabadas previo
consentimiento informado, transcritas para realizar proceso de codificación y categorización;
la codificación se realizó identificando las unidades con sentido, que se agruparon en
cuerpos temáticos y organizados en subtemas para realizar descripción densa. Se identificó
la categoría Prácticas, y se dio respuesta a aspectos como ¿Quién prepara? ¿Qué prepara?
¿Qué situaciones e interacciones se generan alrededor de la lonchera?
RESULTADOS
En Necoclí se identificaron ciertas formas de obtención de los alimentos para el consumo
en las IE; la lonchera es una de estas, y es preparada en los hogares y llevadas a la IE por las
madres. Quienes más las consumen son los escolares de primero a tercero, como práctica
trasmitida por las madres, y convertida en un ritual de transición o paso de la niñez a la
adolescencia, “desde que yo llegué a las edades más mayores no me empacan lonchera, y
a mi casi no me gusta traer lonchera porque mi mamá dice que es para niños” En especial
en la zona rural, se identifican situaciones de rechazo hacía quienes consumen lonchera,
incurriendo en prácticas como la burla, robo o ridiculización, al punto de no querer llevarla
porque se burlan de ellos . De igual manera, en las interrelaciones en las IE se instauran
unas normas implícitas, que indican cuales alimentos se permiten para el consumo en la
lonchera, así los escolares les da pena consumir ciertos alimentos, sobretodo tradicionales y
cocinados, “consumen el desayuno si traen salchipapas, si les dan plátano sancochado, les da
vergüenza” . Inclusive, algunos padres prefieren que sus hijos consuman los alimentos en el
hogar, evitando así, que se vean expuestos a este tipo de maltrato; “le hicieron bullying porque
ella llevó tajadas, entonces yo le dije no lleves más, cómetela aquí y te vas llenita” . Así mismo,
las madres reconocen que existen otros motivos por los cuales no les empacan loncheras a
sus hijos, entre estos están, la falta de tiempo o de dinero y la pereza. Las loncheras, además
de ser tradicionales, son abundantes; y las preparaciones que las integran son: patacones
fritos, papas fritas con salchicha, arroz con huevo y yuca ; “les frito unas tajadas o les cocino
plátano, les revuelvo huevo o les frito salchichón” .
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En municipios intermedios, como Necoclí, la dinámica con la obtención de alimentos en
las IE es diferente, las madres aún tienen tiempo para prepararle la lonchera a sus hijos,
así los escolares pueden disfrutar de una alimentación caliente, completa, saludable, con la
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sazón y sabor de la casa y libre de preservantes y conservantes. No obstante, se instauran
unas dinámicas alimentarias como el status dado a los alimentos, y la imposición implícita
de lo que es bueno y permitido comer, lo cual es identificado por docentes y madres, y no
establecen acciones para ponerle fin a dichas interacciones.
PALAVRAS-CHAVE
Lonchera, Alimentación, escolares. municipio de Necoclí

PRÁTICAS DE AUTOATENÇÃO ALIMENTARES UTILIZADAS POR
PESSOAS COM ESTOMIA POR CÂNCER COLORRETAL E A FAMÍLIA
Michele Cristiene Nachtigall Barboza (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Rosani Manfrin Muniz (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil),
Raquel Cagliari (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Aline Costa Viegas (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Daniela Habekost Cardoso
(Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Debora Eduarda Duarte Amaral (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Juliana Amaral Rockembach
(Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Luiz Guilherme Lindermann (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2023

INTRODUÇÃO
Atualmente, as principais causas de adoecimento e óbito das pessoas no mundo são as
doenças e agravos não transmissíveis, dando destaque ao câncer que corresponde mais
de 20% desta estimativa. No Brasil, em relação ao câncer de colón e reto, estima-se que
no biênio de 2018-2019 ocorram quase 19 mil casos em mulheres e mais de 17 mil casos
em homens para cada ano, sendo o segundo mais frequente entre as mulheres e terceiro
entre os homens1. Se deparar com o diagnóstico de câncer colorretal (CCR) é enfrentar um
problema multiplicado, uma vez que o diagnóstico de uma doença estigmatizada como
o câncer causa um impacto significativo a pessoa doente e ele ainda necessita se deparar
com a estomia intestinal, sendo ela um dos principais tratamentos para a doença. Desse
modo, a estomia exige da pessoa e sua família adaptações a nova rotina diária relacionadas
aos cuidados com o estoma e periestoma, bem com o manuseio de dispositivos coletores e
adjuvantes. O CCR mesmo sendo uma doença que exige adaptações voltadas aos cuidados
e tratamentos do modelo biomédico, as pessoas podem escolher entre realizar ou não o
tratamento, tomando decisões de acordo com a sua experiência, influenciadas por suas
crenças e valores, ou ainda por sua condição econômica, social, cultural ou política. Desse
modo, utilizou-se o conceito de práticas de autoatenção2 (PAA) para fundamentar este
estudo. As PAA são representações e práticas utilizadas pela população, tanto individual
quanto social para diagnosticar, explicar, dirigir, controlar, aliviar, suportar, curar, resolver
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ou prevenir os processos que afetam sua saúde em termos de real ou imaginário, sem a
intervenção central, direta e intencional de curadores ou profissionais de saúde, mesmo
quando estes podem ser a referência da atividade de autoatenção; envolve também na
decisão da automedicação e o uso de um tratamento autônomo ou relativamente autônomo.
Trata-se da descrição do que fazem, usam e dizem os sujeitos e seus grupos sociais para
cuidar de seus padecimentos, não dos curadores biomédicos, tradicionais ou alternativos.
OBJETIVOS
Esse estudo tem como objetivo compreender as práticas de autoatenção alimentares
utilizadas por pessoas com estomia por câncer colorretal e a família.
MÉTODO
Os dados apresentados são resultados parciais da tese “Práticas de autoatenção a pessoa e
família frente ao câncer colorretal” que é uma pesquisa qualitativa, baseado no referencial
teórico da Antropologia Interpretativa de Geertz3 e Médica de Menéndez2. O estudo foi
realizado com 11 pessoas com câncer colorretal e 12 familiares, que corresponderam a 23
participantes ao total. Estes participantes foram selecionados no serviço especializado ao
atendimento de pessoas estomizadas e incontinentes, localizado no sul do Rio Grande do
Sul, que após ao convite e aceitação foram entrevistados em seus domicílios. A coleta dos
dados ocorreu no período de maio a julho de 2017, posteriormente a aprovação do Comité
de Ética e Pesquisa sob o protocolo de número 2.063.328. Utilizou-se como técnica de
coleta de dados a entrevista em profundidade, observação participante e o mapa mínimo
das relações. Os dados foram organizados e processados mediante o software WebQda e
utilizou-se da análise temática4.
RESULTADOS
Após a cirurgia por CCR as pessoas passaram a realizar PAA relacionadas a estomia intestinal.
Ao se tratar de uma doença do trato digestivo, a alimentação e o funcionamento do intestino,
pela estomia, passa a ser considerado um termômetro capaz de regular sua saúde. Assim,
a utilização de alimentos que promovem o funcionamento intestinal, como o mamão e
alface foram considerados importantes a fim de manter a consistência das fezes adequadas
na visão dos participantes. Ademais, a ingestão de amido de milho com água e o jejum
prolongado foram considerados PAA utilizadas para evitar o funcionamento do intestino e
estomia em ambientes públicos, permitindo que as pessoas consigam realizar suas atividades
sem medo de barulhos e vazamento das fezes no dispositivo coletor fora do domicílio.
Todavia, esta prática pode ser prejudicial à saúde, necessitando de um acompanhamento
nutricional e psicológico, porém como são PAA, a maioria não são ditas aos profissionais
de saúde, sendo uma informação presente apenas no seu contexto social. O odor das fezes
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também é considerado um problema para pessoas com estomia, sendo utilizado como PAA
a introdução de chás aromáticos, como a camomila, erva-doce e hortelã para diminuir o
desconforto e preocupação com o cheiro das fezes. Os gases contidos dentro do dispositivo
coletor também causam constrangimento quando há pessoas próximas e que desconhecem
do funcionamento da estomia, para isso passam a diminuir a ingestão de bebidas gasosas. A
utilização de um suco indicado pelo serviço para melhorar a atividade intestinal e aumentar
o sistema imunológico foi identificado como PAA relativa, uma vez que fazem adaptações,
escolha ou substituições de alguns alimentos prescritos na preparação do suco de acordo
com suas preferencias pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou que a experiência de adoecimento por CCR vai além do biológico, pois
as pessoas utilizam de diferentes estratégias e práticas inseridas no seu contexto social e
cultural para suprir suas necessidades de saúde, o que incluem diferentes PAA utilizadas
frente a estomia intestinal.
REFERÊNCIAS
1. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA. Estimativa
2018: Incidência de Câncer no Brasil. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro:
INCA, 2017.130p
2. MENÉNDEZ, E. L. Sujeitos, saberes e estruturas: uma introdução ao enfoque relacional no
estuda da saúde coletiva. São Paulo: Editora Hucitec, 2009. 437 p.
3. GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 323 p.
4. BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in
Psychology, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.
PALAVRAS-CHAVE
Câncer colorretal; atitude frente à saúde; experiência; família; práticas de autoatenção;
antropologia médica; enfermagem; pesquisa qualitativa.
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SALUD, ARTE Y COMUNIDAD EN UN POSGRADO
TRANSDISCIPLINARIO
Benno George de Keijzer (Universidad Veracruzana , México), Lizzette Figueroa-Vasquez (Universidad Veracruzan,
México), Alejandra Villalvazo (Universidad Veracruzana , México)

ID: 2442

INTRODUÇÃO
La complejidad del mundo globalizado, posmoderno, requiere de abordajes a la salud desde
este enfoque. Una nueva propuesta es el abordaje metodológico desde varias disciplinas,
de tal modo que sea el objeto de estudio el que determina el método y teorías para ser
analizado, por lo cual la transdiciplina representa un abordaje adecuado si lo que se pretende
es ampliar la compresión de un fenómeno a estudiar (Morin, 2001). La súperespecialización
de las disciplinas impide una comprensión más amplia e integral y, aunque es muy defendida
desde las posturas más positivistas de la ciencia, empieza a darse una cierta apertura hacia
otras miradas (Nicolescu, 2014). Esta apuesta permite enriquecer el conocimiento también
a través de la mirada cualitativa del propio investigador-profesional. Esto es lo que se llama
implicación, puesto que los distintos saberes se integran y permiten el enriquecimiento del
conocimiento. Se trata de reconocer que el profesional tiene una intervención estrecha en
los procesos en los cuales interviene o investiga. Inclusive esta división entre la investigación
o la intervención es un artificio más administrativo que real.
OBJETIVOS
Socializar la experiencia de concepción, construcción colectiva y puesta en práctica de un
posgrado en salud, arte y comunidad.
MÉTODO
Con retos como estos, es que un grupo de profesionales de distintas áreas del conocimiento
(literatura, medicina, psicología, teatro, sociología, idiomas) gestaron en forma colaborativa la
idea de construir un posgrado que uniera el abordaje en salud a través del arte y la comunidad.
El desafío de lograr que un programa de posgrado de esta índole fuera aceptado dentro de las
limitaciones y los reglamentos universitarios, se acrecentó al intentar que se gestaran programas
similares en otras universidades fuera del país, con la meta de crear la doble o triple titulación
con la Universidad de Nantes (quien lanzó la primera idea), Francia y la de Bamako, Mali, África. Es
así, que la gestación del programa fue realizada por un colectivo de profesores de la Universidad
Veracruzana que se interesaron por el proyecto y que aceptaron el reto. Después de lograr la
construcción de un programa integral, con un diseño curricular innovador, se presentó ante las
instancias universitarias, y fue aprobado por el Consejo Universitario en enero de 2017 quedando
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inscrito dentro de la Facultad de Psicología en Xalapa. El objetivo general de la Maestría es“Formar
maestros (as) con capacidad de proyectar y generar, a partir de su disciplina de origen y con base
en la metodología transdisciplinaria, nuevos conocimientos y prácticas creativas en la atención
comunitaria de la salud (Facultad de psicología Xalapa, 2018)“.
RESULTADOS
En agosto 2017 después del proceso de selección se inscribieron 13 estudiantes(psicólogos,
médicas y artistas), en su mayoría mujeres. Sus intereses sobre proyectos de investigación
cualitativa-intervención son diversos y denotan la riqueza de esta iniciativa Unen la
atención de la salud integral a través del arte y el trabajo comunitario, por ejemplo: en la
creación de cuentos acerca de la transexualidad; talleres terapéuticos como estrategia de
reparación psicosocial en estudiantes víctimas de discriminación por homofobia, lesbofobia
y transfobia; el arte en la sensibilización del personal de salud; la danza o el trabajo textil
para la apropiación corporal y el empoderamiento de mujeres; el arte en una comunidad
de desplazados o el canto polifónico en el trabajo con jóvenes. El trabajo colaborativo con
docentes de la Universidad de Nantes ha sido a través de videoconferencias con temas
puntuales y con la visión transdiciplinaria. Igualmente reciben retroalimentación a través de
coloquios semestrales y comités de tesis mixtos (UV, Nantes y una persona externa). Utilizamos
la plataforma educativa EMINUS de la Universidad Veracruzana como una herramienta de
apoyo a la docencia y donde cada estudiante tiene acceso a los materiales empleados así
como los colegas de la U. de Nantes, pueden dar seguimiento a las actividades. En marzo de
2018 fue aprobado el programa hermano de Nantes, inscrito en la Facultad de Letras, bajo
el nombre de Maestría en Salud, arte y civilización, el concepto de comunidad en Francia
tiene otra confortación, por ello los colegas utilizan civilización. Esperan recibir estudiantes
al posgrado en agosto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El proceso está en marcha, será hasta la evaluación de cohorte que podremos rendir cuentas
sobre nuestro cometido. Podemos adelantar que en este camino hemos conseguido
sensibilizar a un grupo de profesionistas que comienzan a realizar innovaciones en su
práctica cotidiana, priorizando la salud de los usuarios.
PALAVRAS-CHAVE
Salud, arte, comunidad, transdisciplina, posgrado
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TRANSNACIONALIDADE TERAPÊUTICA ANTROPOSÓFICA
BRASIL/SUIÇA: CONTORNOS E FLUXOS
Raquel Litterio Bastos (Unesp - FMB - Botucatu, São Paulo, SP, Brasil), Pedro Paulo Gomes Pereira (Unifesp de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1774

INTRODUÇÃO
No período de setenta anos, a medicina antroposófica no Brasil acolheu as diretrizes da
Matriz da Antroposofia na Suíça, localizada na cidade de Dornach, na Suíça, reproduzindo
na Clínica Tobias, localizada em São Paulo, a medicina e as principais terapias. A etnografia1
realizada entre os anos de 2012 e 2016, no Brasil e na Suíça, revelou uma transnacionalidade
terapêutica instigante. A Antroposofia brasileira, que a priori absorvia as práticas terapêuticas
adaptando-as as questões culturais e climáticas, também passou a produzir e exportar
terapias antroposóficas nacionais, para a Europa. Utilizamos o termo “transnacionalidade”
terapêutica, um conceito caro a Antropologia da Religião, por compreender o seu potencial
para explicar o duplo movimento de desterritorialização que questiona a fidelidade a um
local ou uma nacionalidade e, simultaneamente, leva a uma homogeneização cosmopolita
das culturas híbridas. A Antroposofia é uma ciência espiritual edificada na Suíça, no início do
século XX. Rudolf Steiner, filósofo e esotérico, após sua passagem pela Teosofia da Madame
Blavatsky, organizou a Antroposofia como uma ciência fundamentada em uma empiria
espiritual oriunda da ampliação do método fenomenológico da observação da natureza,
elaborado por Goethe, no Romantismo Alemão. Os resultados desta ciência espiritual são
aplicados a diversas áreas do conhecimento como a agricultura biodinâmica, a educação
Waldorf e a medicina ampliada pela Antroposofia.
OBJETIVOS
O objetivo da etnografia era descrever a concepção de cura na medicina antroposófica
neorromântica. Para este paper objetivamos descrever, especificamente, a transnacionalidade
das terapias antroposóficas Brasil/Suíça e, delinear os contornos dos fluxos transnacionais.
MÉTODO
Esta pesquisa demandou uma metodologia qualitativa realizada por meio de uma etnografia
multilocalizada, adotando procedimentos de observação participante, entrevistas em
profundidade e acompanhamento da vida cotidiana dos interlocutores. A opção pela
investigação etnográfica deve-se, em parte, por sua relevância e atualidade nas pesquisas
em saúde. O antropólogo Clifford Geertz2 argumentou que a etnografia não é definida
pelas técnicas que emprega, como observação participante e entrevistas, mas por um tipo
particular de esforço intelectual que ele descreve como uma “descrição densa”. Esta descrição,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 523

E-PÔSTERES
Cultura e saúde

tipicamente obtida por meio da imersão na vida diária do grupo pesquisado, focaliza-se nos
detalhes e informações subjacentes, almejando explicar modos de interação e descrever
padrões de significado que informam suas ações.
RESULTADOS
As terapias antroposóficas se dividem em terapias destinadas ao corpo, a alma e ao espírito.
São três as terapias que apresentam transnacionalidade: o Método Padovan, o Panorama
Biográfico e a Terapia Artística. As duas primeiras terapias foram elaboradas no Brasil seguindo
o fluxo da periferia para o centro, ou seja, do Brasil para a Europa. A última faz o percurso
convencional, do centro para a periferia, e apresenta aspectos relevantes sobre as formas
de adaptação destas terapias em culturas distintas das europeias. A Terapia do Método
Padovan apesar de ser amplamente reconhecida, dentro e fora do Brasil, parece ter ganho
notoriedade internacional somente após sua passagem pela Antroposofia na Europa, como
se a terapia elaborada fora das fronteiras culturais só pudesse ser legitimada ideologicamente
em um fluxo internacional. Existe a hipótese de que a notoriedade internacional da terapia
tenha enfraquecido as raízes de origem e os europeus não a reconhecem como oriunda
do Brasil. No Brasil, o mercado da cura ocupou-se por dissimular os aspectos espirituais
da Antroposofia, ocultando seu percurso nas publicações científicas. A segunda terapia,
o Panorama Biográfico, é realizado por um leque de profissionais do campo da humanas
e biológicas, originando equipes multidisciplinares que obrigatoriamente realizam uma
formação antroposófica para exercer a terapêutica. A formação terapêutica oferecida pela
Clínica Tobias é a referência considerada mais próxima das orientações do Goetheanum, em
comparação com a demais. A certificação destes terapeutas e emancipada das diretrizes do
Goetheanum, mas mantem o que considera “uma relação de respeito” em relação as diretrizes
da Sede Oficial em Dornach. Por último, a Terapia Artística, que em sua vez, apresenta um
fluxo de adaptação, competição e hierarquização entre os atores terapeutas de acordo com
o país de origem da formação. Os terapeutas formados na Europa são considerados mais
completos e melhores se comparados aos terapeutas formados no Brasil. Sobre a adaptação
terapêutica, os profissionais se esforçam sobremaneira em aclimatar as orientações das
doutrinas das cores de Goethe para a diversidade climática brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um olhar superficial sobre a Antroposofia no Brasil sugeria, erroneamente, no início do
trabalho de campo, um fluxo decolonial maior que realmente se erigia. Entretanto, a
transnacionalidade terapêutica na Antroposofia no sentido Brasil-Suíça, não consegue
assegurar, em concomitância, um fluxo decolonial, ou seja, não se depreende da lógica da
colonialidade e de seus efeitos; não se desapega do aparato que confere prestígio e sentido a
Europa. Está explicita uma hierarquização de gênero e etnia na cena da aceitação e divulgação
do Método Padovan na Europa, quando um homem europeu conduz a terapia e a legitima, ao
mesmo tempo que aniquila sua origem. O mesmo ocorre na internalização da subalternidade
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nas estruturas subjetivas do colonizado na formulação da terapia do Panorama Biográfico
por uma brasileira considerada relevante principalmente porque possui origem europeia. A
Terapia Artística segue a tendência de outras teorias vindas da Europa, assim com as ideias
liberais. A Terapia Artística comunga do desconforto das “ideias fora do lugar”3.
REFERÊNCIAS
Bastos RL. Corpo e Saúde na Antroposofia: bildung como cura [tese]. São Paulo: Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, 2016.
Geertz C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar; 2008.
Schwarz, R. (org.). “As ideias fora do lugar”. In: Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas
Cidades,1999. Sequências brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE
Transnacionalidade Terapêutica Etnografia Medicina Antroposófica Saúde Coletiva Decolonial

TRAYECTORIAS DE VIDA, ESTILOS DE VIDA Y EPRESENTACIONES
DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA
NO TRANSMISIBLE
Sheila Andrea Gómez Peñaloza (Universidad Javeriana , Colômbia), Jorge Mejía (Universidad del Valle , Colômbia)

ID: 1234

INTRODUÇÃO
Este estudio trata acerca de las representaciones de la enfermedad que tienen cuarenta
pacientes diagnosticados con Enfermedad Crónica No Transmisible (ECNT): diabetes mellitus
tipo 2 (DM21) y/o hipertensión arterial (HTA2); entendiendo que las representaciones son el
conocimiento proveniente del sentido común, que se genera a partir del intercambio entre
grupos sociales, “es una modalidad particular de conocimiento a través de la cual los hombres
hacen inteligible la realidad física y social” (MOSCOVICI, Serge (citado en Mora, 2002). La teoría
de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Athenea digital. Núm. 2. p.7)
OBJETIVOS
Identificar la influencia de las trayectorias de vida en la apropiación de estilos de vida de
personas diagnosticadas con enfermedad crónica no transmisible
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MÉTODO
Estudio cualitativo-exploratorio-comparativo, inscrito en el campo de la sociología médica.
Se aplicó técnica de entrevista semiestructurada.
RESULTADOS
Los sujetos participantes del estudio evidenciaron que sus prácticas cotidianas eran diversas y
disímiles, adquiridas por un sistema de disposiciones al que accedieron previamente durante
sus procesos de socialización, sobre todo, primaria –familiar-, que posibilitó interiorizar la
exterioridad que precedía a su existencia. Así, la trayectoria de vida es un proceso dinámico
y cambiante que abarca el origen del ciclo de vida hasta el momento actual. Incluye los
comportamientos, las prácticas, los gustos, las percepciones de los sujetos y las relaciones
de interacción. Este proceso se posibilita como resultado de la interacción de los sujetos con
el contexto social que influencia su actuar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los estilos de vida no son “simples o sencillas” prácticas individuales que configuran una
determinada manera de vivir, sino construcciones sociales complejas y dinámicas que
han sido permeadas por la relación de interacción, especialmente la familia ha hecho un
aporte importante en este proceso. La manera en que los sujetos viven su proceso saludenfermedad está influenciada por sus formar actuar, que permite un desenvolvimiento
social configurado por su trayectoria vital, afectada por la clase social a la que pertenecen.
Esta configuración marca una impronta para comprender la razón por la cual les ha sido
posible o no aprehender las prácticas e instrucciones dadas en los programas de control de
hipertensión arterial y diabetes a los que están inscritos.
PALAVRAS-CHAVE
Trayectorias de vida , estilos de vida, representaciones, hipertensión arterial y diabetes
(fuente: DeCS, BIREME).
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VALORACIÓN DEL USO DE LA MEDICINA INTEGRATIVA EN EL
TRATAMIENTO DEL SD. DEL DOLOR LUMBAR EN EL VALLE DE
ACONCAGUA. CHILE.2013
Daisy del Rosario Iturrieta (Universidad de Valparaíso, Chile), Catalina Bayer (Universidad de Valparaíso, Chile),
Francisca Rosso (Universidad de Valparaíso, Chile), Katherine Rojas (Universidad de Valparaíso, Chile), Daniela
Cruz (Universidad de Valparaíso, Chile)
ID: 2669

INTRODUÇÃO
La medicina contemporánea se encuentra actualmente en crisis, ya que la práctica occidental
y alopática no son suficientes para prestar servicios holísticos a los usuarios, quienes se
encuentran insatisfechos con la atención recibida. Es por esto que en las últimas décadas ha
ido en aumento la demanda por tratamientos complementarios a la medicina tradicional,
tales como Flores de Bach, Reiki, Acupuntura, Homeopatía, entre otros. A partir de esto, surge
la iniciativa de algunos médicos de incluir ambas terapias dentro de su práctica médica,
surgiendo el concepto de Medicina Integrativa. La Medicina Integrativa, consiste en la
realización de un tratamiento mixto efectuado por un médico terapeuta en base a diferentes
terapias alternativas en conjunto a la terapia alopática prescrita para el paciente según sus
requerimientos, considerando su patología, historia y estado emocional. Luego de realizar
una acuciosa revisión bibliográfica en busca de registros sobre tratamientos integrativos en el
Valle del Aconcagua, se descubrió la presencia de médicos terapeutas, los cuales aplican sus
tratamientos integrativos a una diversa gama de patologías, obteniendo exitosos resultados,
especialmente en el manejo del dolor. Al ser el lumbago, una patología prevalente y además
una de los principales motivos por los cuales los pacientes de estos médicos solicitan algún
tratamiento complementario a los medicamentos es que nace la motivación de responder a
la siguiente pregunta de investigación : ¿Cuál es la valoración que realizan Médicos y Usuarios
de los resultados obtenidos en tratamientos del Lumbago con Medicina Integrativa realizados
desde el año 2006 hasta el año 2013 en el Valle del Aconcagua?
OBJETIVOS
Explorar la valoración que realizan los Médicos terapeutas y los usuarios, sobre los resultados
obtenidos en el tratamiento del Lumbago mediante la aplicación de Medicina Integrativa,
en el periodo comprendido desde el año 2006 hasta el año 2013 en el Valle del Aconcagua.
ESPECÍFICOS
 Describir la experiencia de médicos que practican Medicina integrativa durante su
quehacer profesional.
 Describir la percepción de los usuarios que padecían lumbago y que fueron tratados
a través de la Medicina integrativa.
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 Evidenciar el progreso logrado en usuarios que padecían lumbago y que fueron
tratados a través con Medicina integrativa.
MÉTODO
Estudio Cualitativo a partir de un estudio de casos con dos médicos que abordan su práctica
médica desde un abordaje integrativo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y análisis
de documentos. (1)Se entrevisto a cinco pacientes y a dos mèdicos, lo que permitio reconstruir
el proceso de enfermedad de los pacientes afectados con lumbago, conociendo la vivencia
de su patología y el impacto que la terapia alternativa causó en ellos, así como tambien la
vivencia de los médicos. (2) Los documentos analizados fueron cuatro cuentos basados en
hechos reales y realizados por un médico terapeuta en conjunto con sus pacientes, los cuales
relatan diferentes sesiones de consultas médicas que han sido abordadas con Medicina
Integrativa, ilustrando las vivencias tanto de los pacientes como propias del médico respecto
del tratamiento integrativo.
RESULTADOS
Los médicos entrevistados refieren que se iniciaron en esta propuesta por iniciativa propia y
con recursos propios. Han sido formados en Reiki, Flores de Bach, acupuntura, auriculoterapia
y biomagnetismo. Las patologías tratadas inicialmente fueron: Patologías músculo
esquelética; lumbago, tendinitis, contracturas, etc. Posteriormente fueron ampliando
el campo al abordaje de la parálisis faciales, neuralgias, Sd. Lumbar doloroso complejo,
hipertensiones gravídicas, vitíligos, tinitus. Ambos médicos consideran necesario validar los
tratamientos que han sido probados a nivel mundial en esta materia, para incluirlos como
una oferta formal en la atención de la población general. Por otro lado, los cinco pacientes
entrevistados utilizaron distintos tratamientos alternativos entre ellos: Acupuntura, Flores
de Bach, Aromaterapia, Auriculoterapia. En general señalan que a partir de la tercera sesión
comienzan a vivenciar un manejo del dolor positivo, el que va en descenso en la medida que
avanzan las sesiones, percibiendo una mejoría en el proceso. Al evaluar con nota de 1.0 a 7.0
la terapia, el promedio es un 7.0, descrito además como una experiencia positiva, replicable,
y con buenos resultados. Respecto al análisis de los cuentos, se puede señalar, que en todos
se relata el manejo del dolor lumbar a partir del uso de la Medicina Integrativa. En el relato
además se describe como causa un problema emocional subyacente al dolor y en general
los pacientes son parte de la población policonsultantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada día con mayor fuerza se refuerza que el desarrollo de una patología, no sólo depende
de lo biológico sino más bien de múltiples factores que contribuyen al desarrollo de una
enfermedad, como es lo social, económico y principalmente lo emocional. Al entrevistar a
los usuarios participantes, en general coinciden que su dolencia fue desencadenada por un
desequilibro espiritual, el cual la medicina alopática no fue capaz de sanar en su totalidad.
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Todos los entrevistados, previo a incursionar en los tratamientos de medicina integrativa,
fueron tratados con medicina tradicional, la cual no dio resultado en ninguno de los casos.
Sin embargo, al aceptar el uso de un abordaje con medicina integrativa, la percepción de
la recuperación de su salud fue unánime. En este marco se hace necesario potenciar el
desarrollo de su uso, colocando en valor el relato y experiencias de los usuarios.
PALAVRAS-CHAVE
Medicina Integrativa- Manejo del Dolor

VIVÊNCIA DO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL NA
ADOLESCÊNCIA
Luiza Cremonese (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Lúcia Beatriz Ressel (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Cristiane
Cardoso de Paula (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Laís Antunes Wilhelm (Unicruz, Cruz Alta, RS, Brasil), Lisie Alende
Prates (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Marcella Simões Timm (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Caroline Bolzan Ilha
(UCAM, Espanha), Camila Nunes Barreto (Ulbra, Cachoeira do Sul, RS, Brasil)

ID: 1291

INTRODUÇÃO
A atenção à saúde da mulher no período puerperal não está consolidada, visto que a maioria
das mulheres que retornam ao serviço de saúde no primeiro mês após o parto tem como
principal preocupação a avaliação e a vacinação do recém-nascido. De maneira geral, o
puerpério tem como foco das atenções, a criança, e, quando é vivenciado por mulheres
adolescentes, algumas questões sociais podem ser intensificadas quando comparadas com
mulheres de outra faixa etária. Essas questões sociais podem ser desencadeadas também,
em virtude do processo de gestação e maternidade, quais sejam, situações de pobreza,
monoparentalidade, abandono escolar e desemprego, além de depressão, baixa-estima
e isolamento social. Neste sentido, como consequência, as adolescentes podem sofrer
mais intercorrências de saúde durante gravidez e mesmo após o nascimento do filho(s).
A importância do conhecimento acerca do processo de ter um filho na adolescência
justifica-se pelas implicações que esse acontecimento desencadeia tanto na vida da mãe
quanto do recém-nascido, visto que pode estar associada a riscos pessoais e sociais para o
desenvolvimento de ambos.
OBJETIVOS
Conhecer como a mulher adolescente vivencia o período gravídico-puerperal.
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MÉTODO
trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de campo, de caráter descritivo. A
abordagem qualitativa foi entendida como sendo a mais adequada para este estudo,
pois considera o significado das ações, motivações, aspirações, crenças, valores, atitudes
e relações humanas. Optou-se pela realização de uma pesquisa de campo para investigar
práticas, comportamentos, crenças e atitudes. Quanto ao estudo descritivo, este busca
conhecer as distintas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica
e nos diferentes aspectos do comportamento humano, tanto isoladamente quanto em
grupos e comunidades. O campo escolhido para realização da captação das participantes foi
um hospital do interior do Rio Grande do Sul, ligado ao Sistema Único de Saúde. Os critérios
de inclusão das participantes compreenderam adolescentes que estavam vivenciando o
puerpério e tinham vínculo com o hospital em que se realizou a pesquisa, e que já haviam
passado pelo período do puerpério imediato (até o 10º dia após o parto), para que elas
tivessem algum tempo de vivência com o bebê. Totalizando 11 participantes. A coleta de
dados aconteceu no período de maio a agosto de 2016, após apreciação do Comitê de
Ética sob parecer número 1.538.235. A captação das participantes do estudo foi de forma
intencional, por indicação das enfermeiras do hospital. A análise do material seguiu a
proposta operativa e, a pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
RESULTADOS
Ao descobrir a gestação, as adolescentes relataram ter manifestado sentimentos de insegurança,
medo, rejeição, por não sentirem-se preparadas para exercer a função de mãe. Apontaram
algumas mudanças de valores em suas personalidades a partir da descoberta da gestação.
Suas ações colocaram como prioridade os filhos. Com isso, planejam retornar à escola para
aumentar a possibilidade de oferecer oportunidades ao futuro dos filhos. Ainda, houve relato
de deixar de lado a preocupação com o corpo e se preocupar em ter uma alimentação variada
para ofertar os nutrientes que o bebê precisa. Na perspectiva das puérperas adolescentes,
a idade não influenciou no amor que elas sentem pelos filhos, porém, se fosse mais tarde,
compreendem que poderiam oferecer mais oportunidades a eles. O preconceito esteve
presente em seus depoimentos na vivência em família e até com desconhecidos. Os relatos
demonstraram alguns abandonos, destaca-se o afastamento escolar, como consequência
da necessidade de cuidar do filho e também, para evitar julgamentos entre os pares. Outros
abandonos relatados foram por parte do companheiro e amigas. Também mencionaram
mudanças na rotina e alterações no estilo de vida. A reorganização na vida das adolescentes
ficou evidente ao ter que acordar de madrugada para atender o bebê e fazer as atividades com
pausas para ver se está tudo bem com o filho. As dificuldades foram significadas com o sentido
de superação. Dentre estas, está o sucesso na amamentação, a organização das atividades e ter
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renda para sustentar o filho ao conseguir emprego. Em relação a ter uma experiência prévia, a
convivência anterior das puérperas parece ter proporcionado mais segurança e confiança para
cuidar do filho, o qual foi considerado motivo de felicidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como contribuições para a prática em saúde, sugere-se que tanto nas consultas de pré-natal
quanto no puerpério é importante que os profissionais tenham sensibilidade para incluir em
suas ações assistenciais, atenção ao preconceito, evasão escolar, abandono e afastamentos
sociais, além da participação da família nesta experiência de vida. O diálogo nas consultas
deve perpassar, também, orientações sobre o futuro destas adolescentes e promoção de
autoestima para conduzirem essa nova vivência com mais segurança. Estes aspectos subjetivos
demarcam diferença na qualidade e satisfação de tal vivência às adolescentes. Ainda, destacase a importância de planejar ações de promoção da saúde em ambiente escolar, para discussão
com os adolescentes acerca das consequências da gestação nessa fase de vida e da importância
do apoio familiar e respeito para com os colegas, sem julgamentos, visto que as repercussões
podem ter graves consequências na vida de quem sofre julgamento ou preconceito.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, Período Pós-Parto, Enfermagem

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA NOÇÃO DE HIGIENE ALIMENTAR
SOB A CULTURA DO RISCO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Leonardo Teixeira de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Shirley Donizete
Prado (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Governador Valadares, RJ, Brasil), Fabiana Bom Kraemer
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1671

INTRODUÇÃO
o presente estudo volta-se para articulações entre alimentação, cultura e qualidade
dos alimentos no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). A discussão sobre
produção de alimento seguro há tempos é contemplada no campo das Ciências dos
Alimentos e, recentemente, vem ocupando espaço no cenário da SAN sob debate acerca
do direito ao acesso a alimentos de qualidade sanitária para se evitar doenças relacionadas
aos riscos alimentares, enfatizando os padrões de qualidade de produção e Boas Práticas de
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Fabricação (BPF). A noção de qualidade sanitária, assim, contempla padrões microbiológicos,
parâmetros relacionados aos agrotóxicos e outros contaminantes, conformando o que se
entende como higiene alimentar. A Organização Mundial de Saúde indica, entre as ‘linhas de
defesa’ para produção do alimento seguro, a educação de consumidores e manipuladores
de alimentos. Nessa direção, registra-se em estudos no campo da Alimentação e Nutrição
frequentes recomendações de cunho normativo sobre adoção de medidas educacionais e
vigilância na produção de refeições. Lacuna importante situa-se, contudo, na abordagem
das práticas de higiene como constructo cultural. Nesse cenário, investe-se em reflexões
sobre sentidos atribuídos às práticas higiênicas, uma vez que parecem ainda insuficientes
os questionamentos sobre esse modelo de vida moderna guiada pela gestão dos riscos. Tal
reflexão se faz necessária ao depararmos com a ênfase em normatividades na realização das
ações de saúde, estimativas estatísticas de adoecimento e responsabilização dos indivíduos
diante das técnicas sanitárias.
OBJETIVOS
Compreender processos de construção da noção de higiene alimentar sob a cultura do risco
nos debates da SAN e suas implicações sobre o sentido social da saúde.
DESENVOLVIMENTO
a noção de risco é gerada a partir de uma preocupação com futuro e segurança. A sociedade
moderna se organiza em resposta ao risco apontando como alarmante, as origens e
consequências da degradação ambiental. Os perigos são dados como existentes e o risco
como a probabilidade deles acontecerem. É na identificação dos perigos e probabilidade
destes ocorrerem que, também, são normatizadas e moralizadas as práticas em higiene dos
alimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, é um órgão fiscalizador
dotado de poder regulamentar sobre a produção de alimentos e, entre outras atribuições,
visa controlar tais aspectos, podendo gerar confiança na sociedade. A partir das antíteses:
segurança versus perigo e confiança versus risco, no próprio ato de se alimentar pode haver
perigos que implicam em riscos de se contrair doenças. É nesta perspectiva que se reflete
sobre aspectos quantitativos dos perigos alimentares, em que a avaliação e controle estão
fortemente evidentes, muitas vezes ignorando-se as experiências e interações sociais, não
reconhecendo a existência de diferentes racionalidades. Baseado no movimento higienista,
advindo do século XIX, é como se vivêssemos em um ambiente globalizado de risco e
se pairasse no ar uma ameaça de perigo constante, especialmente se não seguirmos os
preceitos de prevenção em saúde, como por exemplo, as normas de higiene na produção
de alimentos. No campo da Alimentação e Nutrição, as teorias e os saberes referentes às
normas sanitárias estão consolidadas entre os nutricionistas e são exigências no trabalho. Tais
exigências se dão sob forte influência do higienismo, materializando-se sob a necessidade
“catequizante” de repasse de normas de higiene nos treinamentos em BPF de alimentos
aos manipuladores. Além disso, neste contexto, oportunidades de mercado se alinham na
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percepção de riscos, e assim, as fórmulas científicas para estimar riscos envolvem interesses
de empresas, grupos científicos e profissionais. As empresas de refeições coletivas, por
exemplo, anseiam por certificações e consultorias na busca pela qualidade dos serviços
prestados envolvendo questões mercadológicas. Buscando-se apontar reflexões acerca
deste fato, temos a partir das Ciências Sociais a compreensão do risco não como um fator a
ser quantificado e gerenciado, mas como algo construído socialmente. Nessa perspectiva,
as avaliações de risco não deixam de lado fatores subjetivos, éticos, morais e culturais que
fazem parte do contexto da vida das pessoas. Uma das importantes críticas feitas ao enfoque
quantitativo do risco consiste do fato de instituir uma entidade que possuiria uma existência
autônoma, objetivável, independente dos complexos contextos socioculturais nos quais as
pessoas se encontram. Isto é, o risco adquire um estatuto ontológico, que acompanha, de
certa forma, o estatuto produzido pelo discurso biomédico para as doenças. No caso dos
manipuladores de alimentos as condições de vida e de trabalho, sua inserção de classe social,
sua cultura alimentar e de cuidados com a saúde, os significados de posição na hierarquia
social e no trabalho, sua visão de mundo, seus valores morais, aquilo que importa ou não
a eles é que fazem parte do complexo contexto sociocultural em que eles se encontram.
Percebemos que não se pode discorrer sobre risco em saúde sem citar a epidemiologia, que
se apoia no fato das doenças não ocorrerem por acaso e terem fatores causais que podem ser
identificados por meio de investigação sistemática de diferentes populações em diferentes
tempos e lugares. Porém, a epidemiologia dos fatores de risco traz consigo questões para
serem analisadas criticamente, sob pena de se criar uma confiança desmedida em torno
de sua capacidade de responder aos complexos problemas de saúde pública. Portanto, a
epidemiologia por si só não é capaz de responder a todas as questões, daí a necessidade da
visão mais abrangente e reflexiva. Dessa forma, entendemos riscos como mediações culturais
de perigos e não podem ser conhecidos isoladamente dos processos sociais, culturais e
políticos. Riscos só existem decorrentes de ação humana que é invariavelmente social, isto
é, o risco é socialmente construído, necessitando de que atores sociais o reconheçam e o
rotulem como tal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na construção da perspectiva sociocultural do risco, o ser humano e o mundo social
existem numa relação de determinação recíproca e o risco nunca é totalmente objetivo,
nem passível de ser conhecido fora do sistema de crenças e valores morais. A ampliação da
reflexão acerca da construção e aplicação das normas de higiene na produção de alimentos
se faz necessária e pertinente na busca de novas perspectivas para se abordar a temática da
higiene no âmbito da SAN.
PALAVRAS-CHAVE
Higiene; Risco; Segurança Alimentar e Nutricional
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A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOB A ÓTICA
DAS PESQUISAS DE ENFERMAGEM NO BRASIL
Joel Labato da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Silvio Éder Dias da Silva (Universidade Federal
do Pará, belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Araújo (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Arielle Lima dos
Santos (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Natacha Mariana Farias da Cunha (Universidade Federal do
Pará, Belém, PA, Brasil), Adriana Alaíde Alves Moura (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Yasmin Martins
de Sousa (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Amanda Leticia dos Santos Ferreira (faculdade Integrada
Brasil Amazônia FIBRA, Belém, PA, Brasil), Joyce Lobato da Costa (Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil),
Rosineide dos Santos Tavares (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil)

ID: 2095

INTRODUÇÃO
O advento da pesquisa da enfermagem a luz da teoria das representações sociais, quando
afirma de forma comparativa que a área de pesquisa da educação foi pioneira nos estudos com
a TRS no Brasil, sendo responsável pela maior produção de trabalhos na jornada Internacional
de Representações Sociais (JIRS) até o ano de 2003. Afirma ainda que, a partir dessa época,
a área da saúde passou a apresentar o maior número de trabalhos neste tipo de evento
cientifico, embora as duas áreas se equivalham neste aspecto (1-2) A TRS teve seu início na
França, na década de 1950, quando o psicólogo social Serge Moscovici buscou entender como
a psicanálise, um novo saber especializado, era compreendida pela sociedade francesa da
época. A partir desse estudo, ele conseguiu compreender como um objeto cientifico torna−se
objeto do senso comum. (3) As representações sociais são uma modalidade de conhecimento
particular entre indivíduos em que esta teoria trabalha com o cognitivo do indivíduo e sua
interação no meio social atuando na transformação do mesmo, reconhece como um grupo
reapresenta e constrói uma realidade, e esse contexto, as representações sociais permitem a
compreensão da realidade por meio do senso comum (4)
OBJETIVOS
Analisar produção cientifica da enfermagem brasileira à luz da teoria das representações
sociais de Serge Moscovici.
DESENVOLVIMENTO
Este estudo fundamenta−se em uma pesquisa bibliométrica da Teoria das representações
sociais sob a ótica da enfermagem nacional. O banco de dados empregado para a constituição
do corpus de análise foi o Banco de deses e Dissertações do Centro de Estudos e Wesquisa
em Enfermagem (CEPEn) da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Foram realizadas
consultas aos resumos disponíveis no referido banco de dados cuja temática indicasse o
emprego da teoria das representações sociais no período considerado de 2010 a 2015. O
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planejamento de uma pesquisa envolvendo a análise bibliométrica é trabalhado por meio
de duas principais fases em que temos a coleta, a filtragem e a normalização dos dados e, em
segundo plano, a análise e a síntese dos dados encontrados na literatura estudada. Dentro
dessas duas principais fases, temos nove etapas responsáveis pela construção do corpus
para a elaboração do documento final (5). De acordo com o banco de dados disponibilizado,
foram produzidas nesse período 94 dissertações e 39 teses, em que o principal objetivo
da análise bibliométrica é entender o campo de determinados estudos, em que, por meio
dessa análise procuram−se os artigos mais citados sobre um determinado assunto ou tema
que determinamos delimitar dentro do estudo, cujos artigos mais antigos são, por sua vez,
considerados como clássicos, podendo conter artigos mais novos, finalizando com a análise
dos dados realizada de forma descritiva, utilizando. No Brasil, a participação do enfermeiro
no desenvolvimento da pesquisa de enfermagem se deu a partir da criação da carreira
universitária em 1963, evoluindo sobremaneira com o início do primeiro curso de Mestrado
em enfermagem, a partir de 1972, na Escola Anna Nery de Enfermagem, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Aquele ano se constituiu em um marco do crescimento dessa
produção, dando início aos cursos de pós− graduação em enfermagem na América Latina
(6). Assim, o vínculo esperado do ser cuidado com o profissional de saúde, em que este
fortalecimento com o profissional enfermeiro que tem então a possibilidade de fazer
que o usuário do sistema de saúde desenvolva seu autocuidado bem como capturar as
representações sociais deste indivíduo quando o relaciona com sua enfermidade (7). Local
de origem do material publicado. Ao analisar geograficamente a origem dos materiais
nessas publicações, é possível observar que o predomínio das publicações ainda está na
região sudeste do Brasil com 52 publicações por região, seguida pela região Eordeste com
42 publicações, sul com 32 e nos últimos lugares temos a região Eorte com 4 publicações
e a Centro−oeste com 3 publicações referentes a toda a região. Áreas mais pesquisadas
pela enfermagem no contexto da TRS. Ao realizar a análise do banco de dados supracitado,
pode− se perceber que as áreas que atraem maior interesse nas pesquisas em enfermagem,
no que tange ao cuidado de enfermagem juntamente com a TRS abordado como sendo
um contexto crescente nas pesquisas, uma vez que ela está diretamente relacionada ao
trabalho profissional e tem grande possibilidade de refletir na vida acadêmica do enfermeiro
enquanto pesquisador.Seguindo a linha de pesquisa evidenciada como mais frequente
no contexto das pesquisas da TRS por enfermeiros, emergem as questões relacionadas à
violência em seus vários contextos, mas surge com maior evidência a violência contra
a mulher no contexto familiar (8). Dessa forma, evidencia−se a melhora na qualidade
e na adequação das pesquisas empregando as representações sociais sob a autoria de
enfermeiros, a afinidade com a temática e o crescente número de publicações com assuntos
relacionados à epidemiologia que fazem a aproximação do sujeito com o pesquisador, bem
como a adesão desses sujeitos na condição de pacientes que necessitam de assistência
profissional (5). De acordo com o levantamento, foi possivel perceber que muitos estudos
empregam a percepção do profissional de enfermagem frente à demanda de seu trabalho
nos vários campos de atuação, fator que vem−se qualificando, visto que demarca a melhora
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da qualidade dos trabalhos cientificos de enfermagem com o emprego da teoria das
representações sociais, uma vez que os estudos de anos anteriores nem sempre deixavam
clara a diferença entre a TRS e o fenômeno das representações sociais (5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar, durante a análise do banco de dados que as pesquisas de enfermagem
no contexto das representações sociais, vêm sendo empregadas na investigação de objetos
cotidianos relacionados aos cuidados de enfermagem, cuidados em saúde de forma geral,
epidemiologia sendo mais destacado nos estudos a AIDS e a violência em suas várias formas
com grande destaque para a violência no contexto intrafamiliar. Contudo, a demonstração
da melhora nas pesquisas em enfermagem com abordagem na TRS; é possível ressaltar que a
enfermagem nacional apesar de apresentar melhorias em sua trajetória enquanto pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Teoria das Representações Sociais, Enfermagem, Cuidado.

MÉDICALIZAÇÃO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
Danielle Machado Danielle Visentini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil),
Bianca Zanchi Machado (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2317

INTRODUÇÃO
O termo “Medicalização” é utilizado para se referir ao processo que traduz problemas
variados em termos médicos. Eidt e Tuleski (2006) dizem que a medicalização é um
fenômeno expressivo nos dias de hoje que ocorre quando o que era tido como característica
de um indivíduo torna-se um problema médico. Segundo a “Organização Mundial da
Saúde define o medicamento como um produto farmacêutico para recuperação ou
manutenção da saúde. Dessa forma, isto quer dizer que o produto na prateleira realmente
é mercadoria. Ele passa a ser medicamento no momento que é orientado para isto, seja
por uma prescrição ou diagnóstico e terapêutica específica”, alertou o Presidente do
Conselho Federal de Farmácia (CFF), Jaldo de Souza Santos (CNS, 2005). Corroborando
com essa linha de pensamento Conrad (2007) explana esse conceito como o processo no
quais problemas não médicos se tornam decididos e tratados como questões médicas,
geralmente utilizando termos de doenças e transtornos. O processo de medicalização
está relacionado com o desvio e o controle social. Concomitantemente, ao tempo que a
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área da saúde foi entrando na vida familiar e escolar, a Medicina foi adquirindo o papel
de agente normalizador dos desvios, se tornando responsável por comportamentos que
até então eram da esfera de outras instituições, tais como aprendizagem e criminalidade
(BRZOZOWSKI e CAPONI, 2013). Na área da educação, Moysés & Collares vão falar da
criação das “doenças do não aprender” refletindo a ampliação desse processo. A crítica
à “medicalização da educação” refere-se a transformação de crianças e adolescentes
saudáveis (que apresentam dificuldades na aprendizagem e na maneira de se comportar
que é diferente da padronização e homogeneidade da dita normalidade) em doentes.
Obviamente, não há como negar que há estudantes com doenças reais que podem
comprometer seu desenvolvimento cognitivo.
OBJETIVOS
Tendo em vista esse cenário, objetivou-se problematizar o uso de medicamentos por
universitários.
DESENVOLVIMENTO
Maria Rita Kehl (2011) vai falar em “epidemia de sofrimento psíquico” onde os sintomas
tendem a ser classificados em forma de transtornos baseados no DSM e manuais
diagnósticos. Logo, estamos numa cultura que valoriza esses supostos transtornos onde,
o sofrimento e qualquer desconforto emocional pode ser solucionado com a “pílula da
felicidade”. Por isso, encontramos dentro da universidade diversos estudantes de fazem
uso de medicamentos de maneira inadequada ou de forma desnecessária e contendo
um diagnóstico equivocado referente aos seus sintomas. Muitos dos estudantes que
procuram atendimento psicológico no Núcleo de Apoio à Aprendizagem (é um espaço
que a Universidade Federal de Santa Maria oferece atividades de ensino, pesquisa e
extensão a partir de uma abordagem interdisciplinar, com ênfase na aprendizagem e que
conta com apoio de uma equipe multiprofissional que fazem parte psicólogos, pedagogas
e educadoras especiais, dando assistência ao estudante) fazem uso de medicamentos
alguns inclusive sem a orientação de um médico adequado. Num estudo realizado
com acadêmicos, regularmente matriculados no primeiro semestre do terceiro ano de
graduação (quinto semestre) de cada curso da área da saúde, da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul), Campus Pedra Branca em Palhoça/SC constatou-se que metade
dos alunos fazem uso da automedicação (Fontanella, Galato, Remor, 2013). Conforme a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a automedicação é considerada uma necessidade
a fim de complementação ao tratamento de doenças tendo em vista a precariedade do
sistema público de saúde. Outro fator muito importante que está cada vez mais visível em
nossa cultura é “negação” do sofrimento. Produção e consumo são palavras de ordem da
nossa sociedade e demandam tempo e disposição. Não há tempo para ficar deprimido, não
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há espaço para se lidar com nossos sintomas ansiosos. É preciso estar feliz e bem dispostos
para produzir e consumir informação, bens de consumo, relações. Logo, essa cadeia de
pensamentos captura o sujeito que acaba por fazer uso de medicação, seja para relaxar,
dormir melhor, ou até mesmo se manter acordado e seguir produzindo. Atualmente, tudo
acontece num período de tempo muito menor, pois, se propagou a idéia de que há uma
maneira mais simples e rápida para se obter a felicidade. Fendrik e Jerusalinsky apontam
os diversos artifícios aí elencados: livros de autoajuda para situações específicas, cirurgias
plásticas para manter contentes espelhos virtuais, listas de comportamentos adequados
para assegurar a qualidade ótima de qualquer conduta e, acima de tudo, uma boa bateria
farmacológica para empurrar nossa subjetividade em uma direção pré-programada. O
estudante na ânsia de querer que tudo se resolva imediatamente acaba por sufocar seus
sintomas e dificultando a manifestação de suas emoções. A medicalização no contexto
universitário também está bem voltado para criação das “doenças do não aprender”
conforme diz Moysés & Collares onde qualquer dificuldade na aprendizagem ou qualquer
outro aspecto que impeça o sujeito de aprender se torna uma doença e requer uma
intervenção medicamentosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, é necessário repensar que sociedade estamos criando e a que preço essa
felicidade está valendo já que nos impede de sentir. Quais cuidados em saúde estão sendo
produzidos para que os estudantes se sintam confortáveis para manifestar suas questões. A
medicação é importante sim, mas de forma alguma é a única forma de cuidado em saúde
uma vez que, o tratamento medicamentoso combinado com psicoterapia tem mais efeitos
positivos para o sujeito.
PALAVRAS-CHAVE
Estudante, medicação, universidade
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A VIVÊNCIA DA MÃE NA DESORDEM DO ESPECTRO DA
NEUROPATIA AUDITIVA: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO
Midori Otake Yamada (Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, HRAC/
USP, Bauru, SP, Brasil), Débora Chiararia Oliveira (Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São
Paulo, Departamento de Fonoaudiologia, Bauru, SP, Brasil), Eliene Silva Araújo (Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Departamento de Fonoaudiologia, Natal, RN, Brasil), Kátia Freitas Alvarenga (Faculdade de
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, Departamento de Fonoaudiologia, Bauru, SP, Brasil)

ID: 2107

INTRODUÇÃO
Dentre as alterações auditivas, a Desordem do Espectro da Neuropatia Auditiva (DENA)
apresenta características peculiares, com etiologias variadas e multifatoriais. Tal realidade
complexa pode refletir diretamente na maneira como os familiares compreendem as
orientações dos profissionais e como lidam com o processo de diagnóstico e intervenção
auditiva. Confusas e angustiadas, algumas famílias podem sentir dificuldade de aderir ao
tratamento dos filhos. Neste sentido, compreender como os pais vivenciam o processo de
diagnóstico e como as relações familiares são afetadas, pode proporcionar intervenções
mais eficazes dos profissionais que atuam diretamente com essas famílias.
OBJETIVOS
Compreender a vivência da mãe de uma criança com Desordem do Espectro da Neuropatia
Auditiva, durante o processo de diagnóstico e intervenção audiológica.
MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa qualitativa sob a perspectiva fenomenológica, que possibilita mostrar
e descrever a experiência, utilizando a compreensão como forma de abordar o fenômeno que se
apresentou, possibilitando assim, o acesso do pesquisador à experiência vivida pela participante
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do estudo (MARTINS, BICUDO, 1989; 2005). A participante foi uma mãe de uma criança
diagnosticada com DENA, em acompanhamento interdisciplinar na Seção de Implante Coclear
do Centro de Pesquisas Audiológicas de um hospital universitário no interior de São Paulo. Após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição sob parecer nº 1.325.429, a coleta
de dados foi realizada por meio da entrevista fenomenológica, sem tempo pré-estabelecido,
norteada pela questão disparadora: “Como tem sido sua vivência no acompanhamento de seu
filho, após o diagnóstico da neuropatia auditiva?” Por meio da verbalização da mãe foi possível
chegar aos significados atribuídos a essa experiência, ou seja, compreender o fenômeno tal
como ele se apresenta à mesma. Para a análise fenomenológica do depoimento, foram utilizados
os referenciais apresentados por Giorgi (1986, 2017); Martins e Bicudo (2005).
RESULTADOS
A partir da análise do depoimento foram elencadas quatro categorias “Experiência
do diagnóstico: DENA, o que é?”; “Dilemas com a intervenção auditiva”; “Tempo de
acompanhamento” e “Apoio”. Na categoria “Experiência do diagnóstico: DENA, o que é?” No
caso desta mãe, todo o universo da deficiência auditiva era algo desconhecido. O choque
perante o diagnóstico da perda auditiva foi a primeira reação e DENA... era algo complexo,
de difícil entendimento e assustador. Seu filho escutava em alguns momentos e em outros
não. Não compreendia a diferença entre DENA e uma perda auditiva “normal”. Sua vivência
era de dúvida e angústia. Anteriormente, passou por uma experiência difícil na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) com o filho recém-nascido, em que o problema foi solucionado com
uma intervenção cirúrgica. Nada era maior que a dor de saber que na surdez não havia “cura”.
“Dilemas com a intervenção auditiva” A intervenção audiológica para o desenvolvimento
da linguagem e comunicação da criança com a DENA tem sido o maior desafio para pais e
profissionais. Nesse caso, a criança teve o acompanhamento sem o uso de qualquer dispositivo
eletrônico, o que até então era coerente para à mãe, acreditando que seu filho ouvia e não
seria necessário o uso de um dispositivo eletrônico. Com o agravamento da perda auditiva,
teve a indicação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), em que a criança
apresentava dificuldade de adaptação. O sentimento de dúvida, insegurança e angústia
permeavam esse período, se questionando sobre a intervenção e desenvolvimento da fala
de seu filho que adquiriu no período sem o uso do aparelho. “Tempo de acompanhamento”
Na DENA o tempo de acompanhamento é variável e depende das particularidades de
cada caso. Para essa mãe a vivência do tempo cronológico e do tempo interno é de longa
espera e incertezas. Os sentimentos vividos foram: preocupação, insegurança, ansiedade
e angústia. Esse período significou “observar e esperar muito” Na categoria “Apoio” a mãe
ressaltou quatro fontes de apoio significativo em sua experiência: psicológico, religioso,
familiar e da equipe de profissionais. O apoio psicológico auxiliou no processo de aceitação,
vencer seus próprios preconceitos e a refletir sobre como poderia ajudar seu filho aceitar sua
condição. Sentiu-se feliz ao saber que a instituição oferecia um grupo de apoio psicológico
as famílias de crianças usuárias de implante coclear, pois considera tal apoio fundamental
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para que os pais possam olhar para os filhos além das dificuldades da deficiência e que
mantenham uma relação saudável com a criança. Já o apoio religioso representou a
confiança de que o filho desenvolveria uma “linguagem legal” e aprenderia a ler e escrever.
Os sentimentos predominantes foram de alegria e disposição para seguir em frente. O apoio
familiar foi importante para esta mãe e teve o significado de união. Com o apoio da equipe
de profissionais foi possível entender melhor a DENA e as possibilidades de intervenção
auditiva. Apoio significou ter um espaço de escuta e acolhimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar o depoimento dessa mãe o objetivo proposto foi alcançado e foi esclarecedor no
sentido de ampliar o horizonte de compreensão. Para esta mãe, DENA significa algo complexo
e com dilemas na estratégia de intervenção. A vivência do tempo é de longa espera no
acompanhamento e requisita um olhar atento da mãe, nas observações do comportamento
auditivo e da fala de seu filho. Tem experienciado o apoio familiar, da equipe, da religiosidade
e fundamentalmente a importância da psicoterapia, no sentido de olhar seu filho na sua
integralidade. Acredita-se que este estudo possa auxiliar os profissionais no acolhimento de
famílias de crianças diagnosticadas com DENA. Novos significados podem ser captados a
partir de outros olhares e outras leituras.
PALAVRAS-CHAVE
DENA, mãe, vivência, experiência

CONCEPÇÃO DE IDOSOS SOBRE A ACESSIBILIDADE A UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
Maria Emilia Marcondes Barbosa Maria Emilia (Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, Brasil),
Giovana Aparecida Souza Scolari Giovana (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Pamela
Patrícia Mariano Pamela (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Vivian Carla Castro Vivian
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Flávia Maria Derhun Flávia (Universidade Estadual de
Maringá, Maringá, PR, Brasil), Dayane Akinara Toledo Ribeiro Karina (Universidade Estadual de Maringá, Maringá,
PR, Brasil), Hayza Calzavara Malacrida Hayza (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Ligia
Carreira Ligia (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil)

ID: 1737

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional traz a sociedade o complexo questionamento do quão está
preparada para fornecer qualidade de vida aos anos vividos deste público (1). No setor saúde,
a preocupação é ainda maior, pois deve-se levar em conta que a transição demográfica
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vem acompanhada da transição epidemiológica, em que os indivíduos possuem frequente
agudizações das suas condições crônicas, acarretando aumento da demanda por recursos e
serviços de saúde (2). Há quase 30 anos da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS),
a acessibilidade aos serviços de saúde ainda constitui um desafio, que envolve determinantes
complexos, a qual tem-se destacado entre pesquisadores de distintas áreas. O próprio termo
acessibilidade até o momento não possui definição bem estabelecida (3). Para Donabedian,
o conceito de acessibilidade remete à facilidade com que os indivíduos alcançam assistência
à saúde. Em que depende de fatores sócio-organizacionais e geográficos que se relacionam
(4). Neste contexto, ao considerar as particularidades e especificidades próprias da
senescência atreladas a importância destes indivíduos obterem acessibilidade às unidades
emergenciais, de modo ágil e resolutivo é que justifica-se a realização desta pesquisa.
OBJETIVOS
Analisar a concepção de idosos sobre a acessibilidade à Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa, que utilizou
como referencial metodológico, a Teoria Fundamentada nos Dados. O cenário do estudo
foram as duas Unidades de Pronto Atendimento de um município Paranaense. Estas
unidades ficam localizadas na região norte e sul e cada uma possui abrangência para
aproximadamente 200 mil habitantes. Os participantes da pesquisa foram 20 idosos que
foram atendidos nestas unidades no mês de novembro de 2015. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando um guia elaborado pelas autoras. Sob
consentimento dos idosos, as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A coleta
e a análise dos dados ocorreram entre dezembro de 2015 a abril de 2016 e se deu de forma
concomitante, conforme preconiza o método (5). O estudo respeitou os preceitos éticos e
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Maringá, sob o parecer Nº
1.375.173/2015. A fim de assegurar o sigilo e o anonimato dos participantes, estes foram
identificados pela letra I (Idosos), seguido de algarismos arábicos correspondente ao número
da entrevista, a classificação de risco obtida e a UPA em que foi atendido.
RESULTADOS
Dos 20 idosos participantes, verifica-se que onze foram atendidos na UPA Zona Sul. Quanto
aos dados sociodemográficos, nota-se que 14 eram do sexo feminino, 13 eram casadas,
17 possuíam até quatro anos de estudo e nove eram aposentadas. A principal queixa
que os levaram a procurar a UPA foi por doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo.
A técnica analítica dos depoimentos dos participantes possibilitou constatar que muitos
idosos possuem dificuldades de acesso para a busca de assistência nas UPAs. No entanto,

VOLTAR AO ÍNDICE

542 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Deficiência, Inclusão e Acessibilidade

embora o aspecto geográfico manifesta-se como um limitador para a acessibilidade
de alguns idosos, não foi considerado uma barreira para procurarem a unidade: “A UPA
é longe, dá uns 3 quilômetros da minha casa, mas eu não tinha como ir de outro jeito e
estava precisando, fui a pé mesmo” (E19-Azul, UPA Zona Norte). Pelo relato, percebe-se
que o idoso optou por se dirigir à UPA caminhando. Esta característica pode ser associada
à classificação de risco obtida, pois ao considerar que a classificação azul corresponde aos
atendimentos não urgentes, que geralmente são condições sensíveis à atenção primária à
saúde, permite afirmar que, a distância não impediu a procura pelo serviço, mesmo que para
efetiva-la, fosse necessário se dirigir caminhando. Alguns idosos demonstram dificuldades
em procurar à unidade sozinhos, devido limitações nos meios de locomoção. Para viabilizar
o acesso às UPAs solicitam suporte dos filhos. Ainda que considerem tais obstáculos, diante
da necessidade, preferem faze-lo: Para ir na UPA é longe e complicado, então sempre um dos
meus filhos me leva, porque não sei ir sozinha. Mas, sempre dão um jeito, porque quem está
precisando vai” (E2-Amarelo, UPA Zona Norte). A organização da Rede de Atenção à Saúde
propõe que esta seja ordenada e coordenada pela Atenção Primária à Saúde (APS), em que
faça elo com outros pontos de atenção (6), por isso, tem-se mais serviços primários entre os
bairros, em conformidade às diretrizes do SUS, sobretudo a universalidade, para favorecer
o acesso à população (3). Nesta lógica, os serviços emergenciais de média complexidade,
como as UPAs, existem em menor quantidade e para atender os munícipes, faz-se necessário
que estejam territorialmente bem localizadas (7). Com base nesta premissa, observa-se que
alguns idosos, possuem o entendimento de que a distância não é um problema diante da
condição de saúde: Eu acho que quando a gente sai para ir ao médico, a gente não mede a
distância (E18-verde, UPA Zona Sul).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que as dificuldades que envolvem a acessibilidade dos idosos às UPAs não
impossibilitaram a efetivação da busca por assistência nestes serviços. Entretanto, cabe
destacar que as barreiras enfrentadas podem comprometer a qualificação da assistência,
principalmente aos idosos vulneráveis, frágeis e dependentes, o que torna primordial,
investimentos e esforços de gestores a fim de minimizar os percalços de acessibilidade a
esta população.
PALAVRAS-CHAVE
Acessibilidade, idoso, Unidade de Pronto Atendimento
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DISABILITY STUDIES: BEM-ESTAR E TRABALHO NO MERCADO
DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS
Vitor Fernando Pereira Martins (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Clarissa
Stefani Teixeira (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2322

INTRODUÇÃO
A temática disability studies (estudos sobre deficiência) é um assunto cada vez mais discutido
nas sociedades modernas, visto que, constitui-se com um atravessamento social na busca
por emancipação das pessoas com deficiência. Atualmente, o Brasil dispõe de significativo
aparato legal, cujo finalidade é garantir os direitos mínimos à estas pessoas marcadas por
processos históricos de precarização e subalternidade. Entretanto, o setor da saúde ainda
requer ajustes estruturais, econômicos e sociais a fim de tornar-se referência no processo de
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e potencializar esse segmento
da economia brasileira. Dal Poz (1) destaca que a área da saúde excede o cuidado assistencial,
à medida que, tornou-se um setor da economia de intensa mão obra e, em consequência,
tem empregado profissionais em distintas áreas de formação, constituindo-se como uma
importante “força de trabalho” para dar conta das demandas envolvidas no mercado de
saúde - rotinas administrativas, questões de ordem financeira, informática e engenharias.
Paralelamente, as mudanças nas leis trabalhistas; a lei da oferta e demanda; e a expansão
do setor de saúde na última década; possibilitaram indiretamente na sociedade, o aumento
no número de postos de trabalho para pessoas com deficiência frente a obrigatoriedade
na contratação, conforme previsto na Lei 8.213/91. Sabe-se que, historicamente, a pessoa
com deficiência têm um papel relegado na sociedade brasileira, atravessada por discursos
normativos e subjugada por sua própria condição diversa enquanto sujeito (2). Conforme,
Martins e Teixeira (3) a Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) contribuiu significativamente
para melhorias com relação a saúde dos trabalhadores, muito embora, os autores apontam
que mesmo com a legislação vigente, muitas empresas ainda oferecem espaços de trabalhos
não saudáveis e insalubres aos seus colaboradores.
OBJETIVOS
Contudo, a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, fomenta um campo relevante
de discussão a ser explorado e estudado, em especial, nas empresas no mercado de saúde
em Florianópolis-SC. O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar como configuram-se
os cenários de trabalho das pessoas com deficiências com relação aos aspectos que envolve
o bem-estar desses trabalhadores, observando que, em geral, a missão dessas organizações
concentra-se na promoção da saúde.

VOLTAR AO ÍNDICE

544 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Deficiência, Inclusão e Acessibilidade

MÉTODO
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, à medida que produziram-se dados não-métricos a fim
de compreender a realidade social das organizações investigadas. A natureza da pesquisa
é aplicada, pois comprometeu-se em analisar dados da realidade local e não buscou
produzir verdades universais. É exploratória, logo que, permitiu uma aproximação com a
temática levantada acerca das pessoas com deficiência, bem-estar e trabalho e, de modo
correspondente, descritiva a fim de recolher, analisar e interpretar os dados coletados. A
amostra corresponde ao número de três empresas do mercado de saúde em FlorianópolisSC, entrevistadas por meio questionário semi-estruturado produzido pelos autores e
dirigidos aos gestores de RH das organizações.
RESULTADOS
Freitas (4) afirma que boa parte das organizações desconhecem o que seria a própria
deficiência e as competências dessas pessoas, fato que implica numa dissonância frente
a elaboração de um planejamento organizacional coerente com a realidade da empresa.
Os resultados obtidos neste estudo revelam que há ausência de estratégias nas empresas
com relação a criação de ações e programas que visem o bem-estar das pessoas com
deficiência e as potencialize, conforme apontado pelo gestor da empresa A “A contratação
destes profissionais nos dá mais atenção aos cuidados. [...] Temos que pensar no posto de
trabalho, as restrições do candidato, em preparar a equipe e a empresa. No nosso caso, ainda,
atuamos somente com conversas”. Para Barreto, Alves e Moraes (5) a eliminação de barreiras
nas empresas frente as deficiências amplia a integração dos membros; melhora os ritmos
de trabalho; produz saúde e bem-estar; e reflete positivamente uma cultura organizacional
inclusiva. Identificou-se no cenário da empresa B que ainda são necessários diversos ajustes
nas dimensões das barreiras sociais e atitudinais, expressada com base no relato do gestor B
“A inclusão de forma gradativa vem fazendo com que nossos colaboradores entendem que
a falta de informações é o que gera maior parte do preconceito. Nossa meta, num segundo
momento foi e é sensibilizar e humanizar da melhor e mais leve forma possível a entrada e
permanência deste colaborador [...]”. Para Maciel (6), a inclusão social instala-se numa ordem
econômica, pois a sociedade brasileira vive em um sistema produtivo. Logo, a promoção
da acessibilidade alinhada aos aspectos de saúde e bem-estar passa pela articulação e
autonomia dos sujeitos. Quando perguntado sobre as práticas empresariais cotidianas de
maneira geral, ou seja, à respeito da - relação dos funcionários entre si, com os gestores, a
remuneração e respeito às diferenças, todos gestores afirmaram que a remuneração se dá
de forma justa e acentuaram o respeito entre os pares, destacando que “O melhor de tudo
é que temos um reforço positivo de todos os envolvidos. Acredito sim que temos muito o
que melhorar, mas hoje, já possuímos a ciência de que somos aqueles transformadores da
nossa sociedade e, com esta humanização acontecendo dia-a-dia estaremos ajudando as
próximas gerações a estarem cada vez mais preparadas para lidar com as diferenças tão
comuns entre todos nós”(empresa C).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos, evidencia-se a necessidade e permanência dos debates para
a inclusão e permanência das pessoas com deficiências nas empresas, confrontando-se com
as demandas relacionadas à saúde e bem-estar das pessoas com deficiência. Uma vez que,
embora a lei de cotas tenha possibilitado maior acesso ao mercado de trabalho para esse
grupo, em especial, com destaque para a expansão do mercado de saúde no Brasil, devese observar com cautela outras implicações que constituem-se como elementos de análise
para problematizar essa realidade social.
PALAVRAS-CHAVE
Pessoas com deficiência; bem-estar; empresas.

ESTRATÉGIAS DAS PESSOAS PARA (CON)VIVER COM A
DEFICIÊNCIA FÍSICA ADQUIRIDA, A PARTIR DE SUAS HISTÓRIAS
DE VIDA
Mariana Vieira Villarinho (Secretaria de Estado da Administração, Florianópolis, SC, Brasil), Aline Coelho Ferreira
(Exército Brasileiro, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra Padilha (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1870

INTRODUÇÃO
A definição de deficiência física e das próprias pessoas que as possuem, passaram por muitas
mudanças tanto no que tange a definição, quanto ao contexto social. Essas pessoas por
muito tempo foram denominadas como inválidas, incapazes; posteriormente, passaram a ser
chamados de “defeituosos”, atribuindo o significado de “indivíduos com deformidade”, depois
chamou-se de “pessoas portadoras de deficiência” o que denota caráter de possuir a doença,
de que o foco, infelizmente, ainda está na deficiência em si e não na pessoa, no ser humano.
Após a Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das
Pessoas com Deficiência/ONU, os documentos oficiais, as produções científicas passaram
a utilizar o termo “pessoa com deficiência” por compreender que a condição de ter uma
deficiência faz parte da pessoa. Tal nomenclatura traz o empoderamento e autonomia do
poder pessoal para fazer escolhas e assumir o controle da situação de cada um, de acordo com
suas crenças. No Brasil, a sociedade pouco sabe das necessidades e dificuldades enfrentadas
pelas pessoas com deficiência física e por seus familiares, sobretudo no que diz respeito à
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ótica das próprias pessoas com a deficiência, que necessitam passar por programas e serviços
voltados a sua nova condição de vida, que enfrentam dificuldades de acesso, locomoção, e
que se não bastasse, têm de lidar com todo estigma, preconceito. Ao nos remetermos a
história de vida destas pessoas, podemos observar o quanto suas historias influenciaram/
influenciam nos modos, nas estratégias desenvolvidas e/ou adaptadas para (con)viver com
a DF adquirida. É deste modo, que buscamos dar voz a esses sujeitos instigando-os a expor
as dificuldades, os desafios, os enfrentamentos diante de sua nova condição de vida, assim
como o modo pelos quais percebem como está a organização dos serviços, o contexto
social, politico, cultural voltados as pessoas com deficiência física.
OBJETIVOS
Conhecer as estratégias de vida desenvolvidas pelas pessoas com deficiência física adquirida,
a partir de suas Histórias de Vida.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa sócio histórica com abordagem qualitativa, em que se utilizou
da História de Vida para coleta de dados junto as pessoas com DF adquirida. Os critérios de
inclusão foram adultos que adquiriram a deficiência física do tipo: Paraplegia, Paraparesia,
Monoplegia, Monoparesia, Tetraplegia, Hemiplegia, Hemiparesia e amputação, ao longo de
sua vida e (con)vivem com a mesma, por no mínimo cinco anos, residentes no municipio
de Florianópolis/Santa Catarina, com condições de fornecer depoimentos por entrevista e
que tinham interesse em participar da pesquisa. A coleta de dados ocorreu no período de
abril a agosto de 2014, por meio de entrevistas semi-estruturadas com 08 pessoas com DF
adquirida, selecionados com base nos critérios de inclusão e a partir de uma lista nominal
fornecida pela Associação Florianopolitana de Deficientes fisicos (AFLODEF). Após o
processo de coleta de dados, procurou-se identificar estruturas de relevância e realizar o reagrupamento por temas, conforme a análise temática de Minayo(2012), na qual emergiram
tais categorias: - Enfrentamento diante da nova situação; - Reabilitação: estruturação da
rede; - Como me vejo hoje? O que mudou? O que posso fazer?. A Pesquisa foi submetida ao
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina
e aprovada, mediante o Parecer n° 03932812.2.0000.0121. Para garantir o anonimato, os
sujeitos foram identificados por letras e números, conforme ordem das entrevistas.
RESULTADOS
Na categoria enfrentamento diante da nova situação há de se destacar que as pessoas que
vivenciam esse contexto da DF adquirida, deparam-se com uma condição completamente
desconhecida, muitas vezes graves e incapacitantes por um longo período de tempo, ou para
o restante da vida, o que implica na auto-imagem, no reconhecimento da nova condição
física, na relação com as pessoas que a cercam, numa relação de múltiplas determinações
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para o enfrentamento da nova vida. No que concerne a reabilitação: estruturação da rede,
infelizmente os serviços apresentam-se falhos, não completos, sobretudo no que diz
respeito ao agendamento das sessões de fisioterapia, ao difícil deslocamento até o serviço
de reabilitação, a demora e até mesmo a falta de cadeira de roda, de prótese para os casos
de amputação, entre outros. Ademais, no processo de reabilitação é de fundamental
importância profissionais da saúde capacitados, engajados que apoie a pessoa com DF
adquirida e sua família no enfrentamento de sua nova condição de vida, no desejo de seguílá em frente, com as novas limitações e perspectivas. A categoria Como me vejo hoje? O
que mudou? O que posso fazer? traz o quanto a deficiencia, adquirida em algum momento
da sua vida, trouxe muitas mudanças, dentre as quais inclui o olhar que o sujeito formula
sobre si mesmo, ou seja, como ele se percebe após a DF adquirida, constituindo para si
uma “nova identidade”, sendo esta elaboração influenciada por sua História de Vida, pelas
experiências e reações manifestadas por fatores internos (estruturas psíquicas, padrões de
comportamento prévios à lesão, características e traços pessoais), assim como por fatores
externos (condições socioeconômicas, políticos, culturais, escolaridade, entre outros). Há de
destacar nos relatos dos sujeitos a menção de superação, persistência, foco, aceitação como
o caminho para (con)viver com a DF adquirida, de que não existe o que não se possa fazer,
existem limitações, e o mais importante é a busca por estratégias para superá-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo trouxe à tona um pouco de como vive a pessoa com DF adquirida, quais as
estratégias, os modos para (con)viver com sua nova condição, e o quanto suas história de
vida influenciam/influenciaram neste processo. Pois, as consequências geradas por uma
DF adquirida em qualquer fase da vida trazem repercussões de ordem biopsicossociais, e
neste sentido, compete aos profissionais de saúde praticar o acolhimento e escuta ativa
das demandas dessas pessoas, assim como atuar como agentes de propulsão e orientação
nas lutas em busca de melhor qualidade de vida. Ao gestor social e da saúde compete a
viabilização de políticas públicas acessíveis a esse grupo populacional, que ao perder a
autônima e liberdade, perde, também, a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE
Pessoas com deficiência física; Estratégias de enfrentamento; Enfermagem em reabilitação;
História.
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POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS COM
AMPUTAÇÃO: ANÁLISE NA PERSPECTIVA BIOPOLÍTICA
Ana Maria F B Marques (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mara Ambrosina
O. Vargas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Dulcinéia Ghizoni Schneider
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2299

INTRODUÇÃO
A deficiência fará parte do cotidiano das pessoas em algum momento da vida(1), portanto
considera-se pertinente a discussão biopolítica no que diz respeito a a atenção à saúde das
pessoas com amputação. A biopolítica é destacada por Michel Foucault como um poder
diante da vida (2) e se estabelece como reguladora da população, por meio de ferramentas que
asseguram a vida, permitindo problematizar as práticas e a gestão da saúde às pessoas com
amputação. A Biopolítica lida com a população como problema político, sendo constituída de
um conjunto de processos: nascimento, morbidade, mortalidade. Tais processos são objetos
de saber e alvo de controle dos problemas econômicos e políticos de cada época. Logo,
a biopolítica consiste em racionalizar os problemas da prática governamental, utilizandose de estatística para intervir onde é possível estabelecer uma regulação, possibilitando
segurança(3). Considerando as políticas públicas como representantes dos sistemas de
regulação, tem-se as políticas públicas como um operador biopolítico e elas expressam um
discurso que demarca e dá visibilidade às condições de saúde da pessoa com amputação
no cenário da atenção à saúde, privilegiando determinados processos de reabilitação,
recuperação e inserção social.
OBJETIVOS
analisar a atenção à saúde da pessoa com amputação na perspectiva dessas e dos enfermeiros;
compreender como as políticas públicas dispõem e ordenam dispositivos de atenção à
saúde na perspectiva dos enfermeiros e das pessoas com amputação; compreender o modo
como a promoção da saúde se expressa na atenção à saúde da pessoa com amputação.
MÉTODO
Compuseram o material empírico do estudo entrevistas semiestruturadas com 21 enfermeiros
e sete pessoas com amputação e a análise documental das políticas em prol das pessoas com
deficiência/amputação. Os dados foram organizados no software AtlasTi e sua análise deuse pelo referencial da análise do discurso em Foucault. A análise do discurso em Foucault se
baseia nos discursos proferidos e o contexto pelos quais se expressam. Os discursos estão
inerentes aos acontecimentos e são a “reverberação de uma verdade” que passa a existir(4).

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 549

E-PÔSTERES
Deficiência, Inclusão e Acessibilidade

RESULTADOS
A partir dos dados coletados, os discursos que emergiram envolvem questões como:
acessibilidade, descentralização das informações e capacitação de recursos humanos. E
neste contexto o saber-poder se apresenta e demarca suas relações, confirmando o poder
inerente de cada um, o qual se amplia a partir das condições de possibilidades estabelecidas
de acordo com o contexto vivenciado. Destaca-se que o discurso da atenção à saúde
para a pessoa com amputação está aquém do esperado, não há equidade, integralidade
e universalidade no atendimento a essa população, em que todos são corresponsáveis
- pessoas com amputação, os profissionais de saúde e o Estado. Acredita-se que a
ineficiências no processo de atenção à saúde da pessoa com amputação, está relacionada
ao distanciamento presente entre o que a política prescreve e o que é visível no cotidiano
de cuidado dos profissionais e das pessoas com amputação. Pode-se considerar que a
maneira como a pessoa com amputação e o enfermeiro determina seu modo de ser e agir
na atenção à saúde, repercute diretamente na maneira como o processo de recuperação/
reabilitação é delimitado. Neste contexto, toma-se a promoção da saúde como elemento
a favorecer o processo de recuperação/reabilitação da pessoa com amputação elevando a
responsabilidade da atenção básica na atenção à saúde dessa população. Logo, a educação
em saúde pode ser considerada um mecanismo a promover ações de promoção da saúde,
em que a autonomia da pessoa com amputação deveria ser estimulada a ser adquirida.
Mostra-se a promoção da saúde como estratégia a possibilitar a inclusão social, delineando
caminhos que proporcionam um ambiente saudável, visando à continuidade do cuidado às
pessoas com amputação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política pública em prol da pessoa com amputação evidencia a importância da atenção
básica, e por meio desta receber atendimento a fim de promover saúde, prevenir agravos,
desvelando suas necessidades e garantindo o acesso ao cuidado, visando à manutenção da
saúde. Em contrapartida, o discurso que circula como verdade mostra o desconhecimento
político e social dos enfermeiros sobre a complexidade da atenção à saúde das pessoas
com amputação, assim como a vulnerabilidade dessas diante do predomínio do discurso
biomédico do profissional da saúde e da lacuna na infraestrutura física e de materiais.
Esperar-se-ia a continuidade do cuidado às pessoas com amputação em que a circulação
pela rede de atenção seria de forma fluida, efetivando cada etapa do processo de reabilitação
pelo profissional de saúde, não se restringindo somente pelas orientações repassadas à
pessoa com amputação. No entanto, o discurso proferido apresentou no decorrer deste
estudo, aspectos que não classificam o atendimento em rede, mas cuidados isolados, em
que a pessoa é quem “se movimenta” para obter acesso ao cuidado nos diferentes níveis de
atenção.
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REDE DE SUPORTE SOCIAL E TECNOLOGIAS DE CUIDADO
DA PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA E SEU CUIDADOR
Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosa Line
Bittencourt (Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Florianópolis, SC, Brasil), Darla Lusia Ropelato
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Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1344

INTRODUÇÃO
Em virtude do envelhecimento populacional que vem acontecendo no Brasil ao longo
dos últimos anos, observa-se um aumento das demandas sociais e de saúde dos
idosos, por consequência, também impera um crescimento na atenção às pessoas com
deficiência a nível nacional. Apesar disto, pouco tem se discutido acerca de pessoas com
deficiência que estão envelhecendo, ou de idosos que adquirem limitações provindas do
envelhecimento e que são compatíveis com deficiência. Logo, destaca-se a importância
da necessidade desta rede de cuidados para o idoso com deficiência, que se institui para
que o mesmo seja acolhido, bem cuidado e não fique desamparado. Diferentemente dos
países desenvolvidos, onde o envelhecimento ocorreu de forma lenta permitindo assim
o desenvolvimento de melhorias nas condições gerais de vida, no Brasil essa inversão
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da pirâmide etária vem acontecendo de forma rápida, sem que haja tempo para uma
reorganização social. Por conseguinte, esse processo também repercute em virtude
dos poucos dados e informações disponíveis de abrangência nacional referentes à esta
população.
OBJETIVOS
Investigar e mapear as redes de suporte social da pessoa idosa com deficiência na Grande
Florianópolis (SC); descrever as tecnologias inovadoras de cuidado voltadas para este
público e seu cuidador.
MÉTODO
Pesquisa exploratório-descritiva de abordagem qualitativa. Participaram vinte e
seis instituições não governamentais. A coleta de dados ocorreu por entrevistas
semiestruturadas no período de abril à setembro de 2016 e a análise dos dados foi
realizada por Análise Temática de Minayo. A presente pesquisa está vinculada ao macro
projeto “A rede de atenção à saúde e de suporte social à pessoa idosa com deficiência na
grande Florianópolis e as tecnologias de cuidado” financiado pela Fundação de Amparo
e Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob parecer número
24410513.5.0000.0121.
RESULTADOS
As instituições analisadas amparam e orientam plenamente os idosos com deficiência e
seus familiares quanto aos direitos legais. Mais de 90% das instituições não limitam seu
atendimento, ofertando suporte a todas as faixas etárias, principalmente aquelas que dão
suporte as pessoas com deficiência intelectual, já que a mesma tem uma tendência ao
envelhecimento precoce. Grupos de convivência, grupos de apoio, arte como terapia e
atividades de lazer foram identificados como atividades promovidas pelas instituições e
consideradas tecnologias de cuidado. As instituições também promovem atendimento
à saúde destas pessoas através do suporte oferecido por unidades básicas de saúde,
por exemplo, onde as instituições tem boa acessibilidade. Outra estratégia utilizada é a
reintegração ou inserção social destas pessoas, onde muitas delas são inseridas no mercado
de trabalho, contribuindo para sua autossuficiência, sensibilizando e conscientizando a
população sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.
Entretanto, os dados também apontaram lacunas em relação ao modo com que as
famílias estão preparadas ou não para amparar um idoso com deficiência, uma vez que
muitos destes idosos já não possuem cuidadores, pelo fato de que seus pais já faleceram;
ou possuem cuidadores que também já são idosos, revelando um contexto preocupante
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sobre de que modo às políticas públicas podem proteger essas pessoas, com uma rede de
cuidados familiares cada vez mais escassas. Uma alternativa seria a criação de Centros Dia
para idosos com deficiência. No entanto, a região da Grande Florianópolis-SC não possui
esse serviço nos moldes da lei, que através do plano viver sem limites, prevê a criação de
centros-dia e residências inclusivas voltadas para pessoas com deficiência em condições
de dependência, configurando brecha preocupante no atendimento a estas pessoas. Vale
também a reflexão a cerca de como as famílias destas pessoas estão sendo preparadas
para enfrentar a situação de cuidar de um deficiente que envelhece.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições analisadas prestam importante serviço de amparo aos direitos legais que
os idosos com deficiência possuem, além de ofertar um leque amplo de tecnologias de
cuidado próprios para esse público, que num futuro muito próximo, serão um número cada
vez maior em nossa sociedade. Entretanto, emergiu o alerta sobre de que modo os idosos
com deficiência passarão a ser protegidos diante de cuidados familiares que tendem a ser
cada vez mais escassos. É preciso se pensar em estratégias para dar suporte a este público.
A importância do cuidado em rede para o idoso deficiente se dá pela necessidade do
mesmo em ser amplamente acolhido, podendo ter um suporte em amplitude, não ficando
desamparado em nenhum momento de sua vida. As novas tecnologias de cuidado facilitam
e melhoram a prestação do cuidado, visando à efetividade desse cuidado. Percebendo
que há a necessidade de melhorias na atenção à saúde e suporte social aos idosos com
deficiência no Brasil, é significativa a importância do surgimento destas novas tecnologias
bem como estudos sobre esta temática. A rede de suporte social à pessoa idosa com
deficiência precisa ser bem estruturada e ter um fluxo de funcionalidade que facilite o
acesso do idoso aos serviços que ele necessitar, para isso precisa haver mais investimentos
nesta área, pois as políticas sobre esta temática são recentes e quanto mais estas forem
trabalhadas e estudadas, mais se desenvolverão. Cada dificuldade encontrada pelas
instituições como dificuldade de inclusão, por exemplo, deve ser repensada e melhorada
através da estruturação sólida desta rede e da melhoria das políticas públicas voltadas
para pessoas com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso; Deficiência; Tecnologias de cuidado; Rede de suporte social.
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REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD EN CHILE:
APROXIMACION CUALITATIVA DESDE LA PERCEPCION DE SUS
PROTAGONISTAS
Verónica Aliaga (Universidad de Chile, Chile), Alvaro Besoaín-Saldaña (Universidad de Chile, Chile), Jame
Rebolledo (Universidad de Chile, Chile), Gabriela Huepe (Universidad de Chile, Chile), Mónica Manríquez
(Universidad de Chile, Chile)

ID: 1268

INTRODUÇÃO
La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es una estrategia que busca asegurar la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su inclusión social (OMS,
2012). La RBC asume el cambio de paradigma sobre discapacidad, dejando el modelo
individual en el cual la discapacidad es exclusivamente una cualidad asociada a deficiencias,
para dar paso al modelo social que comprende la discapacidad como resultado de la
interacción de la persona con las condiciones ambientales y sociales, que en interacción con
sus deficiencias restringe su participación social y el pleno ejercicio de derechos (Palacios,
2008). Tras la declaración de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
en 2006, la RBC toma gran relevancia pues contribuiría al reconocimiento de las personas con
discapacidad como sujeto de derechos. La RBC involucra a las personas con discapacidad y
sus familias en la rehabilitación e inclusión, para asegurar el acceso al desarrollo, mejorar la
calidad de vida y el disfrute de los derechos humanos. Experiencias internacionales de RBC
muestran elementos comunes de ésta: establecimiento de objetivos en conjunto con las
personas y sus familias, mejoras en la funcionalidad y en la participación de las personas con
discapacidad y la importancia del rol de las familias para acompañar el proceso de inclusión
(Adaka et. al, 2014; Allen et al, 2014; Curran et al, 2015; Scoobie et al, 2015). El sistema de
atención primaria de salud (APS) chileno ha impulsado esta estrategia desde hace 15 años,
presentando particularidades y tensiones (Guajardo et al, 2014). Dentro de ellas, está la
coexistencia de modelos biomédico/biopsicosocial en las prácticas de RBC, diferencias entre
los lineamientos del programa de RBC en Chile respecto de la OMS y escasos estudios sobre
la RBC desde una visión diferenciada de sus protagonistas.
OBJETIVOS
Describir las percepciones y experiencias en RBC de personas con discapacidad,
cuidadoras(es) y profesionales sanitarios que implementan la estrategia.
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MÉTODO
Estudio cualitativo, exploratorio y transversal. La producción de datos se realizó mediante
entrevistas grupales: cuatro con hombres con discapacidad, cuatro con mujeres con
discapacidad, cuatro con profesionales sanitarios y cinco con cuidadoras(es), todas estas
personas participan de los centros de RBC de la APS de la Región Metropolitana. Para el
análisis de datos se utilizaron estrategias de la teoría fundamentada, tales como codificación
abierta, método de comparación constante y uso de la saturación de las categorías analíticas
previas y emergentes. Se desarrollaron estrategias de triangulación de investigadores y
protagonistas junto a la descripción detallada de la metodología, asegurando credibilidad
y transferibilidad. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
RESULTADOS
Los profesionales sanitarios pertenecían a equipos multidisciplinarios de rehabilitación y
contaban con más de 6 meses de trabajo en el centro. Las mujeres con discapacidad eran
mayores de 60 años y tenían patologías neurológicas o musculoesqueléticas crónica, algunas
eran dueñas de casa y otras realizaban trabajos no calificados y esporádicos. Los hombres
con discapacidad estaban en edad laboral, tenían patologías neurológicas y relataron tener
una vida laboral activa previa a la situación de discapacidad. Las(os) cuidadoras(as) eran un
grupo heterogéneo en cuanto edad y roles familiares. Para las personas con discapacidad la
RBC es una experiencia enfocada en el ámbito físico a través de la terapia individual, aunque
también participaban en actividades grupales recreativas. Este grupo percibe que han
presentado mejorías funcionales, con avances en la capacidad de desarrollar actividades de
la vida diaria de manera independiente, aspecto altamente valorado. Si bien la estrategia
es débil en cuanto al apoyo psicológico, tanto los resultados de la rehabilitación como la
participación en el centro tienen efectos positivos en el estado de ánimo y en la motivación,
contribuyendo al proceso de afrontamiento y aceptación. Por otro lado, la experiencia de
los profesionales sanitarios refleja una tensión entre el modelo biomédico y el modelo
biopsicosocial. Sus prácticas son desarrolladas en dos líneas: estrategias individuales que
potencian la funcionalidad y estrategias grupales que favorecen la cohesión social en
conjunto con la funcionalidad y la participación en el centro. Desde su percepción existen
principalmente dos factores que dificultan el desarrollo de la RBC, la alta demanda y
necesidades en salud y la escasez de profesionales, lo que limita el trabajo con el intersector y
en la comunidad. Las(os) cuidadoras(es) refieren participar en talleres de capacitación para el
cuidado de las personas con discapacidad y de autocuidado ofrecidos en los centros. Valoran
la RBC por el apoyo que ha implicado para sus parientes y para sí mismas, entregándoles
confianza y apoyo para llevar a cabo su labor de cuidado.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 555

E-PÔSTERES
Deficiência, Inclusão e Acessibilidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tanto para las(os) cuidadoras(es) como para las personas con discapacidad, la RBC en Chile
es una estrategia de salud y acompañamiento exitosa, y los centros de rehabilitación son
espacios de inclusión y desarrollo de las personas. Sin embargo, los profesionales sanitarios,
con mayor conocimiento de los objetivos planteados por la RBC, presentan una visión más
crítica sobre sus prácticas, comprendiendo sus limitaciones para realizar un trabajo de mayor
fortalecimiento comunitario y defensa de derechos de las personas con discapacidad con el
propósito de apoyar su proceso de inclusión social.
PALAVRAS-CHAVE
Discapacidad, rehabilitación basada en la comunidad, inclusión social

SIGNIFICADO DO AUTOCUIDADO DE PESSOAS ESTOMIZADAS
INTESTINAIS, SEUS FAMILIARES E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
ESPECIALIZADA
Vanesssa Damiana Menis Sasaki (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP - USP,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália Michelato Silva (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Sara Rodrigues Rosado
(EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Tatiana Mara Silva Russo (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Isabella
Fernandes Brianez (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Nariman Felício Bortucan Lenza (EERP - USP, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), Helena Megumi Sonobe (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2489

INTRODUÇÃO
O autocuidado com a estomia e o equipamento coletor é um dos aspectos fundamentais para
a recuperação física e psicossocial da pessoa estomizada e de seu familiar, cujas estratégias
de ensino aprendizagem devem ser adequadas para assegurar a reabilitação destas pessoas.
OBJETIVOS
Analisar e construir o significado da experiência de autocuidado com a estomia intestinal
de pessoas estomizadas, dos familiares e da equipe multidisciplinar do Programa de
Ostomizados.
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MÉTODO
Estudo exploratório, de abordagem qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu em três
encontros de grupo focal (GF) com pessoas estomizadas intestinais, dois encontros com
os familiares e dois encontros com os profissionais do Programa de Ostomizados, entre
segundo semestre de 2015 e nos dois semestres de 2016, com a questão norteadora inicial
para as pessoas estomizadas e seus familiares: “Como tem sido a sua experiência com os
cuidados com a colostomia e a bolsa coletora? E para os profissionais: Em sua opinião como
o autocuidado com a estomia intestinal e os equipamentos coletores deve ser abordado
para estes pacientes e seus familiares?” Os critérios de seleção para o GF Pessoa estomizada
foram: pessoas estomizadas intestinais adultas e idosas, cadastradas no Programa do
Ostomizados, de ambos os sexos, residentes na cidade onde o estudo foi desenvolvido ou
em uma área de abrangência de até 50km, classificados anteriormente com capacidade
plena para autocuidado; capacidade parcial para autocuidado; ou capacidade ausente
para autocuidado; os critérios para o GF Familiar foram: familiares de pessoas estomizadas
intestinais, classificadas anteriormente nas três possibilidades de capacidade para
autocuidado, de ambos os sexos e que acompanhassem a pessoa estomizada no contexto
de atendimento à saúde; e para o GF Profissional foram profissionais de saúde - Enfermeiro,
Auxiliar de enfermagem, Nutricionista, Psicóloga e Médico do Programa de Ostomizados no
Ambulatório de Especialidades de uma cidade paulista e psicóloga voluntária na Associação
de Ostomizados desta cidade. Foram utilizados para a obtenção dos dados, instrumentos de
caracterização sociocultural, clínica e de gerenciamento do autocuidado para os participantes
estomizados; de caracterização sociocultural e de participação no autocuidado para os
familiares; e de caracterização sociocultural, profissional e de ensino de autocuidado para
os profissioais de saúde, elaborados pelos pesquisadores com base em revisão integrativa,
entrevistas em profundidade com a técnica do GF (gravados em áudio e transcritos) e uso
de guia norteador para cada encontro, além do diário de campo do pesquisador e dos
observadores, da observação não participante e participante, que compuseram o trabalho
de campo, cujos dados foram interpretados mediante Análise Temática, com as etapas de
identificação das unidades de sentidos e construção dos núcleos temáticos, fundamentados
no Modelo Social da Deficiência (CEP/EERP-USP Parecer nº 896.782).
RESULTADOS
Participaram do GF pessoa estomizada nove pessoas estomizadas intestinas, sendo cinco
homens e quatro mulheres; média de idade de 60,8 anos; cinco apresentavam colostomia e
quatro ileostomia; com diagnósticos câncer colorretal e doença inflamatória intestinal; seis
apresentaram complicações de estoma, sendo que apenas dois foram demarcados no préoperatório. Quando avaliados sobre a capacidade de autocuidado específico com a estomia
e equipamento coletor, cinco apresentaram capacidade plena, dois com capacidade parcial
e dois com capacidade ausente para o autocuidado. No GF familiar, participaram, quatro
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pessoas com diferentes vínculos familiares; coabitação e tempo de convívio com a pessoa
estomizada entre 10 meses e 30 anos, que apresentavam complicações de estoma/pele
periestoma. E do GF profissional, participaram cinco profissionais da equipe do Programa
de Ostomizados, com média de idade de 45,4 anos, maioria mulher, tempo de atuação no
Programa variou entre quatro e 20 anos, possuíam formação especializada e apenas dois
profissionais tinham experiência com pessoas estomizadas intestinais, anteriormente ao
seu trabalho atual. Os principais sentidos atribuídos pelas pessoas estomizadas sobre a
experiência do autocuidado com a estomia intestinal foram interpretados com os temas “A
experiência da necessidade do autocuidado após o processo de estomização intestinal” que
evidenciou a necessidade de uma assistência especializada interdisciplinar, desde o contexto
hospitalar até o Programa de Ostomizados, com inclusão do conceito de deficiência física no
preparo para o enfrentamento do estigma social e do autopreconceito para o alcance de
sua reabilitação, com participação ativa de sua família. Para a interpretação da experiência
dos familiares, os temas estabelecidos foram “Desafios do familiar no convívio com a
pessoa estomizada intestinal”, desde o estabelecimento do diagnóstico até o Programa
de Ostomizados, que evidenciou a necessidade de suporte profissional especializado no
preparo destes familiares para o enfrentamento do estigma e do preconceito social em
relação às pessoas com deficiência física, além da necessidade de seguimento psicológico
destes. E para a intepretação dos dados obtidos com os profissionais, foi estabelecido o
tema “Desafios para a implementação do Programa de Ostomizados”, que foi vinculado ao
planejamento da assistência especializada no preparo das pessoas estomizadas intestinais
e de seus familiares para o enfrentamento do estigma e preconceito social para o alcance
da reabilitação. Mediante à análise interpretativa sobre as experiências de necessidade
de autocuidado de pessoas estomizadas, dos familiares e dos profissionais do Programa
de Ostomizados, o significado construído foi que “o autocuidado da pessoa estomizada
intestinal é a luta cotidiana para adoção de um novo estilo de vida para além da estomia e
dos equipamentos coletores, em busca de reabilitação”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a compreensão das experiências de autocuidado e a construção do significado, de
todos os participantes deste estudo, a adoção do Modelo Social da Deficiência possibilitou
extrapolar a focalização procedimental para a perspectiva da adoção de um novo estilo de
vida, com a remoção das barreiras sociais para a deficiência física, além da possibilidade do
exercício da cidadania por meio da acessibilidade aos direitos sociais da pessoa estomizada
intestinal.
PALAVRAS-CHAVE
Estomia intestinal. Autocuidado. Deficiência. Assistência Multiprofissional.
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TENSIONES EN LAS RELACIONES ENTRE CUIDADORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES DE LA
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD EN CHILE
Jame Alejandra Rebolledo (Departamento de Kinesiología, Universidad de Chile, Chile), Alvaro Besoain-Saldaña
(Departamento de Kinesiología, Universidad de Chile, Chile), Gabriela Huepe (Departamento de Bioética y
Humanidades Médicas , Chile), Mónica Manríquez (Departamento de Kinesiología Universidad de Chile., Chile),
Verónica Aliaga (Dirección de Pregrado Facultad de Medicina Universidad de Chile, Chile)

ID: 1219

INTRODUÇÃO
La dependencia puede ser comprendida como “una situación específica de discapacidad en
la que se darían dos elementos, una limitación del individuo para realizar una determinada
actividad y la interacción con los factores concretos del contexto ambiental, relacionados
con la ayuda personal o técnica” (Querejeta, 2004), mientras que la autonomía puede ser
comprendida como la “facultad abstracta de decisión sobre el gobierno y autodeterminación
de la propia vida” (Querejeta, 2004), por lo que no está directamente relacionado con
tener discapacidad o estar en situación de dependencia. La Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC) debe favorecer la autonomía de las personas con discapacidad, para lo
cual debe realizar un trabajo conjunto con la familia y permitir el tránsito desde el cuidado
hacia la asistencia personal, con gestión de la propia persona para el desarrollo de una vida
autónoma e interdependiente. En el cotidiano, los conceptos de dependencia y autonomía
suelen estar unidos, no diferenciando la capacidad de hacer con la de decidir. Por lo tanto,
pueden convivir de manera armoniosa o en tensión, en la medida en que una persona
requiere apoyo de un tercero para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, puede
perder control de sus decisiones.
OBJETIVOS
Describir las tensiones sobre dependencia y autonomía presentes en las relaciones cotidianas
de las(os) cuidadoras(es) y personas con discapacidad participantes de la Rehabilitación
Basada en la Comunidad en Chile.
MÉTODO
Estudio cualitativo, exploratorio y transversal. La producción de datos se realizó mediante
entrevistas grupales; ocho con personas con discapacidad y cinco con cuidadoras(es)
familiares, todas ellas personas participantes de los centros de RBC en la Región Metropolitana
de Chile. Para el análisis de datos se utilizó análisis de contenido cualitativo. Fueron
desarrollados procesos de triangulación de investigadores y protagonistas de la realidad
junto a descripción detallada de la metodología, asegurando credibilidad y transferibilidad.
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Proyecto aprobado por el Comité de ética de Investigación, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. Financiamiento: Este proyecto, corresponde a FONIS SA15I20121, y es financiado
por CONICYT, Chile.
RESULTADOS
Un total de 22 hombres y 28 mujeres con Discapacidad participaron de las entrevistas
grupales. La edad de los hombres varió entre 46 y 79 años, mientra que las mujeres varió
entre 28 y 86 años. Por otra parte, se entrevistó a un total de 16 familiares y cuidadoras
principales. 13 de estas personas son mujeres, y 3 son hombres, sus edades en promedio fue
de 58 años y van desde los 36 a los 75 años. 10 de los 16 participa de alguna organización.
La mayoría de las mujeres entrevistadas es madre o hija de la persona con discapacidad,
solo 2 son hermanas. Los hombres, dos son esposos y uno es padre. Para la mayoría de
las personas participantes, tando desde la visión de persona con discapacidad como de
familiar, la situación de discapacidad presenta en primera instancia un impacto negativo
en la dinámica familiar, implicando cambios de roles y una nueva forma de relación entre la
cuidadora (or) y la persona con discapacidad. Estos cambios de roles en ocasiones generan
sentimientos negativos por parte de las personas que ejercen cuidado, quienes postergan
sus propias vidas y esperan algún reconocimiento por parte de la familia. Las experiencias de
cuidado que se dan en la relación persona con discapacidad y familiar cuidador(a) reflejan
una situación de dependencia, con grados de asistencia mayor al requerido lo que se
produce más sobrecarga hacia el cuidador(a). Además, se identifican experiencias asociadas
con la infantilización de las personas con discapacidad o una limitación de su capacidad
de tomar decisiones, lo que genera una sensación de postergación e inutilidad. Así mismo,
algunas personas con discapacidad asumen este rol de cuidado como una responsabilidad
única e intransferible a otro familiar, lo que acrecienta la situación de dependencia y los
conflictos en las relaciones. En esta relación no solo la persona con discapacidad pierde
autonomía, sino también la persona que ejerce el cuidado. Desde las experiencias de los
participantes, se entiende que a través de la rehabilitación física en la RBC, logran disminuir
la situación de dependencia. En este proceso, el rol del familiar cuidador es clave, dado que
los(as) cuidadores(as) modifican sus prácticas de cuidado cuando el profesional lo indica,
reciben de buena manera y disposición sus recomendaciones para apoyar la rehabilitación
de la persona con discapacidad y establecer estrategias de autocuidado. La influencia del
profesional no es inocua, ya que genera un cambio en la dinámica de cuidado, que podría
disminuir la dependencia, sin embargo, pareciera que establecer una alianza con la persona
cuidadora impacta en la autonomía de la persona con discapacidad, dado que su cuidador
asume más derecho de tomar decisiones, pues cuenta con la indicación del profesional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En las relaciones de cuidado existe tensión entre la dependencia y la autonomía. Esta
tensión se expresa de dos modos, mientras que la Persona con Discapacidad aumenta su
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dependencia, esto afecta la autonomía tanto de la persona con discapacidad como de la
persona cuidadora. Se requiere profundizar la diferencia autonomía e independencia en el
quehacer de la rehabilitación y apoyar el tránsito hacia la asistencia personal, gestionada por
la persona con discapacidad, evitando la sobrecarga de un cuidador(a) familiar. Es necesario
potenciar los equipos de rehabilitación en el abordaje de la dinámica familiar, y así apoyar el
proceso de aceptación y adaptación de las familias frente a una situación de discapacidad.
PALAVRAS-CHAVE
Discapacidad, Dependencia, Autonomía, Cuidador Principal, rehabilitación basada en la
comunidad.

VIVÊNCIA DE MÃES DE CRIANÇAS DO IMPLANTE COCLEAR E
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Midori Otake Yamada (Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – Universidade de São Paulo, Bauru,
SP, Brasil), Carolina Ruiz Longato Morais (Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – Universidade de
São Paulo, Bauru, SP, Brasil), Mariane Costa Ribas Prado (Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais –
Universidade de São Paulo, Bauru, SP, Brasil)

ID: 2121

INTRODUÇÃO
Para as pessoas com deficiência auditiva (DA) severa ou profunda pode ser indicado o implante
coclear (IC), dispositivo implantado cirurgicamente que possibilita o acesso aos sons. Em
torno de 40% das crianças com DA apresentam outras deficiências em comorbidade, sendo
que, destas, 2,2% correspondem ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)1. Após o IC, crianças
com TEA podem desenvolver habilidades de comunicação, entretanto, a comunicação oral
não é uma meta realística provável 2. Cuidar de uma criança com deficiências múltiplas é
mais desafiador do que cuidar de uma criança com uma deficiência, podendo ocasionar
mais estresse e impacto na qualidade de vida das mães, já que são elas que geralmente
acompanham os pacientes no tratamento e passam mais tempo com seus filhos 3.
OBJETIVOS
Compreender a vivência de mães de crianças com IC e TEA, buscando descrever os aspectos
significativos de suas experiências.
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MÉTODO
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de
São Paulo e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Participaram da pesquisa seis mães de crianças com IC e TEA, que compareceram ao retorno
agendado na Seção de Implante Coclear do Centro de Pesquisas Audiológicas. Foram
realizadas entrevistas fenomenológicas, individuais, com a seguinte questão norteadora:
“Como tem sido a sua vivência com o seu filho, com o implante coclear e o autismo?”.
As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para a análise dos depoimentos,
utilizando-se do método qualitativo na perspectiva fenomenológica sugerida por Martins
e Bicudo4.
RESULTADOS
A partir da análise dos depoimentos obtiveram-se sete categorias temáticas: 1. O impacto
das múltiplas deficiências: Ao contarem sobre o momento da descoberta do TEA, além da
DA, as mães relataram sentimentos de choque e profunda tristeza com a dupla deficiência
e desconstrução da esperança cheia de possibilidades positivas para os filhos. Para elas esse
momento significou o “desmoronamento” de seus sonhos, medo e preocupações com o
futuro. 2. Dedicação exclusiva aos filhos: As participantes relataram uma dedicação exclusiva
para as crianças, o que revela o modo como foram impactadas no seu cotidiano. Por se
dedicarem exclusivamente aos filhos, deixaram seus empregos, o que para elas é vivenciado
com muito pesar. 3. “Vinte e quatro horas correndo atrás”: No dia-a-dia com seus filhos, as mães
apresentam-se constantemente em alerta, não conseguem relaxar e podem apresentar muita
ansiedade. Devido ao comportamento nervoso, agitado e algumas vezes até mesmo agressivo
de seus filhos, pode haver necessidade de contenção física. Nesses casos, relatam desgaste
físico e sentem falta da força masculina do pai. Na rotina de retornos para os atendimentos
as mães também enfrentam dificuldades devido à falta de estrutura para receber as crianças
com DA e TEA. 4. “O implante coclear foi uma bênção na minha vida e na dele”: As participantes
citaram benefícios do IC que incluem: mudanças no comportamento, na comunicação e
aumento na consciência dos sons ambientais. As mães relatam muita satisfação com o IC e
acreditam que enfrentariam ainda mais dificuldades em seu dia-a-dia se seus filhos com DA e
TEA não tivessem realizado a cirurgia. O IC significa para elas, a possibilidade do filho participar
do mundo sonoro e delas terem acesso ao mundo do filho. 5. “Só está faltando ele falar”: Com a
realização do IC, mesmo após o diagnóstico do TEA, as mães apresentam expectativas muitas
vezes irreais com relação ao desenvolvimento da fala. Sentem dificuldades em se comunicar
com seus filhos, ficam frustradas e tristes com o atraso na linguagem oral e relatam que seus
filhos não se desenvolveram tanto quanto elas esperavam. Mesmo tendo sido orientadas sobre
as dificuldades de comunicação apresentadas pelas crianças com TEA, parecem vivenciar um
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processo de negação da realidade, como uma forma de evitar maior sofrimento emocional. 6.
Necessidade de apoio psicossocial: As mães também relataram a necessidade de uma troca de
experiências com outros pais. Demonstram sentir a necessidade de um apoio profissional para
ajudá-las a enfrentar as dificuldades emocionais que vivenciam na relação com seus filhos. O
apoio dos familiares, cônjuges e outros profissionais também é percebido pelas mães com
grande importância. 7. Como se sentem atualmente?: As participantes também relataram
sobre a luta para a superação e o desenvolvimento da capacidade de enfrentamento dos
problemas. Com o tempo, vão aprendendo a lidar com as demandas, superando as dificuldades
e sentindo-se mais fortalecidas e motivadas. Perceber as limitações dos filhos passa a fazer
parte da realidade que já não é tão dolorosa, entretanto precisam continuar buscando seus
recursos internos para poderem continuar a sua trajetória com o filho que tem TEA e usa o IC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia qualitativa de investigação fenomenológica possibilitou adentrar o mundo
subjetivo das mães de crianças com TEA e IC, ajudou a ampliar a compreensão sobre o tema
e a refletir sobre a urgente necessidade de investimento em políticas de saúde centradas na
família e serviços de suporte aos pais. Acredita-se que pesquisas como esta possam auxiliar
os profissionais da área da saúde a compreenderem as implicações de se ter um filho com IC
e TEA, o que pode ajudar as equipes nas orientações e atendimento aos familiares, buscando
ações mais humanizadas. Destaca-se a importância do trabalho em equipe interdisciplinar,
da rede de apoio e da necessidade do suporte psicológico às mães visando contribuir para
o bem estar e melhor qualidade de vida das famílias.
REFERÊNCIAS
1. Fitzpatrick, EM, Lambert, L, Whittingham, J, Leblanc, E. Examination of characteristics and
management of children with hearing loss and autism spectrum disorders. International
Journal of Audiology. 2014; 53(1):577-586.
2. Lachowska, M, Pastuska, A, Lukaszewicz-Moszynska, Z, Mikolajewska, L, Niemczyk, K.
Cochlear implantation in autistic children with profound sensorineural hearing loss. Brazilian
Journal of Otorhinolaryngology. 2016; 84(1):15-19.
3. Cho, KS, Hong, EJ. A path analysis of the variables relatedto the quality of life of mothers
with disabled children in Korea. Stress and Health. 2012; 29(2012):229-239.
4. Martins, J, Bicudo, MAV. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos
básicos. São Paulo: Centauro;
PALAVRAS-CHAVE
Implante coclear, transtorno espectro autista, vivência, mães
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VIVÊNCIA FAMILIAR ACERCA DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS
AUTISTAS
Giselia Gonçalves de Castro (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio , Patrocinio, MG, Brasil), Sabrina
Miranda dos Santos (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio , Patrocinio, MG, Brasil), Angela Maria Drumond
Lage (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, Patrocinio, MG, Brasil), Adriana Santos Camargos (Centro
Universitário do Cerrado Patrocínio, Patrocinio, MG, Brasil), Marlúcio Anselmo Alves (Instituto Federal do Triangulo
Mineiro, Patrocinio, MG, Brasil), Glória Lúcia Alves Figueiredo (Universidade de Franca, Franca, SP, Brasil)

ID: 1866

INTRODUÇÃO
O autismo é apenas um dos transtornos que integram o quadro de Transtorno do Espectro
Autista (TEA). O TEA é uma condição dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, sendo
definido como um distúrbio do desenvolvimento neurológico presente desde a infância.
Sabe-se que os comprometimentos do TEA limitam o processo educacional, porém
apesar dessa limitação, a escolarização destas crianças é possível quando são oferecidos
a eles oportunidades, como profissionais preparados e métodos adequados. A inclusão
de crianças com Necessidades Educacionais Especiais no ensino regular é um processo
marcado por diversas contradições em relação às oportunidades oferecidas a essas crianças.
Isso ocorre porque a simples inserção dessas crianças em classes comuns do ensino regular
não garante a aprendizagem e não promove experiências sociais significativas. Assim no
processo de inclusão escolar, as famílias vivenciam um cotidiano cercado por dificuldades
e preocupações, que estão relacionados a questões como os direitos da criança, preparo
das escolas, qualificação dos profissionais, preconceito e discriminação. Com isso as
famílias, a escola e profissionais devem trabalhar juntos para a fim de incluir as crianças com
necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino oferecendo a elas todas as
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer a vivência das famílias quanto a inclusão escolar das
crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.
MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal qualitativo. Teve como participantes mães e pais de
crianças com idade de 4 a 10 anos dia idade diagnosticados com Transtorno do Espectro
Autista que fazem acompanhamento em um Centro Municipal de Apoio Educacional de uma
cidade de Minas Gerais. Inicialmente através de arquivos da instituição foram identificadas
as crianças diagnosticadas TEA. Em seguida foi realizada uma abordagem particular em local
reservado com o responsável pela criança com a proposta de participar da pesquisa onde
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foi feita leitura, explicação e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
pelos participantes. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa CAAE 62623416.9.0000.5495 . Em dia agendado previamente foi realizado uma
aplicação de um questionário para caracterização do perfil sociodemográfico do membro
familiar. Em seguida foi feita a indagação principal no que tange ao objetivo principal da
pesquisa realizando entrevista com a pergunta norteadora “O que você diz sobre a inclusão
escolar de seu filho? A coleta dos dados qualitativos se deu por meio de um gravador digital,
com duração de aproximadamente vinte minutos. Para análise do perfil sociodemográfico
dos participantes foi realizado uma análise por meio de medidas de frequências absolutas e
relativas. Para a análise qualitativa foi realizada a Análise de Conteúdo, buscando compreender
a realidade situada em seu contexto. Para tratamento e interpretação do material realizou-se
a ordenação dos dados com transcrição fiel das gravações, releitura do material, organização
dos relatos; classificação dos dados em categorias; análise final, constituindo-se na síntese
interpretativa em que se buscou dar sentidos mais amplos ao diálogo entre os dados e os
referenciais teóricos, respondendo às questões da pesquisa, com base em seu objetivo.
RESULTADOS
A pesquisa contou com a participação de doze representantes das famílias, sendo 10
mães e 2 pais. A análise do perfil sociodemográfico 5 (42%) estavam na faixa etária 28 a 39
anos, e 7 (58%) de 40 a 49 anos. Com relação ao estado conjugal a maioria, 8 (67%) eram
casadas e 1 (8%) em união estável, 1 (8%) solteiro e 2 (17%) eram separados. De acordo
com a escolaridade, 5 (42%) tinham o nível médio, 2 (16%) o nível fundamental e 5 (42%) o
nível superior. Concernente à ocupação atual, eram do lar 6 (50%) e 6 (50%) trabalham com
atividade remunerada. Em relação à renda, 6 (50%) possuíam renda de 1 a 3 salários mínimos
e 6 (50%) não tinham renda, assumindo a função do lar. No que se refere a inclusão, mesmo
que a educação especial esteja determinada na legislação educacional brasileira, os relatos
mostraram que a inclusão dos alunos com autismo muitas vezes é entendida apenas como
o ingresso da criança na escola. Os depoimentos também mostraram que a totalidade dos
participantes experienciaram dificuldades no processo de inclusão tanto da escola quanto
dos profissionais por estarem despreparados para receber os alunos com necessidades
especiais. Verificou-se ainda que há neste processo inclusivo discordâncias entre pais e
escola, o que pode vir a prejudicar a criança. Sendo assim é preciso criar um meio para que
tanto os profissionais da escola, quanto os familiares possam trocar informações mantendo
uma relação positiva e benéfica para a inclusão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades que as famílias enfrentam no processo inclusivo tem relação direta com o
apoio recebido. É de extrema importância conhecer e investigar as vivências de familiares de
crianças autistas para entender que a garantia do sucesso da inclusão escolar pode se dar
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por meio da participação efetiva do poder público, dos profissionais e das famílias nesse
processo. O esclarecimento de que além de conhecimento teórico acerca do autismo, a
inclusão necessita da disposição da família, aceitação da escola em trabalhar de maneira
favorável com tal público e atuação interdisciplinar. A falta de capacitação profissional leva
à resistência às adaptações o que pode acarretar atitudes negativas prejudicando a inclusão,
no qual este processo necessita uma integração da família, escola e profissionais buscando
atender as necessidades especificas de cada criança. Há necessidade de melhorar o processo
de inclusão das crianças autistas como a adoção de práticas adequadas em relação ao apoio,
orientação familiar, capacitação de profissionais nos processos inclusivos, tanto quanto uma
maior atuação interdisciplinar garantindo uma melhor qualidade de vida para as crianças
autistas e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Crianças com deficiências, Inclusão, Apoio.

VIVÊNCIAS DE MÃES COM FILHOS DIAGNOSTICADOS COM
MICROCEFALIA
Rosilane de Lima Brito Magalhães (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Elizama Santos Costa
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Braulio Vieira Sousa Borges (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Vanessa Moura Carvalho Oliveira (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Lívia
Maria Mello Viana (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Emanoelle Fernandes Silva (Universidade
Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Elisiane Gomes Bonfim (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1746

INTRODUÇÃO
As anomalias congênitas, incluindo as microcefalias, têm etiologia complexa e multifatorial.
No Brasil, no período 2000-2014, o número de nascidos vivos com microcefalia apresentou
estabilidade. Contudo, a partir de outubro de 2015, observou-se aumento inesperado de
casos, sendo 1.248 novos casos(1,2). Destaca-se que a enfermagem é uma profissão que possui
o cuidado como objeto de trabalho, com atuação imprescindível para auxiliar a família a se
adaptar as novas demandas. O enfermeiro deve, portanto, acompanhar o desenvolvimento
dessas crianças de forma contínua, por meio das consultas de enfermagem, de modo que
esteja sensível a condição emocional, social e familiar da mãe(3).
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OBJETIVOS
Conhecer as vivências de mães que tiveram filhos diagnosticados com microcefalia.
MÉTODO
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado no período de junho a setembro
de 2017, em um Centro de Referência em atendimento de microcefalia em uma capital
do Nordeste brasileiro. Participaram do estudo 18 mães com filhos diagnósticos com
microcefalia. Adotou-se como critérios de inclusão: ter idade igual ou superior a 18 anos; e,
se autodeclararem a principal responsável pelo cuidado à criança. Excluíram-se aquelas que
não estavam frequentando o serviço no momento da coleta de dados. Vale ressaltar que os
nomes das participantes foram codificados de acordo com nomes de pedras preciosas, a fim
de garantir o sigilo e anonimato das mesmas durante todo o processo de pesquisa. A coleta
de dados foi realizada através de entrevista aberta, tendo como questão norteadora: “fale
sobre sua vida a partir do momento do diagnóstico de microcefalia do seu filho”, e a Análise de
Conteúdo como referencial teórico para análise dos dados. O tratamento foi realizado com o
auxílio do software QRS Nvivo versão 9 como ferramenta para categorização e classificação
dos dados A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Piauí sob o parecer de nº 546.876. Assim sendo, todas as participantes foram esclarecidas
sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Foi possível vislumbrar três categorias temáticas, a saber: a primeira: Vivências das mães de
filhos com microcefalia desde a gestação, no qual expressa o momento do diagnóstico da
gravidez, se foi planejada ou não, se foi bem aceita ou não, as expectativas diante do filho,
a forma como receberam o diagnóstico de microcefalia para dos seus filhos, assim como os
sentimentos vivenciados diante da informação. Em relação ao momento do diagnóstico de
seus filhos e acerca da forma como receberam a notícia, muitas relataram que o diagnóstico
foi dado de forma desumanizada, sem a preocupação em escolher as palavras certas, de
explicar ao certo o que estava acontecendo, bem como o que era de fato a microcefalia e
as limitações e potencialidades futuras que seus filhos poderiam ter, conforme os relatos:
No ultrassom a médica só falou que bebê ia nascer com microcefalia mais não me explicou
direito não, só disse para eu procurar um especialista. Os médicos falam como se nossos filhos
fossem coitados (Topázio). Ele mediu a cabeça dela e disse que ela tinha microcefalia e pronto
(Cristal). Na maior frieza me falou que minha filha tinha microcefalia e que não poderia viver
muitos anos e pediu para eu sair e chamar a próxima paciente (Rubi); a segunda: Mudanças
na vida frente à nova realidade, esta categoria discorre sobre as mudanças do estilo de vida
da mãe nos cuidados com a criança, como é o cotidiano delas, como é realizado o cuidado
da criança, e se recebe ajuda ou não. Os relatos demonstram mudanças em suas rotinas para
atender às necessidades do filho. Necessidades percebidas pelas mães como maiores que
as necessidades em relação ao cuidado com uma criança saudável: Toda criança precisa de
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cuidados especiais, o meu tem microcefalia e só precisa de um cuidado redobrado (Ônix).
Eu não conseguia assim levar uma vida normal como eu levava antes, então eu trabalhava
dois períodos, eu deixei de trabalhar (Pérola). Eu fazia faculdade tive que abandonar para dar
total atenção aos meus filhos (Cristal). Antes eu adorava sair para as festas, agora não posso
nem dormir direito porque meu filho acorda a cada hora chorando muito (Opala); e, por fim
na última categoria: Planos para o futuro, apontam os sentimentos e as expectativas em
relação ao futuro, em que muitas o viam com uma certa incerteza, levando a não pensar em
planejamentos para sua vida e de seu filho, como expresso nos depoimentos: Tinha tantos
sonhos. Eu queria que ela praticasse esportes, brincasse, fosse saudável e forte, não sei como
será o futuro dela (Esmeralda). Eu penso sim no futuro dele, quero que ele seja uma criança o
mais saudável possível, independente que sonhe e realize tudo que quiser (Granito).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer as vivências de mães que tiveram filhos diagnosticados com microcefalia
possibilitou desvelar os sentimentos de choque, tristeza, revolta, culpa e impotência após
o diagnóstico, assim como desvalia e rejeição por parte dos parceiros, e sentimentos de
preocupação em relação ao crescimento e desenvolvimento dos seus filhos.
PALAVRAS-CHAVE
Microcefalia; Relações Mãe-Filho; Família; Cuidadores

VIVÊNCIAS MATERNAS DIANTE O DIAGNÓSTICO DA
DEFICIÊNCIA DE SEUS FILHOS
Giselia Gonçalves de Castro (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio , PATROCINIO, MG, Brasil), Gabriella Berti
Roldi (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio , PATROCINIO, MG, Brasil), Angela Maria Drumond Lage (Centro
Universitário do Cerrado Patrocínio , PATROCINIO, MG, Brasil), Glória Lúcia Alves Figueiredo (Universidade de
Franca , Franca, SP, Brasil)

ID: 1871

INTRODUÇÃO
A família é o primeiro e principal grupo social em que estabelecemos vínculos, sendo que ela
nos possibilita o aprendizado de conquista da individualidade e independência. A chegada
de um novo membro à família é algo que produz muitas mudanças nas relações familiares,
seja elas ligadas a aspectos emocionais, físicos, comportamentais, sociais ou econômicos. A
situação de deficiência na criança pode fragmentar a sensação de capacidade e confiabilidade
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dos pais, causando uma lenta e profunda ferida que demora a se recuperar. A família busca
adaptar-se a uma nova realidade e reorganizar-se para enfrentar a experiência de viver e
conviver com o filho com deficiência, tentando reconstruir sua identidade como grupo
familiar. A maneira como é transmitida a notícia pode influenciar de forma intensa as reações
vivenciadas pelas mães, sendo que muitas vezes o momento do diagnóstico é algo que se
mostra confuso, podendo interferir na vinculação com essa criança e, também, podendo gerar
falsas expectativas com relação a ela, influenciando assim na aceitação dela pela família.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer as vivências maternas diante o diagnóstico da
deficiência de seus filhos.
MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal de abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada com
mães de crianças com deficiências neurológicas que estavam em seguimento em um Centro
de Saúde localizado em uma cidade mineira. Inicialmente feita uma abordagem particular
em local reservado com o responsável pela criança com a proposta de participar da pesquisa
onde foi feita leitura, explicação e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
pelos participantes. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa CAAE 62623416.9.0000.5495. Cada participante recebeu uma visita domiciliar do
pesquisador responsável em dia e horário marcado previamente. Para a coleta dos dados foi
utilizada entrevista com vistas a subsidiar e atingir o objetivo proposto. Em dia agendado
previamente foi realizado uma aplicação de um questionário para caracterização do perfil
sociodemográfico da participante. Em seguida foi feita a indagação principal no que tange
ao objetivo principal da pesquisa realizando entrevista com a seguinte pergunta norteadora
“Como foi para você receber a notícia da deficiência de seu filho?. A coleta dos dados
qualitativos se deu por meio de um gravador digital, com duração de aproximadamente
vinte minutos. Para caracterizar o perfil sociodemográfico dos participantes foi realizado
uma análise por meio de medidas de frequências absolutas e relativas. Para a análise
qualitativa foi realizada a Análise de Conteúdo, buscando compreender a realidade situada
em seu contexto. A análise qualitativa passou pelas fases de ordenação dos dados, releitura
do material, organização dos relatos; classificação dos dados em categorias; análise final,
constituindo-se na síntese interpretativa, em que buscou-se dar sentidos mais amplos ao
diálogo entre os dados e os referenciais teóricos respondendo ao objetivo da pesquisa.
RESULTADOS
Participaram deste estudo vinte mães. De acordo com perfil sócio demográfico 15 (75%)
estavam na faixa etária de 31 a 45 anos; a maioria 11 (55%) casadas e metade da amostra
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tinha o nível fundamental. Concernente à ocupação atual, a maioria era do lar 12 (60%) e
oito (40%) trabalhavam com atividade remunerada. Em relação à renda apenas duas (10%)
recebiam mais de três salários mínimos e 12 (60%) não tinham renda, assumindo a função
do lar. No que se refere à experiência das mães ao receber o diagnóstico da deficiência de
seus filhos, os relatos enfatizaram que a forma com que é transmitida a notícia da deficiência
do filho pode ter influência decisiva nas reações vivenciadas pelas famílias, uma vez que
o diagnóstico de deficiência gera uma situação de impacto, caracterizada por diversos
sentimentos, como angústia, medo, culpa e rejeição. Dessa forma, as falas deixaram
explicitas a carência do envolvimento dos profissionais naquele momento. O envolvimento
dos profissionais no momento de vulnerabilidade demonstra sensibilidade para com o
sofrimento da família, promovendo espaços de escuta e diálogo, esclarecendo dúvidas,
sendo receptivos e compreensivos diante das reações expressadas nesse momento para
que as famílias não percam as esperanças. Em relação aos pontos de apoio acessados pelas
famílias no momento do diagnóstico, os relatos revelam que o apoio dos familiares foi o
mais apontado, sendo importante observar que uma rede de apoio familiar e social favorece
a formação de vínculos e estruturação da vida da criança com necessidades especiais de
saúde ampliando suas possibilidades a partir da autoestima advinda da afetividade. Sendo
assim, durante os relatos percebeu-se o quanto é necessária uma comunicação efetiva entre
os pais e os profissionais de saúde responsáveis pelo diagnóstico e acompanhamento da
criança, visando o real entendimento e esclarecimento de possíveis dúvidas que irão surgir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possibilitou identificar que além das crenças religiosas, o apoio recebido por
pessoas importantes, especialmente os familiares, trazem amparo suavizando sentimentos
de angustia e culpa por ter um filho com deficiência. O suporte prestado se dá através
da relação de estreita confiança com o estabelecimento de apoio emocional, afetivo e
instrumental. Mantém-se por relações recíprocas, onde os beneficiados não são somente
os filhos com deficiências, mas sim toda a família que se estrutura e empodera-se através
dela mesma em relações de troca, de cuidado e de acompanhamento. Nesse sentido, cabe
à equipe multiprofissional oferecer apoio caracterizado pela demonstração de cuidado e
disposição em ouvir; suporte de informação, por representar uma fonte de conhecimento e
esclarecimento e o suporte de avaliação dando feedback às famílias sobre a maneira como
agem, ofertando sugestões e elogios, contribuindo efetivamente na qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Crianças com deficiência; Cuidado; Apoio Social.
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ANÁLISE DO DISCURSO NA PERSPECTIVA DE MICHEL
FOUCAULT: UMA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA
Ana Maria F B Marques (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2546

INTRODUÇÃO
A condição de produzir verdade relaciona-se ao discurso(1). A construção do discurso está
além de um enunciado, contextualizado diante da circunstância vivenciada. Os discursos
podem ser compostos de acordo com contextos que relacionam o cotidiano da sociedade
em diversas dimensões como: civil, espiritual, científica, entre outros(1). Neste propósito a
pessoa se delimita a partir do discurso, o qual não se estabelece fora dos acontecimentos(2).
A análise na perspectiva discursiva propõe compreender o enunciado em seu contexto,
firmando seus limites, a fim de compor suas relações entre outros enunciados, estabelecendo
suas condições de existência(3). Foucault não estabelece uma linearidade a fim de estruturar
a sua análise, não há um método a ser seguido, mas reflexões quanto o que fundamentou a
construção de um discurso, em seus aspectos sociais, culturais e históricos.
OBJETIVOS
Organizar conceitos que envolvam a análise do discurso, a fim de estabelecer mecanismos
que favoreçam a análise de um estudo envolvendo políticas públicas em prol das pessoas
com amputação, enfermeiros e pessoas com amputação.
DESENVOLVIMENTO
Em um estudo cujo o material empírico foi tão diverso, o intuito foi elevar quais os discursos
se faziam presentes na atenção à saúde das pessoas com amputação. Atualmente no Brasil,
as políticas públicas de saúde em prol das pessoas com deficiência são amplas, envolvendo
os diferentes níveis de atenção. Em contraponto, a realidade apresentada é algo que está
distante ao esperado, uma atenção à saúde de qualidade. Denota-se que o discurso se
estabelece por certa regularidade, não é único e original, podendo sofrer influências, está
em constante mudança relacionando-se ao contexto histórico que o sustentou(1). Tal
característica pode-se observar no decorrer da construção das políticas públicas de saúde,
neste caso, em prol as pessoas com amputação. No entanto, ao olhar daqueles que vivenciam
e enfrentam os desafios do dia-a-dia, sejam aqueles que prestam o cuidado e aqueles que
necessitam dele, o discurso segue uma regularidade em descompasso ao preconizado as
políticas de saúde. Tal reflexão torna-se possível ser evidenciada, pois considera-se que o
discurso não expressa a opinião exclusiva de alguém, mas a composição dos conceitos,
a organização dos objetos e dos tipos de enunciados que possibilitam uma formação
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discursiva. Afinal, não se recolhe ao discurso destacado, envolve-o ao contexto relacionado,
considerando aspectos socioeconômicos e políticos que resultam em um discurso
pronunciado(4). As regras de formação sustentam os discursos que surgem, explicando a
formação dos discursos, demarcando a sua estruturação(4), os direcionando a uma certa
regularidade(3). Destaca-se que a análise do discurso está relacionada a compreensão de
diversos fatores que estão intrínsecos ao contexto estudado, o que fundamenta a origem
da prática discursiva(3), a qual é composta por “um conjunto de regras anônimas, históricas,
sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício
da função enunciativa”(3:144). Logo, a prática discursiva determina-se pela circulação/
regularidade do discurso posto em prática. Ressalta-se que os estudos desenvolvidos por
Foucault são munidos de contextualizações fundamentam e permitem analisar pesquisas
sociais e educacionais(2), e consequentemente, serem aplicadas em pesquisas na área da
saúde, como a enfermagem. Por esta maneira, quanto a contextualização do estudo, foi
possível evidenciar que o discurso da atenção à saúde para a pessoa com amputação está
aquém do esperado, em que é proposto inicialmente pela Constituição Federal e a posteriori
pelo Sistema Único de Saúde, não é alcançado mesmo depois de décadas. Todos são
responsáveis pela atenção a saúde da pessoa com amputação, sejam elas, os profissionais
de saúde e o Estado. Pela possível ineficiência no processo de atenção à saúde da pessoa
com amputação, seja pelo distanciamento constate entre o que é prescrito pela política e o
que é vivenciado pelo envolvido nesse contexto, é possível considerar que a maneira pela
qual o processo de recuperação/reabilitação é delimitando estaria relacionado ao modo
como a pessoa com amputação e o enfermeiro é e age quanto ao cuidado à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referida discussão sustenta que a qualidade na construção metodológica de um estudo
resulta na sua efetividade. O empoderamento do referencial metodológico permite
delimitar estratégias que auxiliam a análise e possibilita uma melhor compreensão do
material empírico. Sendo assim, destaca-se que o conjunto de enunciados compõem o
discurso e este é proferido pelos envolvidos no estudo e sustentando as regras de formação,
as quais permeiam o conjunto de discursos que enunciaram a problemática do estudo. Por
esta maneira, pode-se evidenciar a construção de um “novo” discurso, a partir das novas
possibilidades que foram destacadas pelo conjunto de discursos já proferido, resultando em
uma formação discursiva. A formação discursiva condiz ao agrupamento dos discursos que
se sustentam à temática abordada e contexto histórico envolvido. Por fim, traz-se a prática
discursiva, a qual determina-se pela circulação/regularidade do discurso posto em prática.
Ressalta-se ainda, os estudos desenvolvidos por Foucault são munidos de contextualizações
fundamentam e permitem analisar pesquisas sociais e educacionais(2), e consequentemente,
serem aplicadas em pesquisas na área da saúde, como a enfermagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA FENOMENOLOGIA PARA A COMPREENSÃO
DAS EXPERIÊNCIAS DE ENFERMIDADE E INCAPACIDADE EM
TRABALHADORES COM DOENÇAS CRÔNICAS DE LONGA DURAÇÃO
Gabriela Souza de Oliveira Sampaio (Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), Salvador, BA, Brasil), Jamille Baultar
Costa (Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), Salvador, BA, Brasil), Jorge Alberto Bernstein Iriart (Instituto de Saúde
Coletiva (ISC/UFBA), Salvador, BA, Brasil), Marcelo Marcelo Eduardo Pfeiffer Castellanos (Instituto de Saúde Coletiva
(ISC/UFBA), Salvador, BA, Brasil), Monica Angelim Gomes de Lima (Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB/UFBA),
Salvador, BA, Brasil), Robson da Fonseca Neves (Departamento de Fisioterapia (UFPB), João Pessoa, PB, Brasil)

ID: 1925

INTRODUÇÃO
Adoecimento crônico como uma experiência social é tema importante de estudo das
Ciências Sociais. “(...) as condições crônicas impõem limites à vida”. Pensar em cronicidade
envolve pensar em reorganização da vida e estratégias para se adaptar a certa condição”1.
“A doença age como fator de ruptura de um fluxo cotidiano, fazendo com que a pessoa
enferma e seus familiares necessitem de nova reorganização das suas atividades diárias”2.
A doença traz consigo, além de danos nos níveis biológico e emocional dos indivíduos,
novas formas de estar no mundo. Toma-se a condição de cronicidade como “experiência da
enfermidade”. Esta última é definida como “um termo que se refere aos meios pelos quais
os indivíduos e grupos sociais respondem a um dado episódio da doença”3. No tocante à
saúde do trabalhador, sabe-se que, em tempos de avanços tecnológicos e de precarização
das relações de trabalho4, novas doenças ocupacionais têm surgido (associadas ou não a
estas tecnologias) as quais, trazem a necessidade de novas perspectivas para a compreensão
da experiência de adoecimento e enfermidade em razão das relações de trabalho. Muitas
vezes, ao buscarem tratamentos médicos, os trabalhadores sequer possuem a percepção de
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que seus problemas de saúde estão associados a questões ocupacionais. Assim, é através da
análise dos contextos em que estes trabalhadores adoecidos estão situados, que é possível
a compreensão da experiência de adoecimento e convivência com a (ou apesar da) doença5
e a construção de tecnologias em saúde voltadas à promoção, prevenção e reabilitação dos
mesmos ampliando assim, esse campo da Saúde Coletiva. Ao se debruçar sobre a temática
do “adoecimento crônico de trabalhadores”, compreende-se a Fenomenologia como
referencial teórico metodológico adequado para auxiliar na compreensão da experiência de
enfermidade e neste caso, no entendimento dos arranjos que se realizam, principalmente
entre trabalhadores, amigos, familiares, empregadores e colegas de trabalho nos diferentes
contextos do mundo da vida. Este trabalho busca discutir as contribuições da fenomenologia,
enquanto referencial teórico-metodológico para a compreensão da experiência da
enfermidade para estudos de trabalhadores acometidos por doenças crônicas.
OBJETIVOS
Situar a Fenomenologia como um referencial teórico-metodológico para a compreensão
das experiências de cronicidade e incapacidade para o trabalho.
DESENVOLVIMENTO
As sociedades brasileira e mundial vivem grandes desafios, como o aumento da longevidade,
a precarização do trabalho, globalização, aumento da incidência das doenças crônicas,
acidentes no trânsito e violência por causas externas6. Por incapacidade para o trabalho,
compreende-se uma condição de saúde/doença, que extrapola o corpo biológico dos sujeitos,
que os impedem de ser inseridos/incluídos no campo do trabalho. Trata-se de um fenômeno
multidimensional, que agrega um somatório de fatores que estão no campo biológico e
social7. Do ponto de vista fenomenológico, a experiência de enfermidade/cronicidade afeta
a relação eu/mundo do sujeito, provocando processos de negociação da própria identidade.
A partir deste ponto de vista, a experiência do adoecimento crônico deve ser tomada como
experiência social1. A Hermenêutica se alia junto à fenomenologia “não somente como
um método de acesso à compreensão das ações humanas, mas a base que sustenta toda a
compreensão”, entendendo que “compreensão não é uma faculdade humana entre as outras,
é o modo essencial que o homem tem de existir no mundo”8. A intersubjetividade aparece
como um aspecto fundamental para a análise fenomenológica sendo, portanto, “processos
de interação com os outros desenvolvidos na esfera cotidiana”8. No que diz respeito à ST,
sabe-se que este campo foi parcialmente acolhido pela Saúde Pública tendo em vista que este
campo vive o constante desafio técnico-operacional de promover, dentre outras questões,
a assistência em todos os níveis da atenção, a formação permanente dos profissionais de
saúde, os debates intergestores e a gestão participativa na busca por desenvolver práticas
de saúde em contextos onde a política brasileira insiste em não considerar a categoria
trabalho dentre os determinantes sociais dos agravos da população em geral9. Viver com e

VOLTAR AO ÍNDICE

574 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Deficiência, Inclusão e Acessibilidade

apesar da doença depende das relações intersubjetivas dos trabalhadores enfermos nas suas
relações com colegas, gestores e instituições laborais. Tal aspecto merece ser considerado na
perspectiva da incapacidade e da cronicidade de trabalhadores em ambientes de trabalho
tendo em vista que, por “mundo da vida”, compreende-se todo o “cenário e também objeto
de nossas ações e interações”, como também “o mundo intersubjetivo que já existia muito
antes de nosso nascimento, que já foi experimentado e interpretado por outros, nossos
antecessores, como um mundo organizado”10. Assim, o trabalho é um contexto do mundo
da vida desses sujeitos que deve ser situado para se compreender quais os reflexos dessas
interações para os trabalhadores acometidos por doenças crônicas de longa duração. Estudos
qualitativos têm apresentado nas últimas décadas a potencialidade do uso do referencial
teórico-metodológico da fenomenologia – hermenêutica para acessar as experiências de
enfermidade nos contextos de trabalho11-14. Tais pesquisas apontam que o “mundo da
vida” pode ser comparado analogicamente a um campo, onde os seres humanos interagem
entre si a partir das suas experiências e o encara como realidade. Trata-se de um mundo
já significado e experienciado por outros e que será assim sucessivamente. Nesse sentido,
este é visto como um mundo organizado e já existe um estoque de experiências anterior
a alguém. Tal estoque é compartilhado e compõe a experiência atual e novas de muitos e
outros que virão. Assim, esse estoque se comporta como um sistema de referência10. Assim,
dentro da perspectiva fenomenológica-hermenêutica, a doença pode ser compreendida
como um “conjunto de elementos socioculturais que estão interligados entre si. Sickness
se refere ao mundo da doença, isso é, um horizonte de significados, condutas e instituições
associadas à enfermidade ou ao sofrimento”8. Tais, conhecimentos apresentados por estudos
qualitativos com referenciais hermenêutico-fenomenológicos têm permitido o acesso às
experiências de trabalhadores que convivem com doenças crônicas e as incapacidades que
podem estar a elas associadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao propormos investigar a experiência de cronicidade e incapacidade com doenças crônicas
de longa duração, percebemos que o referencial teórico-metodológico da fenomenologiahermenêutica possui a potencialidade de permitir a compreensão das experiências vividas
pelos trabalhadores e trabalhadoras nos diferentes contextos em que estão situados.
PALAVRAS-CHAVE
Fenomenologia, incapacidade; cronicidade; saúde do trabalhador
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Democracia, Participação
e Controle Social na Saúde
APORTES DE LA ESCUELA COMUNITARIA DE SALUD PÚBLICA
A LA PARTICIPACIÓN EN ACONCAGUA UNA MIRADA DESDE
LOS LÍDERES PARTICIPANTES
Maria Albertina Parra (universidad valparaiso, Chile)

ID: 1544

INTRODUÇÃO
La Escuela Comunitaria de Salud Pública (ECSP) es una estrategia de participación y
educación ciudadana, desarrollada por la Secretaría Ministerial Regional de Salud (SEREMI
de Salud) de la Región Valparaíso en el marco de la Política Pública de Participación que
debe ser implementada por los diversos organismos del Estado de Chile. La iniciativa surge
en el año 2010, como ejercicio innovador de incorporación ciudadana organizada en las
intervenciones comunitarias de atención de salud pública, donde la participación de la
población es requerida en diferentes áreas y temas tales como: brotes epidemiológicos
de rabia animal, tenencia responsable de mascotas, medidas de higiene y seguridad en el
hogar, en lugares de trabajo y establecimientos educacionales, alimentación sana y segura,
revisión de normativa legal del accionar del sector salud en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, técnicas y herramientas básicas de comunicación y educación para la
salud. Es una iniciativa de educación sistemática orientada a dirigentes sociales, cuyo énfasis
educativo está centrado en el desarrollo de acciones territoriales de promoción y prevención
de salud en temáticas de salud ambiental, salud laboral, zoonosis y enfermedades vectoriales,
política farmacéutica, entornos sanos y seguros, e inocuidad de alimentos.
OBJETIVOS
Indagar acerca de la contribución de la Escuela Comunitaria de Salud Pública (ECSP) a la
participación en el ámbito de la salud pública, desde la mirada de los líderes participantes,
en la Región Valparaíso, entre los años 2010 y 2014.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir los aportes a la participación en el ámbito de la salud pública que realiza la ECSP
a partir del relato de los líderes sociales participantes.
2. Identificar las valoraciones que hacen los dirigentes participantes, respecto de dicho
aporte de la ECSP a la participación.
3. Reconocer las prácticas e instancias de participación en el ámbito de la salud pública que
han desarrollado los líderes sociales, a partir de su participación en la ECSP.
MÉTODO
Estudio de enfoque cualitativo con aproximación fenomenológica, realizado con dirigentas
sociales de organizaciones de la comunidad, procedentes de las diez comunas del Valle
Aconcagua, jurisdicción de la Oficina Provincial Aconcagua de la SEREMI de Salud Región
Valparaíso. Todas mujeres líderes de entre 42 y 63 años de edad, organizadas activas, alumnas de
la Escuela Comunitaria de Salud Pública (ECSP) . Entrevista Semiestructurada para la recolección
de datos mediante preguntas abiertas acorde a los objetivos del estudio. Las personas
participantes podían introducir nuevos temas y responder en el orden establecido por ellas.
Las entrevistas fueron grabadas, tras autorización de las personas entrevistadas. Convocadas
en forma dirigida, la recolección de datos fue realizada por la investigadora responsable previo
consentimiento informado. El proceso de sistematización y análisis de resultados se realizó
mediante “Análisis de Contenido” a través de unidades codificadas vaciadas a una matriz de
análisis Excel, identificando grupos de codificación, con sus similitudes, variaciones, diferencias,
divergencias. Finalmente agrupación de datos en categorías de análisis que ordenan los
resultados en torno a los objetivos, dando de esta manera respuesta sistemática a la pregunta
central del estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de investigación en seres
humanos de la facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
RESULTADOS
Los resultados del estudio se circunscribieron en la identificación de:
 Aportes del Programa ECSP: se encuentran en el ámbito de los conocimientos
teóricos adquiridos, las metodologías y técnicas para el trabajo en terreno y entre
otros destacados, la valoración a la igualdad de trato y reconocimiento entre los
participantes, los aportes en la vida personal y en su desarrollo
 Valoraciones de los participantes: Por la utilidad de los contenidos para su trabajo
y liderazgo territorial, como también lo adecuado para las problemáticas de salud
pública en el territorio. Así mismo, la valoración al proceso de aprendizaje surgido
en la relación con pares. La capacidad para reconocer problemas específicos de
salud y de las instancias donde gestionar la resolución de problemas.
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 La identificación de prácticas valoradas positivamente en el trabajo territorial como
también aquellas que tienen valoración negativa que igualmente entregan un
aprendizaje. El reconocimiento de habilidades individuales, la distribución de tareas,
compartir el trabajo, la integración de los conocimientos son factores reconocidos
como parte de los resultados positivos en experiencias desarrolladas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los hallazgos corresponden al campo de los conocimientos y técnicas adquiridas, así como
a la posibilidad de transferencia y replicabilidad de los mismos. En términos del método de
aprendizaje, el modelaje y la interacción entre pares, la facilitación del desarrollo personal y de
la creatividad, la promoción de recurrir a recursos propios de los participantes y la colaboración
para el hacer, demostraron ser cruciales. Se observó, por tanto, como desafío para las políticas
públicas de participación, y en especial en salud, el trascender la funcionalidad del ejercicio
participativo de la institución que la fomente. La SEREMI de Salud Región Valparaíso a través
de la ECSP incluye temáticas que desde su rol institucional le son significativas, resguarda la
pertinencia territorial en torno a esas problemáticas, pero aún no se percibe la incorporación
de aspectos políticos- sociales que incidan en la democratización de la sociedad, que para
algunos autores es el fin principal de los procesos participativos.
PALAVRAS-CHAVE
Participación en salud, política pública, pertinencia territorial

COMUNIDADES EN MOVIMIENTO: UN ANÁLISIS COMPARADO
DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD EN SEIS
TERRITORIOS DEL LITORAL PACIFICO COLOMBIANO
Laura Catalina Blandón-Lotero (Universidad Icesi, Colômbia), Marta Cecilia Jaramillo-Mejía (Universidad Icesi,
Colômbia)

ID: 2711

INTRODUÇÃO
La participación de la comunidad ha sido reconocida como uno de los componentes
clave para la implementación exitosa de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS),
siguiendo la Declaración de Alma-Ata de 1978. De manera particular, la participación social
y comunitaria de la APS renovada (2008) se ha configurado como un elemento importante
dentro del diseño de políticas públicas de salud en América Latina, orientadas a enfrentar los
determinantes sociales de la salud, reducir las desigualdades sociales, superar la inequidad
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en salud y reconocer la salud como un derecho de todos. Sin embargo, a pesar del deseo de
comprometer significativamente a las comunidades en la planificación de la atención de la
salud, y la adopción de la participación como central en las agendas de salud alrededor del
mundo, las recientes investigaciones aún continúan debatiendo sus enfoques y motivaciones,
modelos, definiciones, desafíos operacionales y principales limitaciones (Attree, et. al., 2009;
Kilpatrick, 2009; Tritter, 2009). Este trabajo pretende avanzar en ese sentido, profundizando
sobre las combinaciones causales que posibilitan diferenciar las comunidades que cuentan
con procesos de participación comunitaria en salud de aquellas que no los tienen, aun
cuando comparten un mismo contexto: la exclusión social . Inscrito en las corrientes teóricas
que conciben los procesos participativos en salud como algo más que una participación
“prescriptiva” y que aluden a otras dimensiones tales como: las redes de actores, dinámica
organizacional y comunitaria (estructura de la acción colectiva), liderazgos comunitarios y
gestión comunitaria, se indaga sobre los procesos de participación comunitaria en salud en
seis comunidades del litoral pacífico colombiano.
OBJETIVOS
identificar qué tipo de configuraciones causales posibilitan la ocurrencia de la “participación
comunitaria en salud” en territorios caracterizados por contextos de exclusión social. Para
ello se parte de dos hipótesis. La primera, señala que (H1): Han sido, precisamente, las
respuestas colectivas a los históricos fenómenos de desigualdades y exclusión social vividas
por las comunidades afrodescendientes e indígenas del Litoral Pacífico, las que explican la
ocurrencia de “la participación comunitaria en salud” en la vereda de La Plata-Bahía Málaga,
la comunidad indígena de Joaquincito, la Comuna 3 de Buenaventura y el corregimiento de
Puerto Merizalde. Esto conduce a pensar, a su vez, que (H2): algunas dinámicas sociales y
políticas a nivel local, pese a la existencia de agudos procesos de exclusión social territorial,
que, si bien no alcanzan en su conjunto a influenciar las decisiones políticas y sociales de
fondo para el conjunto de sus territorios, constituyen un capital colectivo con un potencial
innegable para la transformación de las condiciones sociales de sus comunidades.
MÉTODO
Análisis cualitativo a través de la técnica crisp-set (condiciones dicotómicas) de QCA, basado
en el álgebra booleana y la teoría de conjuntos. Se seleccionaron cinco condiciones causales
para explicar la alta participación comunitaria en el Litoral Pacífico colombiano: tejido social
comunitario, garantía de derechos sociales, trayectorias de movilización social, implementación de
la estrategia de APS y confianza en las instituciones , medidas a través de diferentes instrumentos de
recolección de información (encuestas, entrevistas semiestructuradas, observación participante)
. Los seis casos de estudio fueron seis territorios del Litoral Pacífico colombiano: Comuna 3 de
Buenaventura (Alberto López -sur/ norte- y Alberto Lleras Camargo), Puerto Merizalde (Río Naya),
el Cabildo Indígena Eperara Siapirara de Joaquincito (Río Naya) y tres veredas del Consejo de
Comunidades Negras de La Plata, Bahía Málaga: La Plata, Miramar y Mangaña.
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RESULTADOS
Con base en los resultados arrojados por la solución compleja e intermedia -en este caso
coincidentes-, se indica que existen tres vías que explican la participación comunitaria en
salud. Las comunidades que forman parte del conjunto de territorios del litoral pacífico
que tienen presente el resultado de interés, bien son territorios que cuentan con redes
comunitarias, familiares, sociales y condiciones favorables de relacionamiento con sentido de
comunidad y apoyo solidario entre sus habitantes: (CC1) tejido social comunitario; no tengan
(CC2)confianza en sus instituciones, carezcan de (CC3) implementación de la estrategia de
APS, no tengan (CC5) garantía de sus derechos sociales e históricamente hayan participado
en la defensa del territorio colectivo, la participación política y sus derechos sociales a
través de una agenda organizativa definida: (CC4) trayectoria en movilización social, tales
como, el Cabildo Indígena de Joaquincito y de la vereda de La Plata, Bahía Málaga; bien son
territorios que no cuentan necesariamente con un tejido social fuerte, tiene confianza en
sus instituciones, cuenta con una mediana implementación de la APS, tiene una importante
trayectoria de movilización social y no tengan garantía en sus derechos sociales, tal es el caso
de Puerto Merizalde (Río Naya); o bien son territorios que tienen un tejido social comunitario
fuerte, no cuentan con confianza en sus instituciones, tiene una mediana implementación
de la APS, tiene un mínima garantía de sus derechos sociales y cuenta con una importante
trayectoria en movilización social, este es el caso de la Comuna 3 de Buenaventura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esto es lo que permite plantear, en la mayoría de los escenarios aquí analizados, la importancia
de la relación existente entre la movilización social y el tejido social comunitario (Téllez, 2010;
Parra, 2011) y una concepción de la participación comunitaria con perspectiva de redes. Desde
allí, debe reconocerse la existencia, vigencia e importancia de diversos procesos, experiencias
y potencialidades de orden político, orientadas a transformar la realidad cotidiana por parte de
los habitantes de estas comunidades, como un potencial espacio y escenario de gestión de las
principales problemáticas de las comunidades, entre ellas las del campo de la salud, frente a
la ausencia de una institucionalidad que garantice el acceso a sus derechos sociales. Se hace
evidente que, frente a la ausencia y debilidad de las instituciones formales, las comunidades
en contextos de desigualdad y exclusión social han desarrollado importantes capacidades,
estrategias y escenarios impulsados por los actores locales que van configurando lo organizativo
y lo político (Osorio, 2016) desde su perspectiva social y cultural: la fuerza vital del territorio.
PALAVRAS-CHAVE
Participación comunitaria, salud, Litoral Pacífico colombiano, Qualitative Comparative
Analysis (QCA).
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CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS: PERSPECTIVA
DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Regina Stella Spagnuolo (Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, Botucatu, SP, Brasil), Violeta Campolina
Fernandes (Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 1239

INTRODUÇÃO
A participação da comunidade é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
garantida pela Lei nº 8.142/90, tendo como instâncias colegiadas os conselhos de saúde. Estes,
são responsáveis por estratégias e controle da execução da política de saúde, inclusive no que
se refere aos aspectos econômicos e financeiros. Dessa forma, o presente estudo insere-se no
contexto da participação de conselheiros de saúde e no fortalecimento de suas práticas, uma
vez que há fatores impeditivos para uma efetiva participação: problemas políticos, econômicos,
sociais e culturais. Assim, para o fortalecimento da cidadania, necessita-se de um longo
processo participativo tendo a educação como caminho para transformação da realidade dos
conselheiros, sendo esta entendida como uma ação para a autonomia destes, por meio de
um processo contínuo e dinâmico. Dessa forma, a questão provocadora é: A pesquisa-ação
pode melhorar a participação comunitária de conselheiros de saúde por meio de intervenções
educativas na realidade vivida por eles? Torna-se fundamental desencadear processos de
capacitações que possibilitem, além do entendimento da estrutura e funcionamento do SUS,
uma compreensão ampliada do campo da saúde e do papel dos conselheiros.
OBJETIVOS
Conhecer o avanço da aprendizagem após oficinas educativas na perspectiva dos
conselheiros.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de doutorado, apoiado na pesquisa-ação com uso de métodos mistos:
oficinas de sensibilização, observação participante e grupo focal acerca da capacitação de
conselheiros municipais de saúde de um município de grande porte do interior do Estado
de São Paulo. A coleta de dados se deu no período de dezembro de 2016 à maio de 2017.
Foram realizadas análises documentais sobre características do município e do conselho,
e posteriormente quatro oficinas de sensibilização com os seguintes temas escolhidos
pelos conselheiros: “Organização e funcionamento do sistema de saúde,” “Planejamento em
saúde: orçamento e financiamento”, “O controle das políticas e ações do SUS: mecanismos
de acompanhamento, avaliação e fiscalização” e “Principais funções do conselheiro”. Após
um mês da realização das oficinas foi realizado grupo focal com as seguintes questões
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norteadoras: Como o Senhor(a) percebe a sua participação no conselho municipal de
saúde? Em que pontos a capacitação que o Senhor(a) participou contribuiu na sua atuação
como conselheiro(a)? O que mudou após o processo de capacitação? Os dados do grupo
focal foram analisados à luz da Análise de Conteúdo representacional temática. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Medicina
de Botucatu – UNESP sob número 1.578.025/2016 e possui financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2016/19711-2).
RESULTADOS
O Conselho Municipal de Saúde estudado é composto por 32 membros titulares e 32 membros
suplentes, distribuídos entre as seguintes categorias: 50% usuários; 25% de trabalhadores
da área da saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados
conveniados. Este recorte apresenta os resultados do grupo focal. O tempo de duração foi
de uma hora e trinta minutos e contou com a participação de oito conselheiros. A partir da
análise dos depoimentos emergiram quatro categorias temáticas: 1) O Conselho Municipal
de Saúde (CMS) como espaço de aprendizagem: Os conselheiros apontam o CMS como
local de aprendizagem, uma vez que eles chegam despreparados. Com o passar do tempo,
ganham experiência prática e adquirem conhecimento. Entretanto relatam a dificuldade em
se expressar durante as reuniões gerando pouca participação, isto é, ficam em silêncio apenas
observando os demais conselheiros. 2) O conselheiro como multiplicador de informações:
trata do entendimento por parte dos conselheiros de saúde sobre seu papel no conselho
e nos espaços em que atuam: conselho local de saúde, associações, unidades de saúde e
o próprio local de serviço. Consideram que os conhecimentos aprendidos nas reuniões do
conselho e durante a capacitação os fortaleceram para atuarem como multiplicadores. 3)
A capacitação como aliada na formação do conselheiro: a capacitação foi entendida como
ferramenta de aprendizagem que proporcionou conhecimentos novos que os empoderaram
para um melhor exercício de suas funções no conselho e na participação social; 4) A
importância da capacitação como indutor de mudanças: Os conselheiros reconheceram
a importância e necessidade da capacitação para o fortalecimento das atividades dentro
do conselho e como indutor de mudanças. Ressaltaram que algumas competências
foram desenvolvidas no decorrer das oficinas como: modificação da postura nas reuniões,
aceitação das diferenças, autoconhecimento no decorrer dos debates, revisão das atitudes
realizadas, reconhecimento da necessidade de capacitações e atualizações frequentes, visão
diferenciada do que é o CMS e fortalecimento do grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As oficinas foram importantes para motivar a participação dos conselheiros nos espaços
participativos, pois proporcionou melhoria do conhecimento acerca dos temas trabalhados
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oferecendo segurança e empoderamento dos mesmos. A pesquisa-ação pode centrar-se
nas experiências vividas, contribuindo significativamente para a formação de conselheiros
críticos e reflexivos. Esta pesquisa colaborou para o avanço da ciência fomentando a
criação de novos saberes acerca de temas importantes do campo da saúde e instigou o
interesse dos participantes em aprimorar a participação em espaços de discussões coletivas
transformando a realidade desse conselho e seus conselheiros.
PALAVRAS-CHAVE
Conselhos de Saúde; Participação Comunitária; Participação Social; Saúde Pública; Sistema
Único de Saúde.

CONSTRUCCION SOCIAL DE NECESIDADES RELACIONADAS CON
LA SALUD POR DELEGADOS COMUNITARIOS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. UN ESTUDIO DE CASO. MEDELLIN 2016.”
Sebastián Guzmán Cano (Universidad de Antioquia, Colômbia), Rubén Darío Gómez Arias (Universidad de
Antioquia, Colômbia), Gabriel Jaime Otálvaro Castro (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 2423

INTRODUÇÃO
Desde el siglo XIX, la noción de “necesidad” ha formado parte de los planteamientos de la
economía, la administración y la gestión de políticas públicas. Sin embargo, los autores no han
llegado a un acuerdo en su definición y han propuesto distintos puntos de vista. Algunos de
estos enfoques se han utilizado ampliamente para justificar las políticas públicas y la asignación
de los recursos en varios países. Actualmente, la OPS propone realizar un cambio en el enfoque
de trabajo donde se haga énfasis sobre necesidades más que en los servicios, pero a pesar de ello
y de conocer su relación estrecha con el proceso salud-enfermedad, no existe un consenso sobre
lo que son las necesidades relacionadas con la salud.
Por otro lado, la marcada influencia del mercado ha llevado a que los servicios de salud entren
en la dinámica de la oferta y la demanda como bienes y servicios consumibles. Esto genera que
una gran parte de la atención de los servicios se organiza de acuerdo a las preferencias de los
proveedores sin tener en cuenta las condiciones particulares de los usuarios.
A pesar de que muchos gobiernos de la región se han propuesto reducir las desigualdades en
la salud de la población, los recursos y servicios no han sido asignados según las necesidades.
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Además, la población se encuentra cada vez más descontenta con la prestación de los servicios
recibidos pues no son acordes a sus expectativas y demuestran incapacidad para satisfacer la
demanda y las nuevas necesidades.
La OMS destaca el papel de la Atención Primaria en Salud (APS) y afirma que deben generarse
reformas de la prestación de servicios de modo que se reorganicen en función de las necesidades
y expectativas de la población, para hacerlos más pertinentes socialmente y más sensibles a
los cambios que experimenta el mundo, y que propicien al mismo tiempo mejores resultados.
Refiere además que para lograr ese objetivo, son necesarios compromisos que deben comenzar
por tener en cuenta las “expectativas sobre la salud y la atención sanitaria” de los ciudadanos
y garantizar que “su opinión y sus elecciones influyan de forma decisiva en la manera en que
se diseñan y funcionan los servicios de salud”. En Medellín, el Presupuesto Participativo (PP) se
establece como una estrategia de participación donde se busca posibilitar la incidencia ciudadana
sobre las decisiones relacionadas con la inversión pública a partir de la gestión, planeación y
priorización de proyectos que se generan para dar respuesta a los problemas de los territorios,
suplir sus necesidades, atender las desigualdades y mejorar sus condiciones de vida. En el caso
específico de la salud, son los delegados comunitarios que componen las comisiones de salud
de cada comuna y corregimiento de la ciudad, quienes deciden de qué forma se priorizan y se
destinan los recursos provenientes de esta estrategia.
OBJETIVOS
Objetivo General Comprender el proceso de construcción social de Necesidades básicas
Relacionadas con la Salud (NRS) y los alcances del concepto por parte de los delegados
comunitarios que componen la comisión de salud en una comuna y un corregimiento de
Medellín. Objetivos específicos 1. Caracterizar los participantes de la experiencia en términos
sociodemográficos, sus trayectorias organizativas y en relación con las motivaciones
e intereses que sustentan su participación en asuntos relacionados con la salud. 2.
Caracterizar los significados que tienen los participantes en relación con la noción de salud
y de necesidades relacionadas con la salud. 3. Caracterizar el proceso de construcción de
necesidades en el marco del desarrollo de las diferentes etapas que experimenta el proceso
de Presupuesto Participativo en las comisiones de salud seleccionadas.
MÉTODO
Se planteó un estudio cualitativo de casos con técnicas etnográficas y una orientación crítica.
Para ello se seleccionó una comuna y un corregimiento de la ciudad de Medellín donde se
realizaron encuestas dirigidas, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas.
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RESULTADOS
 La mujer desempeña un papel muy importante dentro del Presupuesto Participativo
en Salud ya que son ellas, y en especial las adultas mayores, quienes constituyen el
mayor número de personas que componen las comisiones de salud.
 La falta de articulación entre las diferentes comisiones temáticas que operan dentro
de la estrategia de Presupuesto Participativo se constituye en una limitación para
abordar la salud desde una perspectiva integradora y para gestionar recursos
económicos en proyectos que generen mayor impacto en las condiciones de vida
de la población.
 Las necesidades son concebidas por las delegadas comunitarias principalmente
como carencias de medios materiales de existencia que tienen que ver con la
supervivencia. En ninguna de las comisiones se asumen las necesidades como
potencialidades o posibilidades para el desarrollo de los individuos y para superar
la alienación que hay en el sistema.
 Las participantes abordan las necesidades relacionadas con la salud como estados
carenciales y no relacionados con el goce efectivo del derecho a la salud, ya que el
abordaje sólo se limita al acceso oportuno a servicios de salud y se desconoce el
involucramiento de otros sectores diferentes al sector sanitario en el proceso de
atención y gestión de las necesidades.
 Las participantes manifiestan que el papel impositivo de la institucionalidad en
la estrategia de Presupuesto Participativo y la oferta preestablecida de proyectos,
limitan la intervención de las necesidades que se identifican en los procesos de
priorización.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se hace necesario generar escenarios de encuentro y concertación entre los diferentes
actores sociales involucrados con la estrategia de PP donde tenga espacio el disenso, se
reconozca la opinión de los líderes comunitarios y se les permita tener un papel más activo
en el proceso de toma de decisiones. De esta manera, podría facilitarse el abordaje la salud
desde una perspectiva integradora que facilite la gestión adecuada de recursos de acuerdo
a los contextos particulares y a las condiciones de vida de la población.
PALAVRAS-CHAVE
Presupuesto Participativo. Participación social. Participación social en salud. Necesidades
Huamanas. Necesidades Relacionadas con la Salud.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA EN SALUD PÚBLICA, DESDE EL DERECHO, LA
EQUIDAD Y LA DETERMINACIÓN SOCIAL
Marcela Arrivillaga (Universidad Javerian, Colômbia), Jorge Holguin (Universidad Javeriana, Colômbia), Victoria
Eugenia Estrada (Universidad Javeriana, Colômbia), Alba Nelly Valero (Universidad Javeriana, Colômbia), Diana
María Castrillón (Universidad Javeriana, Colômbia), Elba María Bermudez (Universidad Javeriana, Colômbia), Paula
Cristina Bermudez (Universidad Javeriana , Colômbia), Sheila Andrea Gómez (Universidad Javeriana , Colômbia)
ID: 1235

INTRODUÇÃO
La Salud Pública aparece, como una corriente y enfoque que cuestiona el desempeño
tradicional del médico, al interior de los servicios de salud, y le aporta otros y variados
escenarios de intervención al profesional de Medicina. Lo ubica en un contexto del ejercicio
político de la ciudadanía activa que lo insta a re-pensar su lugar en el proceso saludenfermedad-atención, a que además que ocuparse de atender la enfermedad, promueva que
la población esté sana. Para lograr esta meta, es fundamental re-significar dos escenarios de
la medicina: el escenario del análisis y la reflexión del proceso salud-enfermedad-atención
y el escenario de la praxis médica. Con relación al primero es fundamental concebir y
significar la salud como un derecho, no como un servicio, y comprender que la aparición de
la enfermedad y su atención pasa por identificar sus causas estructurales y sociales; es decir
que estos eventos están íntimamente relacionados con las inequidades socio-sanitaras y
con sus determinantes. En lo que compete a la práxis médica, es necesario re-pensarla y reevaluarla, desde su génesis; desde la manera en qué los médicos en formación interlocutan
con la realidad que los rodea. De esta manera se estará más seguro de cuál es la inclinación
hacia donde orientarán su desempeño profesional.
OBJETIVOS
Diseñar, implementar y evaluar una modelo de innovación pedagógica en salud pública
para el abordaje de la situación de salud, desde una perspectiva del derecho, la equidad y la
determinación social. Estudio inscrito en el campo de la salud pública. Utilizó metodologías
de: aprender-haciendo y aprendizaje basado en servicio. Se aplicaron grupos de discusión,
análisis documental, sistematización de experiencias, entrevistas acompañamiento social
DESENVOLVIMENTO
La Salud Pública es una corriente y enfoque que cuestiona el desempeño tradicional del médico,
al interior de los servicios de salud, y le aporta otros y variados escenarios de intervención al
profesional de Medicina. Lo ubica en un contexto del ejercicio político de la ciudadanía activa
que lo insta a re-pensar su lugar en el proceso salud-enfermedad-atención, a que además
que ocuparse de atender la enfermedad, promueva que la población esté sana. El modelo
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de innovación pedagógica aporta en la re-significación de dos escenarios de la medicina: el
escenario del análisis y la reflexión del proceso salud-enfermedad-atención y el escenario de la
praxis médica. Con relación al primero es fundamental concebir y significar la salud como un
derecho, no como un servicio, y comprender que la aparición de la enfermedad y su atención pasa
por identificar sus causas estructurales y sociales; es decir que estos eventos están íntimamente
relacionados con las inequidades socio-sanitaras y con sus determinantes. En lo que compete
a la praxis médica, es necesario re-pensarla y re-evaluarla, desde su génesis; desde la manera
en qué los médicos en formación interlocutan con la realidad que los rodea. De esta manera se
estará más seguro de cuál es la inclinación hacia donde orientarán su desempeño profesional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La formación en salud pública, desde una perspectiva del derecho, la equidad y la
determinación social, aporta a la cualificación y sensibilización de médicos en formación y
valoración del rol social del Médico General. Además, posibilita una mirada crítica al modelo
centrado en la enfermedad. Avanzando en la comprensión de la relación entre trabajo y
salud, género y salud, clase social y salud y derechos y equidad en salud. La puesta en marcha
de este modelo, refleja en operación El enfoque de Responsabilidad Social Universitario:
Promoción de la justicia y la transformación social
PALAVRAS-CHAVE
Innovación pedagógica, acompañamiento social, derecho a la protección de la salud,
equidad y determinación social

JUICIO CIUDADANO AL HOSPITAL DE CLÍNICAS. UNA
INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA E INTERDISCIPLINARIA EN SALUD
Rodolfo Rodolfo Levin (Facultad de Medicina, Uruguai), Fernando Tomasina (Facultad de Medicina, Uruguai),
Martin Esteche (Facultad de Medicina, Uruguai), Fiorella Cavalleri (Facultad de Medicina, Uruguai), Mauricio
Olivera (Facultad de Información y Comunicación, Uruguai), Valentina Caredio (Facultad de Información y
Comunicaciones, Uruguai), Guillermo Mello (Facultad de Información y Comunicaciones, Uruguai)

ID: 1330

INTRODUÇÃO
El presente trabajo forma parte de un proceso de reflexión en relación al Proyecto
“HOSPITAL DE CLINICAS: APORTES PARA UN DEBATE Público”, iniciativa desarrollada desde
el Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud (labCSS) de Facultad de Medicina, Universidad
de la República, Uruguay en el período de noviembre 2014 a julio 2016. El Proyecto fue
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seleccionado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica en el marco de la
convocatoria 2014 de llamados ART.2:“Comprensión pública de temas de interés general”.
El citado proyecto se desarrollo desde la pregunta ¿Faltan diagnósticos respecto a una
institución de la relevancia que tiene el Hospital Universitario? En primer lugar se entendió
necesario instalar en situación de debate ciudadano la enorme cantidad de diagnósticos,
datos, proyectos y debates en torno a la perspectiva histórica, situación actual y futuro del
Hospital de Clínicas (HH.CC) en el marco de la Reforma del Sistema de Salud. En segundo
lugar, existe un elemento central referido a la formación de los Recursos Humanos en Salud
y allí es donde el HH.CC está convocado a ser un actor central en la formación de buena
parte de la fuerza de trabajo que requiere el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).En
términos históricos debe señalarse que el Hospital Universitario ha cumplido dicha función.
Asociado a esta perspectiva de formación y retención de Recursos Humanos en Salud, el
papel del Hospital de Clínicas debería orientarse – por la via de la formación de RRHH- a la
búsqueda de procesos de mejora continua en Atención a la Salud y ello no deja ser un desafío
institucional en el marco de un SNIS fuertemente orientado a una estrategia de APS. En
este punto también aparece la necesidad de socializar debates que hacen a la funcionalidad
del HH.CC en el SNIS sobre todo a partir de su integración a la Red Integral de Prestadores
Públicos (RIEPS) debiendo promoverse un desarrollo armónico del segundo y tercer nivel y
a su interior la consolidación de centros de referencia y de alta especialización. Por último
y como elemento caracterizador de todo el proyecto se promueve el involucramiento
reflexivo del conocimiento no experto, del ciudadano común, muchas veces usuario del
propio hospital o como actor social preocupado por la vigencia y desarrollo de un ícono
nacional del sistema de salud como es y ha sido el hospital universitario.
OBJETIVOS
A: Abordar desde la metodología participativa del JUICIO CIUDADANO el objeto de estudio
HOSPITAL DE CLINICAS. B: Sistematizar la convergencia de saberes ciudadanos diversos
para conceptualizar un nuevo saber participativo como insumo para los decisores de las
políticas públicas. C: Indagar si la organización de Juicios Ciudadanos puede ser un eventual
instrumento de control social para la Gestión en Servicios de Salud
MÉTODO
El Proyecto tomó el modelo de JUICIOS CIUDADANOS que tuvieron su origen en Dinamarca
hace mas de treinta años y que son definidos como un mecanismo de participación
ciudadana para el tratamiento de aspectos científico-tecnológicos controversiales y de
aparente complejidad para la comprensión del saber lego. El objetivo final supone incidir en
la elaboración de las políticas públicas.
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RESULTADOS
En este caso el proceso involucro a tres grandes grupos: El Grupo Coordinador (Responsables
del Proyecto), un Panel Ciudadano compuesto por personas “no expertas ni implicadas en la
temática en cuestión” seleccionadas a través de un llamado público y un Grupo de Expertos
que funcionó como un comité de asesores que orientó a través de documentos y participación
en sesiones del panel, al grupo coordinador y al propio panel de ciudadanos. En el transcurso
del trabajo se realizaron diversas actividades : reuniones pautadas del panel con grupo
coordinador y asesores, reuniones de trabajo del panel, entrevistas a informantes calificados y
visitas al Hospital de Clínicas culminando con una Audiencia Pública el día 23 de junio de 2016.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El Proyecto supuso la convergencia de saberes ciudadanos diversos junto a una praxis académica
de disciplinas distintas: Medicina, Salud Pública, Sociología y Ciencias de la Comunicación. La
pretensión reflexiva de la investigación está centrada en interrogantes que surgen del propio
desarrollo del trabajo: ¿Qué características tuvo la metodología participativa?; ¿Qué resultados
fueron alcanzados en el dialogo ciudadano mediante una praxis interdisciplinaria de saberes
diversos?; ¿ es viable considerar a los JUICIOS CIUDADANOS como instrumentos eficaces para
construir espacio de control social de la gestión de los servicios de salud?
PALAVRAS-CHAVE
Juicio Ciudadano; Investigacion Participativa en Salud; Conocimeinto Lego; Conocimiento
Experto

LA ATENCIÓN A LA SALUD MATERNA EN LOS ALTOS DE CHIAPAS:
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD
Monica Carrasco Gomez (Catedras Conacyt/Ciesas, México)

ID: 2502

INTRODUÇÃO
El debate sobre la rendición de cuentas parte por cuestionar la utilidad de ésta y otros
mecanismos entre el Estado y los gobernados. Autores como Philippe C. Shmitter ven con
escepticismo los mecanismos que vinculan a los ciudadanos con los gobernantes a través de
los representantes. Sin embargo, existen otros posicionamientos que apuntan a la renovación
de la cultura política a través de las contralorías ciudadanas (Buscaglia, 2014). En este sentido,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 589

E-PÔSTERES
Democracia, Participação e Controle
Social na Saúde

Peruzzotti ha documentado que importantes sectores de la ciudadanía se niegan a cumplir un
papel meramente pasivo, limitado a la delegación electoral. Es así que con esta investigación se
pretende enriquecer la discusión y promover la supervisión constante de nuestros servidores
públicos en salud para asegurar que los comportamientos encuadren dentro de las normas de
responsabilidad que dan legitimi- dad al vínculo representativo (Peruzzotti, 2006).
OBJETIVOS
Realizar un diálogo entre las recomendaciones de la Observación General 14 (OG14) sobre
el Derecho a la Salud (CESCR, 2000), específicamente lo referente a lo recomendado por la
Organización de las Naciones Unidas sobre la disponibilidad y el manejo de los recursos en
salud y hallazgos en la investigación sobre el manejo de recursos financieros del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS) en Chiapas durante el período de 2014 y 2016, así como
del trabajo de campo realizado entre junio-agosto de 2017.
MÉTODO
Se realizaron pesquisas de información a través de la plataforma de acceso a la información
pública para entender los mecanismos por los cuales se envían los recursos a las unidades
médicas a través de el Sistema de Protección Social en Salud, se realizaron entrevistas con
funcionarios del sistema y se realizó un monitoreo a través de entrevistas a personal auxiliar,
médico y directivo sobre conocimientos, procedimientos, listas de cotejo para identificar
abasto de las intervenciones sobre salud materna del Catálogo Universal de Servicios de
Salud (CAUSES) en 39 centros de salud acreditadas por el Sistema de Protección Social en
Salud de los Altos de Chia- pas en los municipios de Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán,
Zinacantán, Chamula, El Bosque y Mitontic,
RESULTADOS
Se identificaron la puesta en marcha de modificaciones a partir de las recomendaciones de la
Auditoría Superior de la Federación, las cuales pretendieron transparentar el uso de los recursos
públicos y mejorar la calidad de atención, dandole mayor responsabilidad a los Regímenes
Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) para administrar y supervisar el ejercicio de
recursos financieros. Pero a pesar de estas medidas puestas en marcha en 2015, en junio de 2016
ante la situación de desabasto, los trabajadores de salud en Chiapas se fueron a huelga y algunos
hospitales a paro activo.Entonces ¿Qué sucede con los recursos enviados de la federación por
concepto de anexo IV2 del Seguro Popular para Chiapas? ¿Por qué desde nales de 2015 y sobre
todo en 2016 existe un desabasto de medicamentos en los centros de sa- lud? ¿Por qué a pesar
de las huelgas, paros acti- vos y sus levantamientos, los centros de salud de los municipios más
vulnerables siguen sin contar con los medicamentos que supuestamente están asegurados por
el CAUSES en el primer nivel de atención? Para responder a estos cuestionamientos se indagó
las rutas para la distribución, se obtuvieron datos oficiales de falta de comprobaciones de los
recursos, falta de concordancia entre el dinero ejercido en un mismo año, se indagó en que se
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gastó el dinero, se identificaron las distribuidoras de medicamentos y contratos, entre ellas se
encuentran al menos tres con problemas de corrupción a nivel nacional, se documenta que se
hicieron contratos con empresas locales que en 2016 también se fueron a huelga por falta de
pago por parte del estado. En las unidades médicas monitoreadas acreditadas por el Seguro
Popular se encontraron algunas sin funcionamientos sin médicos adscritos o pasantes, a cargo
de auxiliares de salud. Se identificó que en dichos municipios que tienen un alto porcentaje de
población indígena aunque hubo presupuesto para pagar salarios a enlaces interculturales, solo
fue para 11 con contratos por 10 meses. En 4 unidades no había personal contratado hablante de
lengua indígena y en las demás eran por los arreglos que tenían con el comité de salud local, sin
pago. Aunque se plantea en la Observación General 14 que se debe vigilar la comercialización de
medicamentos por terceros, fue posible identificar que la Ergometrina, necesaria para atender
hemorragias, tuvieron precios diferenciados entre 2014 y 2015, con la misma distribuidora salía
en 3.70 pesos y en ese mismo año en otra compra salió en 674 pesos. Se identificó que la crisis
de desabasto de medicamentos de 2016 no se había solucionado por completo en todas las
unidades e incluso se daba de manera diferenciada. También se documenta la dificultad para
obtener la información que por ley debería estar publicada en las páginas web.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Es evidente que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud
de la población.Lo que sí queda claro es que la población es la menos beneficiada. La pregunta
sigue siendo ¿Quiénes se benefician con esta forma de administrar los recursos en salud?
PALAVRAS-CHAVE
Derecho a la Salud, Rendición de Cuentas, Seguro Popular

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DOS USUÁRIOS DO SUS
NAS POLITÍCAS DE SAÚDE DE UBERABA/MG
Edna Aparecida Carvalho Pacheco (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Edilaine
Dias Lima (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Marta Regina Farinelli (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil)
ID: 1525

INTRODUÇÃO
O advento da Carta Magna de 1988, instituiu as diretrizes para criação e consolidação do
Sistema Único de Saúde, garantido por meio da Lei nº. 8.080/1990,1 e dentre seus princípios
dispõe sobre a participação social da população nas políticas de saúde. Para concretizar
tal princípio instituiu a Lei nº. 8.142 de 19902, que dispõe sobre a criação de Conselhos e
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Conferências de Saúde, que possibilita a participação popular nesses espaços coletivos para
exercer o controle social. Tal lei aponta a concepção de gestão, participativa em que o controle
social é realizado pelos atores sociais que compõe os Conselhos e as Conferências de Saúde,
e que constitui fator decisivo e para o fortalecimento e consolidação do SUS. Aproximar-se
das necessidades da população de modo mais transparente e com maior controle, toma
o sistema de saúde democrático e representativo3. Não se pode deixar de enfatizar que
neste momento o Brasil vivencia o fortalecimento do neoliberalismo, o Estado Mínimo com
rebatimentos na diminuição dos gastos, na focalização, seletividade e descentralização das
politicas sociais. A concretização dos princípios do SUS é diretamente afetada com manobras
politicas de cunho neoliberal, e a população se depara com precariedade no atendimento,
longas filas de espera, ausência de vaga, falta de remédios, de profissionais, entre outros.
Tais consequências se acentuam e atualmente a discussão da “privatização” do SUS se faz
presente nas discussões do atual governo. Nesta perspectiva, o presente trabalho é um
recorte da investigação financiada pela FAPEMIG, sobre a temática participação e controle
social nas políticas de saúde de Uberaba/MG.
OBJETIVOS
O objetivo central desta investigação é identificar a compreensão dos usuários do SUS
sobre o direito à participação e controle social nas políticas de saúde, assim como explicar
a importância de acompanhar a elaboração, execução e fiscalização das políticas de saúde.
Ainda será possível verificar o interesse dos usuários em participar nos espaços coletivos
das políticas de saúde de Uberaba/MG, bem como as estratégias existentes que instiguem a
participação popular dos atores sociais.
MÉTODO
A pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório, realizada por meio da pesquisa bibliográfica,
documental e de campo. A apreensão de dados será através de entrevistas direcionadas
aos usuários do SUS, tendo como cenário o Hospital de Clínicas da UFTM. Para a análise e
interpretação será utilizado o materialismo histórico e dialético. Tal abordagem possibilitará
a consideração da historicidade, da totalidade, da contradição e da mediação para a análise
crítica do referencial teórico articulados aos dados da realidade a ser pesquisada.
RESULTADOS
Os resultados são parciais, uma vez que as pesquisadoras estão a organizar a apreensão
dos dados, por meio de entrevista e a utilização de formulário norteador. Dos resultados
até então obtidos da pesquisa bibliográfica e documental destaca-se que o Sistema
Único de Saúde considerado como uma das maiores conquistas sociais consagradas pela
Constituição Federal de 1988, vem sendo gradativamente ameaçado pelo fortalecimento de
politicas neoliberais de caráter conservador, em que valoriza a reforma privatista da saúde.
Os princípios do SUS apontam para a democratização nas ações e nos serviços de saúde,
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de cunho universal e descentralizado. A descentralização é a melhor forma de garantir uma
melhor participação, no que se refere à formulação e execução de ações dos serviços de
saúde. Para além da descentralização dos serviços e dos recursos da saúde a participação
social passa a ser condição principal. A participação social contempla o direito dos cidadãos
em participar das decisões a respeito das políticas sociais. A existência e funcionamento
dos Conselhos de Saúde nos três níveis de governo são obrigatórios para a garantia da
participação social nas políticas de saúde, no que tange a elaboração e execução. Assim,
“o controle social das classes subalternas sobre as ações do estado e sobre o destino dos
recursos públicos torna-se importante na realidade brasileira para que se criem resistências
à redução das políticas sociais, à sua privatização e mercantilização”4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face da atual conjuntura neoliberal, o desmonte das políticas sociais, inclusive a de
saúde, coloca em risco a conquista do Sistema Único de Saúde-SUS como direito universal.
É relevante que a população saiba de seus direitos, com vista a politizar-se em busca de
sua participação popular como estratégia/ instrumento para controlar a execução das
políticas de saúde e intervir/questionar/pressionar para que não ocorra o desmonte do SUS.
A sociedade precisa unir-se coletivamente, efetivando seu direito a participação social como
forma de fiscalizar a atuação do Estado nas políticas de saúde.
REFERÊNCIAS
1. Brasil, Planalto/ Casa Civil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providencias. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, 1990 set. 20; Seção 1. p.18055
2. Brasil, Planalto/Casa Civil. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 1990 dez. 31; Seção 1. p. 25694
3 Ribeiro, C B, Cruz, APC N, Maringolo, A C P. Comunicação em saúde: conceitos e estratégias,
rumo à efetivação de direitos sociais.In: Anais do III Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais.
2015;Belo Horizonte. Belo Horizonte: Cress 6ª Região; 2015.
4. Bravo, MI; Correia, M VCC. Desafio do controle social na atualidade. Serv. Soc.
Soc.2012;109(1):126-50.
PALAVRAS-CHAVE
Participação social; controle social, política de saúde
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PERFIL ESPERADO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO SUS:
EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE GRADUASUS
Aída Bruna Quilici Camozzi (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Aline Alves Brasileiro
(Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Alinne Braga Mascarenhas (Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Lívia Vieira Queiroz (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO,
Brasil), Rafaella Souza (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Isabella Melo Pereira (Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil)

ID: 1403

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) instituído pela Constituição Federal de 1988 representou
um avanço na Saúde Pública brasileira, entre outras coisas, como proposta de mudança para
um modelo de atenção à saúde integrado, descentralizado e de cobertura universal, voltado
às necessidades da população. O profissional idealizado pelo SUS é generalista, humanista,
capaz de trabalhar em equipe e voltado à integralidade da atenção à saúde. Apesar do
preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais e pelas políticas públicas de saúde, a
formação atual dos profissionais de saúde ainda tem um predomínio do modelo biomédico,
especializado e tecnicista, os modelos curriculares são fragmentados, não inseridos nos
serviços públicos de saúde e divididos em ciclos básico e profissional, a inserção do aluno
é tardia no mundo do trabalho e as metodologias utilizadas são tradicionais baseadas em
transmissão de conhecimentos. Buscando romper com essa realidade foi criado O Programa
de Educação pelo Trabalho na Saúde - PET-Saúde, como instrumento de qualificação
de profissionais de saúde tendo as necessidades do serviço como fonte de produção de
conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino.
OBJETIVOS
Identificar o conhecimento e expectativas dos participantes das oficinas sobre as habilidades
e competências necessárias ao profissional de saúde que presta serviços ao Sistema Único
de Saúde e sobre o papel da parceria ensino-serviço-comunidade na sua formação.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo exploratório em uma abordagem qualitativa no tratamento
e análise dos dados, tendo como público-alvo profissionais de saúde, docentes e discentes,
membros dos conselhos locais e municipal de saúde e comunidade geral. Os participantes
foram aleatoriamente alocados em três grupos: o primeiro discutiu sobre a situação atual
e as perspectivas da saúde pública, o segundo grupo discutiu sobre a percepção e as
expectativas sobre o perfil do profissional de saúde que presta serviço ao SUS e o terceiro
grupo discutiu sobre o papel da parceria ensino-serviço-comunidade na formação do
profissional de saúde. Foram utilizadas perguntas norteadoras das discussões. O produto foi
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registrado em folhas de papel e posteriormente apresentados para todos os participantes.
As oficinas foram gravadas e o material em áudio juntamente com o material escrito foi
analisado utilizando-se Análise de Conteúdo na modalidade temática proposta por Bardin
e adaptada por Deslande, Gomes e Minayo. Foram considerados todos os procedimentos
éticos e a pesquisa teve parecer favorável do CEP nº 2.084.291.
RESULTADOS
Foram identificados pelo grupo pontos positivos como acesso universal a saúde, presença
de equipe multiprofissional, acesso a medicamentos de alto custo, acesso aos programas
ministeriais bem como as doações de dietas e insumos a população em tratamento. Porém,
foram observadas algumas dificuldades no serviço como a falta de capacitação dos servidores
para o acolhimento da população, unidade sucateadas, déficit de recursos humanos no âmbito
municipal, déficit de especialistas e insumos nas unidades de saúde, desconhecimento do
funcionamento da rede por parte de servidores, pouco investimento na prevenção em saúde e
maior foco no atendimento emergencial. Quanto à percepção e as expectativas sobre o perfil do
profissional de saúde que presta serviço ao SUS o grupo apontou que o profissional encontra-se
em sobrecarga e desvalorização profissional, provocando estresse e mau rendimento profissional,
refletindo na realidade do serviço. Essa situação poderia ser atenuada com o aumento do
número de profissionais na rede que diminuiriam a demanda, além do maior reconhecimento
profissional, sistematização do trabalho e humanização iriam diminuir o estresse e refletir na
qualidade do serviço oferecido pelos profissionais da saúde. Segundo o grupo, do profissional
de saúde se espera o acolhimento humanizado, a escuta qualificada, a atenção integral e
resolutiva e a capacidade de tomar decisões baseadas nas necessidades da população. O terceiro
grupo reforçou que a parceria ensino-serviço e comunidade é fundamental para a formação do
profissional com o perfil esperado para o SUS, mas que essa parceria entre as instituições de
ensino superior, o serviço e a comunidade tem que ser melhor estruturada e que os currículos
sejam repensados para que introduzam os profissionais de forma precoce em campo de práticas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na opinião do grupo a política de saúde propicia o acesso a serviços e medicamentos de forma
universal, por outro lado o despreparo dos funcionários para o acolhimento, o desconhecimento
das redes, assim como a falta de recursos humanos e de investimentos com sobrecarga de trabalho,
refletem na qualidade do serviço prestado. Na percepção do grupo o profissional de saúde deve ser
melhor qualificado para o acolhimento humanizado e à atenção integral à saúde dos pacientes. A
parceria entre as instituições de ensino superior e o serviço deve ser fortalecida e devem ser feitas
mudanças no currículo das instituições formadoras que propiciem uma introdução cada vez mais
precoce dos alunos dos cursos de saúde nos campos de prática no SUS para que vivenciem desde
o começo do curso as realidades do serviço, e que sejam capazes de pensar criticamente, analisar
os problemas e procurar soluções para as demandas da comunidade, adquirindo as habilidades e
competências necessárias para o desempenho da função.
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PALAVRAS-CHAVE
Participação social, formação em saúde, promoção da saúde

PESQUISA CONVERGENTE ASSISTÊNCIAL: UMA POSSIBILIDADE
DE ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA E PRÁTICA ASSISTÊNCIAL
NA ENFERMAGEM
Angela Maria Gomes (Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Maria Elisabeth Kleba (Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Liane Colliselli (UFFS, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2500

INTRODUÇÃO
No contexto da enfermagem, preconiza-se a formação de profissionais críticos, reflexivos,
comprometidos com o seu papel social, que atuem como sujeitos ativos na realidade a
qual estão inseridos e contribuam para a construção de políticas públicas pautadas nos
princípios do SUS¹. Compreende-se que é preciso formar profissionais cidadãos implicados
com suas ações e com o exercício da cidadania, sua e do outro². Além do mais, a relação
teoria e prática, tem sido motivo de várias reflexões de profissionais de enfermagem que
discutem a possibilidade do profissional de enfermagem cuidar, ensinar e pesquisar de modo
associado³. Para isso, se torna imprescindível adoção de um referencial teórico metodológico
que possibilite a operacionalização e implementação na área de atuação profissional, que
considere os aspectos além dos biológicos, mas também os sociais, culturais e políticos³
OBJETIVOS
Nesse sentido, objetivamos apresentar uma experiência de implementação da Pesquisa
Convergente Assistencial (PCA) na qual se caracteriza pela possibilidade de articular
teoria com a prática assistencial em saúde. O referido estudo apresentou como objetivo
de investigação identificar a dinâmica participativa de um conselho municipal de saúde,
com desenvolvimento de processo crítico-reflexivo sobre o “ser conselheiro”, identificando
fragilidades e possibilidades desse colegiado, além de gerar coletivamente novos saberes.
MÉTODO
Como já colocado, a investigação caracterizou-se como pesquisa de abordagem qualitativa,
utilizando como referencial metodológico a Pesquisa Convergente Assistencial, da qual
se constitui em cinco fases no processo de investigação: concepção, instrumentação,
perscrutação, análise e interpretação4. Operacionalmente, a pesquisa se deu durante o
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segundo semestre de 2016, com 11 conselheiros municipais de saúde de um município
do Oeste Catarinense. A coleta de dados utilizou-se de três estratégias, sendo elas: análise
documental das atas e observação não-participante das reuniões do CMS; (re)conhecimento
da legislação do Conselho e dos instrumentos legais de gestão; e seis oficinas de produção
com os conselheiros. A análise se deu por meio da análise de conteúdo, com base na
modalidade da análise temática. A adoção de diferentes técnicas de coletas e análise dos
dados é uma das características da PCA.
RESULTADOS
Com relação aos achados da pesquisa, esta possibilitou identificar duas categorias temáticas:
na primeira compreendeu-se as formas de participação social a serem fortalecidas para
o exercício do controle social, e a segunda um compartilhamento de saberes e reflexões
sobre experiências individuais para, assim, construir coletivamente novos conhecimentos.
Vale ressaltar que a construção coletiva de conhecimento se deu através de diálogo entre
pesquisador e participantes, na qual cada um trouxe para o espaço coletivo (oficinas
de produção) elementos novos a partir de suas experiências, saberes, fragilidades e
potencialidades do atuar como conselheiro de saúde. Este processo reflexivo possibilitou
identificar uma problemática no espaço de atuação dos conselheiros de saúde, e a partir
desta propor uma possibilidade de mudança, neste caso, a atualização da Lei Ordinária do
Conselho Municipal de Saúde. Ainda, o tema da pesquisa emergiu a partir de uma vivência do
pesquisador com o cenário de estudo (conselho municipal de saúde). Desse modo, revelando
uma das principais características da PCA, em que as necessidades devem emergir da prática,
reconhecida pelos profissionais e usuários do campo da pesquisa e ser desenvolvida no
mesmo ambiente da prática. Em relação ao processo metodológico, os achados nos revelam
que durante o processo de investigação existe uma constante interação entre a prática
assistencial com o propósito de encontrar possibilidade de solucionar alguma problemática,
realizar mudanças e as incorporá-las no contexto investigado. No que tange a atuação do
pesquisador, este assume um compromisso com a construção de um conhecimento novo
para a renovação de práticas no contexto estudado. É preciso respeitar o processo de ter
momentos de aproximação com a prática, afastamento, para refletir sobre os dados e o
referencial teórico, e a convergência desses dados com a prática novamente, o que configura
a fase da interpretação da PCA. Este é um dos desafios a ser enfrentado pelo pesquisador
ao utilizar-se dessa metodologia, uma vez que precisa criar/possuir vínculo com o objeto
de estudo, contudo, sem induzir os resultados e sem fugir dos objetivos da pesquisa. Outro
ponto a ser destacado no intuito de garantir o rigor científico nesta metodologia é a validação
dos dados e avaliação dos resultados da pesquisa com os sujeitos investigado. Neste estudo
o momento de validação de dados se deu no início de cada oficina, envolvendo todos os
participantes, possibilitando contemplações e adequações. Do mesmo modo, a avaliação da
pesquisa se deu na última oficina e em uma reunião ordinária do conselho de saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral a PCA oportunizou a combinação de diferentes estratégias, a identificação
da realidade investigada, o diálogo, a interação, a reflexão sobre as necessidades, fragilidades
e potencialidades do Conselho e dos conselheiros, respeitando as individualidades na
construção do conhecimento coletivo. Evidencia-se a importante contribuição da PCA na
articulação da teoria e prática, o que representa um desafio para os profissionais da saúde,
em especial da enfermagem. Além do mais, iniciativas como esta contribuem para que a
atuação da enfermagem esteja pautada na cientificidade e segurança da prática prestada.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Convergente Assistencial. Enfermagem. Pesquisa em enfermagem. Conselhos de
saúde.

PESQUISA-AÇÃO COMO CAMINHO DE MOBILIZAÇÃO A
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: A REALIDADE DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS DE SAÚDE
Violeta Campolina Fernandes (Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, Botucatu, SP, Brasil), Regina Stella
Spagnuolo (Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 1240

INTRODUÇÃO
No Brasil, participação da comunidade é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo entendida como instrumento para fomentar o capital social, fortalecer a democracia e
ampliar a cidadania. O presente estudo insere-se no contexto da participação de conselheiros
de saúde e no fortalecimento de suas práticas, uma vez que há fatores impeditivos para
uma efetiva participação: problemas políticos, econômicos, sociais e culturais. Sendo assim,
a educação seria um caminho para transformação da realidade dos conselheiros, sendo esta
entendida como uma ação para a autonomia destes, por meio de um processo contínuo
e participativo. Dessa forma, a questão provocadora é: A pesquisa-ação pode melhorar a
participação comunitária de conselheiros de saúde por meio de intervenções educativas
na realidade vivida por eles? Assim, torna-se fundamental desencadear processos de
capacitações que possibilitem, além do entendimento da estrutura e funcionamento do
SUS, uma compreensão ampliada do campo da saúde e do papel dos conselheiros.
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OBJETIVOS
Capacitar conselheiros municipais de saúde por meio de oficinas de sensibilização a fim de
melhorar a participação da comunidade.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de doutorado, apoiado na pesquisa-ação e multi métodos: oficinas de
sensibilização, observação participante e grupo focal acerca da capacitação de conselheiros
municipais de saúde de um município de grande porte do interior do Estado de São Paulo. A
coleta de dados se deu no período de dezembro de 2016 à maio de 2017. Foram realizadas
análises documentais sobre características do município e do conselho, bem como oficinas
de sensibilização. Ao final de cada oficina utilizou-se mapa conceitual como estratégia de
acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos conselheiros. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Medicina de
Botucatu – UNESP sob número 1.578.025/2016 e possui financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2016/19711-2).
RESULTADOS
O Conselho Municipal de Saúde estudado é composto por 32 membros titulares e 32
membros suplentes, distribuídos entre as seguintes categorias: 50% usuários; 25% de
trabalhadores da área da saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços
privados conveniados. O primeiro momento de planejamento das oficinas foi precedido
pela análise aos documentos do município e do conselho. O segundo momento ocorreu
com apresentação do pesquisador e o projeto de pesquisa em reunião do conselho para
os conselheiros. Dessa forma, o município contou com a realização de quatro oficinais de
sensibilização, com média de 9 participantes em cada uma e duração de 2 horas, cujas técnicas
de abordagem utilizadas foram metodologias ativas e interativas. A idade dos participantes
variou entre 22 e 67 anos. Quanto ao sexo, 80% dos participantes eram do sexo feminino e
20% do masculino. Quanto à escolaridade, 33,33% possuíam pós-graduação, 26,66% ensino
superior complete, 26,66% ensino médio complete e 13,33% ensino fundamental completo.
Em relação à representatividade no conselho, 60% representam os usuários dos serviços
de saúde, 13,33% os trabalhadores, 20% os prestadores de serviço e 6,66% os gestores. Os
conselheiros escolheram os seguintes temas das oficinas:
1) Organização e funcionamento do sistema de saúde, com destaque para: falta de
médicos e medicamentos na rede municipal, população desconhece o conceito de
território dentro da Estratégia Saúde da Família e desconhecimento da rede de atenção
à saúde. Em seguida, distribuiu-se uma situação vivencial intitulada “Organização e
funcionamento do sistema de assistência” com roda de conversa sobre o tema. Aplicouse o mapa conceitual que materializou o conhecimento: os problemas de saúde da
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população envolvem os usuários, a equipe multiprofissional e o governo.
2) Planejamento em saúde: orçamento e financiamento: os conselheiros participaram de
dinâmica de grupo em que descreveram em folha de papel o orçamento familiar mensal.
Conselheiros voluntários apresentaram os orçamentos de forma a fomentar debates em
torno do orçamento privado e orçamento público. Posteriormente, escreveram em folha
de papel, como gostariam de estar nos próximos quatro anos. Esse exercício teve por
finalidade refletir sobre o processo de planejamento da gestão e ao final aplicou-se o
mapa conceitual que materializou o conhecimento do dia.
3) O controle das políticas e ações do SUS: mecanismos de acompanhamento, avaliação
e fiscalização: realizou-se exposição dialogada sobre os relatórios de gestão e prestação
de contas, evidenciando a função controladora do conselho. Após, discutiu-se um texto
sobre aprovação do Relatório de Gestão de um conselho fictício e aplicou-se o mapa
conceitual que materializou o conhecimento: o relatório de gestão é de conhecimento
público, sendo importante e fundamental para o acompanhamento do trabalho da
gestão. Contém informações sobre o andamento da administração pública, capaz de
esclarecer a população sobre avanços obtidos, dificuldades e iniciativas que devem ser
desencadeadas. Suas informações precisam ser detalhadas, verdadeiras e divulgadas com
transparência. Além disso, é necessário que o conselho aprove o relatório, para melhor
exercício do controle social.
4) Principais funções do conselheiro: apresentou-se estudo dirigido que versou sobre a
participação e controle social onde refletiu-se sobre as competências assumidas pelos
conselhos, bem como seus deveres. Realizou-se exposição dialogada sobre a diretriz
da Participação da Comunidade e o papel do conselheiro e desenvolveram os mapas
conceituais individuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As oficinas foram importantes para motivar a participação dos conselheiros nos espaços
coletivos, pois proporcionou melhoria do conhecimento acerca dos temas trabalhados
oferecendo segurança e empoderamento dos mesmos. Observou-se que o espaço dialógico
e a troca de saberes permitiram a interação entre os participantes, expressão de vivências e
desmitificação de ideias/conceitos acerca dos temas debatidos. Esta pesquisa colaborou para
o avanço da ciência fomentando a criação de novos saberes acerca de temas importantes
do campo da saúde e instigou o interesse dos participantes em aprimorar a participação em
espaços de discussões transformando a realidade desse conselho e seus conselheiros.
PALAVRAS-CHAVE
Conselhos de Saúde; Participação Comunitária; Participação Social; Saúde Pública; Sistema
Único de Saúde.
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UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL
MARCO DE LA ATENCION PRIMÁRIA SOCIAL: “GOBIERNO PARA TI”
Natalia Sánchez Palacio (Universidad de Caldas, Colômbia), Juan Alejandro Holguín Zuluaga (Universidad de
Caldas, Colômbia), Jhonatan Stiven Tamayo Ortiz (Universidad de Caldas, Colômbia)

ID: 2834

INTRODUÇÃO
La participación social es una estrategia en la cual la comunidad puede ejercer su derecho de
libre intervención y control sobre la toma de decisiones y acciones políticas como parte de un
privilegio de capital social, además de constituirse en una herramienta útil e indispensable
para que los gobiernos puedan evaluar sus capacidades gerenciales y a su vez, conocer y
compartir la responsabilidad de las necesidades de la población (1). A nivel nacional con
la ley 1438 de 2011 se incluye la participación social como uno de los componentes de
la Atención Primaria en Salud (APS), siendo ésta de vital importancia para la elaboración
de planes de salud, rutas de atención familiar, búsqueda de alternativas o soluciones
y el fortalecimiento de los activos comunitarios (2). Teniendo en cuenta lo anterior, en el
municipio de Villamaría (Caldas- Colombia) surge la iniciativa de “Gobierno Para Ti” como una
estrategia de visibilización de la administración y acercamiento a la comunidad, donde la
participación ciudadana constituye un valor fundamental de alto impacto en la construcción
de pequeños planes de prosperidad social y mejoramiento de los determinantes sociales.
OBJETIVOS
Como objetivo se propone presentar resultados parciales de la sistematización de la
experiencia de “Gobierno Para Ti” como una estrategia de participación social comunitaria
en el marco del “Modelo Integral de Atención Primaria Social en el municipio de Villamaría,
Caldas”.
MÉTODO
Se abordó una metodología de Investigación Acción Participación –IAP- a través de la
sistematización de experiencias desde una perspectiva crítica. La estrategia se desarrolló
en 4 etapas. En la etapa I se realizó la planeación y las avanzadas en cada uno de los barrios,
previo al encuentro con el equipo de gobierno. En la etapa II, se dio inicio a la estrategia
“Gobierno Para Ti” en el municipio de Villamaría (Caldas- Colombia). En la etapa III se hizo
seguimiento a los compromisos con la comunidad. En la etapa IV se realizó la sistematización
de la experiencia bajo los lineamientos de Paulo Freire (3), lo que precisó de una lectura y
escritura reflexiva de las actas y diarios de campo de los encuentros. Esta estrategia inició el
1 de Julio de 2017, hasta la actualidad (4).
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RESULTADOS
Se realizó la estrategia “Gobierno Para Ti” en 15 barrios vulnerados del municipio de
Villamaría, entre ellos: Turín, CRC, Villa Juanita, Gerardo Arias Mejía, Polideportivo, Palmar,
Altos de Monserrate, Altos de la Virgen, Pradera, Floresta, Floresta II, Nuevos horizontes,
Jorge Eliécer Gaitán y Sector Media Torta. Con ello, se pudo evidenciar la importancia que
para las comunidades tienen los Determinantes Sociales intermedios para el “Buen vivir”. Los
habitantes expresaron las problemáticas y necesidades, entre las que se destacan aspectos
tales como condiciones de infraestructura, situaciones que generan riesgos colectivos, rutas
de acceso vial, alcantarillado, asuntos referentes a la seguridad y acompañamiento policial,
acceso, oportunidad y calidad en lo referente a los servicios de salud, recolección de desechos,
adecuación de espacios públicos de sana diversión (parques) y escenarios deportivos. Preocupa
y llama la atención el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y adolescentes que
afectan la tranquilidad y seguridad de los barrios. En cuanto a las problemáticas individuales
se resaltan en primer lugar las relacionadas con las viviendas, la atención a los niños, jóvenes
y adultos mayores y en segundo lugar, “el techo”, es decir tener un lugar donde vivir, que para
las personas es una categoría importante que genera la mayor preocupación y al tenerla, la
mayor seguridad para los sujetos y sus familias. Cabe resaltar el significado que el territorio
tiene para la comunidad, entendiéndolo como aquel “espacio vivo organizado a través de las
prácticas sociales que le dan forma, el cual emerge como una co-construcción social derivada
de la cultura que como constructo societal representa y reconfigura las prácticas de los grupos
humanos, permitiendo rastrear en su seno la historicidad de las luchas por la equidad y la
salud a través del uso del Modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS)” (5)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las estrategias de participación comunitaria precisan del acompañamiento de un equipo
interdisciplinar que sea consciente de la importancia de mejorar los determinantes sociales
y en consecuencia mejorar la VIDA, entendiéndose esta como fenómeno. La gobernanza
entendida como la interacción y concertación entre gobernantes y gobernados busca generar
oportunidades y soluciones a los problemas comunes. Con el análisis de la información se
puede afirmar que contar con el acompañamiento estatal en estos espacios de interacción
brinda tranquilidad a la comunidad al obtener respuestas frente a lo que consideran que es
necesario e importante para el bienestar de la población. La estrategia de “Gobierno para Ti”
en el marco de la Atención Primaria social, se configura en un espacio dinámico de interacción
en el cual se articulan las fuerzas vivas de la comunidad en alianza con las respuestas estatales
y donde se co - construye colectivamente sin olvidar los referentes culturales.
REFERÊNCIAS
1. Carrillo J, López L. Participación social en salud en la atención primaria en Bogotá: voces de
mujeres. Rev. Gerenc. Polit. Salud. 2014; 13 (26): 144-157. Disponible en: http://www.scielo.

VOLTAR AO ÍNDICE

602 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Democracia, Participação e Controle
Social na Saúde

org.co/pdf/rgps/v13n26/v13n26a11.pdf
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Bogotá: para la muestra un botón. Rev. Gerenc. Polit. Salud. 2009; 8 (16): 153-164. Disponible
en: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/1898/14680
3. Freire P. La sistematización de experiencias: un método para impulsar procesos
emancipadores. Sistema nacional de imprentas. Caracas. Seri N° 1; 2010.
4. Sánchez A. El artículo sistematización de experiencias: construcción de sentido desde una
perspectiva crítica. Revista Virtual Universidad Católica del Norte. 2010; 29: 1-7.
5. Montes C, et al. Determinantes Sociales En Salud: Construcción De Conocimiento A Través
De La Cartografia Social. Rev Signos Fónicos. 2015; 1(3): 115 – 188. Disponible en: http://
revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/CDH/article/view/1888/908
PALAVRAS-CHAVE
Participación Social, sistematización de experiencias, programas de gobierno, salud pública
(Fuente: DeCS, BIREME).

URUGUAY: PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA NACIONAL
INTEGRADO DE SALUD UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
DESDE LA MIRADA DE SUS PROTAGONISTAS
Pablo Anzalone (Instituto de Formación Sindical de la Federación Uruguaya de la Salud, Uruguai)

ID: 1416

INTRODUÇÃO
El Sistema Nacional Integrado de Salud es un cambio estructural en Uruguay. Antecedentes,
orígenes y definiciones fundacionales. Las organizaciones sociales fueron fundamentales en
su creación. Los grandes ejes de transformación fueron Cambios del Modelo de Atención, de
Gestión y de Financiación.
La participación social implica una concepción de salud. Es el empoderamiento de fuerzas
sociales e involucramiento comunitario para enfrentar los problemas de salud y sus
determinantes. La participación social es estrategia de cambio en un sistema cuyo poder
está fuertemente concentrado en el empresarismo y algunos grupos médicos. Por eso se
definieron diseños para empoderar a dos actores, usuarios y trabajadores, históricamente
marginados.
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Constatamos distintos niveles de participación en la base comunitaria, la conducción
territorial y la conducción nacional del SNIS. Existe en la Junta Nacional de Salud, Juntas
Departamentales de Salud (JUDESAS), Juntas Locales de Salud, Consejos Asesores. También
en Redes de salud , Asambleas, Cabildos.
OBJETIVOS
Objetivo general: Contribuir a la identificación de procesos que fortalezcan la participación
social en salud de usuarios y trabajadores, tanto en los ámbitos del SNIS como en las
organizaciones sociales, en el contexto latinoamericano y nacional de luchas por mayor
protección social y democratización de la sociedad y el Estado.
MÉTODO
El paradigma comprensivista y la estrategia cualitativa son los más adecuados para dar cuenta
de las características y complejidad de este objeto de estudio. La estrategia es cualitativa,
utilizando diversas técnicas de investigación: entrevistas en profundidad a referentes
relevantes de las organizaciones sociales, entrevistas semi-estructuradas a representantes
de trabajadores y usuarios en ámbitos locales del SNIS y observación-participante en
actividades abiertas, asambleas, cabildos, talleres, de dichos movimientos.
Se realizó en primer lugar una caracterización de los procesos latinoamericanos en el siglo
XXI y una contextualización del Uruguay, con su evolución socioeconómica reciente y
las reformas estructurales encaminadas desde el 2005. En otros capítulos se plantean los
grandes ejes del SNIS, los ámbitos institucionales de la participación social definidos por
leyes o decretos y se recogen a través de entrevistas las percepciones de los actores sociales
sobre los mismos. También la observación participante de asambleas de salud, rendición
de cuentas pública y trabajo en Redes. En los últimos capítulos se sacan conclusiones y se
analizan distintos escenarios posibles para la participación social. Ordenamos la información
de las entrevistas en cuatro variables :
a) Regularidad, funcionamiento, posicionamientos de actores.
b) Temáticas tratadas, información, discusión, resolución adecuadas y seguimiento de
los temas.
c) Capacidad de propuesta de los actores sociales e impulso a formas de participación
más amplias de la comunidad . d)Análisis del funcionamiento de las Judesas.
RESULTADOS
Como conclusiones, si tomamos como indicadores la creación de ámbitos de participación
social y la evolución de los actores sociales, la presente investigación demuestra que los
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avances han sido claros. Sin que esta afirmación deje de lado las duras críticas que los
movimientos sociales hacen de su desarrollo. Surge de la investigación que los ámbitos
y modalidades de participación social del SNIS son insuficientes para una perspectiva de
avance del sistema. Destaca la ausencia de diagnósticos locales participativos, definición
de problemas prioritarios y líneas de acción conjuntas hacia ellos. Se perciben dificultades,
faltan estrategias para realizar evaluaciones colectivas, corrigiendo errores o impulsando
nuevas iniciativas. Existen factores culturales y políticos que operan en ambos sentidos.
Hubo cambios importantes en 2017/2018 y la investigación aportó a esas transformaciones.
Se realizó un Diálogo Nacional de Salud y se creó un Frente Social de Salud con acuerdos
programáticos entre el movimiento obrero (PITCNT, FUS, FFSSP), Sindicato Médico,
Movimientos de Usuarios, Organización Nacional de Jubilados. Presentaron publicamente
su plataforma, con movilización multitudinaria, acto central y cuatro encuentros en distintas
ciudades, reclamando más profundización y participación. Mientras la derecha realiza
duros ataques al SNIS, se lanza una movilización política del Frente Amplio y el presidente
Tabaré Vazquez decide promover una 2da generación de reformas en salud. Fortalecer la
participación social es uno de sus ejes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
DESAFIOS ACTUALES y PARTICIPACIÓN SOCIAL: La democratización de las políticas de salud
es un nudo crítico. Los Objetivos Sanitarios Nacionales y Planes de Acción interinstitucionales
e intersectoriales son otro. La movilización popular debe verse como un factor de cambio.
Las dimensiones de la participación social en salud, se vinculan al conjunto de luchas
democratizadoras de la sociedad y del Estado, nueva agenda de derechos, movilizaciones
feministas, luchas obreras y populares.
Coyuntura regional. Situación en Uruguay Necesitamos una mirada crítica y autocrítica
de los procesos latinoamericanos. Existe una pugna entre proyectos de sociedad que se
traduce en muchos campos, una verdadera confrontación por lo público, una gran lucha
por la hegemonía con resultados variados.
Formas de hacer política y hegemonía La reducción de la política al Estado determina roles
restringidos a los ciudadanos: elegir gobernantes cada cinco años. Durante el resto del tiempo
son espectadores conformes o críticos de lo que hace el gobierno y las fuerzas sociales se
limitan a sus reivindicaciones específicas. Por otro lado en esta década se crearon formas
de participación social, consulta, negociación, proposición, representación, que abrieron
las políticas públicas a la intervención de diversos actores sociales. Estas experiencias
permitieron, en algunos casos, la recuperación de la política como práctica colectiva sobre
los problemas de la sociedad.
¿Hasta qué punto se modificaron estructuras de poder en áreas claves como la salud? Las
visiones que reducen las respuestas a blanco o negro, amputan la riqueza de estos procesos.
Por eso importa la investigación empírica junto al debate teórico. Democratizar el Estado y la
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sociedad son cuestiones interdependientes. Ambas dimensiones están comprendidas como
democratización de la política. Las políticas públicas pueden ser mucho más que meras
decisiones gubernamentales, si se desarrolla una construcción compartida por distintos
actores. Esa es una garantía de defensa y profundización de los avances sociales.
PALAVRAS-CHAVE
Participación social, democratización en salud, SNIS Uruguay, Hegemonía, Políticas, Usuarios
y trabajadores de la salud

ESTIMATIVA RÁPIDA PARTICIPATIVA COMO FERRAMENTA PARA
FORMAÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Maria Clara Henrique Moreira Geraldo (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Loiziany de Oliveira da Conceição (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Lucas Fernandes Gonçalves (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Milena Lopes de Sá Maciel (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Mary Ann Menezes Freire (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, Rj,
Brasil), Felipe Tavares Souza (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - SMS RJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 2563

INTRODUÇÃO
Relato de experiência a partir de um estudo desenvolvido na disciplina de Atenção e
Gerência da Saúde Coletiva do Sistema Único de Saúde de um Curso de Graduação em
Enfermagem utilizando o método de Estimativa Rápida Participativa (ERP). A ERP constituise de um método colaborativo para identificar necessidades de saúde de grupos distintos
pertencentes a um território a partir da própria população. Profissionais e gestores dos
serviços de saúde podem, através dessa ferramenta, ampliar seus conhecimentos acerca da
situação do território, perpassando por determinantes e condicionantes sociais e de saúde,
marcada por vivacidades e constantes alterações. Esse relato de experiência buscou, então,
apresentar os impactos e novos olhares proporcionados através desta metodologia de
estudo para a formação em saúde e a produção de cuidados.
OBJETIVOS
Discutir a experiência do uso da Estimativa Rápida Participativa como ferramenta na
formação em saúde, buscando uma visão ampla do território e de sua população e suas
contribuições para a formação em saúde e o olhar além da produção de cuidado.
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DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um relato de experiência, descritivo, de análise situacional. Para tal, utilizou-se como
estratégia de coleta de dados a Estimativa Rápida Participativa através da busca nas bases de
dados; imersão no território e no serviço de saúde; e conversas sociais com trabalhadores de
saúde (Agentes Comunitários em Saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde). A
ERP apoia-se em três princípios, sendo estes: a coleta de dados que forem necessários; a coleta
de informações que reflitam as condições locais e as situações específicas; e o envolvimento da
comunidade na definição de seus próprios problemas e busca de soluções. Foram coletados
dados populacionais, de saúde, sociais, econômicos e específicos de um Centro Municipal
de Saúde (CMS) localizado no município do Rio de Janeiro/RJ, através das bases públicas da
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. As informações buscaram uma visão objetiva no estudo,
e foram complementadas pelas percepções subjetivas ao longo da imersão no território;
percepções essas que indicadores de saúde e sociais não contemplam na sua totalidade.
Explorou-se a observação dos diversos atores sociais que compõem o território vivo, em
constante movimento e suas subjetividades simbolizadas no cotidiano das ruas e relações
sociais. O diálogo, através da escuta e observação, permitiram a troca de conhecimentos,
saberes e experiências. A conversa social, tendo o diálogo como ferramenta principal,
possibilitou ao pesquisador uma aproximação da cultura, rotina e realidade de um grupo
específico. Evidenciou um olhar voltado para as vivências e costumes do grupo, oportunizando
o aprofundamento e reflexão do assunto explorado e do seu estilo de vida. Dessa maneira, ao
articular os dados objetivos com as percepções de quem pertence ao território vivo foi possível
identificar os impactos das políticas públicas institucionalizadas no cotidiano dos trabalhadores
dos serviços de saúde e dos habitantes do território. Utilizando destas ferramentas, o estudo
salientou: as dificuldade da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 nos processos
de trabalho, com expressivo impacto na dinâmica da oferta e procura de serviços para a
população adscrita, ainda em longo processo de adaptação da gestão, dos profissionais da
unidade e da população; os fluxos não institucionalizados dos cidadãos entre os territórios,
demandando atendimento em áreas que não abrangem seus território; significado real, pelos
trabalhadores de saúde, das alterações de área de abrangência e formação de equipes, na PNAB
de 2017. Desta maneira, a experiência de construir um trabalho utilizando a ERP proporcionou
um olhar para além da saúde; contemplando os valores e significados dados por quem vive o
sistema de saúde, como trabalhadores e usuários. Os dados objetivos serviram de base para
ilustrar a situação na qual o território se encontra. Entretanto, tratando-se de um território
vivo constituído de subjetividades e de pessoas com visões, cultura, história e percepções, a
ERP destaca a participação desses atores. Aguça um olhar para a saúde e para produção de
cuidados, enquanto futuros trabalhadores de saúde, valorizando o encontro entre os atores
sociais e as particularidades de um grupo que compartilha e troca constantemente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletindo sobre a formação de futuros trabalhadores de saúde que vão precisar enfrentar e
confrontar não só indicadores de saúde, dados estatísticos, políticas públicas institucionalizadas;
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mas, também, vão de frente ao encontro, ao cuidado, a realidade do território vivo que estará
trabalhando, é imprescindível a experiência como a proporcionada pela Estimativa Rápida
Participativa a fim de explorar a reflexão dos mesmos para as possíveis situações e realidades que
irão lidar. Os problemas e desafios valorizados nas conversas sociais evidenciam os entraves na
aplicabilidade da política, valorização que não ganha destaque quando tratamos apenas de dados
objetivos e indicares. O olhar a realidade e o “escutar” devem ser premissas dos profissionais de
saúde e o exercício para esse encontro deve ser encorajado nas academias, durante sua formação.
Uma tentativa de aproximar os futuros trabalhadores para o encontro inesperado e real.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde; Políticas Públicas; Diagnóstico da Situação de Saúde.

PERSPECTIVA DO USUÁRIO: POR UMA GENEALOGIA DO TERMO
SOB A ÓTICA DA INTEGRALIDADE
Thaís Jeronimo Vidal (IMS - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Felipe Dutra Asensi (IMS - UERJ, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Roseni Pinheiro (IMS - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1338

INTRODUÇÃO
Quase trinta anos depois da criação do SUS, apesar do avanço democrático que pôde ser
notado com o surgimento de espaços de luta (institucionalizados e não institucionalizados),
ainda não se percebe a efetivação do direito a falar e ser ouvido do usuário de saúde,
que permanece à margem das decisões. Da mesma forma, diversos estudos, apesar de
apontarem para a centralidade do usuário, permanecem enxergando esse o usuário como
agente passivo do sistema, (MARTINS E PINHEIRO, 2011). Consideram, na maior parte das
vezes, que esse usuário é determinado e ignoram a influência das suas relações sociais na
forma como as ações em saúde são estabelecidas e como os próprios determinantes sociais
são constituídos.
OBJETIVOS
Dentro desse contexto, esse texto se propôs a discutir como os estudos em saúde voltados
para a centralidade do usuário vem ressignificando esse usuário e a pensar, a partir daí, a
importância da perspectiva do usuário na oferta dos serviços em saúde.

VOLTAR AO ÍNDICE

608 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Democracia, Participação e Controle
Social na Saúde

DESENVOLVIMENTO
Silva Junior et al. (2016) destaca que a dimensão perspectiva do usuário ainda não possui
definição formal. Alguns sociólogos que atuam no campo da saúde apontam para a
importância do usuário ao discutirem qualidade de serviços públicos. Serapioni (1999)
ocupou-se de discutir aspectos que, segundo ele, seriam fundamentais para superar uma
polarização existente entre a perspectiva dos usuários e dos profissionais de saúde que
dificultaria o atingimento dessa suposta qualidade. O autor resgata obras pioneiras para se
pensar o usuário. Uma delas, “A representação do eu na vida cotidiana” de Erving Goffman,
introduz a categoria de ‘não-pessoa’ como sendo aqueles sujeitos que, apesar de serem
tratados em sua presença, sofrem um processo de despersonalização que faz com que eles
sejam olhados, mas não vistos, ou seja, tratados como se ali não estivessem (GOFFMAN,
1969 apud SERAPIONI, 1999). Nesse trabalho, Goffman defende a ideia de que o homem em
sociedade sempre utiliza formas de representação, ainda que de maneira inconsciente, para
se mostrar ao outro. Em 1956, o autor já apontava para a importância das relações sociais na
construção desse sujeito: “(...) o papel que um indivíduo desempenha é talhado de acordo
com os outros papéis desempenhados pelos outros presentes (...)” (GOFFMAN, 1985, p.9).
Isto é, ocorrem interações na vida real, tal qual ocorrem no palco, que irão alterar o rumo das
ações, sendo, portanto, fundamental que essas relações sejam consideradas. Esse ponto,
de certa forma, é atualmente defendido dentro da ideia de Redes Sociais. Ainda na década
de sessenta, outros sociólogos, também resgatados por Serapioni (1999), já denunciavam
o fato de que os serviços públicos estavam, muitas vezes, voltados para sua própria
organização, sendo, na prática, insensíveis aos usuários (ETZIONI, 1967; BLAU 1965 apud
SERAPIONI, 1999). Apesar dessas discussões no campo das ciências sociais já apontarem,
a partir de abordagens distintas, a importância de se olhar para o usuário, tal qual para as
relações que este usuário estabelece com o outro e com o mundo, estudos indicam que o
marco dessa discussão, na saúde, é a década de 1980, quando Donabedian consolida os
seus estudos sobre qualidade no âmbito dos serviços de saúde. Donabedian (1990) defende
que a avaliação da qualidade em saúde deve considerar os três componentes que o cuidado
em saúde envolve: atenção técnica, relacionamento interpessoal e o ambiente em que esse
cuidado é prestado, considerando ainda características como cultura e disponibilidade de
recursos. Para ele, essas características alteram as preferências e crenças pessoais, o que
faz com que a percepção de qualidade seja alterada e, com isso traz a necessidade de se
modificar a forma como esta é analisada (DONABEDIAN, 1990). Sarapioni menciona em seu
trabalho que o aumento no interesse do estudo da qualidade sob a perspectiva do usuário
teria aumentado, principalmente, como consequência de uma necessidade dos governos
de otimizarem a utilização de recursos financeiros, reduzindo despesas a fim de se superar
uma crise fiscal do Estado e, ainda, diminuir reclamações judiciais custosas provenientes da
prestação de um “mau serviço” (SERAPIONI, 1999). A literatura internacional, nesse mesmo
sentido, parece, de fato, colocar sobre o termo usuário uma carga econômica ao utilizar
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palavras como client, costumer e consumer, típicas do setor privado. Por isso, muitas vezes,
considera-se, equivocadamente, que o papel do usuário dentro dos serviços de saúde é similar
ao que ele exerce no mercado de outros serviços e de produtos. A adoção do termo usuário
tenta assumir que o sujeito que utiliza serviços de saúde é mais do que um ser paciente
ou um mero consumidor, incorporando noções de cidadania e direito social (ESPERIDÃO E
TRAD, 2006). No Brasil, Esperidão e Trad (2006) destacam que os estudos de satisfação pela
perspectiva do usuário se desenvolveram, sobretudo na década de 1990, quando houve
um fortalecimento do controle social do SUS que representou uma maior participação da
comunidade no planejamento e avaliação em saúde. As autoras concentram-se na análise
do termo satisfação do usuário, indicando a polissemia conceitual e escassa teorização
existente sobre o tema. Dentre os diversos aspectos levantados e discutidos, apontam que
uma das funções mencionadas pelos autores para os estudos de satisfação do usuário “é a
de oferecer uma avaliação dos serviços prestados na perspectiva dos usuários” (ESPERIDÃO
E TRAD, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de uma série de estudos tratarem do usuário e da importância de modelos assistenciais
e avaliativos centrados nele, ainda permanecem lacunas no entendimento do próprio
conceito de usuário, assim como este segue associado apenas à ideia de satisfação. Mesmo
com as dificuldades teóricas que permeiam esse assunto, a construção desse texto permitiu
que se caminhasse em direção à genealogia do termo. Foi possível sinalizar a necessidade de
superar visões simplistas funcionais e individualistas e inserir nos estudos, o reconhecimento
desse usuário como sujeito ativo, membro de uma rede. Além do reconhecimento desse
usuário pelos profissionais de saúde e acadêmicos, é necessário que se permita que esse
usuário se enxergue como ator central nas ações em saúde. Segue sendo um desafio pensar
novos instrumentos metodológicos que possibilitem, efetivamente, que se pense o usuário
a partir do próprio usuário.
PALAVRAS-CHAVE
Usuário, paciente, perspectiva do usuário, participação social
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PRODUÇÃO DE CUIDADO OU CONTROLE DE CORPOS? RELATO
DE EXPERIÊNCIA EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,
RJ, BRASIL
Maria Clara Henrique Moreira Geraldo (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/Unirio, Rio de Janeiro, Rj,
Brasil), Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ Unirio, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Mary Ann Menezes Freire (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 1710

INTRODUÇÃO
Este relato de experiência nasceu a partir da imersão, durante estágio curricular do Curso de
Graduação em Enfermagem, em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS), localizada
na Área Programática 5.1, zona oeste do município do RJ. Viver o cotidiano real da produção
do cuidado em saúde nos revela, dentre muitas coisas, a tensão entre controle versus
cuidado, e o estreito limite entre a frieza dos indicadores e o calor das vidas que pulsam
em um território marcado por muitas vulnerabilidades. A APS possibilita o fortalecimento
de ações voltadas às mulheres, principalmente as historicamente excluídas, respeitando
a diversidade, promovendo sua autonomia e participação na construção de projetos de
cuidados. Todavia, a participação popular, ainda que asseguradas na Constituição e nas Leis
Orgânicas da Saúde (8.080/90 e 8.142/90), encontra objeções na sua efetivação. A autonomia
e participação na sua própria saúde ainda são desafios para as(os) usuárias(os) do Sistema
Único de Saúde (SUS), principalmente em um território vulnerável.
OBJETIVOS
Discutir a autonomia e participação popular dos usuários da atenção básica em um território
de vulnerabilidades sociais adscrito à uma unidade básica de saúde no município do Rio de
Janeiro/RJ.
DESENVOLVIMENTO
A participação popular no SUS é uma conquista de movimentos sociais feito por categorias,
organizações e classes populares, ocorridos durante a década de 1980, culminando na criação
do sistema de saúde brasileiro. Consideramos participação em saúde não só a institucionalizada
em leis, e expressa pelos Conselhos Locais, Municipais e Estaduais; e nas Conferências de Saúde.
Considera-se também a não institucionalizada, ocorrendo em toda e qualquer atividade e
cenário de saúde, como individuais/assistenciais e coletivas/educativas. Esse movimento levanta
a bandeira da democracia e direito de coparticipar na construção de políticas públicas e discutir
sobre o sistema, além de articular junto aos trabalhadores de saúde a construção de projetos
de cuidados. Tal direito ainda encontra dificuldades na sua implementação, principalmente
em territórios onde os indicadores de saúde demonstram desafios para a Atenção Primária.
Esses desafios se traduzem, no território vivenciado, como: elevado número de gestações na
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adolescência e/ou não planejadas, infecções sexualmente transmissíveis, violência de gênero,
violência urbana, uso abusivo de álcool e outras drogas, doenças crônicas não transmissíveis,
doenças respiratórias e/ou cardiovasculares, entre outras. Além de questões que expõem a
fragilidade de políticas públicas sociais, tais como: educação, segurança e trabalho. Burocracia
do SUS; precarização do trabalho; relação autoritária entre gestor e trabalhador; e um modelo de
saúde conservador e biomédico são uns dos entraves na construção de práticas emancipatórias
à luz da perspectiva da educação popular e, por conseguinte, da participação comunitária,
bem como da co-construção de cuidados. No Brasil, recentes retrocessos, como a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017, também comprometem a longitudinalidade e
universalidade do cuidado com a redução da carga horária de algumas categorias profissionais,
a redução e limitação na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e até a alteração
da configuração das equipes, comprometendo o vínculo entre usuários e trabalhadores. Tratase do relato de experiência através da descrição dos seguintes passos: descrição da atividade
desenvolvida, identificação do grupo da população e reflexão sobre a prática vivenciada. Nesse
sentido, a experiência em questão aborda a saúde da mulher na perspectiva do planejamento
reprodutivo, evidenciando o embate entre o querer da usuária e o controle do trabalhador
de saúde frente aos indicadores do território pertencente a sua equipe de saúde da família.
A usuária, 18 anos, em consulta de enfermagem, realizava exames citológicos de rotina e
relatou não querer fazer uso de anticoncepcional, utilizando outras medidas de contracepção.
Entretanto, apesar de relutância da mesma no início, o profissional de saúde sugeriu, convenceu
e prescreveu o uso de anticoncepcional. Tal prática profissional trouxe as seguintes reflexões: a
APS preconiza o acolhimento com escuta ativa e qualificada, onde o cidadão possa levantar
suas demandas e o profissional possa ouvir e analisá-las, buscando os melhores fluxos para
resolutividade das necessidades em saúde. Considera-se, desse modo, o acolhimento como
uma postura ético-política dos trabalhadores, estabelecendo vínculo de cuidado e respeito
à autonomia das usuárias, objetivando elevar o protagonismo dos sujeitos no processo de
produção de saúde e a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuárias. A
postura do trabalhador de saúde, na experiência relatada, abre discussão sobre um território
com sujeitos em situação de vulnerabilidade e a tentativa de controle do profissional frente ao
enfrentamento de uma demanda trazida pela usuária. Aqui, tratamos vulnerabilidade como um
fenômeno determinado por uma multiplicidade de fatores. A atenção integral a esses sujeitos
focaliza as demandas e necessidades de diversas ordens que os mesmos valorizam, bem como
as capacidades que cada um possui, e o encontro destes em um contexto de desigualdade
e injustiça social. Na situação relatada, percebe-se que o trabalhador de saúde pré-julgou e/
ou usou de seu julgamento pessoal para a tomada de decisões. Tal julgamento é produto da
vivência profissional no território, estando a frente de uma equipe de saúde da família, lidando
com os indicadores anteriormente citados. A ideia de controle toma forma como uma tentativa
de organização de um “problema social”, nesse caso, gravidez não planejada. Nesse sentido,
entraves como a precarização do trabalho e o ainda modelo biomédico contribuem para uma
postura limitadora, a qual não agregou a participação da pessoa na construção de seu projeto
de cuidados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A democracia e autonomia dos usuários do SUS ainda são frágeis e necessitam de defesa
em pró da sua existência. Uma reflexão sobre as circunstâncias que os profissionais de saúde
encontram-se pode trazer luz para a discussão, ao ponto de também serem ouvidos quanto
às suas demandas. O sujeito social deve ganhar ênfase, sobressair-se da maré dominante
de políticas públicas ineficazes e ser ouvido. Que a sua voz seja uma das, se não a principal,
quando o assunto for seu projeto de cuidados (e de vida). Espera-se com a sistematização deste
relato de experiência trazer para a reflexão e ação na APS a defesa do sujeito social enquanto
protagonista de sua história de vida, que sejam vozes à transformar as práticas profissionais.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Saúde Coletiva; Participação Popular.

UM ESTUDO TEÓRICO-METODOLÓGICO SOBRE CONCEITO DE
SAÚDE NO GOVERNO TEMER (2016-2018)
Carlos Alberto Severo Garcia Garcia JR (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Cesar Augusto Bridi Filho (Faculdade
Integrada de Santa Maria (Fisma), Santa Maria, RS, Brasil), Isadora Esteve Torres (Faculdade Integrada de Santa
Maria (Fisma), Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1578

INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo o conceito de saúde ganha diferentes significados. A ideia de saúde ser a
ausência de doenças tornou-se insuficiente para explicar algo tão complexo, pois a representação
do que é saúde sofre uma variabilidade conforme época, contexto social e local. Assim, não tem
uma concepção idêntica para todas as pessoas (SCLIAR, 2007). A noção de saúde resulta de
determinadas condições sócio históricas, definidas a partir de um jogo de interesses econômicos
entre sujeitos. Essas disputas de recursos econômicos ocultam uma condição de poder. Podendo
derivar nas diferentes formas de acesso da população à serviços de saúde e também na criação
de diferentes dispositivos para a manutenção da mesma. No Brasil, na década de 80, após uma
intensa mobilização social e da reforma sanitária ocorre a 8° Conferência Nacional de Saúde (CNS),
na qual é revisitado o conceito de saúde considerando, antes de tudo, saúde como resultado das
formas de organização social da produção. Nesta ocasião é discutida a partir de uma concepção
de integralidade que abarca as condições concretas de vida como alimentação, renda, trabalho
e também como consequência da forma de produção da sociedade, acarretando desigualdades
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nos padrões de vida (BRASIL, 1986). A 8ª CNS colaborou para alicerçar a construção de um sistema
de saúde que pudesse abranger a ideia de saúde integral e uma democratização dos serviços de
saúde resultando posteriormente na elaboração do SUS.
OBJETIVOS
O presente trabalho pretende analisar qual(is) a(s) concepção(ões) de saúde operam partir
da configuração política brasileira com o “governo Temer” (2016-2018), tendo em vista que
a saúde é permeada pelo contexto político em que a sociedade se organiza e influenciada
por ele na criação de serviços que podem ou não abarcar os direitos e necessidades dos
indivíduos. Especificamente, identificar, a partir de documentos de domínio público oficiais,
tais como, decretos e resoluções normativas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
o(s) conceito(s) referido(s) sobre saúde; analisar a partir de notícias veiculadas a revista
“CartaCapital”, no período de setembro de 2016 até o presente momento (2018), que se
refere ao período de gestão do governo de presidente Michel Temer. As notícias serão
analisadas a partir da perspectiva dos estudos de Michel Foucault sobre biopolítica e dos
estudos de Félix Guattari sobre o Capitalismo Mundial Integrado (CDM).
DESENVOLVIMENTO
Governo Temer foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria um teto para os
gastos públicos por vinte anos, aprovada posteriormente pela câmara dos deputados. A
PEC 241, tinha o intuito de limitar os gastos públicos na saúde e educação, assistência social
e previdência. Considerando que a melhoria na saúde e educação é o elemento básico
para o desenvolvimento do país, mesmo assim, para a Comissão de Assuntos Econômicos
o congelamento de gastos possibilitaria o crescimento econômico a partir do estímulo em
investimentos privados. Mostrando assim o caráter que a PEC 241, junto com seu governo
pretendiam avançar, isto é, o da privatização dos serviços, incluindo os de saúde ocasionando
o desmonte do SUS. Além do alto impacto nos valores que deixarão de ser investido na Saúde
Pública (VIEIRA; BENEVIDES, 2016), em entrevista a CartaCapital, o ex ministro da saúde, José
Gomes Temporão, apontava que não se trata só de números e sim de mortes, pois a decisão do
congresso ocasiona no fechamento de leitos hospitalares, encerramento em serviços de saúde,
na demissão de profissionais, na redução do acesso e na demora dos atendimentos. Posterior
a aprovação da PEC 241 pelo senado outras medidas começam a ser tomadas incluindo
propostas de mudanças na Política Nacional da Atenção Básica, tanto em relação a recursos
quanto programas, afetando intensamente a Saúde da Família, pois propõe a possibilidade de
substituição das equipes de Saúde da Família pelas “equipes de atenção básica”, permitindo
maior flexibilidade, sem parâmetros de cobertura populacional, de composição de equipe e
de carga horária. A forma que a política se estabelece permite que o serviço se torne uma
espécie hibrida de policlínica, com atendimentos individualizados, deixando de lado um dos
principais fatores para a qualidade da Atenção Básica, o vínculo e a territorialização, visto
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que nessas equipes não há a presença de agentes comunitários de saúde, o que pode ser
considerado como um grande avanço para o cuidado integral. Outra medida que vem sendo
analisada é a mudança da Política de Saúde Mental, que visa aumentar o financiamento para
leitos em hospitais psiquiátricos, demonstrando despreocupação com a atual política que
prevê uma rede de saúde mental que possibilite o tratamento e acompanhamento do usuário
dentro de seu território de forma humanizada e integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os textos analisados, percebe-se um retrocesso na concepção do que é saúde,
sobretudo, como direito, reduzindo o processo saúde-doença a concepções associadas
a noção de risco, tecnicista e focada em ações desconsiderando a dimensão histórica e
social. Os interesses ideológicos-políticos do atual governo Temer indicam mudanças nas
políticas públicas em saúde, estruturando processos que reforçam a hegemonia do modelo
biomédico, desfavorecendo classes sociais mais vulnerável, limitando seus recursos e formas
de acesso à saúde. Em síntese, o fortalecimento da saúde e da educação são elementos
básicos para o desenvolvimento do país, no entanto, o congelamento de recursos para o
dito ”crescimento econômico”, inclusive com estímulo em investimentos privados, pode
fragilizar um direito conquistado com lutas e participação social.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Emenda constitucional nº 95. 2016. Acesso em: 12 de fevereiro de 2018. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
BRASIL. Proposta de emenda à constituição 241/2016. Acessado em: 12 de fevereiro de 2018.
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor
=1468431&filename=PEC+241/2016
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Edições Graal. Rio de Janeiro, 1979. SCLIAR, M. História
do conceito de Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva. v.17, n. 1, p. 29-41. Rio de Janeiro. 2007.
Acessado em: 08 de fevereiro de 2018. VIEIRA, F. S.;
BENEVIDES, R. S. P. Os impactos do novo regime fiscal para o financiamento do Sistema Único
de Saúde e para a efetivação do direito à saúde no Brasil. IPEA. Brasília. 2016.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema único de saúde; direito à saúde; financiamento da saúde; conceito ampliado de
saúde.
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INEQUIDADES SOCIALES EN LA PRESENTACION DE SFILIS
CONGENITA EN BOGOTA, COLOMBIA 2013-2014
Yuli Andrea Otalora (ISC Universidad Federal de Bahia, Salvador, BA, Brasil),

ID: 2044

INTRODUÇÃO
La sífilis congénita es considerada un problema de salud pública, porque a pesar de ser
evitable a partir de un diagnóstico y tratamiento del que se tiene conocimiento hace más de
medio siglo; hoy sigue constituyendo una importante causa de mortalidad perinatal e infantil
(1). Ha persistido en los lugares más pobres del mundo donde las mujeres se encuentran en
condiciones de desventaja frente a los hombres, tienen menor acceso a recursos sociales
como salud, educación y trabajo (2); generándoles dificultades en el acceso a bienes de
consumo, dependencia económica de sus parejas, limitado poder de decisión frente al
ejercicio de la sexualidad y retraso en la búsqueda de atención prenatal; ubicándolas en
un contexto de inequidad propicio para la transmisión materna infantil de la sífilis (3). La
inequidad define las relaciones históricas de acumulación de poder económico, político y
cultural, en una organización social y se refleja en las condiciones materiales de vida, las
relaciones entre géneros y el acceso y calidad de los servicios de salud.
OBJETIVOS
Comprender las inequidades sociales en la presentación de la sífilis congénita, a través de las
condiciones de vida y discursos de las madres de los recién nacidos notificados en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
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MÉTODO
Mixta realizada en dos componentes que se complementan a partir de un proceso de
triangulación; logrando integrar lo cualitativo y cuantitativo. En el primer componente se
desarrolló un estudio ecológico de grupos múltiples en las diecinueve localidades (conjunto
de barrios) de Bogotá. El análisis de la inequidad en las condiciones de vida en las localidades,
transcendieron su condición física o natural, para recuperar un carácter histórico y social,
donde es posible identificar relaciones de producción y consumo de los hogares en Bogotá. Se
utilizaron fuentes de información oficial del Sistema de vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)
de la ciudad y el Índice de Condiciones de Vida (ICV), desarrollado por la Alcaldía Mayor de
Bogotá. A partir de esta información se calculó la Fracción atribuible (FA) de la incidencia
acumulada de SC como medida relativa de desigualdad para cada localidad y se relacionó con
el ICV. La FA es la evidencia empírica de los procesos inequitativos en las formas de producción,
distribución y consumo que determinan las condiciones de vida. En el segundo componente
se realizó un estudio cualitativo interpretativo, se produjeron 12 entrevistas de las madres de
los recién nacidos notificados al sistema de vigilancia en salud pública como caso confirmado
por nexo epidemiológico de sífilis congénita, residentes en la localidad de la ciudad donde se
evidencio la mayor desigualdad en la incidencia de SC y con peores condiciones de vida.
RESULTADOS
El índice de condiciones de vida ICV de la ciudad de Bogotá, reveló inequidades en
localidades como Usme y Ciudad Bolívar, las cuales fueron más profundas principalmente
en educación y capital humano, tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda.
La escolaridad del jefe del hogar, constituye una de las principales herramientas para lograr
mejores ingresos económicos y con ello mejorar las condiciones de vida. En los discursos de
las madres revelan profundas inequidades sociales y de género, presentes en las condiciones
de vida, nivel educativo, los bajos ingresos, el trabajo doméstico sin remuneración, vidas
rutinarias, dificultades en el acceso y atención en los servicios de salud, conflictos para el
ejercicio libre de la sexualidad dados por la subordinación y dominación de sus parejas.
Brindaron una comprensión diferente de la transmisión materna infantil de la sífilis como
un fenómeno social que trasciende a las circunstancias biológicas, que han caracterizado
su abordaje. En ese sentido la transmisión materna infantil de la sífilis, no surge de manera
aislada, ni es ajena al resto de acontecimientos de la vida cotidiana de las madres, dado que
estos terminan incidiendo considerablemente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La incidencia de sífilis congénita en Bogotá en el periodo 2013-2014, estuvo lejos de la meta
de la estrategia de eliminación para el año 2015, las desigualdades evidenciadas entre las
localidades de Bogotá, se correlacionaron con las desigualdades encontradas en el Índice
de Condiciones de Vida, en los componentes como Tamaño y Composición de la Vivienda, y
Calidad de la Vivienda. De esta manera este estudio contribuye con información que aunque no
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es definitiva, plantea la necesidad de formular políticas públicas transectoriales que favorezcan
condiciones de vida más justas y sistemas de salud articulados a otros sectores, participando
integral y activamente en la reducción de la sífilis congénita. Es ineludible la necesidad de tener
un sistema de protección social que garantice el derecho universal de la salud; las estrategias
para el control y la eliminación de la sífilis congénita, deben trascender de enfermedad y de
las demandas puntuales que obedecen necesidades biológicas. El abordaje en los servicios de
salud deben ser cercanos a las mujeres, acompañarlas, garantizarles el tratamiento, utilizando
el máximo de los recursos disponibles para prevenir la sífilis congénita
PALAVRAS-CHAVE
Sífilis congénita - condiciones de vida- inequidade

AFRONTAMIENTOS SUBJETIVOS DE MUJERES EN CONTEXTOS
DE PRECARIZACION
María Malena Lenta (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Roxana Gabriela Longo (Universidad de Buenos
Aires, Argentina), Graciela Zaldúa (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

ID: 1468

INTRODUÇÃO
En el contexto actual, las dinámicas de exclusión social de sectores poblacionales en función
de su clase social, género, generación y etnia configuran desigualdades e inequidades
expresadas en procesos de vulnerabilización psicosocial. Ciertas condiciones materiales
y simbólicas propician situaciones de desprotección, de incertidumbre y una producción
y distribución diferencial de la precariedad. Las mujeres son especialmente afectadas por
los actuales procesos de desregulación y precarización laboral que caracterizan al mercado
de trabajo. La presencia de estereotipos mantienen su influencia y la inserción laboral
no se produce en condiciones favorables para las mujeres, en gran parte debido a su
pertenencia a un colectivo devaluado. Paralelamente, la escasa modificación de los patrones
de distribución del trabajo doméstico dentro del hogar, generan tensiones y procesos de
violentación en las mujeres trabajadoras. El proceso de abordaje de afrontamiento colectivo
frente las dificultades por las que atraviesan las trabajadoras Ferroviarias en el espacio de
trabajo y en su vida cotidiana es un elemento sustancial para conseguir cambios y favorecer
prácticas más dignificantes y de cuidado. El presente trabajo tiene como objetivo realizar una
aproximación analítica a los procesos de reflexividad críticos y participativos promovidos
por las trabajadoras Ferroviarias y acentuar en las dinámicas de afrontamiento colectivo
frente a problemáticas vividas por las mismas.
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OBJETIVOS
Caracterizar las trayectorias biográficas de mujeres trabajadoras ferroviarias en relación a
las violencias de género. Analizar las estrategias de afrontamiento singulares y colectivas de
mujeres trabajadoras ferroviarias, frente a las violencias de género.
MÉTODO
Se plantea un estudio de tipo cualitativo y participativo, epistemológicamente basado en
una concepción dialéctica y crítica en lo que respecta a la construcción del conocimiento
científico; dialógica y reflexiva con respecto al vínculo entre investigadores/as y sujetos
participantes. Desde la estrategia de la Investigación Acción Participativa (IAP), se intentó
contribuir en la autonomía de pensamiento y acción de los colectivos sociales en el proceso
de investigación. La IAP en diálogo con las epistemologías feministas a (Biglia, 2005) parte
de repensar la metodología y las técnicas de investigación, sobre todo las referentes a la
investigación-acción y la investigación-acción-participante, así como de redefinir las formas
epistémicas y las ontologías que nutren la investigación psicosocial (Fulladosa-Leal, 2014).
El presente trabajo se centrará en el análisis de entrevistas biográficas (relatos de vida)
realizadas con una muestra intencional de diez trabajadoras ferroviarias, rescatando el
carácter polifónico de la narratividad, su complejidad y su contexto. Asimismo, se incorporan
narrativas producidas en talleres de discusión sobre tópicos comunes del malestar en el
trabajo y en la vida cotidiana, vinculados a las violencias de género.
RESULTADOS
En la actualidad los procesos de precarización de la vida incluyen contratos precarios y
temporales que afecta más a las mujeres que a los hombres. Dicha situación se agudiza aún
más cuando se trata de espacios laborales tradicionalmente ocupados por varones. El gremio
ferroviario ha sido considerado históricamente como un sector especialmente masculino.
Las mujeres sufren formas específicas de subordinación de estatus y discriminación laboral,
incluyendo las agresiones sexuales y la violência doméstica; representaciones estereotipadas
trivializadoras, cosificadoras y despreciativas, cargadas de hostilidad y menosprecio en la
vida laboral y cotidiana; y negación de los derechos plenos y protecciones equiparables
de los ciudadanos (Fraser, 2008). Muchos fueron los desafíos que debieron enfrentar las
mujeres ferroviarias en la organización y espacios del trabajo. Primero fue la exigencia por el
cupo femenino en todas las especialidades y luego, tras desarrollar durante años un proceso
de organización colectiva en la agrupación “Mujer bonita es la que lucha” que las llevó a
participar en otros espacios del movimiento de mujeres como los Encuentro Nacionales de
Mujeres por el reconocimiento de sus derechos, se configuró la necesidad de responder al
problema de las violencias de género que vivían las trabajadoras en los diferentes ámbitos
de la vida cotidiana. Las modalidades de organización, resistencia y afrontamiento de las
mujeres en colectivos de trabajo con culturas dominantes patriarcales propició, en contextos
particulares de participación política y gremial, la constitución de vínculos de sororidad
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e implementación de estrategias de cuidado de sí y de las otras frente a situaciones de
múltiples violencias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconocer las dinámicas de afrontamiento colectivo propiciadas por este colectivo de
trabajadoras, favoreció y fortaleció el procesos de participación de las mujeres trabajadoras
del Ferrocarril Sarmiento en la prevención de las violencias de género. Las iniciativas
propiciadas por las trabajadoras ferroviarias denota una modalidad de resistencia sindical
que subvierte los márgenes de lo reinvindicativo salarial, para proponer un más allá de
respeto y dignidad de género. La dinámica participativa sindical impresa por la organización
de mujeres ferroviarias “Mujer bonita es la que lucha” habilitó sentidos que subvierten
los estereotipos femeninos tradicionales y dio lugar a otro momento y espacio que es la
construcción de la “La casa que abraza”, dispositivo instituyente de acompañamiento y
cuidado de las pares, de aprendizaje feminista de sororidad y experiencia innovadora y
creativa potenciadora de no discriminación e igualdad en el trabajo y en la vida cotidiana
PALAVRAS-CHAVE
Género - trabajo - estrategias de afrontamiento - salud –derechos

DIMENSÃO AFETIVA NO ESTUDO DA DETERMINAÇÃO
SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM COMUNIDADES
PERIFÉRICAS
Karina Rodrigues Matavelli Rosa (Unifesp- BS, Santos, SP, Brasil), Danilo Miranda Anhas (Unifesp-BS, Santos, SP,
Brasil), Carlos Roberto Castro Silva (Unifesp-BS, Santos, SP, Brasil)

ID: 1358

INTRODUÇÃO
A Psicologia Social Comunitária tem apontado a categoria comunidade como fundamental
para a compreensão das relações estabelecidas entre indivíduos e coletivos. Na medida em
que estas relações são sempre sociais, culturais e históricas, o contexto no qual se constituem as
subjetividades é preponderante no sentido de se compreender formas de participação social
e politização dos indivíduos. Cabe ainda destacar que em tais relações e encontros sempre
são produzidos afetos alegres, aqueles que aumentam a potência de ação, e tristes, aqueles
que a diminuem. Estudos recentes têm apontado os afetos como propulsores da mudança
social adquirindo assim importância o seu estudo. Ora, se os afetos podem expressar o
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conhecimento de si e na medida em que o conhecimento de si está atrelado ao conhecimento
da própria realidade social, torna-se relevantecompreender como os afetos podem contribuir
na politização dos indivíduos assim como na compreensão da determinação social do processo
saúde-doença. Optamos pelo referencial da determinação social do processo saúde-doença,
pois acreditamos que este rompe com a hegemonia do modelo dos determinantes sociais, os
quais reforçam dicotomias em que o indivíduo está apartado das condições sócio-históricas
que o produziram e produzem as relações intersubjetivas e os processos de adoecimento e
morte. Um dos grandes desafios em se estudar a dimensão afetiva da determinação social
da saúde está em: a) possuir uma visão integral de sujeito e da totalidade da social na qual
são forjadas a afetividade e a subjetividade a partir das condições objetivas de cada tempo
sócio-histórico; b) dispor de uma metodologia capaz de abranger o estudo de fenômenos
tradicionalmente vistos como abstratos, a saber, a subjetividade e a afetividade
OBJETIVOS
Compreender como os afetos podem contribuir na politização dos indivíduos assim como
na compreensão da determinação social do processo saúde-doença.
MÉTODO
Este trabalho concerne aos resultados parciais de duas pesquisas em andamento financiadas
pelo CNPq e FAPESP, realizado pelo Laboratório de Estudos sobre a Desigualdade Social (LEDS)
formado por docentes e estudantes de graduação e pós-graduação. Os referidos estudos
acontecem em uma comunidade em situação de vulnerabilidade social chamada de Vila dos
Pescadores (VP), localizada em Cubatão/SP. Ressaltamos que as pesquisas são atualizações e
continuidade de trabalhos (extensão e pesquisa) realizados no local desde 2012 e demarcam
a inserção da universidade no território bem como o compromisso ético-político com dada
realidade. Inspirados no modelo da pesquisa participante latino-americana e adotando o
referencial teórico da Psicologia Social Crítica foram realizados os seguintes procedimentos para
construção da informação qualitativa: a) atualização do contexto sócio-histórico, com o objetivo
de compreender a organização do sistema de saúde e formas de organização comunitária
na comunidade; b) obtenção de informação sobre o cotidiano na comunidade por meio de
observações participantes, registradas em diários de campo. Tudo aconteceu com a colaboração
de profissionais da saúde da equipe da ESF do bairro, e lideranças comunitárias, indicadas pelos
profissionais de saúde; c) entrevistas semi-estruturadas com lideranças comunitárias buscando
compreender aspectos das trajetórias de vida, as lutas e o compromisso por melhoras no bairro
e nas condições de saúde; d) realização de oficinas para discussão dos resultados e categorias
emergentes das entrevistas e observações com o intuito de produzir conhecimento em grupo.
A informação qualitativa foi analisada pela hermenêutica de profundidade, composta por três
patamares de análise: sócio-histórica, formal e interpretação/reinterpretação.
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RESULTADOS
Pescadores artesanais começaram a se instalar na região onde hoje tem-se a VP. O bairro é
construído sobre o mangue em condições de habitação e saneamento básico bastante precários.
Nos anos 1960 com a intensa industrialização em Cubatão/SP, houve acentuado processo de
migração de trabalhadores outras regiões do país, sobretudo do nordeste, fazendo aumentar
bastante a população no bairro. Hoje essa população beira os quase trinta mil habitantes e conta
com apenas a Unidade de Saúde da Família (USF) como representante do Estado, além, é claro, da
polícia, enxergada pela população como a responsável pela insegurança local. Na comunidade
há constantes operações policiais devido à radical guerra contra o tráfico de drogas. A unidade
de saúde do bairro foi construída nos 1980 devido às constantes mobilizações comunitárias e das
lideranças. Com o passar do tempo as lideranças do bairro não se renovaram e a comunidade não
tem mais conseguido se organizar para lutar contra o sistemático e constante desmonte do SUS. As
condições precárias de subcidadania impõem aos seus moradores uma busca pela sobrevivência
imediata, fragilizando vínculos comunitários de solidariedade, implicando sociabilidades que
reforçam a violência e a humilhação social a que estão submetidos. Frente ao desamparo social e
à forte desigualdade, o tráfico, fruto deste mesmo desamparo e desigualdade, é quem acaba por
ser uma força capaz de paradoxalmente cuidar da população. Há poucos espaços de trocas de
experiências nos quais poderiam os afetos alegres circular e produzir encontros potentes. Afetos
como tristeza, medo e esperança são recorrentes nos discursos, constrangendo a potência
de ação e construção de projetos em prol da mudança social. A percepção do papel da USF
pelo território reduz-se à esfera da medicalização da vida reforçada pelo modelo biomédico,
deixando escapar o papel ético-político do compromisso pela superação das iniquidades em
saúde geradas pela intensa desigualdade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escolher o referencial da determinação social do processo saúde-doença possibilita de
forma ética e política dar visibilidade aos processos de vida,adoecimento e morte de grupos
e/ou sujeitos a partir do lugar social ocupado por estes na organização e reprodução da vida
em diversas esferas: econômica, política, cultural e social. Isso implica reflexões sobre formas
de inserção, escolhas, comportamentos e consumo que irão delinear padrões salutares
ou deletérios de condições de vida e sobrevivência de classes sociais inteiras, evitando
armadilhas reducionistas de culpabilização dos sujeitos pela sua condição de adoecimento.
Apostar na dimensão afetiva para reflexão e discussão dos processos psicossociais de
exclusão nas periferias permite o exercício da legitimação dos afetos na construção de
pesquisas qualitativas, fortalecendo a construção de espaços de encontros politizadores de
todos os envolvidos (sujeitos e pesquisadores).
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisas qualitativas; Determinação social do processo saúde-doença, afeto; politização,
território de vulnerabilidade social.
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EL BARRIO COMO EJE DE ESTUDIO DE DESIGUALDADES SOCIALES
EN SALUD: EL ESTUDIO HEART HEALTH HOODS EN SU VERTIENTE
CUALITATIVA
Jesús Rivera Navarro (Universidad de Salamanca, Espanha), Marta Gutiérrez Sastre (Universidad de Salamanca,
Espanha), María Sandín Vázquez (Universidad de Alcalá de Henares, Espanha), Ignacio González Salgado
(Universidad de Salamanca, Espanha), Manuel Franco (Universidad de Alcalá de Henares, Espanha)
ID: 1418

INTRODUÇÃO
La idea de barrio ha sido estudiada desde diversos puntos de vista: desde la geografía
clásica como una unidad espacial externa al individuo, que delimita un espacio político
y administrativo de una ciudad, o desde la sociología como productor de identidades
colectivas, con las que compartir códigos simbólicos de comportamiento, gustos y hábitus.
Algunas disciplinas de las ciencias de la salud, y en concreto la epidemiología social, estudian
la distribución social de la salud y la enfermedad, con especial interés en el barrio como
determinante social. Sus estudios se centran en explorar y describir las características que
tiene un barrio para que sus residentes tengan mejor o peor salud
OBJETIVOS
Explorar y comprender las relaciones entre el entorno físico y social de tres barrios con
diferente nivel socio-económico en Madrid y la percepción sobre la alimentación, la actividad
física, el consumo de tabaco y alcohol de la población residente de dichos barrios.
MÉTODO
Heart Healthy Hoods (HHH) es un estudio que analiza la salud cardiovascular en un ámbito
urbano, utilizando métodos mixtos: Registros electrónicos de salud, cuestionarios individuales
cuantitativos, exámenes físicos, entrevistas semi-estructuradas (ESEs), grupos de discusión (GDs)
y técnicas participativas como el fotovoz. Este trabajo se focaliza en uno de los subproyectos
del Heart Healthy Hoods que utiliza metodología cualitativa. Se aplicó un estudio de caso,
seleccionando tres barrios, en Madrid, con diferente nivel socioeconómico: San Diego –nivel bajo,
el Pilar –nivel medio- y Nueva España –nivel alto-. En total, se han realizado treinta entrevistas
semiestructuradas aplicadas a vecinos/as (diez en cada barrio) y seis entrevistas a informantes
clave, directores de colegios y coordinadores de centros municipales de prevención de la salud y
prevención de enfermedades (dos en cada barrio). Se aplicó la teoría hermeneútica interpretativa
para analizar los discursos y se utilizó el Atlas Ti 7 para ayudar a categorizar los discursos
RESULTADOS
La identidad de los vecinos con el barrio está presente en todos los barrios estudiados,
pudiéndose considerar un factor indirecto protector de la salud, ya que estimula la cohesión
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y la integración social, sin embargo, también dicha identidad sirve como elemento de
exclusión por razones de clase, dentro del propio barrio, y/o del país de procedencia. El
consumo de tabaco en todos los barrios está muy determinado por la cohorte generacional,
que se considere; en el barrio más depauperado hay una tolerancia e interiorización
del consumo de cannabis. El alcohol, en todos los barrios, es un eje fundamental en la
socialización, aunque hay colectivos, como los inmigrantes, que son estigmatizados por su
uso del mismo. La infraestructura de los barrios no parece tan determinante en la forma de
alimentarse como la capacidad adquisitiva y el conocimiento, en relación a la salud, de los
hábitos saludables de alimentación, sin embargo, la realización de actividad física sí parece
muy determinada por la existencia de equipamientos y parques en cada barrio
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La identidad de barrio puede ser un elemento fundamental a la hora adoptar estilos de vida
saludables, ya que fomenta una integración social que pudiera tener un correlato positivo
con la salud. Hay muchas concomitancias en los comportamientos respecto a la salud en
barrios de diferente nivel socio-económico, es mucho más diferenciador el comportamiento
de colectivos, como el inmigrante, que coincide, además, con la precariedad económica. Las
características detectadas en este estudio deberían ser tomadas en cuenta para la confección
de políticas sociales y de salud
PALAVRAS-CHAVE
Barrio, estilo de vida, desigualdad, clase social

O DESAFIO DA INTEGRALIDADE NO TRABALHO EM UTI:
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL NA PERSPECTIVA DA
DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE
Giliane Alves Carvalho (UFRN, Natal, RN, Brasil), Maria Dalva Horácio da Costa (Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, Brasil, Natal, RN, Brasil)

ID: 1996

INTRODUÇÃO
O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) compreende a saúde como
Determinação Social, resultante das condições de vida e de trabalho, reflexo das formas de
organização social da produção; Esta premissa aponta que a concepção do processo saúdedoença é historicamente determinada, sendo ainda definidora de práticas e de modelos de
atenção à saúde, carregados de ideologias e intencionalidades com potencial de ampliar
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ou restringir a relação entre saúde e sociedade, e efetivar respostas que privilegiem as
necessidades do capital ou as reais necessidades da classe trabalhadora, contendo forte
dimensão política. Partindo desta compreensão, defendemos o potencial que a integralidade
carrega em fortalecer a luta da reforma sanitária, posto que busca organizar as práticas para
apreensão ampliada das necessidades, o que requer a estruturação do processo coletivo de
trabalho para abrir possibilidades de problematizar contextos individuais enquanto parte de
uma totalidade social (MATTOS, 2006). Nesse sentido, organizar e produzir ações centradas
nas reais necessidades dos usuários vai requerer das equipes o conhecimento de tais
necessidades, espaços de planejamento e discussões coletivas, monitoramento das ações e
participação dos usuários e familiares, abrindo grandes possibilidades à contribuição do/a
Assistente Social para pautar a saúde na perspectiva da determinação social, apontando as
relações sociais contraditórias e suas expressões na vida dos sujeitos, com vistas a ampliar o
horizonte da atenção à saúde. (SILVA; MENDES, 2013)
OBJETIVOS
Debater, a partir da atuação de Assistentes Sociais como membros da equipe
multiprofissional da unidade de terapia intensiva de um hospital universitário, as
possibilidades de contribuição destes profissionais para a efetivação da integralidade na
direção da Determinação Social da Saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que toma o método histórico-dialético como
perspectiva para análise do real, posto que pela sua profundidade, direciona possibilidades
de ações concretas para transformação da realidade. Articula as técnicas de pesquisa
documental, bibliográfica e empírica, esta última tendo como instrumentos para coleta de
dados o roteiro semi-estruturado, onde foram entrevistados/as seis Assistentes Sociais com
experiência profissional junto à equipe multiprofissional da UTI.
RESULTADOS
Refletir o trabalho realizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) requer elucidar as
condições objetivas que envolvem a atuação em equipe multiprofissional e interdisciplinar
à luz da concepção ampliada de saúde, evidenciando que, ainda que importantíssima, a alta
densidade tecnológica, mesmo em UTI, não é suficiente para assegurar atenção à saúde em
sentido ampliado. Ao estruturar um processo de trabalho a partir da dimensão biológica, a
UTI se coloca como o espaço do curativo por excelência, consolidando relações de poder/
saber que reforçam a histórica hegemonia do saber médico, o que leva a uma secundarização
da concepção ampliada de saúde e a estruturação do processo de trabalho voltado a saberes
fragmentados e ultraespecializados, onde os equipamentos se tornam o principal instrumento
de trabalho da equipe, muitas vezes não deixando lugar para o exercício da clínica ampliada.
Em contraposição a biologização da saúde e medicalização da vida, a busca de efetivação da
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integralidade da atenção no contexto da UTI exige enfatizar que, embora as necessidades
em saúde dos usuários em UTI requisitem o curativo como uma dimensão do cuidado, esta
não é a única. O usuário não se reduz a portador de uma patologia, é um sujeito de direitos,
é parte integrante do processo do cuidado, e precisa ser considerado em sua história de
vida inerente as relações sociais estabelecidas na sociedade, as quais inclusive concorreram
para que esteja ocupando um leito de UTI. Ao fundamentar sua ação na compreensão
ampliada das necessidades em saúde, Assistentes Sociais, na condição de participe de equipe
multiprofissional em UTI podem construir possibilidades de problematizar os limites de uma
assistência focada em procedimentos e assegurar visibilidade aos usuários enquanto sujeitos
de direitos com necessidades sociais diversas, que em geral interferem no processo saúdedoença. A pesquisa revelou que o cotidiano de trabalho do/a Assistente Social na UTI reflete
o embate entre os projetos de saúde, que se expressam na concepção de saúde presente
na equipe multiprofissional, nas práticas que se estruturam a partir do modelo biomédico
hegemônico, e nas requisições postas ao Serviço Social, que em geral tem sido solicitado para
colaborar com o cumprimento das normas institucionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que embora o espaço da UTI se constitua como lócus de ações de alta densidade
tecnológica, a estruturação de um trabalho pautado na lógica da clínica ampliada pode se fazer
presente, a depender do modelo assistencial adotado. Os resultados expressam que é a lógica
do modelo médico-hegemônico, voltado ao curativo individual, que direciona o processo
de trabalho das equipes, e que, portanto, restringe as possibilidades de problematização de
uma concepção ampliada de saúde pautada na determinação social. Desta compreensão,
se afirma o principal desafio a atuação do Serviço Social neste espaço: contribuir para que
o trabalho da equipe se estruture na direção da integralidade. Para tal, o Serviço Social pode
contribuir ao negar sua inserção mediada por demandas que meramente reafirmam a lógica
biomédica de intervenção no processo saúde- doença; ao buscar se apropriar da concepção da
Determinação Social da Saúde pautada pelo MRSB, para questionar e tensionar a racionalidade
hegemônica; ao problematizar as necessidades imediatas e se voltar para coletivização das
demandas; ao pautar as reais necessidades dos usuários, dando visibilidade a saúde enquanto
questão política; ao se articular ao projeto societário das classes que vivem do trabalho;
atuando no fortalecimento da direção social da profissão presente no projeto ético-político da
categoria. Apostar na articulação das equipes, nas práticas interdisciplinares, democráticas e
participativas, onde a apreensão da perspectiva crítica de análise do processo saúde-doença
e o desvelamento da questão social possam abrir possibilidades de pautar intervenções na
trilha de valores humanos e politização da saúde é caminho para efetivação da integralidade,
enquanto prática que defende os preceitos do MRSB.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho em uti; integralidade; determinação social da saúde; serviço social.
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PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL:
POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES PARA A PROMOÇÃO DA
SAÚDE
Aline Sypriany (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss
Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Natália Ayres Baldivia (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Camila Cypriano (Universidad Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Paola Margarita Onate Daza (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis, SC, Brasil)
ID: 1947

INTRODUÇÃO
O Brasil conta com a terceira maior população carcerária do mundo e enfrenta o desafio de
garantir a este grupo, com altos índices de transtornos mentais, uso de drogas e doenças
crônicas e transmissíveis, o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 1990 e 2014 a
população carcerária teve o aumento até o número 575 de pessoas presas, a maior parte
oriunda de comunidades em vulnerabilidade social, com acesso limitado à saúde, confinadas
em prisões insalubres e superlotadas. As pessoas privadas da liberdade têm a sua atividade
restrita pelo uso da força como consequência de suas transgressões o que torna esta temática
bastante complexa, especialmente tratando-se do acesso a saúde. O sistema de saúde
prisional é subfinanciado, subequipado, com profissionais desmotivados, que usam práticas
de saúde tradicionais essencialmente prescritivas, controladas pela hierarquia dos presos
além dos agentes penitenciários, ocasionando o aumento das desigualdades, o que segundo
dados estatísticos, operam contra às políticas públicas dos Determinantes Sociais da Saúde. A
inclusão dos Determinantes Sociais da Saúde, especialmente na Políticas Nacional de Promoção
da Saúde, possibilita que diversos fatores que geram as iniquidades em saúde, devam ser
revisados e trabalhados pelos profissionais desta área, principalmente as pessoas privadas de
liberdade. As Políticas Nacional de Atenção Integral No Sistema Prisional (PNAISP) foi lançada
pelo Ministério da saúde, com o objetivo de ampliar as ações de saúde do Sistema Único de
Saúde (SUS) para a população privada de liberdade, fazendo com que cada unidade básica
de saúde prisional passasse a ser visualizada como ponto de atenção da Rede de Atenção à
Saúde. Esta política é bom e segue o procedimento de Adesão e Habilitação para conformar
as equipes de Atenção Básica Prisional sendo as mesmas categorias profissionais da Estratégia
Saúde da Família e visam assistir pessoas custodiadas Diversas situações no Brasil, apontam
que as condições de vida e saúde dos presos, são desfavoráveis. Em sua grande maioria os
presos são jovens na média de 30 anos, pobres, de cor preta e parda numa porcentagem 70,5%,
têm baixa escolaridade, só 1,5% deles têm curso superior e cumprem menos de quatro anos
de pena, sendo a superlotação 1,39 presos para uma vaga, um dos problemas que afetam
indiretamente sua saúde. A oferta de assistência de saúde efetiva e de qualidade para estas
pessoas contribuiria para reduzir a recidiva no sistema prisional, possibilitando um cuidado
voltado as suas necessidades em saúde mantendo um o estado ótimo de bem-estar de vida.
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OBJETIVOS
Conhecer a percepção da população carcerária acerca da promoção da saúde no sistema
prisional, em uma penitenciária no sul do Brasil
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, realizada com
25 presidiários do sexo masculino em cumprimento de pena em regime semi-aberto e
fechado da Penitenciária Estadual Masculina. Foram realizadas entrevistas semi estruturadas
de março a maio de 2015 com duração média de 30 minutos. Os dados foram discutidos
através das concepções de promoção da saúde e da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética.
RESULTADOS
Como caracterização do perfil dos sujeitos, observou-se que as idades dos participantes
variam entre 19 e 65 anos, o tempo de prisão cumprido de um à 11 anos. Com relação à
escolaridade apenas quatro possuem o ensino médio completo, um nunca estudou e 13 não
concluíram o ensino fundamental. Percebeu-se que a concepção de saúde dos entrevistados
está ancorada no pressuposto de ausência de doença e suas maiores preocupações englobam
as necessidades humanas básicas, como alimentação, higiene e limpeza. As atividades de
promoção da saúde dentro do presídio não são reconhecidas pelos entrevistados, dizem ser
difícil evitar a doença, percebem o exercício físico como uma atividade de promoção e esta
é feita nas celas ou durante os banhos de sol. Para se manterem saudáveis, destacaram a
relevância desta prática exercida principalmente em lugar aberto, ao ar livre e com espaços
para os banhos de sol.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das condições insalubres, da superlotação das celas, do ambiente propício a
proliferação de epidemias, da má alimentação dos presos e do seu sedentarismo, é fácil
entender porque os pontos chaves do conceito em saúde e de promoção elaborado por
eles são as necessidades humanas básicas e a reivindicação de espaços promotores. A auto
percepção de saúde dos indivíduos presos resulta de suas características individuais, dos
determinantes sociais da saúde e do meio em que se encontram. Esta pesquisa contribui
para a identificação dos desafios e das possibilidades da promoção da saúde no sistema
prisional que ainda tendo amparado o direito na saúde, não é bastante para atender a
demanda em saúde das pessoas privadas de liberdade em Brasil.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde; pessoas privadas de liberdade; determinante social da saúde; saúde.
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LA OBSERVACION PARTICIPANTE: UNA HERRAMIENTA PARA
CONOCER LAS DESIGUALDADES EN SALUD
Denisse Carolina Quijada Sánchez (Universidad de Chile, Chile)

ID: 1864

INTRODUÇÃO
En el curso de pregrado “Salud y Sociedad I” de la Escuela de Enfermería de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, se utiliza la observación participante como una
herramienta cualitativa que permite un primer acercamiento de las y los estudiantes de
primer año de la carrera, a una realidad social muchas veces ajena. La etnografía u observación
participante es una herramienta metodológica muy eficaz para conocer la realidad de los
servicios de urgencia de hospitales públicos y clínicas privadas. Por lo anterior, el trabajo
final del curso consiste en realizar una etnografía -observación participante- grupal en un
Servicio de Urgencia de un hospital público y de una clínica u hospital privado, con el fin de
identificar y comparar las desigualdades sociales existentes en estos servicios.
OBJETIVOS
Dar a conocer el trabajo de observación participante que realizan estudiantes del curso Salud y
Sociedad I, donde principalmente el trabajo consiste en: comparar el servicio de urgencia (y su
entorno) de un hospital del sector público con el del sector privado, para acercarnos a conocer
desde una perspectiva sociológica y antropológica la realidad que viven usuarios/as en ambos
servicios de salud. Con el objeto de cubrir distintos horarios y días de la semana, se realiza en
parejas conformadas por las y los estudiantes de un total de 10 grupos de trabajo, por lo que
cada grupo tiene 5 o 6 momentos de observación participante, que tienen una duración de unos
30 minutos cada uno. Es un trabajo en terreno y a cada grupo de trabajo se le asigna el servicio de
urgencia de un hospital público y de una clínica privada. Finalmente deben entregar un informe
escrito que considera el análisis comparativo de ambos servicios de urgencia observados.
DESENVOLVIMENTO
La observación participante en un servicio de urgencia público versus el servicio de
urgencia de una clínica privada, ha sido un sustento muy importante en la asignatura para
principalmente acercarse al concepto de desigualdad social. El análisis comparativo de
ambos servicios de urgencia permiten a las y los estudiantes tener una visión crítica reflexiva
llevando los conceptos trabajados teóricamente a la realidad de los servicios de salud de la
sociedad chilena, específicamente de la Región Metropolitana de Santiago. Con lo anterior
el trabajo de observación participante permite construir y de construir conceptos como
modelos médicos, concepciones de cuerpo, enfoque de género, sociedad, instituciones
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sociales y estratificación social. Esta herramienta cualitativa de investigación social en
salud, como herramienta básica de acercamiento a la realidad social, permite a los y las
estudiantes del curso desprenderse de prejuicios y aproximarse a la realidad que viven las
personas: “Para realizar esta observación nos propusimos olvidar todos nuestros prejuicios
que teníamos sobre estos Servicios, sobre lo que nos contaron y sobre lo que habíamos
vivido. Sin embargo, nuestra visión que quedo de cada uno de estos no fueron distintos a lo
que teníamos, claramente el servicio Privado supera en muchos aspectos al servicio público,
vivimos en una sociedad de consumo que quien tiene dinero, tiene oportunidad de elegir y
de tener acceso a finalmente “comprar” la salud y el bienestar, y de la mejor manera posible”
(Estudiante Curso Salud y Sociedad I, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para una Carrera de formación de pregrado como Enfermería, ha sido una experiencia muy
enriquecedora llevar a los y las estudiantes a la realidad de los servicios de salud desde la
observación participante, cómo metodología básica que permite sin mayor entrenamiento,
conocer la realidad social y cómo desde la ciencia del cuidado, entregar las herramientas para
lo que llamamos, cuidado humanizado. La desigualdad social de la salud en Chile, se sigue
perpetuando dado el contexto socioeconómico en el que vivimos, una sociedad estructurada
por el neoliberalismo que ha potenciado las desigualdades en salud por la privatización de
los servicios básicos de las personas, al no ser la salud concebida como un derecho de todos y
todas, es imposible generar igualdad y por el contrario se genera y reproduce la desigualdad.
Este trabajo impacta profundamente a los y las estudiantes al tener que desprenderse de
prejuicios y conocer desde su propia experiencia, con sus “propios ojos”, lo precario que
pueden llegar a ser los servicios de urgencia de los hospitales públicos, los tiempos de espera
para atención, el trato a las personas, versus el garantizar a otros, solo por el hecho de pagar,
de estar en una posición social “privilegiada”, una mejor atención. “... los profesionales de la
salud deben proponerse aportar en este cambio, tarea que debemos cumplir como futuros
Enfermeros para que así la salud sea un bien que todos merecemos por el sólo hecho de ser
persona y no un bien de consumo, que es lo que hoy vemos al comparar estos Servicios donde
el bien pagado, la Clínica, es el servicio que más sobresale, mientras que aquellos con pocos
recursos no pueden optar. Estamos en una sociedad que quien tiene dinero tiene la posibilidad
de elegir mientras quien no tiene, no tiene elección, por lo tanto nuestra tarea es aportar en el
cambio de esta postura”(Estudiante Curso Salud y Sociedad I, 2017). Este trabajo ha sido muy
bien evaluado por los y las estudiantes del curso Salud y Sociedad I, curso que se implementó
en la malla curricular de la carrera de Enfermería de la Universidad de Chile en el año 2013 en el
marco de la innovación curricular, considerando la Sociología y la Antropología como ciencias
sociales fundamentales para el cuidado de las personas.
PALAVRAS-CHAVE
Observación Participante, Salud, Enfermería, Sociedad.
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A DENSIDADE HISTÓRICA DO ESTIGMA DA HANSENÍASE
DESCRITA PELA VIVÊNCIA DE PRECONCEITOS E RESILIÊNCIA
Maria de Nazaré de Souza Ribeiro (Universidade do Estado do Amazonas, MANAUS, AM, Brasil), Júlio César Suzuki
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Cleisiane Xavier Diniz (Universidade do Estado do Amazonas,
Manaus, AM, Brasil), Fernanda Farias de Castro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil),
Joaquim Hudson de Souza Ribeiro (Faculdade Salesiana Dom Bosco, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2561

INTRODUÇÃO
O caráter contagioso da hanseníase, ao transbordar as fronteiras do corpo individual,
parece induzir uma conexão análoga na sua vivência mais imediata. Compreende-se,
assim, que, por um lado, a relação com o corpo próprio divirja de acordo com as diferentes
redes de sociabilidade em que esse se posiciona, assumindo um maior ou menor grau de
estigmatização e que, por outro, a experiência da igualdade ou da diferença influi na maior
ou menor agudeza das respostas afetivas. Desta forma, percebemos que a maioria das
pessoas que viveram o processo de segregação na Colônia Antonio Aleixo, ex-colonia de
hansenianos em Manaus, ainda hoje sofre preconceitos da sociedade
OBJETIVOS
Analisar a densidade histórica do estigma da hanseníase em meios a preconceitos e
resiliência presente nos ex-internos do Leprosário Colônia Antonio Aleixo.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com utilização do método da História de Vida, coletada
a partir do relato oral dos ex-internos do Leprosário Colônia Antonio Aleixo, que sofreram o
processo de segregação por adquirirem a doença. A amostra foi composta por 13 pessoas
segregadas no leprosário por volta de 1942 e décadas seguintes.
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RESULTADOS
Além dos indivíduos atingidos pela hanseníase não possuírem uma aceitação social, observase sentimentos de auto-rejeição, tanto da doença como de si próprio devido às incapacidades
e deformidades. O indivíduo é estereotipado com tal rótulo social, que, de certo modo, o
reduz a uma condição inferior ao padrão mínimo atribuído à condição humana. Dentre os
aspectos psicossociais, encontrou-se diversos casos de ruptura do vínculo social, provocado
pela segregação e favorecidos pelo aparecimento de sinais de insegurança, culpa, medo,
baixa auto-estima, perda da identidade, alteração da imagem corporal devido às mutilações
e sentimento de humilhação constante.
Estas manifestações se deram nos mais variados espaços e situações, desde os núcleos
familiares, até o espaço interno institucional. O passar dos séculos não conseguiu alterar o
significado da palavra ‘lepra’ ou do ‘doente de lepra’, que continuou a ser rejeitado e temido
pela sociedade. O imaginário social fortemente enraizado não possibilitou que, após a
definição da doença, seu agente causador, sua terapêutica e profilaxia pusessem fim ao
milenar preconceito.
O termo hanseníase tentou interditar simbolicamente a palavra lepra, procurando, com isso,
esvaziar o conteúdo pernicioso da imaginação pública desta enfermidade, mas a densidade
histórica do estigma transpôs os mecanismos erigidos para contê-la, permanecendo, ainda,
no cotidiano daqueles que dela padece: “Um dia a Doutora disse que eu não tinha mais
hanseníase e eu perguntei prá ela: E o que é isso? Ela disse: São sequelas. Eu disse: Prá senhora
isso é sequela, mas para os outros não, isso é lepra e nem é hanseníase” (IFS, 79 anos). As
sequelas e as deformidades físicas, surgidas com a progressão da doença, são dificuldades
significativas enfrentadas nas relações e na execução de atividades do cotidiano, exigindo
várias adaptações pessoais.
Quanto ao diagnóstico, a hanseníase tendia a lançar o indivíduo num limbo, num espaço de
indefinição ontológica e existencial, causada pela incerteza quanto ao futuro, dado que as
aspirações e as certezas anteriores haviam sido inviabilizadas e o aparecimento das sequelas
piorava este quadro: “Eu pensava: Poxa, eu já fui discriminado na casa dos meus pais e agora
o rosto está se deformando. Como eu vou ficar feio! Eu vou me matar. Amolei a faca, e
quando ia dar em cima do coração eu pensei: Por que eu vou fazer isso com a minha vida?
Se Deus me deu essa doença eu vou ver até onde vou chegar. Saí de lá e nunca mais pensei
nisso” (JRF, 73 anos). A preocupação com a aparência corporal não é uma superficialidade
sem sentido. O corpo produz sentido e exprime maneiras de ver, de tocar, de estar com os
outros, de provar e provocar emoções e comunicar valores.
A mudança física acarretada pela hanseníase pode ir além do corpo, transformando sua
identidade e auto-conceito. Assim, o sequelado pela hanseníase pode reagir de diversas
formas: “Quando eu chego num lugar fico quieto porque tenho medo da rejeição. As pessoas
chegam perto porque tenho rosto perfeito, mas quando estendo a mão para cumprimentar
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eles veem que ela é aleijada, aí se afastam. Então, para não ser humilhada, eu espero que
elas façam o que quiserem” (FPP, 66 anos). Ainda que identifiquem o estigma com as
sequelas físicas provocadas pela hanseníase, os ex-internos remetem para a outra pessoa a
responsabilidade pela estigmatização, fazendo-a depender menos de quem é olhado e mais
de quem olha.
Outros sentimentos foram evidenciados, entre eles: tristeza, sentimento de inutilidade,
vergonha, culpa e constrangimento. No entanto, o sentimento mais comum a todos foi o de
resiliência: “Eu sou a mais antiga de todos que moram na Colônia. Todos gostam de mim aqui
e eu recebo muita visita. Eu não enxergo, nem ando, mas os meus amigos não se esquecem
de mim, eles abraçam e beijam a gente, sem preconceito” (SFCL, 76 anos); “Eu pensava: se
as minhas mãos entortarem, se meus pés forem perdendo os ossos, eu vou ficar louco. Mas
quando foi acontecendo eu já estava acostumado. Quando alguém me pergunta hoje se eu
sou feliz eu respondo: Sou, sou muito feliz, porque sou um sobrevivente da Colônia Antonio
Aleixo” (A.R.S., 71 anos); “Quando a Colônia foi desativada não foi fácil, mas depois eu saí para
a vida e o convívio, e vivo feliz. Eu aprendi que tenho de estar pronto para qualquer coisa”
(RFS, 76 anos).
Por resiliência entendemos a capacidade de responder de forma mais consistente aos
desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante
desses desafios e circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva e
perseverante e mantendo um equilíbrio
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses indivíduos têm vivido ao longo das suas vidas uma contingência social que, conquanto
os tenha invisibilizado do espaço público, não os esvaziou enquanto sujeitos históricos. Ainda
que, metaforicamente, retidos num passado de limbo, percebemos que eles construíram
ativamente as suas vidas, tanto no interior da ex-colônia, quanto no seu exterior.
PALAVRAS-CHAVE
Hanseníase; preconceito; resiliência
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O ACESSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE: UM PRESSUPOSTO PARA A DIGNIDADE
HUMANA
Fabiana Aparecida Almeida Lawall Valle (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil),
Beatriz Francisco Farah (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil)

ID: 1730

INTRODUÇÃO
No Brasil, a saúde foi instituída como direito em um cenário de grandes mobilizações. O
sistema de saúde até então privilegiava apenas os trabalhadores que contribuíssem com
a Previdência Social e era atravessado por um modelo biologicista, médico-centrado, com
ênfase na medicalização do espaço social. Com isso, as décadas de 1970 e 1980 foram
marcadas por um cenário de contestação, fazendo ecoar propostas de democratização da
saúde. No mesmo período, a população em situação de rua se organizava pela garantia
de sua cidadania e acesso aos seus direitos. O acesso ao Sistema Único de Saúde por esta
população é um requisito indispensável para a sua dignidade, já que ela vivencia diariamente
as consequências da vulnerabilidade social que interferem diretamente na saúde.
OBJETIVOS
Objetivou-se compreender como é o acesso ao Sistema Único de Saúde na percepção dos
adultos em situação de rua do município de Juiz de Fora, Minas Gerais.
MÉTODO
Optou-se pela abordagem metodológica qualitativa, com estudo descritivo exploratório. As
técnicas utilizadas foram: entrevistas individuais semiestruturadas e observação e registro
em diário de campo. Participaram vinte pessoas em situação de rua do município de Juiz
de Fora, Minas Gerais. As informações foram analisadas à luz da Hermenêutica Dialética.
As entrevistas foram transcritas e as informações foram organizadas e classificadas,
identificando-se núcleos de sentido, para posterior categorização. Para o presente trabalho
destacam-se os núcleos de sentido: “motivos para procurar os serviços de saúde”, “quando
não procura os serviços de saúde”, “serviços de saúde procurados, como ocorre seu acesso
e como é o atendimento” e “dificuldades no acesso”, que possibilitaram formar a categoria
de análise: “O acesso da população em situação de rua nos serviços de saúde: acolhimento
e dificuldades enfrentadas”. Tal categoria possibilitou a visibilidade e a construção de
fluxogramas do acesso de cada participante individualmente, contribuindo para a análise
final dos dados.
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RESULTADOS
Dos motivos para a procura pelos serviços de saúde, foram indicados com maior frequência
os problemas que interferem no cotidiano das ruas, quando já não era possível aguentar
a dor, ou já não era possível realizar as atividades diárias. Assim, dores de cabeça, tontura
e dores no corpo, que poderiam indicar condições crônicas, foram consideradas motivos
insignificantes para a procura pelos serviços. O nível de atenção mais acessado era a urgência
e emergência. A maioria dos entrevistados havia recebido atendimento na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) e no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Este era o destino do
SAMU, serviço muito utilizado por essa população. Já a UPA foi o serviço de saúde citado, de
porta aberta, com estrutura física que atendia grande parte das urgências e emergências.
No nível secundário, a maioria dos atendimentos relatados aconteceu no Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), pelos entrevistados com uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. O
acesso à Atenção Básica (AB) ocorria de forma limitada, sendo representado por uma única
Unidade Básica de Saúde (UBS), que era responsável pelos atendimentos da população em
situação de rua do município, com consultas previamente agendadas. O número de vagas foi
apontado como insuficiente e a relação dos entrevistados com as doenças crônicas permitiu
inferir a fragilidade da AB para o público da pesquisa. Todos os acessos aconteceram por
mediação do albergue, do Consultório na Rua ou do Centro de Referência à População em
Situação de Rua. Das dificuldades para o acesso aos serviços de saúde, além da necessidade
da apresentação de documentos identificatórios e comprovação de residência, foi relatado
também o preconceito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa revelou que o acesso da população em situação de rua de Juiz de Fora, Minas
Gerais é limitado e ainda depende do cerceamento dos equipamentos sociais do município.
Um pequeno passo foi dado no município para que a rede de atenção à saúde do SUS
começasse a atender às necessidades da população em situação de rua: a implantação
do Consultório na Rua. Entretanto, é um passo ainda insuficiente e torna-se premente
a expansão dos atendimentos na AB para todas as UBS e do Consultório na Rua. Muitos
ainda são os desafios a se enfrentar, a partir da compreensão de que é necessário oferecer
um atendimento de qualidade, acessível a todos, sem preconceitos, com profissionais
capacitados e sensíveis à situação social deste grupo. A saúde é direito de todos. Criar
estratégias para a efetivação desse direito é urgente. O acesso ao SUS é possibilidade de
apropriação de direitos, é a possibilidade de destituição das pessoas que estão em situação
de rua de uma posição de invisibilidade.
PALAVRAS-CHAVE
Direito à Saúde. Equidade no Acesso. Pessoas em Situação de Rua.
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O DIÁRIO DE PESQUISA COMO DISPOSITIVO NUMA PESQUISA
MULTICÊNTRICA
Luciane Maria Pezzato (Unifesp - Baixada, Santos, SP, Brasil), Carlos Botazzo (FSP/USP, São Paulo, SP, Brasil),
Solange L’Abbate (FCM/Unicamp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1744

INTRODUÇÃO
O uso de diários é técnica utilizada largamente em estudos qualitativos, em suas diferentes
abordagens teórico-metodológicas. Do mesmo modo, o diário é uma ferramenta de intervenção
utilizada pelos analistas institucionais que possibilita “fazer ver” situações conflituosas e
complexas existentes tanto no cotidiano institucional quanto em grupos, coletivos ou equipes
de projetos. A pesquisa multicêntrica, a partir da qual se produziu esta apresentação, teve
por escopo pensar a inovação tecnológica da produção do cuidado em saúde bucal (SB).
Inicialmente, a equipe formulou algumas perguntas: seria possível organizar o trabalho do
atendimento em saúde bucal tendo por base o método clínico? Caberia no atendimento a
realização da consulta bucal, tal como é realizada por outras práticas clínicas? Seria possível
cuidar do paciente sem obrigatoriamente realizar procedimentos de tipo cirúrgico-restaurador?
Tais questões se constituíram no verdadeiro desafio do projeto e no principal determinante
dos seus êxitos e também de alguns fracassos. Tinha-se, de início, um “diagnóstico da situação”
ou o “estado da arte” da prática odontológica, tendo por base a constatação de que o modelo
assistencial vigente no sistema de saúde público brasileiro reproduz acriticamente, mesmo
sob o SUS, o referencial da odontologia de consultório privado, que significa tornar privados
o doente e sua doença. Desde a formulação inicial do projeto, o diário foi pensado como um
dispositivo, “uma espécie de novelo ou meada” que poderia ser produzido de diversas maneiras
e direções próprias dadas pelos pesquisadores. Assim, assumimos que o uso de diário no
trabalho de campo, procedimento utilizado largamente na etnografia e também na Análise
Institucional (AI), deveria ser prática corrente entre os membros da equipe de pesquisa. Do
mesmo modo, todas as informações registradas iriam servir para a elaboração de relatórios e
iriam auxiliar na análise e interpretação dos resultados.
OBJETIVOS
1. analisar o uso do Diário de Pesquisa (DP) como “um certo” dispositivo da AI;
2. explorar diferentes dimensões do vivido pelos diaristas-pesquisadores propiciadas pela
construção dos diários;
3. restituir a análise das implicações que se cruzaram nos movimentos provocados nas e
pelas experienciações deste projeto multicêntrico na escrita dos pesquisadores.
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MÉTODO
O DP foi proposto para o grupo de pesquisadores desde o início da construção do projeto,
com o propósito de atender às particularidades de cada um, de cada campo, possibilitando
análises futuras. Num primeiro momento, os diários ficaram restritos apenas a cada
diarista. Num segundo momento foram socializados em pequenos grupos e, somente num
terceiro momento da pesquisa, fase do monitoramento e avaliação, foram disponibilizados
coletivamente durante os seminários presenciais. Não foi estabelecida uma periodicidade
para os registros, cada pesquisador seguiu seu ritmo, imprimindo, também, suas
singularidades, possibilitando a cada um traçar seu trajeto, sua escrita, suas marcas. Como
um dispositivo, os DP colocaram em funcionamento um conjunto de realidades alternativas
que transformaram “o horizonte considerado do real, do possível e do impossível”, que depois
de escritas, lidas, relidas, discutidas constituíram-se no material de análises, elaboração
de relatórios, mas, sobretudo, para a análise das implicações dos diaristas-pesquisadores.
Neste sentido, estamos considerando que não há um dentro e um fora dos DP produzidos
pelos diaristas-pesquisadores nesta pesquisa. Cada um, respeitando suas singularidades, os
diferentes lugares que ocupa, suas experiências, trouxe para os DP as relações que teceram
e conservaram com as instituições. Em nossos espaços de pesquisa, como em nossos fazeres
profissionais e pessoais, somos permanentemente atravessados pelas instituições. E, analisar
as implicações, “é dizer, sobretudo, das instituições que nos atravessam”
RESULTADOS
Os trechos-fragmentos escritos nos DP, foram identificados de acordo com o lugar que
cada um ocupou na pesquisa. Assim, nos cenários nos quais a pesquisa se desenvolveu,
contamos com catorze diaristas-pesquisadores que se lançaram à experiência da escrita
de um DP: um dentista concursado numa Universidade, dois professores universitários,
duas pós-graduandas, três estagiários de odontologia, duas dentistas de Centro de saúde,
quatro dentistas do SUS. A análise da implicação foi um exercício sem a pretensão de
finitude, mas antes de continuidade possível, para trabalhar o material constitutivo dos DP.
Para isso fizemos algumas escolhas de fragmentos que traziam diferentes dimensões do
vivido pelos diaristas. Buscamos depreender do que está nos registros o que nos tocou de
diferentes formas, dialogando com as três instâncias do Diário, como uma técnica de análise
de implicações: o narrador, o autor implicado e o autor “real”. Anotamos a escrita íntima de
um dos pesquisadores: “É um bom momento para escrevermos o diário. Aquele que a gente
começa a escrever pelo o que está pensando e sentindo, sem ter a preocupação de voltar a
ler, corrigir ou acertar o texto”. (dentista da universidade). Conflitos com a metodologia do
projeto: “Mostro que por se tratar de pesquisa social do tipo ‘quali’, quanto mais eventos não
previstos ou ‘indesejáveis’ ocorrerem maior será nossa riqueza”. (docente da universidade);
um lugar de distanciamento e resistência ao que estava sendo proposto: “(...) aprendi
odontologia social, é a mesma coisa” (dentista-2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O DP funcionou como uma máquina que operou no sentido de produzir efeitos heterogêneos
nos pesquisadores e na pesquisa, constituindo um dispositivo da intervenção com potencial
de articular diferentes pessoas, em diferentes lugares, com diferentes saberes e experiências,
inclusive no cotidiano da saúde bucal. Acionaram modos de funcionamento que provocaram
os pesquisadores a refletirem sobre o que faziam na clínica, a escreverem sobre o que
refletiam com a clínica e, sobretudo, a compartilharem o vivido, trazendo estranhamentos
que ficavam reverberando ao longo do trabalho, o que produziu efeitos nos processos
de inovação da clínica. Cumpriram, assim, sua dupla função: a de ser uma escrita de si e
a de propiciar a reflexão acerca do trabalho realizado e do seu conteúdo pedagógico, das
angústias e desencontros, mas também da investigação do desconhecido.
PALAVRAS-CHAVE
Diários, Saúde Coletiva, Saúde Bucal, Análise Institucional

O ENFERMEIRO E O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO PACIENTE
DIANTE DA INTERNAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA TERAPIA
INTENSIVA
Mara Ambrosina Oliveira Vargas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Kely Regina
Luz (Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil), Edison Barlem (FURG, Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 1752

INTRODUÇÃO
As internações por decisões judiciais em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocorrem
quando o município ou o Estado não possuem condições ou meios de garantir uma
assistência adequada ao paciente grave, em situações de urgência/emergência que
representam risco à vida deste indivíduo. Para tal, foram criadas as políticas e estratégias
que abrangem tanto a questão da Regulação de Leitos do Estado, como da Vaga Zero e
da Internação por Ordem Judicial, com o propósito de diminuir e auxiliar no processo
de procura por vagas, inclusive no sistema privado de saúde. Por um lado, a intervenção
do poder judiciário na regulação existente nos serviços públicos de saúde acaba por
ferir os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) da igualdade e equidade, pois, a
internação do paciente sem inserção do nome na lista de espera e sem classificação
de prioridade modifica o processo regulatório de priorizar a quem mais necessita, não
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respeitando a fila de espera já existente. Por outro, isso ocorre devido à insuficiência de
leitos para atender a todos os necessitados ou, até mesmo a gestão inadequada desses
leitos, o que fere o princípio da universalização, levando o poder público a garantir a
universalidade e integralidade daquele cidadão que busca seus direitos junto ao poder
judicial, gerando certo conflito quanto aos limites da atuação judicial, diante de direitos
fundamentais. Nesta direção, considerou-se pertinente a articulação desta temática à
discussão da advocacia do paciente. A advocacia do paciente é considerada na atuação
ou defesa do melhor interesse do paciente; na proteção dos seus direitos garantindo
o esclarecimento para suas decisões de saúde em apoio à tomada de decisões e na
qualidade do cuidado de enfermagem. Logo, pressupõe-se que é papel político dos
enfermeiros advogar pelo cuidado e pela defesa dos interesses dos pacientes, isto é, dos
usuários do sistema de saúde.
OBJETIVOS
Compreender como enfermeiros intensivistas têm exercido a advocacia do paciente diante
da necessidade de internação em unidade de terapia intensiva por ordem judicial, perante
in/viabilidade de leito; Analisar os problemas e dilemas éticos vivenciados no exercício da
advocacia pelos enfermeiros intensivistas nas situações que interferem na disponibilidade de
leitos em terapia intensiva na perspectiva da deliberação moral; Relacionar a complexidade
do exercício da advocacia em saúde na gestão da disponibilidade de leitos de UTI em casos
de internação por ordem judicial.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratória analítica, com 42 enfermeiros de UTI das regiões Sul e
Sudeste do Brasil, em 2016, mediante entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados
desenvolveu-se através da Análise Textual Discursiva.
RESULTADOS
Abordou-se o exercício da advocacia do paciente através da sensibilidade e dever moral
do processo de cuidar ao defender seus pacientes informando-os sobre seus direitos,
orientando, agindo e falando sobre e em nome dos pacientes e familiares, prezando por
um cuidado livre de julgamentos e prejuízos ao paciente que interna através da ordem
judicial. Com relação à deliberação moral de enfermeiros frente à internação por ordem
judicial, salientou-se a reflexão dos problemas éticos e as paradoxalidades vivenciadas
pelos enfermeiros em situações que interferem na disponibilidade de leitos em UTI
na perspectiva da deliberação moral. Diante do surgimento dos problemas éticos, os
enfermeiros devem ser capazes de perceber que, frente às diferentes possibilidades
de tomadas de decisão, valores morais importantes encontram-se em conflito. Logo,
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as pessoas que buscam uma ação prudente por meio de um processo deliberativo,
demonstram que têm algo a oferecer, em um contínuo exercício de respeito às
diversidades de ideias e opiniões, porquanto um verdadeiro exercício da ética. Mesmo
assim, a presente investigação permitiu identificar os conflitos éticos vivenciados pelos
enfermeiros, revelados, muitas vezes, em relatos que se aproximam do desabafo e em
expressões de angústias. Já, com relação à análise da gestão da disponibilidade de
leitos na UTI na perspectiva do exercício do enfermeiro na advocacia do paciente, foram
consideradas a deficiência de estrutura física e de recursos humanos, as responsabilidades
diante da triagem para a ocupação desses leitos, a condução do processo de alta da
UTI e os custos gerados pela internação por ordem judicial no direito à saúde, seja em
âmbito público ou privado. Emerge, então, a necessidade de desenvolver estratégias de
alocação de recursos de forma a otimizar a assistência ao cuidar de todos os pacientes
de forma justa e responsável, por meio de regras claras e específicas e por políticas
públicas que mesmo limitando a construção de novas vagas de UTI, qualifiquem as UTIs
existentes. A deficiência de leitos de UTI nas pequenas cidades do Brasil repercute na
necessidade de direcionamento dos pacientes para os grandes hospitais das capitais e
grandes cidades. Outro aspecto preocupante refere-se ao efeito do tempo de espera por
leito de UTI, nas situações de internação por ordem judicial e à associação com maior
probabilidade de mortalidade, deficiência e despesas adicionais de recursos pelo maior
tempo de internação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício da advocacia pelo enfermeiro diante da internação por ordem judicial na
UTI materializaram-se em defesa do paciente como um processo nada fácil, porque,
constantemente, os mesmos sentem-se isolados e sem a colaboração de outros profissionais
de saúde. Mas, apesar das adversidades vislumbradas na prática, muitos enfermeiros atuam
como defensores dos pacientes que necessitam de um leito de UTI. Como o Estado possui
suas limitações em prover a todos o direito fundamental da saúde, faz-se necessário que
certos indivíduos recorram à Justiça para preservar sua vida ou a de um familiar, sendo a
judicialização uma importante estratégia, não apenas de alcançar sua demanda individual
de saúde, mas de dar visibilidade a estas demandas e acelerar a incorporação de novas
tecnologias ao SUS. O fato a destacar, nesse caso, é que a judicialização passa a “funcionar”
como via de acesso aos cuidados de saúde, porém deve ser vista como um instrumento
excepcional, não como regra do sistema.
PALAVRAS-CHAVE
Judicialização da saúde. Ética em enfermagem. Ocupação de leitos. Advocacia em saúde.
Enfermagem de cuidados críticos. Unidade de terapia intensiva.
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O RECRUTAMENTO DE MÉDICOS CUBANOS E A EFETIVAÇÃO DO
DIREITO A SAÚDE: ESTUDO DE CASO EM BRASIL E PORTUGAL
Sandra Mara Campos Alves (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Maria Célia Delduque (Universidade de
Brasília, Brasília, DF, Brasil), Paula Lobato de Faria (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

ID: 1662

INTRODUÇÃO
Há mais de meio século a saúde foi reconhecida como um direito humano universal.
Todavia, os Estados que adotam sistemas universais de saúde lutam, até hoje, para
garantir esse direito aos seus cidadãos. Um dos principais obstáculos a fruição desse
direito é a escassez ou má-distribuição de médicos. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), metade da população mundial ocupa áreas rurais, todavia, são atendidas
por menos de ¼ do número total de médicos. Portugal e Brasil, países lusófonos com
sistemas de saúde universais, e situação socioeconômica distinta enfrentam problemas
relacionados ao provimento e fixação de médicos em áreas carente e/ou vulneráveis,
especialmente no âmbito dos cuidados primários, gerando vazios assistenciais e
comprometendo assim a fruição do direito à saúde. Com vistas a mitigar essa lacuna,
Portugal e Brasil celebraram respectivamente, em 2009 e 2013, acordo de cooperação
com o governo cubano, com o objetivo de trazer médicos daquele país para atuar nos
serviços públicos de saúde, notadamente nos cuidados primários, e em áreas mais
carenciadas e/ou vulneráveis.
OBJETIVOS
Realizar estudo de caso comparado entre os acordos de cooperação celebrados por Portugal
e Brasil, com o governo cubano, de modo a verificar os arranjos jurídicos-políticos-legais
necessários à incorporação de médicos cubanos nos sistemas de saúde.
MÉTODO
Essa pesquisa é parte de tese de doutoramento que aborda um estudo de casos
múltiplos, que pretende verificar os arranjos jurídicos, políticos e legais sobre programas
de incorporação de médicos cubanos, no âmbito da atenção primária, em Angola, Brasil
e Portugal. Esta fase da pesquisa se apresenta como um estudo de casos múltiplos, de
natureza descritiva, que identificou as principais semelhanças e diferenças insertas nos
acordos de cooperação firmados por Portugal e Brasil, com o governo cubano, bem como
os arranjos necessários para sua implementação.Foram utilizados dados secundários,
obtidos a partir da pesquisa documental (acordos de cooperação), além de notícias de
jornais, informes e legislação específica.
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RESULTADOS
Portugal O acordo de cooperação firmado entre Portugal e Cuba, em 2009, reconhece que
a saúde é um direito, e tem como objetivo promover o acesso da população portuguesa
aos serviços de saúde, por meio de contratação de serviços médicos para atuar na área
dos cuidados primários, em zonas geográficas com carência de médico. O acordo previu
a vinda de médicos especialistas em medicina geral e familiar, com mais de 10 anos de
profissão, e experiência anterior de 3 anos em cuidados no estrangeiro. A habilitação
necessária para que esses médicos cubanos exercessem a medicina em Portugal, incluso
o registro na Ordem dos Médicos, foi obtida por meio de arranjo prévio, que consistiu em
enviar para Cuba, uma comissão de professores da Faculdade de Medicina do Porto e da
Ordem dos Médicos, que realizaram, nos candidatos cubanos, testes de aptidão de medicina
(exame de múltipla escolha e casos clínicos), e de língua portuguesa. Apenas os aprovados
poderiam ser enviados para Portugal. O pagamento pelos serviços prestados é realizado
diretamente aos Serviços Médicos Cubanos, pelas entidades onde os médicos cubanos se
encontram a exercer funções. Temas sobre responsabilização pela alimentação e moradia
foram sendo acrescentados e/ou ajustados nas renovações do acordo (2010, 2011 e 2014),
e ficaram sob o encargo da entidade que recebia o profissional. Brasil O caso brasileiro
se desenvolve no âmbito do Programa Mais Médicos, que tem, entre os seus objetivos, a
redução das desigualdades regionais no campo da saúde, por meio do aumento do número
de médicos em regiões prioritárias (provimento emergencial). A contratação de médicos
cubanos para atuar no Projeto Mais Médicos para o Brasil, se deu com a intermediação da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPS/OMS), que firmou com o governo brasileiro,
em 2013, Cooperação Técnica que viabilizou a vinda dos profissionais cubanos. Os médicos
cubanos deveriam ter ao menos 10 anos de formação e 1 anos de experiência internacional.
A revalidação do diploma do médico cubano para o exercício da medicina no Brasil foi
substituída por declaração da coordenação do PMMPB. Coube ao Ministério da Saúde
a emissão de registro e carteira de identificação aos médicos estrangeiros participantes
do Programa, ficando a fiscalização profissional sob a responsabilidade dos Conselhos
Regionais de Medicina. Os médicos cubanos não possuem relação trabalhista, pois o Projeto
atua na dimensão de ensino-serviço, sendo devido uma bolsa formação. No acordo firmado
ficou estabelecido que o governo brasileiro repassa o dinheiro à OPS/OMS, que por sua vez,
repassa diretamente aos Serviços Médicos Cubanos. Os temas de alimentação e moradia
também estão previstos nos documentos legais como uma responsabilidade do município
que receberia o profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em ambos os casos os governos tiveram que promover alguns ajustes de modo a viabilizar
o exercício regular da medicina pelos médicos estrangeiros. No caso brasileiro, destacase o uso da medida provisória (MP nº 621/2013), posteriormente convertida em lei (Lei nº
12.871/2013) para a consolidação das adequações necessárias ao exercício da medicina pelo
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médico cubano, ao passo que em Portugal, não houve alteração legal, e sim o envio de uma
comissão que previamente realizou todas as fases do processo de validação do diploma,
segundo as leis portuguesas. Um tema delicado é o pagamento pela atividade prevista,
ainda que seja na perspectiva de ensino-serviço, ou prestação direta de serviços médicos,
o fato do valor global ser enviado diretamente aos Serviços Médicos Cubanos, dificulta a
aferição da igualdade de condições remuneratórias.
PALAVRAS-CHAVE
Recursos humanos em saúde; recrutamento de médicos; cooperação em saúde

PESQUISA QUALITATIVA E SERVIÇO SOCIAL: DESAFIOS ATUAIS
NA PERSPECTIVA DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE
Gabriela Cristina Braga Bisco (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp, Franca, SP, Brasil),
Fernanda de Oliveira Sarreta (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp, Franca, SP, Brasil)

ID: 1284

INTRODUÇÃO
O direito à saúde no Brasil foi conquistado a partir de lutas e reivindicações da classe
trabalhadora por melhores condições de vida. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a
partir da Constituição Federal de 1988 foi um marco importante para a população, ao garantir
a saúde como direito de todos e dever do Estado. Embora o direito à saúde seja garantido
constitucionalmente, ele não está sendo efetivado, frente ao projeto neoliberal vigente no
país em que cada vez mais os serviços de saúde são focalizados e não universais. O trabalho
do assistente social na saúde enfrenta limites e desafios para que as reais necessidades da
população sejam atendidas. Observa-se que cabe ao Estado apenas assegurar o mínimo para
quem não pode arcar com os custos da saúde privada, e o mercado privado atende aqueles
que podem pagar (BRAVO, 2006). Diante destes desafios, reconhecendo que o Serviço
Social contribui para ampliar o atendimento das necessidades sociais, a pesquisa tem como
pressupostos que o trabalho do assistente social na saúde é relevante e fundamental, na
medida em que o Projeto Ético-Político da categoria profissional tem como direção a justiça
social e a defesa dos direitos sociais da classe trabalhadora.
OBJETIVOS
O objetivo central da pesquisa foi o estudo da política pública de saúde no Brasil,
evidenciando a contribuição do/a assistente social para a efetivação do direito social à saúde
na Santa Casa de Franca/SP, tendo ainda como objetivos específicos refletir o direito social
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à saúde tendo como referência as atribuições do assistente social na saúde, evidenciar as
principais demandas do Serviço Social e refletir como a categoria apresenta respostas a
essas demandas.
MÉTODO
Minayo (2009) esclarece que “o marxismo enquanto abordagem considera a historicidade
dos processos sociais e dos conceitos, as condições socioeconômicas de produção dos
fenômenos e as contradições sociais” (2009, p. 24). Portanto, possibilita uma crítica ao
conhecimento. Para alcance dos objetivos, a base do estudo é a pesquisa qualitativa que
possibilita uma análise profunda da observação da realidade social, ou seja, uma análise que
vai além da imediaticidade e da aparência, buscando as múltiplas refrações que compõe a
realidade. Para Minayo (2009, p. 21) a abordagem qualitativa “trabalha com o universo dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
Além disso, foi utilizada a análise bibliográfica com teóricos e estudiosos sobre a temática, além
da análise documental de dados da Santa Casa do município de Franca/SP, especificamente
no Setor de Serviço Social, pois caracteriza-se como espaço de referência na análise e reflexão
da temática. A Santa Casa de Franca é um complexo hospitalar referência em saúde para 22
municípios da região, composta por três unidades (Santa Casa, Hospital do Câncer e Hospital
do Coração). A análise dos documentos do Serviço Social da instituição teve a finalidade
de compreender as demandas profissionais e as atribuições da categoria na saúde. Nesse
sentido, foram analisados o Plano de Trabalho do Serviço Social da instituição, relatórios e
documentos referente à quantidade de atendimentos e as demandas da categoria.
RESULTADOS
O Serviço Social está inserido na divisão social e técnica do trabalho, o assistente social
compõe a classe trabalhadora, e consequentemente é um profissional assalariado. Com
o avanço do ideário neoliberal a partir da década de 1990, surge uma nova configuração
mundial que altera os modos de produção e também o papel do Estado, impactando as
políticas sociais, principalmente no campo da seguridade social e do trabalho.
Ressaltamos que cada vez mais diante de tais transformações, do agravamento da questão social,
o trabalhador da área da saúde enfrenta limites e desafios para a sua atuação em todos os espaços
ocupacionais. Segundo Netto (2012), essas transformações estão vinculadas às mudanças
no mundo do trabalho que afetam a sociedade. Além disso, com o projeto neoliberal surge a
flexibilização, desregulamentação e privatização de serviços que deveriam ser garantidos pelo
Estado. O trabalho em saúde exige profissionais capazes de analisar a realidade na perspectiva
de totalidade, compreendendo as reais necessidades da população nos serviços de saúde. Além
disso, o trabalho do assistente social é permeado por desafios cotidianos, porém é preciso pensar
em possibilidades de intervenção profissional que busquem romper com esses limites e desafios
próprios do sistema capitalista e sua orientação neoliberal.
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Dentre estas alternativas está o diálogo com outras instituições e outras categorias para
a ampliação de direitos. Além disso, o próprio fortalecimento da categoria profissional na
instituição é uma possibilidade de enfrentamento dos limites cotidianos, sejam institucionais
e/ou conjunturais. Essa configuração reflete no trabalho profissional, permitindo que os
próprios usuários também passem a se fortalecer e a reivindicar seus direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstram a importância do trabalho crítico do assistente social na área da
saúde, contribuindo para que a população seja atendida de forma mais justa e igualitária,
reafirmando o Projeto Ético-Político do Serviço Social, que assinala o seu posicionamento em
favor da equidade e justiça social. Considera-se portanto, que os assistentes sociais devem
trabalhar em favor da classe trabalhadora e para o fortalecimento de diversas políticas sociais e,
do mesmo modo, devem atuar com equipes de saúde na dimensão interdisciplinar. Isso pode
fortalecer os princípios do SUS e contribuir para o acesso universal a saúde com qualidade e
dignidade. Acredita-se que mais do que nunca é preciso acreditar, é preciso ter esperanças na
construção de uma nova sociedade, com mais justiça e igualdade para a população brasileira.
PALAVRAS-CHAVE
Serviço Social; Saúde; Direitos.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA EN SALUD PÚBLICA, DESDE EL DERECHO, LA
EQUIDAD Y LA DETERMINACIÓN SOCIAL
Marcela Arrivillaga (Universidad Javerian, Colômbia), Jorge Holguin (Universidad Javeriana, Colômbia), Victoria
Eugenia Estrada (Universidad Javeriana, Colômbia), Alba Nelly Valero (Universidad Javeriana, Colômbia), Diana
María Castrillón (Universidad Javeriana, Colômbia), Elba María Bermudez (Universidad Javeriana, Colômbia), Paula
Cristina Bermudez (Universidad Javeriana , Colômbia), Sheila Andrea Gómez (Universidad Javeriana , Colômbia)

ID: 1235

INTRODUÇÃO
La Salud Pública aparece, como una corriente y enfoque que cuestiona el desempeño
tradicional del médico, al interior de los servicios de salud, y le aporta otros y variados
escenarios de intervención al profesional de Medicina. Lo ubica en un contexto del ejercicio
político de la ciudadanía activa que lo insta a re-pensar su lugar en el proceso saludenfermedad-atención, a que además que ocuparse de atender la enfermedad, promueva que
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la población esté sana. Para lograr esta meta, es fundamental re-significar dos escenarios de
la medicina: el escenario del análisis y la reflexión del proceso salud-enfermedad-atención
y el escenario de la praxis médica. Con relación al primero es fundamental concebir y
significar la salud como un derecho, no como un servicio, y comprender que la aparición de
la enfermedad y su atención pasa por identificar sus causas estructurales y sociales; es decir
que estos eventos están íntimamente relacionados con las inequidades socio-sanitaras y
con sus determinantes. En lo que compete a la práxis médica, es necesario re-pensarla y reevaluarla, desde su génesis; desde la manera en qué los médicos en formación interlocutan
con la realidad que los rodea. De esta manera se estará más seguro de cuál es la inclinación
hacia donde orientarán su desempeño profesional.
OBJETIVOS
Diseñar, implementar y evaluar una modelo de innovación pedagógica en salud pública
para el abordaje de la situación de salud, desde una perspectiva del derecho, la equidad y la
determinación social. Estudio inscrito en el campo de la salud pública. Utilizó metodologías
de: aprender-haciendo y aprendizaje basado en servicio. Se aplicaron grupos de discusión,
análisis documental, sistematización de experiencias, entrevistas acompañamiento social
DESENVOLVIMENTO
La Salud Pública es una corriente y enfoque que cuestiona el desempeño tradicional del
médico, al interior de los servicios de salud, y le aporta otros y variados escenarios de
intervención al profesional de Medicina. Lo ubica en un contexto del ejercicio político de la
ciudadanía activa que lo insta a re-pensar su lugar en el proceso salud-enfermedad-atención,
a que además que ocuparse de atender la enfermedad, promueva que la población esté
sana. El modelo de innovación pedagógica aporta en la re-significación de dos escenarios
de la medicina: el escenario del análisis y la reflexión del proceso salud-enfermedadatención y el escenario de la praxis médica. Con relación al primero es fundamental concebir
y significar la salud como un derecho, no como un servicio, y comprender que la aparición
de la enfermedad y su atención pasa por identificar sus causas estructurales y sociales; es
decir que estos eventos están íntimamente relacionados con las inequidades socio-sanitaras
y con sus determinantes. En lo que compete a la praxis médica, es necesario re-pensarla y reevaluarla, desde su génesis; desde la manera en qué los médicos en formación interlocutan
con la realidad que los rodea. De esta manera se estará más seguro de cuál es la inclinación
hacia donde orientarán su desempeño profesional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La formación en salud pública, desde una perspectiva del derecho, la equidad y la
determinación social, aporta a la cualificación y sensibilización de médicos en formación y

VOLTAR AO ÍNDICE

646 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Direitos, Justiça e Saúde

valoración del rol social del Médico General. Además, posibilita una mirada crítica al modelo
centrado en la enfermedad. Avanzando en la comprensión de la relación entre trabajo y
salud, género y salud, clase social y salud y derechos y equidad en salud. La puesta en marcha
de este modelo, refleja en operación El enfoque de Responsabilidad Social Universitario:
Promoción de la justicia y la transformación social
PALAVRAS-CHAVE
Innovación pedagógica, acompañamiento social, derecho a la protección de la salud,
equidad y determinación social

O BANCO MUNDIAL E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ANÁLISE
DAS PROPOSTAS PARA REFORMAS AO SETOR SAÚDE NO BRASIL
EM 2017
Liana Cristina Dalla Vecchia Pereira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosana de
Carvalho Martinelli Freitas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2484

INTRODUÇÃO
O Banco Mundial(BM) tem demonstrado maior inte¬resse no setor saúde brasileiro desde
a criação do Sistema Único de Saúde(SUS), quando, em 1988, foi garantida a assistência
integral à saúde como responsabilidade do Estado na Constituição Federal. Desde então,
o BM apresenta fortes críticas à implementação da proposta do sistema universal de saúde
pública, publicando uma série de documentos com recomendações que buscam interferir
nas dinâmicas do setor nacional, conforme analisados em estudos anteriores [1;2;3;4]. A
saúde como direito universal contrapõe-se ao ideário liberal, pois esse a concebe como bem
de consumo a ser oferecido pelo mercado, convertendo-se em estratégia de acumulação
capitalista através dos seguros privados, gestão privada de fundos públicos e incorporação
da ciência ao capital no complexo médico-hospitalar¬-farmacêutico [1]. Por meio de
mecanismos de financiamento, tais como os projetos setoriais e suas condicionalidades, o
BM assume particular poder interventivo na definição de políticas sociais em grande parte
dos países periféricos, aspecto viabilizado devido à confluência de interesses de diferentes
atores sociais que compartilhavam da mesma perspectiva teórica e ideológica.
OBJETIVOS
Este ensaio tem como objetivo analisar as recomendações propostas pelo BM ao setor saúde
publicadas em novembro de 2017 no documento: “Um Ajuste Justo: análise da eficiência e
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equidade do gasto público no Brasil”– Volume 1 – Síntese [5]. O Relatório apresenta os desafios
para a sustentabilidade fiscal no Brasil, debruçando-se sobre as estratégias para eficiência
fiscal no âmbito das políticas públicas. Neste trabalho foi analisado o capítulo voltado ao
setor saúde, buscando problematizar as perspectivas e as justificativas de reformas propostas
pelo instituição, além de contrastá-las com os princípios do SUS e possíveis impactos a este
sistema. Com a finalidade de contribuir para uma reflexão crítica e entender as tendências
nas recomendações, sintetizou-se a análise realizada nos artigos científicos que discutem as
recomendações do BM ao setor saúde brasileiro a partir da década de 1990.
DESENVOLVIMENTO
Os estudos que analisaram as recomendações propostas pelo BM para reformas no setor
saúde apontam para orientações baseadas pelos pressupostos pró-mercado e projeto
neoliberal desde a década de 1990[1;2], porém apresentando um deslocamento das
ações da esfera nacional para o âmbito estadual e municipal, com a expectativa de maior
viabilidade de influenciar no modelo de gestão e atenção com a descentralização do
SUS[2]. Nos documentos analisados pelos autores, os interesses do BM giraram em torno
do financiamento, da gestão e da relação com o mercado. O BM apresenta fortes críticas
à gestão do SUS, sugerindo a incorporação de dispositivos da administração gerencial
próprios da empresa capitalista, como o estabelecimento de metas e recompensas por
resultados alcançados[3].
As análises dos Relatórios anteriores demonstra que o banco incentiva a participação
privada, a terceirização da gestão, o estabelecimento de parcerias público-privada
e de Fundações Públicas, além de defender a perspectiva de que o setor privado tem
maior eficiência e qualidade nos serviços prestados e incentiva a implementação de
copagamento[1;4]. Os estudos sobre os relatórios anteriores do BM destacam que
um dos principais questionamentos do BM refere-se à indefinição de uma lista de
serviços abrangidos pelo SUS e a sobrecarga ao Estado no que tango aos princípios de
universalidade e da descentralização do SUS[1;2;3;4]. A análise das recomendações do
BM ao setor saúde brasileiro publicadas no Relatório de 2017[5] denota que a instituição
manteve a linha orientada pelos pressupostos neoliberais pró-mercado, pois defende
que é possível produzir mais com os mesmos custos em uma gestão e provisão mais
eficientes. Enquanto que na década de 1990 as justificativas baseavam-se nas concepções
de desempenho e sua relação com o custo-benefício, a partir de 2000 enfatiza-se a
eficiência e o custo-efetividade. Permanece o uso de noções progressivas pautadas pela
equidade, porém desde uma perspectiva que aponta para modelos seletivos que primam
pela assistência focalizada e delimitação da carteira de serviços com foco principal aos
pobres. Estes aspectos contrapõem a proposta de sistema universal na qual o SUS se
configura e seus princípios constitucionais (universalidade, integralidade e equidade)
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que concebem a saúde como direito universal que deve ser garantida pelo Estado. O BM
mantém a sugestão de revisar a excessiva responsabilidade do Estado - propõe limitar
o seu papel a regulador, defende uma maior participação do setor privado na prestação
de serviços e destaca como condição necessária a redução dos gastos públicos devido à
ineficiência que o BM atribui às políticas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Relatório apresenta contradições em suas propostas, pois embora o BM considere
o setor privado como mais eficiente, não aprofunda o debate sobre o fato de que a
atenção hospitalar já é realizada majoritariamente através de contratos e convênios com
instituições privadas e não apresenta indicadores de eficiência. Além disso, mantém-se a
linha de incorporar dispositivos da administração gerencial do sistema capitalista através
de mecanismos de gestão baseada no desempenho e resultados alcançados. Finalmente, o
BM refere que a desoneração fiscal das despesas realizadas com planos privados de saúde,
indústrias farmacêuticas e hospitais filantrópicos, aumentam as iniquidades em saúde ao
considerar que as isenções tributárias são menos progressivas, aspecto não destacado nos
Relatórios anteriores.
REFERÊNCIAS
[1] Frizon Rizzotto ML, Campos GWS. O Banco Mundial e o Sistema Único de Saúde brasileiro
no início do século XXI. Saúde e Sociedade, São Paulo, 25(2), p. 263-276, Jun. 2016.
[2] Frizon Rizzotto ML. As propostas do Banco Mundial para as reformas do setor de Saúde
no Brasil nos anos 1990. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 29(10), p. 140-147; 2005.
[3] Pereira JM. Poder, política e dinheiro: a trajetória do Banco Mundial entre 1980 e
2013. In: Pereira JM, Pronlo M. A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco
Mundial para a educação e a saúde (1980-2013). Rio de Janeiro: Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio, 2014.
[4] Andreazzi MFS et al. Copagamentos no Sistema Público Brasileiro: anomalia ou
tendência? Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 105, p. 89-109, Mar. 2011, 2018.
[5] Banco Mundial. Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e da equidade do gasto público
no Brasil. Grupo Banco Mundial, 2017.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde; Banco Mundial; Reforma dos Serviços de Saúde
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SAÚDE E PROCESSOS EDUCATIVOS EM PRÁTICAS SOCIAIS EM
UM TERRITÓRIO DE REMOÇÃO
Maria Amélia Mano (Grupo Hospitalar Conceição e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre,
Porto Alegre, RS, Brasil), Luiza Campos Menezes (OPAS/OMS, Porto Alegre, RS, Brasil), Almerinda Argenta Gambin
(Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil), Nara Vieira Ramos (Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, RS, Brasil), Diego Oliveira (Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil), Julia Hoss (Grupo
Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil), Julia Dalla Corte Vaz (Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS,
Brasil), Bianca Fantin Souza (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil),
Olívia Sorato Bezerra (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil), Debora
Cunha (Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1902

INTRODUÇÃO
Megaeventos fizeram parte da realidade brasileira desde 2014: Copa do Mundo e Olimpíadas.
Por detrás dos grandes espetáculos, o deslocamento de famílias de áreas estratégicas, seja pela
localização, seja pela “limpeza visual” necessária ao turismo. Assim ocorreu em Porto Alegre, na
Vila Dique, região localizada próxima a cabeceira do aeroporto e que, há 40 anos, foi ocupada
por famílias que vinham do interior do estado. Becos insalubres, áreas alagadas, pessoas vivendo
da coleta e separação de lixo faziam parte do cotidiano da Vila Dique que tinha na força das
mulheres, a conquista de aparelhos sociais: padaria comunitária, galpão de separação de lixo,
escola e unidade de saúde. Com a remoção forçada para área mais periférica, a comunidade
precisou se reinventar, recomeçar em novas lutas e garantias dos aparelhos sociais previamente
conquistados. No novo território, as novas formas de se apropriar do território, garantindo
estratégias de enfrentamento, adaptação, resistência e reconstituição da identidade de uma
comunidade dividida pelas remoções e pela violência urbana do novo território.
OBJETIVOS
Há seis anos o Projeto Memórias da Vila Dique conta, com os sujeitos, as histórias dessa comunidade.
Histórias que apontam relações educativas que surgem dos movimentos de saída e chegada,
reconhecimento e apropriação do território, não só com a criação de novos espaços (jardins, hortas,
lazer), mas com o convívio e a troca. A forma como se estabelecem essas relações com o território
vivido, com o direito à cidade, com os processos de resistência, resiliência, memória, poética e
emoção é questão de investigação necessária enquanto denúncia, aprendizado e compreensão de
realidades. Realidades de exclusão que superam a privação de direitos com criatividade e ternura.
O campo se faz, aos poucos, em pesquisa que objetiva analisar as relações educativas que surgem
das práticas sociais, das novas lutas por saúde e formas de apropriação do território, as estratégias
de resistência e reconstituição de identidades. Para o artesanato da pesquisa, a busca de grupos
específicos que representam luta e resistência e a construção da metodologia em conjunto, são
processos fundamentais. A abordagem se dá em torno do espaço da cidade, sistematização de
experiências, história oral e técnicas das metodologias participativas na perspectiva da justiça social.
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DESENVOLVIMENTO
Estudantes de graduação e pós-graduação (nível de residência) se envolvem no trabalho,
escutando histórias, fazendo registros orais e fotográficos, sistematizando as experiências
vividas e compondo um material rico de análise em que os sujeitos participam constantemente
em um processo de ida e vinda, trocas e escolhas. As reuniões semanais acontecem com
todos os participantes: estudantes, profissionais e comunidade e todos interferem em todas
as fases do projeto, desde o planejamento até a construção de roteiros, o cronograma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aproximação do campo enquanto trabalhadores da saúde que acompanham as trajetórias
dos sujeitos, trazem aspectos e descobertas iniciais relevantes como os nomadismos e conflitos
da luta por moradia, o direito à cidade, o direito à saúde, as culturas subalternas bem como
a resiliência e a poética do cotidiano. As considerações nunca serão finais em se tratando de
realidade tão diversa, no entanto, arriscamos dizer que este referido cotidiano, impregnado de
lutas por aparelhos sociais, por embelezamento das ruas, por saúde e educação, é feito com
cuidado por mãos femininas construtoras de utopias e amanhãs possíveis.
PALAVRAS-CHAVE
Educação popular em saúde, direito á cidade, direito à moradia, justiça social, remoções urbanas
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A EXPRESSÃO DA ESPIRITUALIDADE NA VIVÊNCIA DE MULHER
JOVEM EM SEU ADOECER E MORRER POR CÂNCER DE MAMA
Janderléia Valéria Dolina (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Juliana Soares Androlage
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Roseney Bellato (Universidade Federal de Mato Grosso,
Cuiabá, MT, Brasil), Laura Filomena Santos de Araújo (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2120

INTRODUÇÃO
A ênfase curativa resiste no escopo das diversas profissões na área da saúde, entre elas, a
enfermagem, ainda que tenha a concepção do cuidado como essência de suas práticas e
objeto de estudo de suas teorias. Percebemos, no entanto, certa opacidade no que tange o
cuidado à pessoa quando não há mais possibilidade de reverter o curso natural de evolução
da doença. Carecemos, dentre outras, da incorporação da ideia de cuidado que se relacione
ao sofrimento próprio do humano, assumindo e reconhecendo-o como único, posto que é
singular a cada pessoa, e, ao mesmo tempo, plural e diverso já que se reveste de inúmeras
possibilidades de amparar a vulnerabilidade do momento vivido. Tal complexidade é mais
agudamente colocada a vista quando da instauração de um adoecimento crônico com
agravamento progressivo e esgotamento gradual de possibilidades curativas. Especialmente,
nestas situações, é fundamental se considerar as múltiplas dimensões da vida humana,
afloradas, em novos matizes, face a possibilidade próxima da morte. É dessa natureza a
dimensão espiritual, aqui tomada na expressão da espiritualidade, que carrega em si, dentre
outros, o potencial de aliviar e dar sentido ao sofrimento1.
OBJETIVOS
Compreender os modos de expressão da espiritualidade na vivência de mulher jovem em
seu adoecer e morrer por câncer de mama.
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MÉTODO
Assumindo postura compreensiva, empregando a História de Vida que foi operacionalizada
pela Entrevista em Profundidade, para apreender a vivência de Beth, mulher jovem que aos 28
anos foi diagnosticada com câncer de mama e que morre aos 35 anos, no período de finalização
do trabalho de campo. Foram realizados 09 encontros de entrevista, que, tendo sido gravados
em sua maioria, foram transcritos e, juntamente com a observação de campo, compuseram o
Diário de Pesquisa2 de Beth. Do conjunto do material empírico foi dado relevo intencional aos
sentidos e significados atribuídos por Beth às experiências por elas vividas e que nos remetiam
à transcendência e os modos de expressão da espiritualidade no cotidiano do seu viver, do
adoecimento e do morrer. As narrativas que nos ‘saltaram aos olhos’ foram, então, destacadas
da história de vida e constituíram o corpus de análise deste estudo. O processo analítico se deu
por meio da construção de diagramas ordenadores e sintetizadores da experiência de Beth,
viabilizando elencar três eixos de sentido: 1) quem é o Deus de Beth?; 2) O agir de Deus na vida
de Beth e 3) A esperança ancorada na fé em Deus. A pesquisa matricial a qual este estudo se
vincula foi aprovada pelo Comitê de Ética sob nº 671/CEP-HUJM/09.
RESULTADOS
Após inúmeras intervenções terapêuticas para controle do câncer e dos sintomas, Beth ainda
sentia fortes dores no corpo e intensa dificuldade respiratória devido ao processo metastático
que já atingia ossos e pulmão. Ela nos falava constantemente da presença de Deus em sua
vida, utilizando expressões que remetiam a sua fé e crença em uma transcendência que
pudesse explicar ou significar aquilo que estava vivenciando. Ao indagarmos (1) “Quem é
Deus na vida de Beth”, pudemos apreender a imagem de Deus como grande interventor e
ordenador, operador de milagres, imprimindo coerência e significado ao seu viver e adoecer.
Assim, (2) “o agir de Deus na vida de Beth” se manifesta como ações determinantes sobre
seu destino, de forma pragmática. As situações de sua vida, dentre elas o adoecimento por
câncer de mama, ganham a condição peculiar de ‘provação’, ou seja, como necessárias à sua
vida. A ela cabe o dever de ser capaz de superar as intempéries com a finalidade de dar seu
testemunho de fé as outras pessoas. Nesse cosmos individual, (3) “a esperança ancorada na
fé em Deus” se constitui em grande sustentadora da vida de Beth, tanto no plano físico como
transcendente. E, diante do prognóstico sombrio de sua doença, a fé permitiu a sustentação
da esperança que alicerçava sua vontade de resistir e manter o equilíbrio possível em seu
cotidiano. Durante os cinco anos de tratamento, Beth viu a cura e a morte de outras pessoas
com o mesmo diagnóstico que o dela e, apesar de já estar bastante adoecida, pautando-se
na esperança em relação à cura, foi capaz de viver com certa qualidade por um significativo
período de tempo. Assim, concordamos que a espiritualidade atribui sentido à vida e
produz a capacidade de suportar sentimentos de culpa, raiva e ansiedade3. E, apesar de se
manifestar fortemente vinculada a figura de um Deus ordenador e interventor, extrapola em
si mesma, as amarras de um futuro predeterminado e se configura como modo de preencher
os espaços vazios, as lacunas e as incertezas de um futuro em vida ou não.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 653

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A espiritualidade se mostrou, portanto, encarnada na vida de Beth, produzindo efeitos
reais e concretos em suas possibilidades de lidar com a doença, bem como, com os muitos
sofrimentos carreados pelo prognóstico de morte determinado pelo câncer. Propiciou-lhe,
também, vivenciar o morrer de maneira serena e lúcida, estando presente em sua vida até
o último instante. Isso nos levou a compreender que a produção de cuidado, especialmente
em situações de extrema vulnerabilidade, como o adoecimento e morte por câncer de mama,
deve se ancorar no todo da vivência da pessoa a ser cuidada, incorporando o real sentido da
frase citada por Koenig4: “Curar algumas vezes, aliviar frequentemente, confortar sempre”.
REFERÊNCIAS
1. Delgado-Guay MO, Hui D, Parsons HA, et al. Spirituality, religiosity, and spiritual pain in
advanced cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2011; 41(6): 986–94.
2. Araújo LFS, Dolina JV, Petean E. Musquim CA, Bellato R, Lucietto GC. Diário de pesquisa e
suas potencialidades em pesquisa qualitativa. Rev Bras Pesq Saúde. 2013 Jul-Set;15(3):53-61.
3. Guerrero GP, Zago MMF, Sawada NO, Pinto MH . Relação entre espiritualidade e câncer:
perspectiva do paciente. Rev Bras Enferm, Brasília. 2011 jan-fev; 64(1): 53-9.
4. Koenig HG. Religion, spirituality, and medicine: application to clinical practice. MSJAMA –
JAMA 2000; 284(13):1708.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado à saúde; Espiritualidade; Cuidados paliativos na terminalidade da vida

A FORMAÇÃO DE VÍNCULO NO GERENCIAMENTO DE CASO
PARA ADULTOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL
Ângela Taís Mattei da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Maria de Fátima Mantovani
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ricardo Castanho Moreira (Universidade Estadual do Norte
do Paraná , Bandeirantes, PR, Brasil), Juliana Perez Arthur (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil),
Vanessa Piccinin (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Pollyana Bahls de Souza (Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1588

INTRODUÇÃO
O gerenciamento de caso é considerado uma intervenção complexa, pois possui inúmeros
componentes e variações que dependem do contexto e da população atendida(1). Ele
auxilia pessoas com múltiplas condições de saúde como a hipertensão arterial, que é
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uma doença crônica e requer cuidados para toda a vida. Esse método de cuidado prevê a
identificação das necessidades do usuário, quebra de barreiras na rede de serviços de saúde
bem como o desenvolvimento de um plano de cuidados que inclui pactuação e realização
de metas, sendo um ponto crucial para o bom êxito da intervenção a criação de vínculo
entre o profissional de saúde e usuário. O conceito de vínculo é polissêmico, mas possui
relação com a humanização, responsabilização e integralidade(2). Sua construção entre
profissional-paciente acontece principalmente pela compreensão das particularidades,
inserção ativa e interessada do profissional na realidade das famílias, possibilitando junto a
isso, a emancipação do paciente no protagonismo do viver de forma saudável(3).
OBJETIVOS
Relatar a experiência vivenciada pelo enfermeiro na formação de vínculo com adultos com
hipertensão arterial em uma unidade de saúde da atenção primária.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência sobre a vivência do enfermeiro no acompanhamento de
47 adultos com hipertensão por meio do gerenciamento de caso. A coleta de dados durou 12
meses, entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018 e foi realizada em uma unidade de saúde
do estado do Paraná. Este estudo faz parte de um projeto intitulado “Efeito do gerenciamento
de caso no controle dos níveis pressóricos e na prevenção de complicações da hipertensão”,
que foi desenvolvido durante o curso de doutorado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos sob parecer: 1.670.453. Os critérios de inclusão foram: ter entre
18 e 59 anos; possuir diagnóstico de hipertensão; morar na cidade da pesquisa; ser cadastrado
na unidade de saúde; atingir a pontuação mínima no Mini-Exame do Estado Mental(4) e
ser parcialmente dependente ou independente conforme a escala de avaliação funcional
de atividades instrumentais de vida diária(5). Os critérios de exclusão foram: ser gestante e
planejar mudar para outra área de abrangência. Foram critérios de descontinuidade: óbitos,
ficar grávida durante o acompanhamento, expresso desejo em sair da pesquisa e mudar para
outra área de abrangência. O gerenciamento de caso foi realizado pelo enfermeiro mediante
consultas de enfermagem, visita domiciliar, contato telefônico, atividades de educação
em saúde e pactuação de metas(6-7). A coleta de informações ocorreu principalmente
durante a consulta de enfermagem, por meio de um roteiro semi-estruturado, com campos
para anotações durante a realização do processo de enfermagem (histórico e exame físico,
diagnósticos, planejamento, implementação/pactuação de metas, avaliação). Após a coleta
dos dados, o gestor de caso analisava as necessidades do participante, pactuava metas em
comum acordo com o paciente e agendava as próximas atividades.
RESULTADOS
Por meio da primeira consulta de enfermagem foi possível identificar as principais necessidades
dos participantes, as quais se referiam principalmente a hábitos de vida como alimentação e
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atividades físicas, bem como a adesão ao tratamento. Com o passar dos meses, principalmente
por meio da realização do contato telefônico e as visitas domiciliares, foi possível perceber
que houve uma aproximação entre enfermeiro e pacientes. Sendo que os participantes
começaram a perceber a co-responsabilização do gestor de caso no seu cuidado e isso
permitiu uma relação de escuta, diálogo e respeito entre essa díade, facilitando a pactuação
de metas e o alcance destas. Ao realizar as visitas domiciliares foi possível incluir a família
na rede de cuidados e orientações, bem como perceber e considerar o meio e as condições
que o paciente estava inserido, e, desta forma, realizar orientações e encaminhamentos
direcionados para cada paciente de acordo com a sua realidade. Na tentativa de atender as
necessidades dos participantes, foi utilizada os serviços da rede de atenção à saúde, como o
médico da família, psicóloga, nutricionista, médicos especialistas, além do redirecionamento
para serviços de assistência social, quando identificada a necessidade. Ainda, por meio do
contato telefônico, os participantes entenderam que poderiam contar com o gestor de
caso para sanar as suas dúvidas ou para solicitar orientações, fato que ocorreu inúmeras
vezes durante o acompanhamento. Discussão: acredita-se que o gerenciamento de caso
possibilitou a formação de vínculo com os participantes da pesquisa e estes sentiram-se
mais seguros por perceberem que tinham uma relação próxima com o profissional de saúde
e que este era corresponsável pelo seu bem-estar. A criação de vínculo permite que a equipe
de saúde conheça sobre os reais problemas dos pacientes e se relacione com estes, a fim
de buscarem juntos, as soluções plausíveis em cada situação(8). Isso, implica em estreitar
as relações e enfrentar o desafio de olhar para o paciente além da sua doença, se tornar
sensível e solidário ao outro, para vivenciar os acontecimentos de maneira ampliada (3), fato
que é primordial, principalmente na atenção primária. Nesse sentido, a visita domiciliar é
uma estratégia que permite conhecer o contexto social, fortalecer o contato com as famílias
para a identificação das necessidades de saúde(9).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que com a formação de vínculo, as metas foram pactuadas com menos
dificuldades e pôde-se notar entusiasmo entre os participantes em terem se comprometido
em cumpri-las. Isso demonstra que o gerenciamento de caso possibilita a criação de um
vínculo benéfico, e não uma relação de dependência, com o profissional de saúde, pois,
enquanto o profissional advoga em favor do paciente, este se instrumentalizada para o
cuidado de si, tornando-se emponderado para gerir o seu cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Case Management; Nursing; Hypertension; Nursing Care; Health Education
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A VIVÊNCIA DOS FILHOS DE MULHERES COM CÂNCER DE
MAMA: AMADURECENDO PARA A VIDA ADULTA
Fernanda Cassanho Teodoro (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Verônica Azevedo Mazza
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Marilene Loewen Wall (Universidade Federal do Paraná ,
Curitiba, PR, Brasil)

ID: 2611

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é a neoplasia maligna que mais acomete as mulheres em todos os
continentes¹. Devido às tecnologias biomédicas e políticas públicas, o diagnóstico e a
terapêutica corroboram para detecção precoce e aumento da taxa de sobrevida². Estatísticas
mundiais mostram que na primeira fase de sobrevida, entre o diagnóstico e a terapia
hormonal oral, aproximadamente 90 de 100 mulheres sobrevivem ao câncer de mama³. A
sobrevivência precoce ao câncer de mama compreende uma etapa em que a mulher passa
do cuidado institucional para o familiar. Embora esta perspectiva tenha conhecimento
científico, os esforços incidem na instrumentalização do enfrentamento ou compreensão
das relações afetivas, quando se ressalva a díade mulher e parceiro . Os sentimentos de
incerteza e medo ainda são presentes nesta fase, os quais são compartilhados e vivenciados
por outros familiares. Desta forma, urge a seguinte questão: “Como é a vivência dos filhos de
mulheres com câncer de mama?”
OBJETIVOS
Compreender a vivência dos filhos de mulheres com câncer de mama.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa embasada na Teoria Fundamentada nos Dados Construtivista6. A
pesquisa desenvolveu-se em dois cenários de acordo com a composição das amostragens. O
primeiro compreendeu o Serviço de Farmácia Ambulatorial de um hospital escola do Sul do
país. Neste, abordou-se as mulheres no estágio precoce de sobrevida do câncer de mama,
compondo a amostragem inicial. Após o aceite, foram realizadas entrevistas intensivas em um
ambiente reservado. À medida que a coleta e a codificação ocorriam, emergiram hipóteses
associadas aos possíveis filhos/participantes. Assim, a amostragem teórica foi composta
por filhos que tinham significado, explícito ou implícito, à vivência. O convite a eles ocorreu
via contato telefônico e, nessa ocasião, indicavam o local e o momento adequados para a
entrevista. Ambas as amostragens foram realizadas entrevistas intensivas, gravadas em meio
digital, e, registro de campo em livro ata. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas
e organizadas no software MAXQDA 12®. Os dados foram codificados linha a linha e, por
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meio da frequência de códigos e significados, eles foram reagrupados por semelhança e
relevância ao fenômeno estudado. Como apoio analítico, foram desenvolvidos memorandos
iniciais, durante a coleta e codificação inicial, e, avançados na fase da codificação focalizada.
Foram respeitados os preceitos éticos, tendo a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná sob o parecer nº 1.483.681.
RESULTADOS
Foram entrevistados onze mulheres, com média de idade de 50 anos, e nove filhos, com idade
média de 25 anos, dos quais cinco foram do sexo feminino e quatro do masculino. Embora
a maioria dos filhos tenha alcançado a fase adulta, a centralidade do fenômeno da vivência
emergiu como “Amadurecendo para a vida adulta”, sendo categorizado por “Percebendo sua
função familiar arrebatada pelo câncer”;“Tendo sua função familiar alterada”; e,“Incorporando
a função familiar”. A ausência da mulher como provedora e cuidadora, implicitamente,
promove a percepção de perda da função de ser filho no sistema familiar. Isto é, as condições
impetradas pelo câncer de mama sintetizam a percepção da transferência do ser cuidado
para ser o cuidador. Não obstante, as funções antes exercidas pela mulher, como provedora
de renda, do cuidado domiciliar e familiar, passam a ser desempenhadas pelos filhos. As
despesas com a doença corroboram para alteração das obrigações para o provedor, quando
percebem a necessidade de renda extra. Além disso, emergem as funções de organizadores
dos proventos e das rotinas familiares, as quais há delimitação de tarefas de acordo com o
gênero. A alteração da função passa a ser incorporada a partir do momento em que atribuem
e assimilam a sua importância à dinâmica familiar, isto é, mantêm o sentimento de cuidado
e apoio para com a mulher e família. Por fim, o câncer de mama é propulsor de uma nova
ordem, ou seja, a maturidade para a vida adulta, emergindo um ser adulto maduro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da dinâmica de cada membro da família torna-se pertinente quando se releva
o cuidado à família, pois, muito embora há entendimento humanizado à família, ainda há
distanciamento da realidade do sistema familiar em eventos inesperados, principalmente,
aqueles relacionados às condições crônicas. Embora este estudo traga a perspectiva dos
filhos, como membros do sistema familiar, há necessidade de pesquisar a família como
unidade de cuidado e um sistema autônomo que pode influenciar o seu ambiente. Dessa
forma, a família é participante do próprio cuidado e sofre influência das políticas públicas
que regem o seu bem-estar.
PALAVRAS-CHAVE
Câncer de mama; Família; Doença crônica
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A VIVÊNCIA FAMILIAR DE CUIDADO NO ADOECIMENTO E
MORTE DE MULHER JOVEM POR CÂNCER DE MAMA
Janderléia Valéria Dolina (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Roseney Bellato (Universidade
Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Laura Filomena Santos De Araújo (Universidade Federal de Mato Grosso,
Cuiabá, MT, Brasil), Juliana Soares Androlage (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1878

INTRODUÇÃO
O adoecimento por câncer é, ainda, carregado de estigmas e, via de regra, é associado à
possibilidade concreta de morte. O câncer de mama acarreta profundos e significativos
afetamentos à vida da mulher, em decorrência das dores e mutilações que podem dele
resultar1. Nesse cenário de sofrimento é necessário pensar em um cuidado apoiador que
consiga sustentar aquilo que as pessoas e famílias vivenciam no cotidiano desse adoecimento
crônico, no qual os potenciais que dispõem para apaziguar as dores, físicas e emocionais,
vão se esvaindo gradual e progressivamente.
OBJETIVOS
Objetivamos compreender a vivência familiar de cuidado no adoecimento e morte por
câncer de mama em mulher jovem.
MÉTODO
Trata-se de uma abordagem compreensiva, que emprega a História de Vida como estratégia,
operacionalizada pela Entrevista em Profundidade2 para a qual foram realizados nove
encontros. Os participantes deste estudo foram Beth, mulher jovem diagnosticada com
câncer de mama aos 28 anos e que morreu aos 35; suas duas filhas adolescentes, Beatriz
e Bruna; e sua mãe, Dona Carlota. As entrevistas foram transcritas e, com a observação
de campo, compuseram os dados empíricos. Desse corpus, foram elencadas unidades de
significados que, em processo contínuo de depuração, levou-nos aos eixos de sentido,
sendo que este estudo é fruto de um deles: “O contexto familiar de cuidado no adoecer e
morrer por câncer de mama”. A pesquisa matricial a qual o estudo se vincula foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nº 671/CEP-HUJM/09.
RESULTADOS
Os resultados mostraram que Beth e sua família foram afetadas pelo adoecimento, de modo
significativo e particular, levando-as a rearranjos intensos na organização familiar e em suas
vidas. Percebemos que a ideia da morte esteve presente desde o momento do diagnóstico e
perdurou até o fim da vida de Beth, embora procurasse manter certo distanciamento da doença,
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evitando, inclusive, nomeá-la ‘câncer’. A demanda por tratamento complexo, continuado e
de longa duração, afetou a situação socioeconômica familiar, pois Beth, até então provedora
da família, passa a ter dificuldades para trabalhar; suas filhas tiveram, então, que assumir
integralmente o sustento financeiro da casa. Além disso, também faziam revezamento, por
meio de “plantões”, para o cuidado diuturno à mãe. Os detalhes quanto ao modo de produzir
o cuidado, expressos nas narrativas das adolescentes, revelam uma maturidade precocemente
alcançada à força do sofrimento e da sobrecarga de atividades de grande responsabilidade.
Importante salientar que Beth dispunha de um núcleo familiar numericamente pequeno,
pois, além das duas filhas adolescentes, restavam sua mãe e o marido, sendo que este último
se mostrava pouco cuidador, acarretando maior sobrecarga para suas filhas e a mãe. No curso
do adoecimento Beth divorciou-se do marido, conformando-se nova dinâmica familiar, porém,
preservando a centralidade do cuidado nas filhas, visto que a relação com a mãe, apesar de
próxima e intensa, era conflituosa. Após cinco anos de tratamento, Beth ouviu do médico, que a
acompanhava desde seu diagnóstico, que não havia mais o que ser feito, pois o câncer havia se
espalhado e estava fora de possibilidade de cura. Esse evento marcou profundamente sua vida,
e a desesperança que esse profissional lhe transmitiu a fez buscar outro que, ao menos, pudesse
deixá-la entrever algo que pudesse ser feito. O tratamento, ainda que doloroso e desgastante,
tinha para Beth o sentido de esperança ‘de vida’, mesmo que não se desse ‘a cura’, como bem
aponta ao afirmar que “enquanto há vida há esperança”. No entanto, a lógica profissional pareceu
se dar no sentido de que, havendo possibilidade de cura havia esperança e, portanto, dever-se-ia
investir no tratamento. E, quando a cura já não se faz mais possível, a tendência é de se afastar
do campo de batalha contra a doença, abandonando, também, o doente e o cuidado à vida
que ele requer até seu último instante. A exacerbação das manifestações da doença ampliou
também a exigência de cuidado, tornando-se dependência quase total dele. A família cuidou ao
longo do tempo e de diferentes modos, empregando os recursos que lhe estavam disponíveis,
incluindo a massagem e a oração. Os serviços/profissionais de saúde passaram a ser acionados
pontualmente, em especial quando havia necessidade de intervenção medicamentosa. Com o
agravamento do quadro respiratório pela metástase, necessitando de oxigeno terapia, Beth foi
hospitalizada. E, pela relação de vínculo construída ao longo do trabalho de campo para recolha
de sua história de vida, ela solicitou nossa presença. Com as mãos entrelaças às nossas, apertadas
fortemente, com os olhos esbugalhados e respiração ofegante Beth nos fez a pergunta que,
certamente, é evitada por todos os profissionais de saúde: “O que está acontecendo comigo?”
Foi preciso calma, voz tranquila, para um diálogo intenso em que poucas palavras foram ditas;
e apenas lhe explicamos que a doença estava muito avançada e a cura não era mais possível.
O que mais importava ali era a presença, a atenção e a preocupação com todo o pouco tempo
que ela dispunha. Durante essa conversa-silêncio de três horas, Beth dormiu calmamente, ainda
segurando nossas mãos, melhorando sua respiração. Naquela noite se despediu das filhas, da
mãe e ainda organizou a guarda legal de Beatriz e Bruna. Morreu na manhã seguinte. Tratou-se,
nesta situação, de termos assumido uma atitude de cuidado3, de um estar junto, por inteiro,
cuidando em todas as dimensões, da vida, na vida e para a vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa experiência por nós vivida junto à Beth e sua família, compreendemos que não se
cuida para não morrer, se cuida para viver; e, embora tal posição pareça mera questão
de semântica, é essencial para quem que vivencia o seu morrer, pois lhe permite viver o
tempo que há para viver. E, ancoradas no modo familiar de cuidado, entendemos que há
que se cuidar até o fim, assegurando conforto e minimizando sofrimento, possibilitando
que a pessoa viva seus últimos momentos plenamente e como deseja viver.
REFERÊNCIAS
1- Timm MS, Perlini NMOG, Beuter M, Prates LA, Birk NM, Piccin C. A imagem corporal na ótica
de mulheres após a mastectomia. Cienc Cuid Saude. 2017;16(1).
2- Araújo LFS, Dolina JV, Petean E. Musquim CA, Bellato R, Lucietto GC. Diário de pesquisa e
suas potencialidades em pesquisa qualitativa. Rev Bras Pesq Saúde. 2013 Jul-Set;15(3):53-61.
3- Dolina JV, Bellato R, Araújo LFS. Research experience whith a person going through the
process of dying and death. Journal of Palliative Medicine. 2014; 17(2):244-5.
PALAVRAS-CHAVE
Relações familiares. Morte. Câncer de mama. Cuidados à saúde.

ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO:
LA EXPERIÊNCIA DE MUJERES CON CÂNCER DE MAMA EN
JALISCO, MEXICO
Igor Martín Ramos Herrera (Universidad de Guadalajara, México), Miguel Ernesto González Castañeda
(Universidad de Guadalajara, México), Cristóbal García Sandoval (Universidad de Guadalajara, México), Antonio
Reyna Sevilla (Universidad de Guadalajara, México), Rosa María Valdez López (Universidad de Guadalajara,
México), Armando Morales Fernández (Universidad de Guadalajara, México), Dolores Andrade García (Universidad
de Guadalajara, México), Samantha López Aguila (Instituto Jalisciense de Cancerología, México)
ID: 1230

INTRODUÇÃO
El cáncer de mama es una severa amenaza a la salud en todo el mundo y especialmente
para las mujeres mexicanas. En México se reportan más de cinco mil fallecimientos
en el año 2013 y es uno de los tumores malignos más frecuentes entre mujeres de 20
años en adelante. El diagnóstico hecho en etapas tempranas (Estadio I y II) ha probado
ser efectivo para tratar el cáncer de mama de forma oportuna, reducir la mortalidad y
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mejorar la supervivencia de las personas. Aunque el acceso efectivo a los servicios de
salud es crucial para lograr un diagnóstico temprano, el papel de la mujer es determinante
mediante la auto-exploración, así como su visita al centro de salud o servicio hospitalario
con mastógrafo, ultrasonido y/o estudios paraclínicos, y el acceso a los servicios de tercer
nivel, para efectuar los estudios que definen el diagnóstico y su tratamiento. Por ello, los
intervalos de retraso más importantes en este periodo, según el marco conceptual de
Weller, son atribuibles al paciente y al diagnóstico. Es decir, el primer intervalo de retraso
ocurre desde el momento en que la mujer detecta los síntomas iniciales hasta el momento
en que logra la primera visita a su médico familiar; mientras que el segundo intervalo
de retraso ocurre desde que hace la primera visita al médico, hasta el momento en que
se efectúa el diagnóstico definitivo. En México no siempre existe una disponibilidad y
accesibilidad adecuadas a servicios de diagnóstico, conforme al modelo de acceso de
Penchansky y Thomas, debido a diferencias en la ubicación de dichos servicios entre áreas
urbanas y rurales, así como la existencia de vías de comunicación adecuadas, servicios de
transporte asequibles y costos de movilidad apropiados para acceder a
OBJETIVOS
Este trabajo describe la experiencia vivida por mujeres con cáncer de mama en el Estado de
Jalisco, México, para acceder a los servicios de diagnóstico y si ello retrasó su atención y la
oportunidad del diagnóstico.
MÉTODO
Se presentan los resultados de la fase cualitativa de un estudio con diseño mixto. Se
seleccionó de forma aleatoria a 110 mujeres, de entre más de 4 300 atendidas por Cáncer
de Mama en el Instituto Jalisciense de Cancerología entre 2009 y 2015, todas mayores de
20 años de edad, con diagnóstico realizado bajo los criterios de la Norma Oficial Mexicana
y de la National Comprehensive Cancer Network y residencia habitual en el Estado de
Jalisco al momento del diagnóstico. Se hicieron entrevistas a profundidad apoyados en
una guía de entrevista semi-estructurada y observación no participante mediante una
guía de observación para recabar información sobre las localidades de residencia de
las participantes. Las participantes fueron contactadas vía telefónica para invitarlas al
estudio y 21 de ellas aceptaron participar. Se programó la visita a cada participante entre
septiembre y diciembre de 2017 y se obtuvo su consentimiento informado. Las entrevistas
fueron grabadas en audio y tuvieron una duración de 90 minutos en promedio. Se
analizaron directamente los archivos de audio a través del programa ATLAS.ti. El análisis
fue teórico temático realizado por dos de los investigadores quienes contrastaron los
temas identificados conforme a los modelos de acceso y de intervalos de retraso para el
diagnóstico del cáncer.
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RESULTADOS
Respecto a los temas de accesibilidad y disponibilidad del modelo de acceso a los servicios
de salud se analizaron las categorías medio de transporte utilizado, costo, tiempo y distancia.
Las participantes utilizaban de manera diferenciada el medio de transporte, dependiendo
si debían acudir al centro de salud, el servicio de mastografía-ultrasonido o al hospital para
diagnóstico, siendo a pie, en autobús, en auto de alquiler, auto prestado y automóvil propio
en el menor de los casos; muchas veces en una combinación de varios de ellos, debido a la
distancia de los servicios. Por esa razón, el tiempo y costo de transportación variaba desde
unos cuantos minutos y sin costo para llegar al centro de salud cercano a su domicilio,
hasta dos días y varios miles de pesos para acceder a los servicios estatales de diagnóstico
y tratamiento. En cuanto a la categorías disponibilidad, ellas experimentaron diferencias
marcadas entre las comunidades urbanas y las rurales respecto a la ubicación de clínicas,
hospitales y servicios de estudios de gabinete y laboratorio, así como disponibilidad del
personal médico y enfermeras, donde se presentan mayores problemas a las participantes
cuando residen en áreas rurales, ya que tienen que desplazarse a poblaciones más grandes
que cuenten con los servicios médicos y de mastografía, mientras todas ellas deben
acudir al Instituto de Cancerología que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, lo que
les impone esfuerzos mucho mayores para llegar ahí. Por último, conforme al modelo de
intervalos de retraso en la atención casi todas las participantes mencionaron que acudían
al médico desde unos días hasta un mes después de identificar algo anormal en sus senos;
pero en donde se identificó un retraso mucho mayor fue en el tiempo entre la primera
visita al médico y el diagnóstico definitivo, esto es, desde dos o tres semanas hasta dos
años para emitir el diagnóstico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En general, identificamos cómo estas mujeres viven el proceso de acceso y disponibilidad
de la atención cuando existe la sospecha de cáncer, pese a ello todas las participantes
consideran que su diagnóstico fue hecho de manera oportuna, refiere una de ellas:
“detectaron el cáncer a tiempo… estoy aquí todavía”. Es decir, que independientemente
de las dificultades de acceso y disponibilidad lo que ellas más valoran es el hecho de
seguir con vida, atendiendo su enfermedad y tratando de seguir adelante. Estos resultados
pueden servir para que los tomadores de decisiones consideren el punto de vista de estas
mujeres sobre las dificultades que experimentan en los servicios de detección, así como
para lograr su diagnóstico y atención. Los resultados pueden apoyar las políticas de redistribución geográfica de los servicios de tamizaje, referencia y atención.
PALAVRAS-CHAVE
Cáncer de mama, accesibilidad, diagnóstico temprano.
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ADOLESCENTES CON DIABETES. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL Y EXPECTATIVAS RESPECTO AL TRASLADO A UN
HOSPITAL DE ADULTOS
Pilar Isla Pera (Universitat Barcelona, Espanha), Mercé . Vidal Flor (Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y
Nutrición. Hospital Clínic I Universitari de Barcelona, Espanha), Margarita Jansá Morató (Unidad de Diabetes. Servicio
de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínic i Universitari de Barcelona, Espanha), Carmen Yoldi Vergara (Servicio
Endocrinologia y Diabetes. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Espanha), Gemma Peralta Pérez (Fundació Rossend
Carrasco I Formiguera, Espanha), Joan Escarrabill ( Programa Atención a la Cronicidad. Hospital Clínic I Universitari de
Barcelona, Espanha), Roque Cardona Hernández (Servicio Endocrinologia y Diabetes. Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, Espanha), Ignacio Conget Donlo (Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínic I
Universitari de Barcelona, Espanha), David Nadal Miquel (Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. España., Espanha)
ID: 2380

INTRODUÇÃO
La adolescencia es la etapa vital caracterizada por la construcción de la propia identidad y por el
desarrollo de multitud de cambios que influyen sobre el estilo de vida. El abordaje de la atención
y educación de personas con diabetes tipo 1 (DM1) es especialmente complejo durante esta
etapa por la propia exigencia que comporta el tratamiento y autocontrol de la enfermedad y
por los cambios que se generan en las necesidades de los jóvenes. A ello se suma el cambio de
equipo asistencial al tener que pasar de un centro pediátrico a un centro de adultos.
OBJETIVOS
Comprender la experiencia de vivir con DM1; valorar la calidad asistencial y explorar las
expectativas frente al traslado al hospital de adultos
MÉTODO
Estudio fenomenológico interpretativo que tiene como referente a Van Manen. Los sujetos
de estudio fueron adolescentes con DM1 de una unidad de endocrinología pediátrica que
han de trasladarse a un hospital de adultos. Para la recogida de información se utilizó el grupo
de discusión. Se realizó un análisis de contenido temático siguiendo las etapas descritas
por Miles y Huberman. Se tuvo en cuenta la reflexividad del investigador y se siguieron los
criterios de rigor de Guba. El proyecto estaba aprobado por el comité de ética del hospital y
se solicitó el consentimiento informado de los participantes.
RESULTADOS
Participaron 11 adolescentes con una evolución de la DM1 entre 4 y 14 años. Se identificaron
4 temas principales:
1) Vivir y convivir con la diabetes: La diabetes se interpreta como un acontecimiento
inesperado que tuvo un impacto negativo personal y familiar, especialmente cuando
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se diagnosticó en la adolescencia. Consideran que se han adaptado a la enfermedad
aunque persisten crisis esporádicas de rabia y rechazo. La mayoría siente cierta estigmatización que se manifiesta por el rechazo a declarar su condición de enfermedad en ciertos ambientes, responder preguntas sobre la enfermedad, hacer visibles
técnicas y/ o dispositivos de tratamiento o autocontrol en lugares públicos y temor a
perder la pareja por causa de la DM1. Los problemas principales son el tratamiento
con insulina y las hipoglucemias. También perciben aspectos positivos: Sienten que,
gracias a la DM1, conocen y controlan mejor su cuerpo y han adquirido más madurez
y responsabilidad que sus compañeros sin DM1.
2) Calidad de la atención y educación terapéutica: Todos valoran positivamente la
atención y educación recibida aunque identifican algunos aspectos de mejora relacionados con la necesidad de soporte psicológico aunque no de forma generalizada,
una mayor información sobre complicaciones y avances en la investigación cuando
llegan a la adolescencia y planificar visitas sin la familia para abordar cuestiones
de carácter íntimo o privado. Están de acuerdo en que los profesionales y la familia
potencian su autonomía aunque en la familia perciben cierta contradicción entre el
mensaje que transmiten y el sufrimiento que muchos padres experimentan cuando
los hijos quieren ser independientes.
3) Aspectos sociales de la diabetes: La mayoría percibe que algunos amigos se preocupan y proporcionarían apoyo en caso de hipoglucemia aunque les molesta que
no entiendan que es la DM y que les hagan preguntas sobre la enfermedad. Creen
que a nivel social debería haber mayor conocimiento y concienciación sobre la DM1
porque ello facilitaría la adaptación y disminuiría la estigmatización. Los que han
asistido a colonias para niños con diabetes las valoran de forma positiva pero la
mayoría se ha negado a asistir por considerar que son colonias para niños especiales centradas en la enfermedad.
4) Traslado al hospital de adultos: El traslado al hospital de adultos genera nerviosismo y añoranza de los profesionales sanitarios del centro pediátrico pero se interpreta como algo lógico e irreversible y también como la forma de alcanzar la plena
autonomía. Imaginan el hospital de adultos como un lugar frío, en el que los profesionales centraran su atención en el control de la enfermedad y posibles complicaciones y no en la persona, como sucedía en el hospital pediátrico. Perciben que sus
necesidades educativas ya están cubiertas y que ellos pueden aprender de forma
autónoma si es necesario, por lo que la atención deberá centrarse en la eficacia terapéutica. Esto se interpreta como normal en una relación de adultos y no se valora
de forma negativa excepto en dos casos en que desearían una relación de confianza
personalizada. Les preocupa la percepción de que las consultas estarán masificadas
por personas adultas y/o ancianas, que no conocerán al equipo asistencial ni a los
pacientes y ello les hará sentirse muy pequeños en un mundo de adultos. Para mejorar el proceso de traslado sugieren disponer de más información sobre el nuevo
centro y mayor coordinación, por ejemplo, alguna visita conjunta o acompañamiento
a la primera visita en el hospital de adultos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusiones La adolescencia es una etapa del ciclo vital compleja que puede crear dificultades
en la adaptación a la enfermedad y aumentar la estigmatización puesto que existe el riesgo
de generar una identidad deteriorada. No obstante, los jóvenes que iniciaron la DM1 en
la infancia o adolescencia son personas que se consideran más maduras que sus pares y
ello puede facilitar la resiliencia, si tienen una atención y soporte psicológico adecuado. El
desconocimiento social de la DM1 y de su tratamiento genera preguntas reiterativas, miradas
indiscretas, actitudes negativas, que influyen en el proceso de adaptación del adolescente.
Las percepciones y expectativas del traslado al hospital de adultos están condicionadas por
un imaginario falso de la realidad por lo que se hace necesario proporcionar una información
más veraz y una mejor coordinación entre profesionales de ambos centros que debería
iniciarse con mayor antelación con la que se realiza en la actualidad. Incluir la experiencia
del paciente y/o de la familia mediante estudios cualitativos o mixtos permite comprender
la complejidad del fenómeno estudiado y mejorar las intervenciones.
PALAVRAS-CHAVE
Diabetes tipo 1 Adolescentes Traslado hospital de adultos Calidad asistencial Fenomenología

ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA: NARRATIVAS DE GERENTES E TUTORES DO
SISTEMA DE SAÚDE DE SOBRAL
Marcos Aguiar Ribeiro (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Izabelle Mont’Alverne Napoleão
Albuquerque (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Nayana Cintia Silveira (Universidade Estadual
Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Isabel Cristina Kowal Olm Cunha (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP,
Brasil), Lívia Moreira Barros (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Maristela Inês Osawa Vasconcelos
(Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Maria das Graças Cruz Linhares (Universidade Estadual Vale
do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Fernando Daniel de Oliveira Mayorga (Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2300

INTRODUÇÃO
No Brasil, vive-se uma transição epidemiológica, prolongada e polarizada com uma uma forma
de transição singular, diferente da transição clássica dos países desenvolvidos, sendo expressa
na tripla carga de doenças: uma agenda não superada de doenças infecciosas e carenciais, uma
carga importante de causas externas e uma presença fortemente hegemônica das condições
crônicas1,2. Assim, destaca-se o predomínio de condições crônicas, dentre elas a hipertensão
e diabetes que apresentam alta morbidade e mortalidade e representam um desafio para a
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saúde pública. Neste contexto, a Estratégia Saúde da Família tem um papel fundamental na
gestão e coordenação do cuidado às condições crônicas nas redes de atenção à saúde. a atual
situação de saúde de predomínio das condições crônicas não pode ser respondida de maneira
eficiente, efetiva e de qualidade por sistemas de saúde voltados, prioritariamente, para as
condições agudas e para as agudizações de condições crônicas1. Assim, faz-se necessária
a operacionalização de um modelo de atenção às condições crônicas de saúde a partir de
mudanças na condução dos processos de reorganização das ações e serviços de saúde.
OBJETIVOS
Analisar a partir das narrativas de gerentes e tutores a atenção às condições crônicas na
Estratégia Saúde de Família (ESF) do município de Sobral – CE, tendo a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) como marcadores.
MÉTODO
Trata-se de um estudo avaliativo sob abordagens qualitativa. Foi utilizada a adaptação de uma
matriz de avaliação de efetividade de intervenções para controlar e prevenir Doenças Crônicas
não Transmissíveis empregado na América Latina e proposta por De Salazar3. Neste recorte,
têm-se como enfoque a Sistematização da Experiência de atenção às condições crônicas a
partir das narrativas gerentes e tutores do Sistema de Saúde de Sobral, considerados os
stakeholders para o entendimento dos processos de gestão do cuidado às condições crônicas
hipertensão e diabetes. O campo de investigação foi o município de Sobral cujo lócus para
o desenvolvimento foi representado pelos territórios da sede do município. Neste sentido,
foram coletados dados a partir de entrevistas semistruturadas com gerentes e tutores do
Sistema de Saúde de Sobral. Além disso, as narrativas foram analisadas em associação com
os seguintes documentos: Protocolo da Hipertensão Arterial Sistêmica, Protocolo da Diabetes
mellitus, Cronograma de Atendimento da Odontologia, Instrumento do fluxo do Acolhimento
à demanda Espontânea, Parâmetro para a Estratificação de Risco da Hipertensão e Diabetes
e Consolidado da Territorialização dos CSF e fotografias de abordagens grupal. Com vistas a
responder ao problema e aos objetivos da pesquisa, os referidos dados coletados previamente
foram analisadas, por meio da análise categorial, conforme Bardin (2011) e com o suporte do
Software N Vivo 11. O estudo apresenta parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisas.
RESULTADOS
O processo de formação das categorias se concretizou conforme orientado por Bardin, após
a seleção do material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada através da codificação. A
codificação se deu em função da inferência por meio da identificação objetiva de características
dos discursos, foram construídos em unidades de registro, para então efetuar-se a categorização
progressiva. Desse modo, constituíram-se como categorias finais: “Atenção às condições
crônicas”, “Abordagens aos usuários com condições crônicas”, “Estratégias de organização e
gestão do cuidado às condições crônicas” e “Rede de Atenção às condições crônicas”. Na atenção
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às condições crônicas hipertensão e diabetes na ESF identifica-se um interesse e investimento
da gestão da atenção em implementar um modelo de atenção que atenda com integralidade
às condições crônicas, desse modo, foram desenvolvidas estratégias de organização e gestão
do cuidado, tais como a instituição de Protocolos com diretrizes para Screening, Diagnóstico
e Tratamento da HAS e DM, a Estratificação de Risco da HAS e DM e o desenvolvimento de
processos de Educação Permanente dos trabalhadores do sistema, disparados pela gestão, pela
coordenação de ensino na figura da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia,
pelo Governo do Estado do Ceará por meio do projeto Qualifica APSUS e principalmente pelos
profissionais da ESF no cotidiano do trabalho. Todavia, apesar dos esforços, a prática ainda revela
uma abordagem aos usuários centrada na renovação de receitas e que acontece muitas vezes de
forma alienada e sem uma efetiva reavaliação, consulta, reconhecimento dos efeitos adversos,
avaliação da adesão e estímulo ao autocuidado e terapias não medicamentosas. Além disso, é
perceptível a pluralidade das formas de organização dos atendimentos individual e coletivo aos
usuários com HAS e DM, que apesar dos protocolos instituídos, não existe um padrão comum
entre os Centros de Saúde da Família (CSF). De modo que algumas unidades se organizam
em agendas engessadas com turnos fixos de atendimento influenciado por uma perspectiva
programática de atenção à saúde, outras utilizam agendas mais flexíveis que possibilitam
um melhor acesso, e outras sem um fluxo específico onde os usuários encontram-se diluídos
na demanda espontânea ou em grupos de Hiperdia. Vale destacar ainda, que as abordagens
coletivas com enfoque na pessoa e não somente na doença, como grupos de convivência e
práticas corporais, representam importantes tecnologias de cuidado, porém encontram-se
centradas na equipe multiprofissional, principalmente a Residência Multiprofissional em Saúde
da Família, que se apresenta sobrecarregada e com o importante desafio de aproximar a equipe
mínima, que muitas vezes encontra-se limitada ao atendimento individual em consultório. Ainda
neste contexto, identificam-se fragilidades na construção de uma rede de atenção às condições
crônicas, uma vez que o acesso ao especialista e a exames apresentam um forte entrave de
regulação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise das narrativas de gerentes e tutores foi possível considerar que a atenção
às condições crônicas apresenta expressivas limitações, todavia o sistema local de saúde
vem desenvolvendo estratégias de qualificação da atenção que possivelmente implicarão
em resultados positivos em médio e longo prazo. Diante disso, enfatiza-se a necessidade de
uma transição de um modelo de agudização da doença para implantar o modelo de atenção
às condições crônicas, assim como a modificação de uma atenção prescritiva e centrada na
doença para a colaborativa e com foco na pessoa.
PALAVRAS-CHAVE
Avaliação em Saúde; Atenção à Saúde; Doença Crônica
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ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS NA PREVENÇÃO E CONTROLE
DA OBESIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: ESTUDO
FENOMENOLÓGICO
Vanessa Augusta Souza Braga (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Marcelo Henrique da Silva
(Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Renata Evangelista Tavares (Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil), Samara Macedo Cordeiro (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São
Paulo, SP, Brasil), Claudete Aparecida Conz (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Deíse Moura de Oliveira
(Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil), Maria Cristina Pinto de Jesus (Universidade Federal de Juiz de
Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Miriam Aparecida Barbosa Merighi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1698

INTRODUÇÃO
A obesidade pode ser considerada um problema de saúde pública na atualidade tanto em países
desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, apresentando-se como um desafio para
os sistemas de saúde. A complexidade da obesidade exige a atuação profissional em equipes
multidisciplinares, buscando-se a resolubilidade das demandas. Nesse sentido, a Atenção
Primária à Saúde tem o potencial de viabilizar esta atuação, inclusive promovendo a articulação
entre a Unidade Básica de Saúde e outros equipamentos sociais e de saúde, que resultem em
atividades que façam sentido para a população, o que facilita a adesão às atividades propostas. O
enfermeiro, envolvido em muitas ações realizadas no âmbito da promoção da saúde, prevenção
de agravos ou curativas é capaz de auxiliar os indivíduos a controlar/perder peso, bem como a
melhorar seus hábitos alimentares e de atividade física, impactando o cotidiano de toda a família.
OBJETIVOS
Compreender a atuação dos enfermeiros na prevenção e controle da obesidade na Atenção
Primária à Saúde.
MÉTODO
Estudo qualitativo, fundamentado na fenomenologia social de Alfred Schütz realizado com 12
com enfermeiros que atuavam em Unidades Básicas de Saúde, localizadas em um município
do interior de Minas Gerais. Para coletar os dados utilizou-se entrevistas com questões abertas,
a saber: o que você tem feito em relação à prevenção da obesidade nos diferentes ciclos de
vida? Como é sua atuação frente ao controle da obesidade na Unidade Básica de Saúde? Que
atividades você realiza junto às pessoas com obesidade? O que você espera fazer em relação à
obesidade na Unidade Básica de Saúde? Os dados foram organizados em categorias e discutidos
com o referencial da fenomenologia social de Alfred Schutz e da temática. A pesquisa atendeu
aos preceitos éticos mencionados na Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,
obtendo aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo sob o Parecer nº 2.340.033, CAAE 77967117.7.0000.5392.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 669

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

RESULTADOS
Da análise dos depoimentos resultou as seguintes categorias “Acervo de conhecimentos
do enfermeiro para atuar na obesidade”; “Orientação sobre hábitos de vida saudáveis”,
“Ações coletivas de promoção à saúde e controle de agravos”, “Dificuldades que impactam
a atuação do enfermeiro” e “Expectativas de atuação frente à obesidade”. Identificou-se as
características típicas da atuação dos enfermeiros na prevenção e controle da obesidade no
contexto da Atenção Primária à Saúde como sendo aquele O grupo social de enfermeiros
na atuação frente a prevenção e controle da obesidade é aquele que utiliza a bagagem
técnica de conhecimentos relacionada aos pressupostos da Atenção Primária à Saúde
para atuar na obesidade (educação em saúde, vínculo profissional-usuário e trabalho em
equipe); atua orientando sobre hábitos de vida saudáveis crianças, gestantes e adultos com
doenças crônicas e coletivamente na caminhada orientada e nos grupos operativos em
funcionamento na unidade de saúde (gestantes, doenças crônicas como o tabagismo). O
grupo de enfermeiros apresenta como dificuldades para sua atuação questões relacionadas
aos hábitos de vida pouco saudáveis dos usuários e resistência à mudança de comportamento,
além das limitações impostas pelo serviço e equipe de saúde. O grupo expressa a expectativa
de conhecer o diagnóstico situacional do peso da população sob sua responsabilidade,
realizar grupos específicos para o controle de peso, melhorar a articulação da Unidade
Básica de Saúde com outros equipamentos sociais, atuar com crianças e adolescentes fora
do espaço da Unidade e, receber capacitação para atuar frente à obesidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que as características da atuação do grupo de enfermeiros na Atenção Primária
à Saúde frente à prevenção e controle da obesidade fornece subsídios para a reflexão acerca
do modo como as pessoas estão sendo cuidadas neste ponto de atenção da Rede de Atenção
à Saúde. Nesse sentido, pode fornecer pistas para a gestão dos serviços promover o efetivo
desenvolvimento das políticas de saúde, assegurando o atendimento de qualidade voltado
aos usuários com obesidade. A consolidação das ações da Atenção Primária à Saúde, com
disponibilização da capacidade estrutural e de recursos humanos qualificados poderão facilitar
o enfrentamento desse agravo crônico. Salienta-se que a discussão relativa à necessidade de
capacitação dos enfermeiros desde a graduação e educação permanente no serviço, poderá
promover o desenvolvimento de habilidades profissionais para lidar com doenças crônicas,
em especial com a obesidade, de modo a auxiliar na compressão da multidimensionalidade
dessa doença crônica. Espera-se, que os resultados dessa pesquisa possam subsidiar a prática
de enfermagem voltada para prevenção e controle da obesidade, assim como, promover
discussões sobre a atuação dos enfermeiros junto a este público na Atenção Primária à Saude,
no âmbito da formação e da educação permanente em enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Obesidade. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem Prática. Pesquisa Qualitativa.
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AUTOCUIDADO DE PESSOAS ESTOMIZADAS INTESTINAIS:
PARA ALÉM DO PROCEDIMENTAL PARA O ALCANCE DA
REABILITAÇÃO
Vanessa Damiana Menis Sasaki (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP
- USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália Michelato Silva (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Sara
Rodrigues Rosado (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Nariman Felício Bortucan Lenza (EERP - USP,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Janderson Cleiton Aguiar (Prefeitura São José do Rio Preto, São José do Rio Preto,
SP, Brasil), Luciana Scatralhe Buetto (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Helena Megumi Sonobe (EERP USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2525

INTRODUÇÃO
O processo de estomização intestinal traz a necessidade de aprendizagem do autocuidado
da estomia e do equipamento coletor. Contudo, esta é o início do processo de reabilitação,
que deve ser compreendido para além do cuidado procedimental, com todas as suas
repercussões, incluindo-se a perspectiva daquele que vive a experiência no planejamento
da assistência.
OBJETIVOS
Analisar as características sociodemográficas, clínicas e de capacidade de autocuidado de
pessoas estomizadas intestinais cadastradas em um Programa de Ostomizados do interior
paulista; e interpretar a experiência de autocuidado com a estomia intestinal de pacientes
do Programa de Ostomizados de uma cidade paulista.
MÉTODO
Estudo de desenho misto, do tipo sequencial explanatório, sendo que a primeira etapa
quantitativa foi descritiva e transversal sobre caracterização sociodemográfica, clínica e de
autocuidado; e a segunda qualitativa exploratória sobre a interpretação da experiência da
pessoa sobre o autocuidado (Parecer nº 896.782/2014 CEP/EERP-USP). Na etapa quantitativa
aplicou-se três instrumentos, um de caracterização sociodemográfica dos estomizados, outro
para mensuração da capacidade de autocuidado geral (Escala de Avaliação de Autocuidado
Revisada) e um terceiro para mensuração da capacidade de autocuidado específica de
estomizados intestinais, mediante critérios de inclusão e exclusão. A etapa qualitativa foi
desenvolvida por meio de entrevistas em profundidade de estomizados do Programa de
Ostomizados com a técnica do grupo focal, além do diário de campo, da observação não
participante e participante para a obtenção dos dados, com utilização da Análise Temática e
do Modelo Social da Deficiência para a interpretação.
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RESULTADOS
A análise estatística descritiva dos dados indicou, que do total de 120 estomizados intestinais,
predominou 57,5% participantes do sexo masculino; 64,9% com idade até 73 anos; 68,4%
com até cinco anos de estudo e 71,0% casados; 76,0% possuíam colostomia, sendo 62,6% por
neoplasia colorretal; com presença complicações em 54,2% estomizados, principalmente a
hérnia paraestomal em 39,1%; e 68,5% utilizavam a bolsa coletora de uma peça drenável.
Quanto à capacidade de autocuidado geral, 95,9% estomizados apresentaram capacidade
plena, porém a capacidade plena para o autocuidado específico com a estomia intestinal
e equipamentos coletores foi de 56,8%. Estes resultados possibilitaram dimensionar o
contexto do estudo e refinar os critérios de seleção dos possíveis participantes para a etapa
qualitativa, na qual participaram do grupo focal, nove pessoas estomizadas intestinais,
com média de idade de 60,7 anos, sendo que a escolaridade variou de ensino fundamental
incompleto a ensino superior. Além disso, a maioria era casada, aposentada e ou afastada
por motivo de doença, cuja renda familiar era entre dois e dez salários mínimos e todos
coabitavam com algum familiar. Em relação à caracterização clínica, cinco apresentavam
colostomia e quatro ileostomia, sendo que o tempo de estomização variou entre 10 meses
e 30 anos, com predomínio do diagnóstico de câncer colorretal e doença inflamatória
intestinal. Além disso, seis apresentaram complicações de estoma como retração e hérnia
paraestomal, sendo que apenas dois foram demarcados no pré-operatório. Em relação ao
equipamento coletor, sete utilizavam a de duas peças, associado a adjuvantes de proteção e
segurança. Quando avaliados sobre a capacidade de autocuidado específico com a estomia
e equipamento coletor, cinco apresentaram capacidade plena, dois com capacidade parcial e
dois com capacidade ausente para o autocuidado. Assim, estes participantes apresentavam
características semelhantes aos participantes da etapa quantitativa. A experiência destes
estomizados foi categorizada com o tema “A experiência da necessidade do autocuidado
após o processo de estomização intestinal”, com dois núcleos “Assistência interdisciplinar
necessária às pessoas estomizadas intestinais” que aprofunda a compreensão do processo
de estomização intestinal vivido por estas pessoas, cujo principal desafio após a alta
hospitalar, foi a realização do autocuidado com a estomia e o equipamento coletor, mas
muitos não tiveram uma assistência perioperatória, que realmente atendesse a demanda
de suas necessidades; e “O autocuidado para a reabilitação da pessoa estomizada intestinal”,
no qual houve o enfrentamento destas em relação ao auto preconceito e o estigma da
nova condição de saúde e ter uma deficiência física, desenvolvimento de estratégias como
adoção de rituais e hábito, que lhes davam sensação de segurança para conseguir realizar o
autocuidado, apesar de verbalizarem que nem sempre isso tivesse fundamentação científica.
Muitas vezes, a possibilidade de realização do autocuidado pleno impediu a condenação
perante a sociedade por ter uma deficiência, ou seja, a independência para o autocuidado
minimizou esta condição. Evidenciou-se a necessidade de assistência especializada hospitalar
e a continuidade do suporte profissional interdisciplinar no seguimento ambulatorial. As
dificuldades resolvidas foram consideradas como o resultado da adesão a um novo estilo
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de vida após o adoecimento, que repercute na alimentação e na necessidade de adoção
de novas condutas para sua saúde como o abandono de vícios (álcool e cigarro); no
surgimento do auto preconceito sobre a sua nova condição de saúde e na necessidade de
realização do autocuidado. Ao longo do tempo conseguiram alcançar a capacidade plena
para o autocuidado tornando-se independentes para as atividades de vida diária. Contudo,
outras ainda se sentiam inseguras, principalmente quando auxiliados pelo seu familiar,
por envolver algum tipo de complicação de estomia, característica do próprio processo de
envelhecimento, ou ainda, pela responsabilização voluntária do familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pessoas com estomias intestinais por doença crônica necessitam de uma assistência
integral da equipe multidisciplinar, com o aprendizado do autocuidado, que considere as
suas características sociodemográficas, clínicas e de capacidade para o autocuidado, além
da acessibilidade aos equipamentos coletores adequados. O Modelo Social da Deficiência
possibilitou a interpretação da deficiência física destas pessoas, para além dos aspectos físicos e
cuidados procedimentais, incluindo-se as barreiras sociais e contextuais da assistência à saúde,
que influenciam o aprendizado do autocuidado e consequentemente o alcance da reabilitação.
PALAVRAS-CHAVE
Paciente. Estomia. Autocuidado. Reabilitação.

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: UM ESTUDO QUALITATIVO
DAS NECESSIDADES INERENTES À SOBREVIVÊNCIA
Rildo Pereira Silva (NUPEQUALI/INCA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carolina Menezes Rabelo (NUPEQUALI/INCA,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antonio Tadeu Cheriff Santos (NUPEQUALI/INCA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Joecy Dias
Andrade (NUPEQUALI/INCA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Liz Maria Almeida (DPP/INCA , Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1967

INTRODUÇÃO
Além da constatação da instalação de uma doença de alta morbidade, o diagnóstico
positivo do câncer traz a vivência da dor, da alteração da autoimagem, da proximidade
da morte, do distanciamento da família e da vida laborativa. Neste contexto, os tumores
de cabeça e pescoço ganham importância epidemiológica devido à crescente incidência
dos tumores de cavidade oral, esôfago e laringe. Em todo o mundo os sobreviventes ao
câncer aumentam devido ao diagnóstico precoce e ao tratamento multimodal. Em 2022
haverá mais de 18 milhões de sobreviventes ao câncer só nos Estados Unidos. Cerca de
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60% dos diagnosticados com câncer vivem mais de 5 anos posteriormente, o que faz
com que a sobrevida longeva deixe de ser o único indicador em oncologia, por ensejar
a questão do prolongamento da vida ou do sofrimento humano. Sob um novo prisma,
indaga-se sobre as possíveis mazelas da longevidade após a experiência da patologia
oncológica e a consequente agressividade do tratamento, porém, considerando-se
também a qualidade de vida das pessoas diagnosticada e tratada. Assim, emergem
as críticas ao conceito tradicional de sobrevivência, dando causa à proposição de um
conceito (ainda em construção) que tende à ampliação paradigmática. Em lugar dos
critérios de tempo, da ausência de doença ativa, dos efeitos colaterais tardios, sugerese uma definição pautada em parâmetros subjetivos (qualitativos) como bem-estar e
qualidade de vida. Tendo em conta a interdependência entre diagnóstico, tratamento
e sobrevida, não cabe mais a noção de sobrevivência apenas sob o critério temporal
linear. A sobrevivência ao câncer se torna ainda mais complexa quando das alterações
de imagem. Os tumores de cabeça e pescoço implicam em deformações anátomofisiológicas da região crânio-facial, afetando diferentes funções imprescindíveis ao
cotidiano do indivíduo, como visão, audição, equilíbrio, fonação e deglutição. Neste
contexto, destacam-se as experiências dos sobreviventes ao câncer de câncer de cabeça
e pescoço, geralmente portadores de tumores mutilantes, causadores de alterações de
alto impacto na vida prática dos mesmos.
OBJETIVOS
Descrever as necessidades dos sobreviventes ao câncer de cabeça e pescoço sob as
perspectivas dos próprios sobreviventes, de seus familiares, de enfermeiros oncológicos e
de gestores de serviços de oncologia.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, tendo como referencial metodológico a
hermenêutica-dialética e como referencial teórico o conceito de sobrevivência ampliada.
Como técnicas de produção de dados adotou-se a entrevista semiestruturada para os grupos
de depoentes de sobreviventes, familiares e gestores de serviços de oncologia; e o grupo focal
para o grupo de depoentes dos enfermeiros oncológicos. O procedimento metodológico
de tratamento dos dados obtidos envolveu: (a) leitura compreensiva; (b) identificação dos
significados subjacentes às falas dos participantes; (c) problematização das ideias por meio da
articulação entre os significados presentes nos depoimentos e os significados socioculturais;
(d) elaboração de síntese entre os dados empíricos e informações provenientes de outros
estudos acerca do assunto, oferecendo aportes teóricos; (e) elaboração de esquemas do
processo de análise interpretativa, contendo categorias empíricas e suas correlações com
categorias teóricas, gerando sínteses de sentidos.
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RESULTADOS
A categorização do material empírico apontou três abrangentes sentidos: a) Necessidades
como consequências do impacto biológico da doença e seu tratamento, composta
pelas subcategorias Necessidade de adaptações do hábito alimentar, Necessidade de
adaptações da capacidade de comunicação oral, Necessidades de controle da dependência
química e Necessidade de manejo dos efeitos provocados pelo impacto da doença e seu
tratamento; b) Necessidades como consequências do impacto psíquico da doença e seu
tratamento, composta pelas subcategorias Necessidade de estratégias de enfrentamento
ante a possibilidade de recidiva, Necessidade de acolhimento institucional, Necessidade
de suporte psicológico ante o diagnóstico, Necessidade de suporte psicológico para
a sobrevivência e Necessidade de suporte psicológico para familiares; Necessidades
como consequências do impacto socioeconômico da doença e seu tratamento, com as
subcategorias Necessidade de restabelecimento da convivência social, Necessidade de
reconhecimento da família como grupo social fundamental ao sobrevivente, Necessidade
de informações e acessibilidade aos direitos sociais, Necessidade de reinserção no mundo
do trabalho, Necessidade de suporte financeiro para o sobrevivente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No cenário atual, descortina-se um futuro cada vez mais longevo para os pacientes
oncológicos, o conhecimento sobre as necessidades específicas dos sobreviventes ao
câncer de cabeça e pescoço é de fundamental importância para subsidiar a elaboração
de políticas públicas que estejam compatíveis com as demandas impostas por esta nova
e crescente realidade. No que diz respeito às necessidades dos sobreviventes, torna-se
evidente a urgência de adequação das linhas de cuidado por meio de uma assistência
fundada na concepção de integralidade da pessoa. Quem tem doença oncológica, ativa
ou não, está vivo; quem está vivo precisa viver com todas as suas dimensões em equilíbrio
ou em relação de compensação equitativa, uma vez que as consequências físico-clínicas,
psico-emocionais e socieconômicas instauradas pela doença e seu tratamento se
interpenetram e estabelecem uma rede complexa de exigências de cuidados e desafios
para os sistemas de saúde, os quais requerem um enfrentamento objetivo e imediato.
PALAVRAS-CHAVE
Determinação de necessidades de cuidados de saúde; Necessidades e demandas de serviços
de saúde; Neoplasias de cabeça e pescoço; Sobrevivência; Sobrevida.
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CÂNCER DE RIM: CONHECER PARA APOIAR
Nathália Silva Fontana Rosa (Instituto Oncoguia, São Paulo, SP, Brasil), Luciana Holtz (Instituto Oncoguia, São
Paulo, SP, Brasil)
ID: 2075

INTRODUÇÃO
O Instituto Oncoguia, entidade sem fins lucrativos que atua em benefício do paciente com
câncer por meio da informação de qualidade e de ações de educação em saúde, apoio e
orientação ao paciente e defesa de direitos realiza o projeto Câncer de Rim: Conhecer para
Apoiar, que conta com uma pesquisa sobre o quadro da doença no Brasil. O câncer é a
segunda maior causa de morte no Brasil. Os números são alarmantes e a estimativa para o
Brasil, biênio 2016-2017 é de cerca de 600 mil casos novos de câncer. Diferentemente do que
ocorre com outros tipos de câncer, o INCA não publica a incidência de câncer de rim em seu
documento de estimativas no Brasil. A dificuldade de diagnosticar precocemente o câncer
de rim, associada à falta de conhecimento da população, contribuem para que a doença se
desenvolva silenciosamente e, portanto, seja identificada tardiamente.
OBJETIVOS
A iniciativa tem como objetivo promover uma maior aproximação com pacientes, familiares e
médicos especialistas a fim de identificar os principais problemas e barreiras enfrentados por
esses atores em todo o processo de enfrentamento da doença, contemplando diagnóstico,
tratamentos, cuidados e apoio, entre outros temas. Para isso, o projeto utiliza diferentes
ferramentas e disponibilizar materiais de apoio e informação de qualidade sobre câncer de rim.
MÉTODO
Para empreender essa aproximação, o projeto conta com diferentes ferramentas e
instrumentos para coletas de dados, como levantamento de dados secundários com fontes
documentais, questionários amplos e entrevistas individuais com médicos e pacientes. Essa
abordagem tem a intenção de captar a diversidade que reflete os processos no campo da
saúde e um mapeamento mais aprofundado sobre o Câncer de Rim, e ainda permite olhar
para o campo desde múltiplas perspectivas e não desde a influência de uma única variável.
Ao contemplar tantos os pacientes como os trabalhadores, cria-se uma base para uma visão
mais global do tema. As fontes identificadas em cada local têm sido variadas, e de acordo com
as necessidades que surgem durante a pesquisa. Entretanto, algumas questões prévias são
consideradas, tais como: Fontes documentais que informem as orientações que estruturam
o funcionamento na área de Câncer de Rim (programas e serviços públicos e privados, redes,
tipos de câncer, tratamentos, etc.). Serão avaliados documentos produzidos pelos organismos
oficiais relacionados ao Ministério da Saúde, pelos organismos internacionais, por instituições
nacionais e internacionais de apoio à pacientes com Câncer de Rim, entre outros dados
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relevantes que serão identificados ao longo do projeto. Narrativas que estão sendo tomadas
de trabalhadores e gestores de serviços de saúde, bem como pacientes e familiares, sob
diversas formas: i) entrevistas estruturadas: permite um acesso maior aos participantes de
maneira a desenhar um primeiro quadro quantitativo para o projeto sobre o Câncer de Rim no
Brasil. Realizada através de questionários enviados por e-mail pelo serviço “Survey Monkey”
de pesquisas online. ii) entrevistas com roteiros semi-estruturados, que deixa o interlocutor à
vontade para colocar seu discurso livremente, podendo assim trazer aquilo que para ele é mais
relevante, o que faz mais sentido, e isto é importante elemento de análise, além do próprio
conteúdo do seu discurso. Realizada pessoalmente ou através de contato telefônico. E, por
fim, iii) histórias de vida, que traz a cena o paciente e seu percurso no tratamento à doença. A
partir de toda a aproximação realizada ao objeto do projeto, conforme citado anteriormente,
será realizada uma triangulação das informações de maneira compartilhada com a equipe do
Instituto Oncoguia, para a criação conjunta de categorias de análise emergentes. A aposta em
categorias emergentes considera a possibilidade de compreender e analisar as informações à
medida que se tem contato com elas, e não como dado a priori. A construção compartilhada,
por sua vez, aposta da circulação de diferentes conhecimentos e colabora para um maior
aprofundamento sobre os desafios do câncer de rim no Brasil.
RESULTADOS
O projeto ainda está em fase de coleta de dados online e realização de entrevistas em profundidade
com pacientes e médicos especialistas. Entretanto, duas questões preliminares são relevantes
para trazer para o debate. Em primeiro lugar, todos os atores envolvidos reforçam a necessidade
de mais informações sobre o câncer de rim no Brasil, não somente dados sobre sua incidência,
mas sobre o processo da doença: causas, sinais e sintomas, tratamento e a vida com esse tipo de
câncer, em especial quando já está em um estágio mais avançado. Conhecer de maneira mais
aprofundada, tanto para pacientes como para os profissionais de saúde, pode colaborar para
uma detecção mais precoce e apoio ao paciente com câncer de rim, como temos observado no
processo da pesquisa. Em segundo lugar, e seguindo a linha anterior de conhecer para apoiar,
os atores ressaltam a importância dessa discussão junto ao governo e suas políticas públicas no
campo das doenças oncológicas, uma vez que os tratamentos mais avançados para o câncer de
rim ainda não estão disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer, através de diferentes variáveis e desde diferentes pontos de vista, promove a
possibilidade de um apoio mais contundente no campo do câncer de rim. Os acontecimentos
com esses usuários, envolvendo os processos de trabalho dos profissionais e eventos
rotineiros nas diferentes redes de cuidado ao câncer, além do cotidiano dos pacientes que
têm ou tiveram a doença, servem como analisadores do funcionamento dessas estruturas,
colocando em análise o processo de produção do cuidado ao câncer de rim no Brasil: acesso,
barreiras, relações de poder, fluxos entre esferas de cuidado, tensões do cotidiano, etc.
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PALAVRAS-CHAVE
Câncer de rim, acesso e barreira em câncer, doenças crônicas, apoio ao paciente

CAUSALIDADE E DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PULMÃO NO
ESTADIAMENTO INICIAL: ALGUMAS REFLEXÕES
Rildo Pereira da Silva (Instituto Nacional de Cañcer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Kamile Rosa Cezareth Marinho
(Instituto Nacional de câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Joecy Dias de Andrade (Instituto Nacional de Câncer, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Mirian Carvalho de Souza (Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 2347

INTRODUÇÃO
A estimativa mundial, realizada em 2012 pelo projeto Globocan/IARC 1, apontou 14 milhões
de casos novos de câncer no mundo, sendo o câncer de pulmão o mais incidente com 1,82
milhão de novos casos. No Brasil, o câncer de pulmão é o segundo mais prevalente2 entre
os homens e se encontra como o quarto mais incidente entre as mulheres . A maior parte da
população acometida pelo câncer de pulmão é diagnosticada em estadio avançado, o que
praticamente extingue qualquer perspectiva de cura. Apesar desta realidade, um estudo
puiblicado em 2016 3 identificou um pequeno grupo que se destacou dos demais, uma vez
que seus integrantes foram diagnosticados ainda no estadiamento inicial.
OBJETIVOS
Compreender as causas determinantes do diagnóstico positivo do câncer de pulmão nos
pacientes em estadiamento I, em um instituto de tratamento oncológico, no Rio de Janeiro.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada no enfoque hermenêutico dialético, o qual
objetivou a interpretação, compreensão e discussão dos significados contidos nas falas dos
participantes. O referencial teórico de análise é a teoria sobre causalidade de J. Mackie 4 . A
pesquisa foi realizada em um hospital de referência em Oncologia no Rio de Janeiro no período
compreendido entre 2012 e julho de 2015, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (CAAE 14390713.3.0000.5274 e em
04/07/2013). A produção de dados foi obtida por meio de entrevistas semiestruturadas norteadas
por roteiro e realizadas mediante convite formal e assinatura de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), sendo levada a cabo até o ponto da saturação teórica.
RESULTADOS
Três amplas categorias empíricas foram identificadas: Causas acidentais determinantes para
o diagnóstico de câncer de pulmão em estadio inicial, Causas não acidentais determinantes
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para o diagnóstico de câncer de pulmão em estadio inicial e Causas não acidentais
facilitadoras para o diagnóstico de câncer de pulmão em estadio inicial. A categoria Causas
acidentais determinantes para o diagnóstico de câncer de pulmão em estadio inicial
constitui-se dos depoimentos que remetem aos possíveis eventos que, embora fortuitos
ou inesperados, determinaram a possibilidade de obtenção do diagnóstico precoce. A
categoria Causas não acidentais determinantes para o diagnóstico de câncer de pulmão
em estadio inicial é composta pelos depoimentos que indicam as ocorrências de eventos
específicos, ordenados e imprescindíveis que atuaram como promotores do diagnóstico no
estadio inicial. A categoria Causas não acidentais facilitadoras para o diagnóstico de câncer
de pulmão em estadio inicial é formada pelas falas que remetem às ações que, embora
atuem como elementos adicionais, contribuíram de forma significativa para a obtenção do
diagnóstico no estadio inicial. Os sentidos que, respectivamente, emergem dos conjuntos
de falas dessas categorias são: a fortuidade como causa determinante para o diagnóstico
de câncer de pulmão no estadio inicial; o planejamento de ações e eventos como causas
determinantes para o diagnóstico de câncer de pulmão no estadio inicial; e o movimento
adicional como causas determinantes para o diagnóstico de câncer de pulmão no estadio
inicial. Essa interpretação permitiu a caracterização do sistema de saúde por meio de três
grandes dimensões: dimensão do ideal, dimensão do real e dimensão da exceção. A leitura
de estudos científicos, conjugada com a análise do material empírico, demonstra que
a dimensão real ainda acarreta um alto impacto epidemiológico e, consequentemente,
um alto custo para o sistema de saúde. O caminho do diagnóstico marcado por dúvidas,
dificuldades e assistência descontinuada estabelece a necessidade urgente de uma política
de rastreamento efetivo e com viabilidade econômica. Apesar de as ações do Programa
Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT) possuírem alto impacto na redução de fatores de
risco ao câncer de pulmão, elas não inspiram, na mesma proporção, os usuários a cessarem
o hábito de fumar, uma vez que ainda pode ser observada uma grande dificuldade para
a superação de uma dependência severa e de longa duração. Os exames de avaliação da
saúde do trabalhador podem ser um grande aliado na identificação de sinais precoces em
indivíduos com doença em estadio inicial. Entretanto, além da realização dos exames, é
necessário o seguimento dos trabalhadores cujos exames apresentem alterações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A problemática do câncer de pulmão se dá em um cenário crítico onde, somado aos problemas
de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde, estão a dificuldade de identificação da doença
em período assintomático, assim como detecção tardia, após a apresentação de sinais e sintomas.
PALAVRAS-CHAVE
Causalidade. Neoplasias pulmonares. Pesquisa qualitativa.
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CONHECIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS
Julio Cesar de Castro Ozorio (Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC, Brasil), Fabiula Maria Mocelin (Universidade
do Planalto Catarinense, Lages, SC, Brasil), Fabiana Medeiros Branco (Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC,
Brasil), Juliana Cristina Lessmann Reckziegel (Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC, Brasil)

ID: 2477

INTRODUÇÃO
Os Agentes Comunitário de Saúde (ACS) possuem papel fundamental na Equipe de Saúde da
Família (ESF) pois estabelecem interação e troca de informação com a comunidade. A atuação
dos ACS ocorre em atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças durante visitas
domiciliares, na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou nos demais espaços da comunidade(1).
Para desempenhar estas atribuições os ACS necessitam de conhecimentos em saúde, além
de dispor de atenção especial às demandas locais e às doenças mais prevalentes(1). As
atividades realizadas na rotina dos ACS ajudam a identificar os fatores de risco precocemente,
incluindo as doenças crônicas. Porém, ocorrem dificuldades no fazer cotidiano dos ACS que
podem estar relacionadas à falta de conhecimento a respeito das suas práticas, considerando
que a maioria não tem formação em saúde. Quanto às doenças crônicas, há preocupação
global com o aumento de casos de Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), constituindo fatores de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, renais
e demais alterações, sendo o maior desafio relacionado à adesão aos tratamentos devido
à complexidade e duração dos mesmos. Assim, considera-se relevante a atuação dos ACS
junto às pessoas com HAS e/ou DM, sendo necessário conhecer seus conhecimentos acerca
do tema com vistas à qualificação dos serviços de saúde.
OBJETIVOS
Identificar os conhecimentos de Agentes Comunitários de Saúde sobre Hipertensão Arterial
Sistêmica e Diabetes Mellitus.
MÉTODO
Consiste em pesquisa qualitativa interpretativa, utilizando entrevistas semiestruturadas para
a coleta de dados. Participaram 31 ACS, entrevistados individualmente em seu ambiente de
trabalho. Como critério de inclusão adotou-se: estar no exercício das funções laborais de
ACS e atuar nas UBS selecionadas. Como critérios de exclusão: não estar exercendo a função
de ACS, estar em férias, afastadas por problemas de saúde e/ou aposentados. As entrevistas
individuais tiveram duração entre 20 a 30 minutos, com o áudio gravado, posteriormente
transcrito e submetido a análise de conteúdo do Bardin. A coleta de dados ocorreu no
segundo semestre de 2016, em duas UBS vinculadas ao Sistema Único de Saúde do município
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de Lages/SC. Foram cumpridos todos os requisitos éticos previstos na resolução 466/2012,
incluindo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Planalto Catarinense, sob
parecer nº 1.637.208 e CAAE nº 57734116.8.0000.5368.
RESULTADOS
Identificou-se que os ACS reconhecem o momento de Visita Domiciliar (VD) como oportuno
para a realização de orientações em saúde relacionadas às doenças crônicas, porém dão
ênfase para as informações básicas sobre o funcionamento das UBS e sobre as atividades lá
desempenhadas. Também apontam ser possível fornecer esclarecimentos acerca da atuação
da equipe multiprofissional na UBS, com ênfase na marcação de consultas e obtenção de
medicação. Quanto ao reconhecimento de usuários que necessitam de acompanhamento mais
frequente, colocaram ser mais complexa a realização desta atividade, principalmente por falta
de conhecimentos específicos sobre HAS e DM, além da falta de informações acerca dos reais
diagnósticos de saúde de cada integrante das famílias acompanhadas. Informaram que a VD
centra-se na realização de ações de apoio e orientações básica acerca das doenças crônicas,
enfocando o seguimento da prescrição médica e redução do consumo de sal e/ou açúcar na
alimentação. Apesar de apresentarem dificuldades para a elucidação das necessidades de atenção
à saúde de adultos com doenças crônicas, os ACS apontam estabelecer vínculos afetivos com os
usuários por eles atendidos, aproximando a população da UBS para que então sejam assistidas
pela equipe multiprofissional. Foi possível identificar que os ACS apresentam conhecimento
similar ao da comunidade geral a respeito de doenças crônicas, não desempenhando de
maneira satisfatória as atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos. Apesar do
Ministério da Saúde(1) do Brasil lançar a cartilha de rotinas e de atuação dos ACS e nela constarem
definições básicas e condutas relacionadas às doenças crônicas, observou-se que pouco deste
conhecimento é utilizado na prática. Aponta-se para a necessidade de realização de educação
permanente em saúde enfocando a atuação dos ACS (3), para que estes possam efetuar ações
que vão além do controle da frequência em consultas médicas e uso de medicação. Destaca-se
que com a aprovação da nova Política Nacional de Atenção Básica (2) (PNAB) em setembro de
2017, o trabalho dos ACS no Brasil ganha uma nova perspectiva, são convidados a se capacitar
e a desenvolver um trabalho não só de cadastro, orientações e visitas domiciliares. Este novo
panorama aponta para a necessidade de ampliar ações de educação permanente para ACS,
principalmente com ênfase à atenção ao adulto com Doenças Crônicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se a necessidade de realizar ações de educação em saúde com vistas a capacitar os
ACS para a atuação junto aos adultos com HAS e DM, considerando que foram evidenciadas
lacunas no conhecimento específico. Considera-se que estes profissionais atuam diretamente
com a comunidade e possuem potencial para auxiliar na qualificação da assistência em
saúde desempenhada na atenção básica.
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(1) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. Ministério da Saúde. Brasília.
2009. 260p.
(2) Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ministério
da Saúde. Brasília. 2017.
(3) Peres CRGB, Caldas Júnior AL, Silva RF, Marin MJS. O Agente Comunitário de Saúde
frente ao processo de trabalho em equipe: facilidades e dificuldades. Rev Esc Enferm
USP [on line] 2011. 45
(4) [capturado 09 abr. 2017]; 905-11. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n4/
v45n4a16.pdf
PALAVRAS-CHAVE
Agentes Comunitários de Saúde; Estratégia de Saúde da Família; Doenças Crônicas; Educação
contínua; Visita Domiciliar.

DEMANDA DE SUPORTE PSICOLÓGICO DE PACIENTES COM
DOENÇAS COLORRETAIS EM TRATAMENTO CIRÚRGICO
COM CONFECÇÃO DE ESTOMIA
Natália Michelato Silva (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP - USP, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), Vanessa Damiana Menis Sasaki (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Ana Laura Soares Azevedo
(HCFMRP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Ligéia Marchetti (HCFMRP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Isabella Fernandes
Brianez (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Manoel Antônio Santos (FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil),
Helena Megumi Sonobe (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2499

INTRODUÇÃO
As pessoas com doenças colorretais crônicas em tratamento cirúrgico com possibilidade de
confecção de estoma intestinal vivem uma situação de crise, em decorrência do adoecimento
e das expectativas de mudanças, que podem gerar grandes repercussões emocionais
durante a internação hospitalar. Assim, a assistência de saúde para estas pessoas deve ser
prestada por uma equipe interdisciplinar.
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OBJETIVOS
Analisar a demanda de suporte psicológico de pessoas com doenças colorretais crônicas
em tratamento cirúrgico com possibilidade de confecção de estoma intestinal, durante a
internação hospitalar.
MÉTODO
Estudo descritivo qualitativo, no qual foram coletadas informações socioculturais, clínicas
e terapêuticas, além de entrevistas individuais semiestruturadas nos períodos pré e pósoperatórios, com questões norteadoras sobre a demanda psicológica da experiência
cirúrgica com possibilidade de estomização, dados de observação não participante e
observação participante. Os critérios de seleção de possíveis participantes foram: pacientes
com indicação cirúrgica com confecção de estoma intestinal; acima de 18 anos; de ambos
os sexos; que obtiverem a pontuação adequada com sua escolaridade no Miniexame do
Estado Mental, nos meses de março e abril de 2018 (CEP/EERP-USP- Parecer nº 1.758.176).
A análise dos dados do trabalho de campo e das entrevistas foi realizada mediante Análise
Temática, com as etapas de Familiarização com os dados; Geração de códigos iniciais; Busca
por temas; Análise dos temas; Definição final dos temas; e Produção do relatório do estudo,
com fundamentação no Referencial da Psicologia Hospitalar.
RESULTADOS
Participaram do estudo oito pacientes, sendo três homens e cinco mulheres, com idades
entre 39 e 74 anos, predominantemente participantes com diagnóstico de câncer colorretal.
A necessidade de suporte psicológico foi categorizada em Demanda pré-operatória e
Demanda pós-operatória. No pré-operatório, as demandas psicológicas estavam vinculadas
à necessidade de receber informações sobre a cirurgia e suas consequências, com confiança
na resolução do problema pelo tratamento cirúrgico; expectativas sobre o procedimento
cirúrgico, com explicitação do medo e da ansiedade diante do desconhecido e a necessidade
de atendimento psicológico, pois relataram preferir não pensar na cirurgia e medo de precisar
da “bolsinha”. Apesar de ser realizada a demarcação de estoma e ensino pré-operatórios sobre
cirurgia e suas consequências, ainda referiram sentimentos de ansiedade, angústia e medos
em relação ao desconhecido, à cirurgia e ao estigma do uso da bolsa de colostomia, durante
a hospitalização. Neste período, as informações a serem fornecidas aos pacientes e familiares
devem ser claras, com perspectiva compreensiva. A obtenção de informações adequadas e a
possibilidade de sanar dúvidas amenizam os sentimentos de medo, ansiedade e preocupações
e isto também faz com que os mesmos tenham mais confiança na equipe de saúde, adotando
postura mais otimista e consequentemente se sentiram mais seguros e acolhidos. No pósoperatório os participantes do estudo apresentaram demandas psicológicas de busca de
informações sobre os resultados da cirurgia, as necessidades de mudanças em suas vidas, bem
como ênfase de necessidade de atendimento psicológico para favorecer o enfrentamento
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dos medos e angústias diante da nova condição de vida, além de receber aconselhamento
e esclarecimento de dúvidas. As três pessoas estomizadas apresentaram reações diversas,
desde a sensação de poder ter uma nova vida, com melhores condições de saúde, sem dores
e incômodos que causavam mal-estar, com atitude de adesão ao tratamento. Expressaram
ainda, expectativas de melhora na condição de saúde; de mudança no estilo de vida com
necessidade de estabelecer novas prioridades e valorizar a vida; mas também e a expectativa
das dificuldades iniciais para adaptação ao equipamento coletor. E para as cinco pessoas
que não necessitaram do estoma intestinal, as reações emocionais evidenciaram que não
precisar da “bolsinha” remeteu aos sentimentos de alívio e felicidade. Tanto no período pré
como no pós-operatório, as estratégias de enfrentamento utilizadas por estas pessoas foram
orientação, apoio familiar e social, além do religioso e do atendimento interdisciplinar, que
foram fundamentais para ajudá-las no enfrentamento do tratamento cirúrgico. A assistência
perioperatória para esta clientela constitui um grande desafio, pois a internação em geral
é de cerca de uma semana e os acontecimentos ocorrem de forma intensa e, muitas vezes,
a pessoa não consegue reelaborá-los. O psicólogo deve atentar-se as principais estratégias
de enfrentamento utilizadas por estes pacientes, avaliando se estas são adaptativas,
para proporcionar melhor adaptação ao tratamento cirúrgico, por meio de intervenções
psicoterápicas como suporte psicológico, psicoterapia de apoio e psicoterapia de crise. Além
de oferecer orientações e informações frente às necessidades e dúvidas dos pacientes e
familiares, pois o psicólogo pode atuar como um tradutor das informações médicas, por isso é
importante que este profissional esteja trabalhando em conjunto com a equipe interdisciplinar,
favorecendo a discussão de casos, principalmente quando há dificuldades de entendimento e
enfrentamento do adoecimento e da terapêutica cirúrgica, e também para realizar solicitação
de atendimentos e de intervenções à outros profissionais, quando necessárias. O atendimento
psicológico neste contexto nem sempre é possível devido ao comprometimento clínico dos
pacientes no pré-operatório, bem como a realização de exames e preparos que antecedem
a cirurgia; e no pós-operatório devido ao maior comprometimento físico em decorrência da
cirurgia que resulta principalmente na fadiga que se manifesta na maioria dos pacientes. O
comprometimento clínico influencia a cognição destes pacientes, dificultando a intervenção
psicológica e pode ainda causar alterações psíquicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atendimento psicológico com o oferecimento de acolhimento e escuta ativa, no perioperatório,
fundamentado na Psicologia Hospitalar, foi considerada pelos participantes como um importante
suporte profissional para lidar com as mudanças ocorridas nas suas vidas decorrentes da cirurgia,
pois os ajudaram a vencer e a vivenciar a experiência de forma menos dolorosa. O psicólogo deve
estar inserido na equipe de saúde interdisciplinar para a prestação da assistência perioperatória.
PALAVRAS-CHAVE
Estoma intestinal. Pacientes. Atendimento psicológico. Assistência perioperatória.
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DEMANDAS DE CUIDADO DA PESSOA QUE VIVÊNCIA ESCLEROSE
MÚLTIPLA: SUBSÍDIOS PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM NA
PERSPECTIVA DA SAÚDE INTEGRAL
Luciana Maria Capurro de Queiroz Oberg (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Glaucia Valente Valadares (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 2202

INTRODUÇÃO
A esclerose múltipla representa a segunda causa mundial de incapacidade neurológica.
Progressivamente incapacitante, incurável e não passível de prevenção. Apesar de relativamente
rara, ganha importância pois acomete principalmente pessoas jovens, em plena idade
produtiva. Por apresentar alto impacto social, o conhecimento sobre a vivência da doença,
em especial as demandas de cuidado no enfrentamento ao agravo tornam-se relevantes para
uma assistência de Enfermagem à saúde integral, pautada no paradigma sistêmico.
OBJETIVOS
Identificar as demandas de cuidado das pessoas que vivenciam esclerose múltipla
MÉTODO
Teoria Fundamentada nos Dados. Produção dos dados mediante entrevista semiestruturada
e formulários de caracterização. Participantes: pessoas acima de 18 anos, diagnosticadas
com esclerose múltipla, usuárias da rede municipal de Macaé - RJ. Cenário: rede de atenção
básica à saúde de Macaé – RJ.
RESULTADOS
Os dados evidenciaram demandas de cuidado não só da própria pessoa, como também para
o seu entorno social, sendo percebida a preocupação dos entrevistados quanto ao suporte
a seus familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para oferecer uma assistência à saúde integral, pautada no paradigma emergente, fica
evidente mediante esta pesquisa que o enfermeiro deve ampliar a abrangência de seu olhar,
dando voz ativa à pessoa com esclerose múltipla no planejamento do cuidado e entendendo
o indivíduo como sendo parte constitutiva de uma perspectiva maior onde são levadas em
conta também as necessidades dos familiares e do entorno social.
PALAVRAS-CHAVE
Esclerose múltipla; cuidados de enfermagem; necessidades e demandas de serviços de saúde.
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DIFICULDADES VIVÊNCIADAS DURANTE O TRATAMENTO DO
CÂNCER
Nitza Ferreira Muniz (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Elen Ferraz Teston (Universidade Estadual
do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Eunira Francisca Carvalho (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil),
Gabriella Michel dos Santos Benedetti (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Heloá Costa Borim
Christinelli (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Maria Antonia Ramos Costa (Universidade Estadual
do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Muriel Fernanda de Lima (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil),
Tereza Maria Mageroska Vieira (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil)

ID: 1921

INTRODUÇÃO
O câncer é atualmente considerado um dos problemas de saúde pública mais complexos
enfrentado pelo sistema de saúde em decorrência de sua amplitude epidemiológica, social
e econômica. Frente a esse cenário destaca-se a relevância dessa temática no atual contexto
de saúde, tanto no que diz respeito ao impacto da doença no perfil de morbimortalidade
populacional, quanto na necessidade de organização da rede de serviços de saúde para oferta
de ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.
OBJETIVOS
Conhecer as dificuldades vivenciadas por indivíduos com câncer durante o tratamento.
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, realizado junto a pacientes em tratamento de câncer
cadastrados na Associação de Pessoas com Doenças Especiais (APDE), de um município da
região noroeste do Paraná. Os participantes foram selecionados adotando-se os critérios
de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e cadastrados na APDE. O
convite para participação no presente estudo foi realizado por meio de contato telefônico, a
partir da lista dos pacientes fornecida pela instituição contendo nome, endereço e telefone
para posterior agendamento de visita domiciliar e entrevista. Os dados foram coletados
no período de junho a setembro de 2017, por meio de entrevista individual gravada. Os
participantes foram convidados a responder a seguinte questão norteadora: Fale sobre sua
trajetória desde o diagnóstico de câncer. A busca por informações ocorreu até o momento
em que os dados começaram a se tornar repetitivos e o objetivo da pesquisa foi alcançado.
As entrevistas foram transcritas na íntegra e submetidas à análise de conteúdo, modalidade
temática, seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material, levantamento dos
resultados e interpretação. O estudo foi desenvolvido em consonância com as diretrizes
disciplinadas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde, de nº 466\2012, após
autorização da Secretaria Municipal de Saúde e aprovação pelo Comitê Permanente de
Ética em Pesquisas com seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá (Parecer no

VOLTAR AO ÍNDICE

686 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

2.403.152). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
em duas vias e foram identificados com a letra M, indicativo de sexo masculino, e F, de
feminino, seguido pela idade em anos e o tipo de câncer. Ex: (F, 34, mama).
RESULTADOS
Para alguns entrevistados, os efeitos colaterais manifestados após as sessões de quimio e
radioterapia constituíram uma das principais dificuldades vivenciadas durante o itinerário
terapêutico: [...] eu passava mal depois de uns dois dias de quimio, ficava com mal-estar, não parava
nada no estômago, era a pior parte, o que me fazia pensar em desistir do tratamento várias vezes.
Hoje isso tá bem menos, não sei se é porque acostumei ou se é porque é mais fraca. (F, 34, mama);
Ahh...o mais difícil são os efeitos da quimioterapia, porque cada sessão é uma diferente da outra.
A primeira passa mal, a segunda é pior... aí vem aquela depressão, cabelo caindo... é muita coisa...
muita coisa. (F,40, mama); Além de não conseguir comer e ficar muito enjoada eu ficava toda
queimada, porque a radio queima de dentro pra fora tinha dia que até a blusa que relava doía
porque queimava e ficava em carne viva. (F, 45, mama). Outra dificuldade apontada foi o cansaço
em decorrência do deslocamento para realização do tratamento: Para fazer o tratamento a gente
tem que andar 60 km ... é cansativo, e eu ainda não consigo dormi na van porque tenho medo de
acontecer algum acidente, essas coisas. E ainda depois de algumas sessões da radio eu tive umas
queimaduras e ai ficava meio sem jeito até para sentar.(M, 58, próstata); É uma viagem a cada
sessão...... a gente já entra no carro debilitado, enfraquecido, com ânsia principalmente quem fez
quimio [...]. (M, 53, reto), assim como o tempo de espera para o retorno: Depois que faz a quimio
tem que esperar todos os pacientes terminar pra poder vir embora. Saímos as 5 da manhã e
voltamos as 18 horas. Para quem está bem de saúde ainda aguenta ficar né…. Agora para quem
não tá muito bom...(M, 64, próstata); O mais difícil é a espera...tem muita gente para fazer no
mesmo dia, então é um de cada vez …e cada um é um horário diferente, medicação diferente,
tempo de ficar recebendo diferente. Isso faz a gente ficar irritado, chateado e mais estressado
com a vida. (F, 34, mama); É muito desgastante ficar lá esperando todo mundo acabar para vir
embora...deixa a gente mais cansado ainda. (M, 53, reto).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as dificuldades vivenciadas ao longo do itinerário terapêutico, evidenciou-se a
manifestação de efeitos colaterais, o cansaço ante o deslocamento para a realização do
tratamento, as longas esperas para retornar a seus lares, necessidade de alimentação durante
o período que estão fora de casa em tratamento e falta de condições financeiras para custear
essa alimentação, a alteração na rotina pela necessidade constante de comparecimento no
ambiente hospitalar e a exposição continua a procedimentos invasivos, tornam os doentes
ainda mais debilitados e vulneráveis. A vulnerabilidade pode gerar algumas etapas de
negação até a aceitação da doença e adesão ao tratamento. Tal conhecimento por parte dos
profissionais de saúde lhes possibilita o desenvolvimento de ações que envolvem a educação
em saúde, além de influenciar o nível de adesão ao tratamento, de modo que cada fator
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positivo envolvido no processo de reabilitação, se torne um alvo de intervenção para a equipe
multiprofissional. Para realização do tratamento, muitos pacientes necessitam se deslocar
para um município de referência, devido à conformação da rede de assistência, considerando
principalmente os altos custos representados pelos diferentes tipos de tratamento. Embora,
seja garantido o direito do transporte, alimentação e diárias para pacientes oncológicos e seu
acompanhante pelo Sistema Único de Saúde, vale destacar que o modo como os pacientes
vivenciam esse percurso influencia diretamente na sua qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência em saúde, câncer, condições crônicas, qualidade de vida, tratamento.

ENFRENTANDO A DOENÇA AUTOIMUNE DO SISTEMA NERVOSO:
FATORES INFLUENCIADORES, NA PERSPECTIVA DAS DEMANDAS
DE CUIDADO
Luciana Maria Capurro de Queiroz Oberg (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Glaucia
Valente Valadares (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2199

INTRODUÇÃO
A doença autoimune do sistema nervoso representa a segunda causa mundial de
incapacidade neurológica. Progressivamente incapacitante, incurável e não passível de
prevenção. Apesar de relativamente rara, ganha importância pois acomete principalmente
pessoas jovens, em plena idade produtiva. Por apresentar alto impacto social, o conhecimento
sobre a vivência da doença, as demandas de cuidado e os fatores que dificultam ou facilitam
o enfrentamento ao agravo tornam-se relevantes para uma assistência de Enfermagem à
saúde integral, pautada no paradigma sistêmico.
OBJETIVOS
Identificar os fatores que afetam o enfrentamento à doença autoimune do sistema nervoso,
na perspectiva das demandas de cuidado
MÉTODO
Teoria Fundamentada nos Dados. Produção dos dados mediante entrevista semiestruturada
e formulários de caracterização. Participantes: pessoas acima de 18 anos, diagnosticados
com doença autoimune do sistema nervoso, usuários da rede municipal de Macaé - RJ.
Cenário: rede de atenção básica à saúde de Macaé – RJ
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RESULTADOS
Os dados evidenciaram escassez de recursos no atendimento à saúde no município de
residência, sublinhando as dificuldades encontradas no acesso à assistência pública e privada
e enfatizando a distância física dos centros de referência para o agravo. Os dados indicam
que existem necessidades não atendidas, tanto da própria pessoa quanto de sua família. Os
dados expressam, ainda a consecução, em casos inesperada, de acesso à assistência, exame
ou tratamento que estava dificultoso, havendo relatos de atendimento considerado bom,
apesar das deficiências percebidas na rede de assistência, na perspectiva macro
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a estrutura física e os serviços de assistência à saúde pública e privada sejam
descritos como precários, dificultando o acesso à assistência à saúde e trazendo possibilidade
de interrupção do tratamento, há relatos de desfechos inesperados de situações que se
encontravam obstaculizadas. É pontuada a influência positiva da qualidade da assistência
profissional recebida, ao caráter e atitudes dos profissionais, apesar da situação deficitária
apresentada pela rede de assistência à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Esclerose múltipla; cuidados de enfermagem; miastenia gravis

ENVELHECIMENTO E DOENÇA DE CHAGAS: HISTÓRIAS ORAIS
DE VIDA
Marcos Lazaro da Silva Guerreiro (Centro Universitário Jorge Amado, Salvador , BA, Brasil), Alana Silva Almeida
(Centro Universitário Jorge Amado, Salvador , BA, Brasil), Deisiane Cristini Lopes Arcoverde (Centro Universitário
Jorge Amado, Salvador , BA, Brasil), Erica de Jesus Miranda (Centro Universitário Jorge Amado, Salvador , BA,
Brasil), Lidia Cristina Villela Ribeiro (Universidade do Estado da Bahia , Salvador , BA, Brasil)
ID: 2543

INTRODUÇÃO
A doença de Chagas (DC) é uma enfermidade crônica, potencialmente fatal, causada
pelo Trypanosoma cruzi. Essa patologia é considerada uma das infecções parasitárias
de maior abrangência na América Latina e endêmica em várias regiões do Estado da
Bahia. A infecção em humanos ocorre quando este, entra em contato com as dejeções
intestinais do inseto vetor (triatomíneo), conhecido como barbeiro ou “chupão”, após
a picada do inseto ou alternativamente pela via oral. Levando em consideração os
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aspectos sintomatológicos e clínicos da doença de Chagas, existem diferentes formas de
apresentação: cardíaca (CARD), digestiva (DIG), cardiodigestiva (CDG) e indeterminada
(IND). As manifestações patológicas de cardiomegalia e digestivas (megacólon e
megaesôfago) levam ainda hoje, a um grande problema de saúde pública principalmente
em idosos, onde o envelhecimento do sistema imune acaba agravando o quadro clínico
e levando ao óbito.
OBJETIVOS
Compreender as dificuldades vivenciadas por idosos portadores da doença de Chagas
na fase crônica, residentes em uma área endêmica do estado da Bahia.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo utilizando-se a história oral de vida - método que se
espraia em construções narrativas decorrentes da memória do colaborador, permitindo
ampla liberdade de expressão. O estudo foi realizado em uma área endêmica, no Município
de Itaetê na Chapada Diamantina-Bahia, com 10 colaboradores, de ambos os sexos,
moradores, em áreas rurais. Os participantes concederam entrevistas não diretivas, em
suas residências. Durante o encontro, sugeriu-se falar sobre as experiências vivenciadas
incluindo as dificuldades encontradas para o diagnóstico e tratamento da enfermidade,
o conhecimento sobre a doença e o apoio familiar. Os relatos foram gravados, analisados
e transcritos, garantindo a forma dos discursos. Os critérios de inclusão adotados para
a seleção da participante da pesquisa foi: ter a idade superior a 60 anos; ter doença
de chagas confirmada clinicamente; demonstrar condições clínicas e emocionais para
participar da entrevista; consentir em participar da pesquisa, após explicação do Termo
de Consentimento Livre Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com seres Humanos do Hospital Roberto Santos, com número de aprovação
1669227, sendo realizada de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, que regulamenta as pesquisas em seres humanos.
RESULTADOS
Os participantes do estudo narraram de forma espontânea, utilizando-se de suas
lembranças, os fatos acontecidos em suas vidas desde a descoberta da doença,
perpassando pela sintomatologia, conhecimento sobre a doença e apoio familiar. No
que diz respeito a descoberta da enfermidade e sintomas percebidos, existem relatos
de experiências muito diferentes, como se pode observar nas narrativas: “Sentia dor
nas costas que iam para o peito e tontura, sem poder correr e subir ladeiras”. O médico
descobriu disritmia no coração e alterações no meu sangue” (mulher/ 65 anos). Já um
outro colaborador, diz não ter sentido nenhuma sintomatologia: “Eu não descobri não,

VOLTAR AO ÍNDICE

690 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

quem descobriu foi o médico pois eu não sinto nada [...] lembro que só um dia eu desmaiei
e depois fiquei com agonia na boca do estômago” (homem / 83 anos). Os chagásicos
procuram o serviço público de saúde apenas após o início dos sintomas clínicos tais
como: arritmias, cansaço, cefaleias entre outras sintomatologias. Trata-se de um hábito
muito comum na região, buscar atendimento médico somente quando a doença afeta
as atividades diárias. Com relação ao conhecimento sobre a doença, pode-se observar
uma falta de informação pelos idosos, como constatado pelas narrativas: “O médico me
disse que fui mordido pelo barbeiro e que o besouro já tinha morrido [...] o que eu sei
foi o que o médico disse (pensativo) [...] me lembro que ele falou que o coração cresce”
(homem / 70 anos). Em um outro relato, observa-se também pouco conhecimento: “Um
besouro morde a pessoa e a gente não vê [...] tomo remédio todo dia para a doença
não crescer” (mulher / 63 anos). No que diz respeito a família, houve unanimidade nas
narrativas sobre o apoio familiar: “A família me dá apoio, me ajudam a comprar remédios
e com o trabalho no campo” (homem / 60); “Minha família sabe que é uma doença sem
cura [...] eles me incentivam a viver e tomar os medicamentos” (mulher/ 83 anos); “ Me
ajudam com as atividades domésticas e financeiramente” (mulher/ 81 anos). Quando
mencionaram o envolvimento da família no processo de suporte e adaptação à doença,
houve unanimidade em se mencionar a ajuda financeira para custeio das medicações
associadas a patologias ligadas a infecção crônica chagásica, bem com o apoio nas
atividades laborais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de informação sobre a doença é frequente entre os idosos e o pouco conhecimento
que eles têm, é adquirido após a infecção, através do tratamento médico. Mesmo assim, são
informados de forma fantasiosa, sem mostrar as consequências reais. Isto demonstra que
há uma falha nos serviços de saúde no que se refere a uma educação preventiva sobre a
enfermidade, incluindo as formas de transmissão, informações sobre o vetor e o parasita, bem
como as consequências. Cremos que independente da faixa etária e a situação sociocultural,
uma educação em saúde pode ser realizada de forma simples e eficaz, por agentes de saúde,
a fim de se alertar sobre os perigos da infecção e provocar mudanças comportamentais na
saúde individual e coletiva. Um ponto positivo constatado, foi o apoio familiar mencionado
por todos os colaboradores envolvidos no estudo. Constatamos que houve um suporte
financeiro e de preocupação e aconselhamento, para os idosos. Isto é muito importante
para o enfrentamento das doenças crônicas, principalmente na terceira idade.
PALAVRAS-CHAVE
Doença de Chagas, Doença crônica, Idosos, Narrativas
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EQUIPE DE ENFERMAGEM COMO EDUCADORA EM SAÚDE PARA
PESSOAS COM DIABETES
Prisciane Cardoso Silva (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Aline Campelo Pintanel
(Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Thiago Lopes Silva (Universidade Federal do
Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Jamila Geri Tomaschewisk Barlem (Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Manoela Cunha Nicoletti (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS,
Brasil), Catharine Silva de Souza (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 2319

INTRODUÇÃO
Estima-se que a população mundial com diabetes seja em torno de 382 milhões de pessoas.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, no Brasil a ocorrência do Diabetes
Melitus na população com idades compreendidas entre 20 e 79 anos é de 8,7%, o que
representa 11,6 milhões de casos, posicionando o país em quarto lugar no mundo em número
de diabéticos. As pessoas com Diabetes carecem de acompanhamento contínuo e integral,
obtendo apoio profissional qualificado de modo individualizado. Com o intuito de atender
as expectativas em relação ao tratamento, controle da doença e uma qualidade de vida digna
aos portadores de diabetes, é imprescindíveis que os enfermeiros conheçam a doença de
tal forma que se tornem não apenas agentes de saúde, mas orientadores e educadores no
processo de cuidar. Dentre as responsabilidades dos enfermeiros está o desenvolvimento de
estratégias como atividades educativas que convençam o paciente a aderir ao tratamento, a
mudar seu estilo de vida, sensibilizá-lo acerca da sua patologia e a melhoria do autocuidado
com sua saúde. Entendendo a Educação em Saúde como uma combinação de experiências
de aprendizagem planejadas para o auxílio de indivíduos e comunidades com o propósito de
melhoria da saúde fica visível sua adoção de forma relevante na atuação frente ao diabético.
É por meio da Educação em Saúde que o profissional torna-se instrumentalizado para
aumentar o conhecimento do paciente e, também, ser um agente possuidor de habilidades
que influenciem as atitudes perante a tal patologia. Por conseguinte, o enfermeiro que
atende pacientes com Diabetes Melitus, necessita constantemente refletir sobre as ações
educativas a fim de incentivar o autocuidado, procurando desenvolver habilidades, admitir
suas dificuldades e limitações, permitindo melhorar a prática educativa para o autocuidado
do paciente. A Educação em Saúde se mostra como uma ferramenta que visa o atendimento
integral ao indivíduo, já que por meio dela, se gera oportunidades para a reflexão das práticas
em saúde e constitui um dos pilares da promoção da saúde
OBJETIVOS
Compreender como as pessoas com diabetes melittus percebem o enfermeiro no processo
de educação em saúde no Centro Integrado do Diabetes.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa, do tipo exploratório descritiva, realizada com 25 pacientes do Centro
Integrado de Diabetes (CID) de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Os critérios de
inclusão dos participantes eram ter entre 30 e 76 anos, terem recebido o diagnóstico de
Diabetes Melitus do tipo 1 e 2 há mais de um ano e realizarem consultas de enfermagem
no Centro Integrado do Diabetes. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semi
estruturadas. A análise dos dados se deu a partir da Análise Temática, através de três etapas:
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. O
estudo respeitou a resolução 466/12 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande (parecer nº19/2017).
RESULTADOS
Os diferentes elementos encontrados na análise dos dados foram agrupados em três categorias:
“Orientações de enfermagem ao paciente portador de diabetes”, “Compreensão dos usuários
frente as orientações de enfermagem” e “Materiais de apoio utilizados pelos enfermeiros”.
A Primeira categoria: “Orientações de enfermagem ao paciente diabético” aponta que os
enfermeiros instruem os pacientes em relação a condição que eles apresentam, como por
exemplo, informando-os sobre a maneira adequada de alimentação, hábitos de saúde, além de
sanar dúvidas sobre a insulina e outros medicamentos e ensinar sobre o autocuidado corporal.
Nesse contexto, o enfermeiro é fundamental no processo de estimulação da autonomia
do paciente, pois através de uma relação dialógica reflexiva o insere no seu próprio cuidado.
A segunda categoria: “Compreensão dos usuários frente às orientações de enfermagem”
demonstra que as orientações de enfermagem estão sendo efetivas e que o processo de
comunicação se da de maneira eficaz, uma vez que os enfermeiros explicam de forma clara e,
caso necessário, buscam novas práticas educacionais para potencializar o aprendizado e sanar
dúvidas recorrentes. E a terceira categoria: “Materiais de apoio utilizados pelos enfermeiros”
evidencia a tentativa dos enfermeiros em buscar novos meios para instruir o paciente sobre
diversos temas relacionados ao Diabetes. O esforço de pesquisar diferentes formas de transmitir
uma informação permite o acesso a conhecimentos essenciais para o manejo diário do Diabetes
Melitus não só aos portadores dessa síndrome metabólica, mas também aos seus familiares.
Em suma, a assistência de enfermagem conduzida pela Educação em Saúde, visa o aumento da
qualidade do cuidado, se institui como um método promissor de enfrentamento para executar
as transformações necessárias a fim de solucionar os problemas de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que o enfermeiro atuante no Centro Integrado de Diabetes exerce papel
fundamental como educador, apresentando uma assistência pautada, de algum modo,
na Educação em Saúde desde a orientação quanto à medicação a ser administrada até à
prescrição de cuidados, sendo assim, é parte essencial no processo de cuidado do paciente
com Diabetes. Igualmente, apurou-se que os pacientes reconhecem as estratégias usadas
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pelos enfermeiros a favor deles, fazendo com que os profissionais sejam acreditados e
reconhecidos pelo seu trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Educação em Saúde. Diabetes Mellitus.

ESPERANDO UM TRANSPLANTE RENAL NA PERSPECTIVA FAMILIAR
Raquel Pötter Garcia (Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil), Eda Schwartz (Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)
ID: 2717

INTRODUÇÃO
O suporte da família se torna essencial para as pessoas que tem diagnóstico de Doença
Renal Crônica (DRC), a fim de proporcionar proteção e transmitir segurança para enfrentar o
tratamento1. Assim, a doença gera implicações que afetam toda a família2 sendo necessário
visualizá-la como unidade de cuidado3. O tratamento para a DRC classifica-se em três
modalidades: conservador, dialítico (hemodiálise ou diálise peritoneal) e transplante4, o qual
tem sido considerado a melhor medida terapêutica para a insuficiência renal das pessoas que
não tem contraindicações ao procedimento5. Nesse contexto, a espera pelo transplante envolve
a demanda de cuidados especiais, porém com informações pouco precisas, fato que pode
proporcionar angústia e sofrimento as pessoas envolvidas no processo6. Salienta-se, portanto, o
impacto que o transplante e sua possibilidade podem causar nas relações familiares, necessitando
de adaptações frente os desafios que aparecem nesse processo7. A partir destas considerações,
destaca-se que o reconhecimento dessas demandas, pelo enfermeiro, pode auxiliar a família na
elaboração de significados e realização de ações direcionadas com sua realidade.
OBJETIVOS
Compreender os significados atribuídos pela família ante a espera do transplante renal.
MÉTODO
Este trabalho é parte integrante dos resultados de uma tese de doutorado intitulada:
“Transplante renal como assunto de família: vivendo na incerteza e buscando prolongar a
vida”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
de Pelotas, no ano de 2017. Foi utilizado como referencial teórico o Interacionismo Simbólico
(IS)8 e como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD)9. O estudo
foi realizado com dez famílias de pessoas que realizaram transplante renal, totalizando 20
participantes (familiares e transplantados) de um município da região sul do Brasil. A coleta
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de dados ocorreu entre dezembro de 2014 e maio de 2015 no domicílio das famílias, por meio
de observação, entrevista intensiva com a família e construção de genograma e ecomapa. A
análise dos dados foi desenvolvida conforme proposta da TFD e originou sete categorias, das
quais uma delas será parcialmente apresentada nos resultados deste trabalho. A pesquisa
foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer número 861.869, seguindo os
princípios éticos propostos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Sobre o encaminhamento para a lista de espera, algumas famílias informaram que receberam
orientações acera da entrada, porém de forma sucinta e precisando definir rapidamente a inserção
e encaminhamento para o serviço de referência. Destaca-se que as mesmas, em sua maioria, não
tinham tido contato prévio com este contexto, fato que interferiu nos significados atribuídos a
esta vivência devido o tempo escasso para interação entre os membros e definição de formas de
ação. Ainda, as famílias passam, a partir deste instante, transitar em uma realidade desconhecida,
necessitando de diversas interações sequenciais a este evento (de entrada ou não para a lista)
para conseguir elaborar as ações que irão determinar a continuidade do processo. Por outro lado,
outras famílias informaram que não foram comunicadas sobre a lista de espera e também não
receberam orientações para a entrada do familiar na lista, fazendo com que atuassem de modo
independente, buscando saber sobre o transplante para efetivar sua realização. O interesse pela
busca ocorre devido interações no próprio ambiente familiar, com amigos, profissionais de saúde
e até mesmo com meios de comunicação, os quais influenciam o despertar de significações
para esta realidade. A busca de informações sobre o transplante pode envolver uma trajetória
solitária para muitas famílias, em que os membros precisam constantemente assumir papel
ativo na definição de ações e estratégias para as suas necessidades, além de precisar interagir
nos mais diversos meios sociais. A espera pelo transplante envolve também o deslocamento
para um serviço de referência, representando o início da trajetória de viagens para a capital do
estado, a fim de aproximações com os profissionais que irão dar suporte e realizar o transplante.
Assim, tal período se caracteriza por ser permeado por intensas decisões no contexto familiar,
pois recebem uma quantidade considerável de informações e passam a ter percepções sobre
o transplante. As famílias então assimilam a realidade, atribuem significados e definem ações a
partir, principalmente, das interações estabelecidas junto aos profissionais dos serviços de Porto
Alegre e outras pessoas que também enfrentam esta realidade. As percepções são as variadas,
porém destacam-se as que envolvem significados negativos como o medo da morte e do órgão
não chegar a tempo e as de significados positivos, como esperança e qualidade de vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No período de espera pelo órgão, as famílias apresentam diversas interações sociais, sendo
um contexto de aproximações e significações do mundo peculiar do transplante e sua
realidade. É nesse período que o assunto passa a ter maior interação na família, passando a
permear sua rotina e desencadear as mais diversas formas de ação.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Transplante Renal; Insuficiência Renal Crônica.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR
ADULTOS COM FIBROSE CÍSTICA: UM ESTUDO QUALITATIVO
FENOMENOLÓGICO
Samara Macedo Cordeiro (Faculdade Ciências Médicas de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Maria Cristina Pinto de
Jesus (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Vanessa Augusta Souza Braga (Unidade de
São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2280

INTRODUÇÃO
A fibrose cística é uma patologia crônica, multissistêmica e de caráter genético. Aqueles
que convivem com ela vivenciam inúmeras adversidades ao longo da vida. Eles sofrem
frequentemente com a fadiga, com a necessidade do uso contínuo de oxigênio, com

VOLTAR AO ÍNDICE

696 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

a impossibilidade de realizar as atividades de vida diária, com uma rotina intensa de
tratamento e inúmeras hospitalizações. Essa rotina os impossibilita de concluir os estudos,
fazer uma faculdade, alcançar uma vida profissional e realizar atividades de lazer. Assim esses
adultos usam estratégias para enfrentar as limitações impostas pela doença. Dessa maneira
é importante que o profissional de saúde reconheça quais são elas afim de estimulá-los e
auxiliá-los a pensar novas formas para enfrentar as dificuldades.
OBJETIVOS
Geral: Compreender a experiência de pessoas adultas que convivem com a fibrose cística
Específico: Compreender as estratégias de enfrentamento usadas por esse grupo social no
enfrentamento da doença.
MÉTODO
Este estudo é parte de uma tese de doutorado intitulada “Experiencias de adultos com fibrose
cística: um estudo fenomenológico”. Trata-se de um estudo qualitativo fundamentado na
fenomenologia social de Alfred Schütz, realizado com doze pessoas adultas, que possuem
fibrose cística, residentes na cidade de São Paulo. Para obtenção dos depoimentos, utilizouse a entrevista fenomenológica, com as seguintes questões norteadoras: como é para você
conviver com a fibrose cística? Considerando que você tem essa doença crônica, quais são
seus planos para o futuro? A Fenomenologia Social de Alfred Schütz permitiu a organização e a
análise dos resultados. A discussão do conjunto de categorias que emergiram da experiência
vivida foi realizada com base na literatura temática, tendo como fio condutor o referencial
teórico-metodológico adotado. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos mencionados na
Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, obtendo aprovação do Comitê de
Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo sob o Parecer nº 1.400.118 e CAAE 52039215.2.0000.5392.
RESULTADOS
Após análise dos dados evidenciou-se que esse grupo social reunia algumas estratégias para
enfrentar a doença; dando origem a categoria “Resiliência frente à doença e suas demandas”.
Entre as estratégias citadas estavam: a organização e adaptação da sua rotina de vida às
demandas trazidas pela doença, otimismo diante das adversidades, o apoio da família,
amigos, namorados e da equipe de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da experiência de adultos que convivem com a fibrose cística possibilitou
evidenciar que as estratégias de enfrentamento elencadas pelos participantes incluem a
percepção otimista sobre a doença, o suporte de sua rede de apoio social, como amigos,
namorados e familiares, além da equipe profissional. Para apoiar os pacientes nessas estratégias,
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os profissionais de saúde devem reforçar o olhar otimista frente às perspectivas acerca da doença,
orientar e encaminhar essas pessoas à Associações de pais e portadores de fibrose cística, nos
quais eles possam compartilhar anseios e dúvidas, além de realizar uma escuta atenta dos relatos
trazidos por eles em consultas, fornecendo um cuidado ampliado, integral e humanizado.
PALAVRAS-CHAVE
Fibrose cística; Adulto; Enfermagem; Pesquisa qualitativa, estratégias de enfrentamento

GERONTOTECNOLOGIA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS DOS
IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON
Juliana Martins Ferreira (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Karina da Silveira Almeida Hammerschmidt (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Cristina Manfrini Fernandes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2038

INTRODUÇÃO
Com a mudança no panorama nacional e mundial ao qual apresenta-se mais envelhecido,
os problemas de saúde dos idosos, tornam-se grandes desafios para os modelos de saúde
vigentes, em especial para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dentre elas
destaca-se a Doença de Parkinson (DP). Considerada a segunda doença neurodegnerativa
mais prevalente chegando a afetar dois idosos a cada 100 pessoas com mais de 60 anos.
Corraborando com olhar holístico do enfermeiro o uso das gerontotecnologias de cunho
educacional fundamentadas em ações de promoção de saúde, são propostas vigentes para
auxiliar profissionais; idosos; familiares/cuidadores para desvelar outras formas de cuidado
e ensino, embasadas no desenvolvimento de habilidades pessoais, empoderamento e
autocuidado. Pois as gerontotecnologias possibilitam reflexão sobre temas, a partir das suas
realidades e dos outros, estimulam o raciocínio, existe a troca de saberes, levando o sujeito a
obter sua autonomia e por consequência sinta-se empoderado para ser agente de mudança
de sua realidade, corroborando para evitar quedas.
OBJETIVOS
Desenvolver processo de cuidado gerontológico de enfermagem junto aos idosos com Doença
de Parkinson visando a promoção da saúde, por meio da criação de gerontotecnologias
para prevenção de quedas.
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MÉTODO
O presente estudo seguiu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres
humanos estabelecidas pela Resolução 466/2012(23). Optou-se como percurso metodológico
a abordagem qualitativa, utilizando os princípios da Pesquisa Convergente-Assistencial
(PCA), pela necessidade encontrada pela pesquisadora fundamentada nas necessidades
dos idosos com DP em mudar seus hábitos relacionados a prevenção de quedas. A coleta
de dados com os idosos transcorreu desde fevereiro até outubro de 2017 ocorreu em duas
etapas: a primeira para embasar a avaliação clínica com utilização de escalas: Cognitivo:
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e Teste do Relógio; Equilíbrio e Marcha: Escala de
Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinneti; Funcional: Atividades da Vida Diária (AVD)
e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD); e entrevista semi-estruturada. Embasadas
na análise temática de Minayo, e discutidas com a fundamentação da literatura sobre as
gerontotecnologias e a promoção da saúde. Os temas emergentes da coleta de dados
subsidiram a elaboração de três gerontotecnologias (cartilha educativa; jogo da memória
não cai istepô; jogo da memória caiu de maduro). Os dados das oficinas foram transcritos
e organizados seguindo a mesma lógica realizada na análise feita na primeira etapa. Foram
realizadas as transcrições das entrevistas na íntegra e os dados foram analisados de acordo
com análise temática, que consistiu em três etapas: pré-análise, pesquisa do material e
tratamento dos resultados/inferência/interpretação dos discursos expostos pelos idosos
combinados com o tema do estudo. Concomitantemente ao desvelado do material, foi
realizada a análise, com o objetivo de congregar palavras e expressões que apresentarem
semelhanças entre elas, possibilitando a formulação das categorias de análise.
RESULTADOS
Participaram nove idosos todos com a DP, sendo quatro do sexo masculino e cinco do sexo
feminino, com idades variadas de 68-74 anos; todos aposentados; destes quatro casados e
cinco viúvos; renda média entre R$ 1.000,00-3.000,00; nível de escolaridade variável: quatro
apresentavam ensino fundamental incompleto, quatro ensino fundamental completo, e
um apresentava curso superior completo. Com relação aos testes: seis idosos apresentaram
dificuldade de memorização no teste do MEEM; todos apresentaram score acima de quatro
no teste do relógio; todos apresentaram algum nível de dificuldade na marcha, segundo
Avaliação do Equilíbrio e de Marcha de Tinneti, com score médio total de 18,3 pontos; e
sete idosos apresentaram pelo menos um auxílio para suas atividades de acordo com AVD e
AIVD. Após o desenvolvimento e aplicação das gerontotecnologias educacionais através da
cartilha e jogos, a pesquisadora buscou analisar as contribuições da inserção desta atividade
para os idosos. Que resultou por parte dos idosos em: autocuidado; empoderamento
e conhecimento. Por meio dos jogos da memória, revelando interesse em mudança de
conduta, independência e aprendizagem, além de servir como instrumento facilitador do
cuidado para os sujeitos do cuidado como o enfermeiro, familiares e cuidadores levando
a mudança na prática assistencial. As contribuições para a área de enfermagem, saúde ou
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política pública foram que as gerontotecnologias são instrumentos que favorecem o ensino
do idoso e corroboram para que a família/cuidador tenham acesso há um material de
qualidade, com informações relevantes sobre a prevenção de quedas com vistas à promoção
da saúde. Ao mesmo tempo, colaboram para reduzir a lacuna de conhecimento sobre as
gerontotecnologias, tema emergente na nossa sociedade. Utilizando atividades lúcidas e de
entretenimento tornam-se divertido e dinâmico o processo de aprendizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção da gerontotecnologia ainda é desafio, posto que ainda é tema recente e inovador, o
que pode impedir ou impor barreiras para sua utilização no cuidado de enfermagem. Contudo,
trazem um novo modo de olhar para o processo de cuidado, independente do seu campo de
atuação, já são instrumentos que complementam o cuidado na isso, proporcionam inovação e
aprimoramento de estratégias instrumentais para o cuidado possibilitam transformações nas
práticas cotidianas. Por fim as gerontotecnologias apresentaram-se como instrumento lúdico
e inovador para o processo de cuidado gerontológico de enfermagem junto aos idoso com
Doença de Parkinson, proporcionam interação, socialização, aprendizado e conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde; Doença de Parkinson; Idoso.

GRAVIDEZ GEMELAR E LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO AINDA
SINTOMÁTICO: PODE DAR CERTO?
Lidia Cristina Villela Ribeiro (Universidade do Estado da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Erica de Jesus Miranda (Centro
Universitário Jorge Amado, Salvador, BA, Brasil), Marcos Lázaro da Silva Guerreiro (Centro Universitário Jorge
Amado, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1650

INTRODUÇÃO
A maternidade costuma ser almejada por algumas mulheres e evitada por outras. Vários
podem ser os motivos para uma mulher não querer vivenciar uma gestação: condições
socioeconômicas, estado civil, faixa etária, estudo, aparência física, trabalho, entre tantos
outros. No caso de uma mulher com lúpus eritematoso sistêmico, uma doença inflamatória
crônica auto-imune, outros motivos podem se tornar prioritários na decisão de evitar uma
gravidez: o receio da ocorrência de abortos, da reativação da doença, de complicações fetais
e do óbito materno. Ainda existem muitas controvérsias sobre a gestação e a atividade da
doença. As chances de êxito têm aumentado muito nos últimos anos.
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OBJETIVOS
Relatar uma experiência de gravidez gemelar associada ao lúpus eritematoso sistêmico
ainda em atividade.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo baseado em um recorte de uma pesquisa mais
abrangente, intitulada “ser mulher e viver com lúpus”. É narrada uma experiência
gestacional vivenciada por uma associada ao grupo Lúpicos Organizados da Bahia, em
Salvador. A participante concedeu entrevistas não diretivas, no período de outubro a
dezembro de 2017, em sua residência. Sugeriu-se falar sobre as lembranças a respeito
do pré-natal e parto, incluindo as dificuldades, sentimentos e expectativas acerca do
binômio lúpus-gestação. Os relatos foram gravados, analisados e transcritos, garantindo
a forma dos discursos. Os critérios de inclusão adotados para a seleção da participante da
pesquisa foi: ter a idade superior a 18 anos; ter filhos após o diagnóstico de lúpus ter sido
confirmado; demonstrar condições clinica e emocionais para participar da entrevista; ter
vivenciado pelo menos uma gestação com o lúpus ainda ativo; consentir em participar
da pesquisa, após explicação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos da Universidade do
Estado da Bahia, com CAAE 69333317000000057.
RESULTADOS
A participante narrou de forma espontânea, utilizando-se de suas lembranças, os fatos
acontecidos em sua vida desde a sintomatologia e o diagnóstico da doença, perpassando
pela descoberta da gravidez e os tempos do pré-natal e parto. Sobre a doença, lembrou:
“Descobri que tinha lúpus em 1999, com 28 anos, quando tive uma crise renal grave e
precisei ser internada. Naquela época, ninguém sabia direito o que eu tinha. Um médico
suspeitou e mandou eu fazer os exames. No início, tinha muita irritação na pele, sentia
muitas coceiras e apareciam placas no corpo como se fosse alergia. Também sentia dores
nas articulações. Quando tive o diagnóstico, não sabia o que era. Somente com o tempo,
fui entendendo. Na família tem outros casos: uma irmã, um primo e um tio. Minha irmã está
tendo uma crise (preocupação). Ela não tem filhos porque teve medo e ficou adiando. A
narrativa revelou variados sintomas físicos e as dificuldades encontradas para o diagnóstico.
Também é mencionado o pouco conhecimento sobre a doença e a lembrança de outros
familiares com lúpus, como o caso da irmã. Algumas mulheres lúpicas decidem não ter filhos,
devido ao risco de uma exacerbação. Sobre os tempos da gravidez, relata:“Fiquei grávida
um ano depois de ter descoberto o lúpus, aos 29 anos. A gravidez foi desejada, mas não foi
planejada. Eu não podia usar anticoncepcional e tentava fazer tabelinha para me prevenir
(risos) [...] ainda me encontrava sintomática, com muita reação alérgica e coceiras, mas
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sem complicações renais e dores nas articulações. Fazia tratamento com hidroxicloroquina
e prednisona. O médico falava que eu não podia engravidar. Logo que se descobriu a
gravidez, o meu reumatologista interrompeu o uso da cloroquina e manteve a prednisona,
numa dose menor. Eu fiz um tratamento acompanhado pelo obstetra e pelo reumatologista.
Ambos consideraram minha gravidez de alto risco. Esses médicos não tinham contato um
com o outro, mas os exames que passavam eram praticamente os mesmos. O pré-natal foi
de mês em mês e depois passou para 15 dias de intervalo. Minha gravidez foi toda tranquila.
O lúpus não se manifestou nessa época. Cheguei até a esquecer que tinha (risos) [...] eu
queria muito ter um filho. Com 32 semanas, houve a ruptura de uma das bolsas, depois de
eu ter feito uma longa caminhada. Procurei um hospital, mas não tinha vaga. Tive que ir
para outro e lá, esperar. A segunda bolsa foi rompida pela médica e o meu segundo filho
nasceu 16 minutos depois, também de parto normal, pois tive contrações; ele era maior
que o primeiro. “Como eram prematuros e o primeiro teve um probleminha de respiração,
tive que ficar com eles na maternidade por 20 dias”. Neste relato, constata-se a presença
de alguns sintomas e a utilização de fármacos na época de confirmação da gravidez. Os
efeitos colaterais das drogas rotineiramente utilizadas são menos deletérios para a gravidez,
do que a doença em atividade. Em uma das falas, nota-se uma despreocupação com o lúpus
e uma grande felicidade em ser mãe como no trecho: “Cheguei até a esquecer que tinha
lúpus (risos) [...] eu queria muito ter um filho”. Percebe-se na narrativa, um estado de intensa
satisfação com a gravidez, sem traços de estresse. No caso relatado, a prematuridade foi
espontânea (ruptura de membranas com 32 semanas) e houve dificuldade de atendimento
ao parto na rede hospitalar; não sendo imediato. Estas situações poderiam ter causado
complicações materno-fetais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que o binômio lúpus-gestação pode ter sucesso, independente do tipo
de gravidez (múltipla ou única). Entretanto, muitas variáveis devem ser consideradas (a
atividade do Lúpus e sintomatologia na concepção, o tipo de atendimento no pré-natal
e o estado emocional da gestante). Somos de opinião que a prematuridade aconteceu
devido aos dois fatores de riscos envolvidos na concepção: a gemelaridade e o lúpus.
É importante também mencionar, o intenso bem-estar emocional da colaboradora ao
vivenciar sua gravidez e vislumbrar a possibilidade de ser mãe. Parece-nos que o emocional
teve grande contribuição no desfecho favorável da gestação. Cremos que o relato desta
experiência possa contribuir significativamente para a quebra de tabus ainda existentes
sobre a relação do lúpus com a gravidez, uma vez que foi de encontro às probabilidades
de insucesso.
PALAVRAS-CHAVE
Lúpus Eritematoso Sistêmico; Gravidez; Gemelaridade
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HOMENS E A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: A REPRESENTAÇÃO
DA CRONICIDADE
Alexandra Bittencourt Madureira (Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR, Brasil), Maria de
Fátima Mantovani (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ângela Taís Mattei da Silva (Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Juliana Perez Arthur (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil),
Pollyana Bahls de Souza (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Vanessa Vanessa Piccinin Paz
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1628

INTRODUÇÃO
A violência contra as mulheres pode ser considerada uma condição crônica e caracteriza-se
como um problema social e de saúde pública, tendo em vista sua incidência e os efeitos
prejudiciais que ela ocasiona(1). Em decorrência das relações sociais e familiares que se
estabelecem entre o sexo feminino e masculino, as mulheres acabam sendo as principais
vítimas de violência. Neste sentido, estudar as representações sociais dos homens autores de
violência contra a mulher sobre este tipo de violência pode ser um importante instrumento
para os profissionais de saúde, por auxiliar na compreensão das diversas formas de agir
diante desse caso, além de contribuir para o planejamento do cuidado.
OBJETIVOS
Apreender as representações sociais da violência contra as mulheres na perspectiva de
homens autores.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa alicerçada na Teoria das Representações Sociais(2). O
local foi a Delegacia Especial da Mulher de uma cidade do interior do Paraná. Os participantes
foram 12 homens acusados por prática de violência contra as mulheres que se ajustaram aos
seguintes critérios de inclusão: idade entre 18 a 59 anos e ter sido intimado para prestar
depoimento em razão de acusação de prática de violência contra sua companheira ou excompanheira. A coleta de dados foi realizada pela primeira autora no período de fevereiro
de 2015 a abril de 2016. Ela ocorreu em uma sala privada na delegacia ou na universidade
onde estavam presentes apenas entrevistador e entrevistado. Para a obtenção dos dados
utilizou-se o método de entrevista focal com a seguinte questão estímulo: fale-me sobre sua
vida desde a infância, descreva suas relações com familiares, amigos e parentes e os aspectos
marcantes até hoje, dando ênfase nas relações familiares. As entrevistas foram gravadas com
dispositivo eletrônico e tiveram duração média de 26 minutos. Para a análise dos dados,
elas foram transcritas, codificadas e analisadas pelo software Interface de R pourles Analyses
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Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaire e, para apresentação dos resultados,
utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente que deu origem a quatro categorias.
Neste trabalho será apresentada somente uma categoria, a qual representa a cronicidade
da violência. Esta pesquisa faz parte de um projeto de doutorado e obedeceu aos requisitos
éticos da Resolução 466/2012 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos sob parecer 896.310.
RESULTADOS
Em relação ao perfil dos participantes, 58,3% eram adultos jovens (idade entre 20-40 anos),
83,3% tinham um a três filhos, 41,7% conviviam com a parceira por mais de 12 anos. Sobre
o tipo de violência, 41,7% foram acusados por violência moral e 75% não tinham acusações
anteriores. A categoria elencada para este trabalho foi intitulada: “A violência entre as
gerações na resposta para conflitos familiares”. Por meio da análise dos resultados foi
possível verificar que a violência se configurou como alicerce das relações familiares desde a
infância desses homens até a atualidade, demonstrando que estes vivenciavam a violência
no contexto familiar, quando crianças, e que essa se propagou na vida adulta, conforme
percebido nas seguintes falas:“Meu pai era carrasco para nós, batia e não tinha dó de bater”
(ind 03); [...] “Lembro que meu pai, uma vez, pegou vários vidros de esmalte da minha mãe,
abriu uma janela e jogou para fora [...] meu pai não queria que ela andasse com as unhas
pintadas” [...](ind 12); “Namorei ela quase 5 anos, a relação era boa, [...] uma discussão mais
calorosa teve já no começo até o terceiro ano, aquela coisa de adolescente [...] fui na casa da
vó dela, e estava toda a família, [...] joguei todas as coisas que ela tinha me dado, [...] isso no
terceiro ano”. (ind 11); “Nunca tivemos uma relação, meu pai batia, ele era ruim, batia na minha
madrasta, batia em mim, ele era ruim mesmo. [...] Um tanto quanto bravo” (ind 09); [...] Mas
na verdade, quem mais extrapolou para o ciúme, fui eu, porque ela tinha muito mais ciúme
de mim, do que eu dela, porque na verdade, depende da confiança da pessoa [...] eu acho
que é isso. [...] O ciúme bate na hora. [...] se você tem confiança em mim, não precisa você ter
ciúme (ind 02). A violência pode ser considerada uma condição crônica de saúde repassada
entre gerações(3), fato percebido nas falas dos participantes, ao afirmarem que a violência
os acompanhou durante toda a vida, não só em relação às mulheres. Os participantes foram
expostos, durante suas vidas, à violência física, psicológica, patrimonial e moral. Uma análise
multivariada identificou que o testemunho da violência parental é um fator de risco para
a violência contra a mulher, reforçando a ideia da transmissão intergeracional(3). Outros
autores também afirmam que a violência sofrida na infância é recorrente e transcorre
de geração em geração, sendo que a pessoa que sofreu algum tipo de violência quando
criança tem maior propensão de se tornar um agressor na idade adulta, como forma de
enfrentamento de conflitos e resolução de problemas(4). Em Trujillo, no Peru, um estudo
demonstrou que as mulheres vítimas, percebiam a violência doméstica como uma doença
crônica que impacta a vida individual e coletiva das pessoas(5).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que os homens são influenciados pelo passado e repassam a violência
vivenciada no contexto familiar, sendo possível visualizar por meio dos depoimentos a
cronicidade da violência.
PALAVRAS-CHAVE
Violência contra a mulher; Homens; Violência de gênero.

HOSPITALIZACION EN CUIDADOS PALIATIVOS, UN ESPACIO
PARA RESIGNIFICAR EL CUIDADO AL FINAL DE LA VIDA
Carola Montecino (Universidad de las Américas, Chile), Paula Vega (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile),
Rina González (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

ID: 1263

INTRODUÇÃO
Existe en Chile el programa de cuidados paliativos, el cual brinda a través de la ley Garantías
Explícitas en Salud ( GES) apoyo asistencial a pacientes con cáncer terminal y sus familias,
estos beneficios se concentran principalmente en los cuidados domiciliarios, sin embargo,
existen cuidadores que buscan la hospitalización de su familiar a pesar de que tienen
asistencia domiciliaria integral.
OBJETIVOS
Develar la experiencia vivida por cuidadores informales durante el cuidado de su familiar
en fase avanzada de cáncer en el hogar y su motivación para hospitalizarlo en una clínica
de cuidados paliativos.
MÉTODO
Diseño cualitativo fenomenológico, según Streubert en base a Husserl. Para lo cual, se
recogieron los testimonios de 10 cuidadores informales de pacientes en fase terminal
por cáncer que vivieron la experiencia de hospitalizar a su familiar en una clínica de
cuidados paliativos, tras haberlos cuidado en el hogar. La información se obtuvo a través
de entrevistas en profundidad audio grabadas y trascritas literalmente, protegiendo la
confidencialidad de los participantes. La pregunta norteadora fue: ¿Cuál fue la experiencia
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vivida por usted durante el cuidado de su familiar en fase avanzada de cáncer en el hogar,
que lo motivó a requerir hospitalizarlo en una clínica de cuidados paliativos? Las narrativas
fueron analizadas por las investigadoras por separado y luego tras triangular las unidades
de significado, se llegó a un consenso, develando el fenómeno. El estudio contó con la
aprobación del Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina Pontificia Universidad
Católica de Chile y la autorización del director del centro.
RESULTADOS
En el estudio participaron 10 familiares consanguíneos, que tenían entre 43 y 65 años
de edad, del total 9 eran mujeres y 3 de ellas, trabajaban. Los testimonios entregados
develaron cinco unidades de significado, en las cuales los cuidadores asumieron la
responsabilidad de acompañar a sus familiares en el hogar, se sintieron apoyados por
el programa de cuidados paliativos, pero éstos perdieron progresivamente su red de
apoyo, se sintieron angustiados por la sobrecarga de trabajo, situación que se complejizó
a medida que el estado de salud de sus familiares decayó, desencadenando una crisis
que los llevó a tomar la decisión de hospitalizar, pues la asistencia que se les dio en un
comienzo no fue suficiente. Una vez adentro de la clínica de cuidados paliativos, los
cuidadores se sintieron apoyados por los profesionales, al recibir junto con su familiar,
una atención especializada y cariñosa. Esto permitió resignificar la experiencia, al sentir
que volvían a cuidar nuevamente a su familiar con mayor dedicación y tiempo y a su vez,
sentirse cuidados como personas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En la investigación se pudieron identificar las necesidades de los cuidadores, las
cuales iban mucho más allá de la capacitación en el hogar o la atención periódica que
entregaban los equipos, siendo la hospitalización en una clínica de cuidados paliativos
una red de apoyo integral real para ambos. Lo anterior devela que el cuidado domiciliario
requiere de un acompañamiento continuo por parte del equipo de cuidados paliativos,
orientando los esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los familiares que cuidan a sus
parientes al final de su vida en el hogar. Por ello, enfermería debe gestionar los recursos
e implementar intervenciones innovadoras para el acompañamiento de los cuidadores
informales, fortaleciendo la comunicación y el trabajo en red a nivel nacional.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados paliativos, cuidadores, hospitalización.
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IMPACTOS DO TRATAMENTO ASILAR DA HANSENÍASE NOS
FAMILIARES: HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA
Anderson Brito Medeiros (UFRN, Natal, RN, Brasil), Mônica Gisele Costa Pinheiro (UFRN, Natal, RN, Brasil), Francisco
Arnoldo Nunes Miranda (UFRN, Natal, RN, Brasil), Glauber Weder Santos Silva (UFRN, Natal, RN, Brasil), Suerda
Lilian Fonseca Lins (UFRN, Natal, RN, Brasil), Micael Pyerre Martins Duarte (UFRN, Natal, RN, Brasil), Clélia Albino
Simpson (Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Rio Grande do Norte, RN, Brasil)

ID: 2478

INTRODUÇÃO
A conjuntura histórica da hanseníase é marcada por estigmas sociais que, intrinsecamente,
determinou por longo período o entendimento impróprio do contexto real, o que a levou
ser conhecida outrora como doença incurável e contagiosa. Além dos acometimentos
inerentes às alterações dermatoneurológicas e, consequentemente, incapacidades físicas,
as repercussões emocionais, alterações nos hábitos cotidianos e mudanças na configuração
familiar fizeram parte do cenário de forma marcante. Hoje, a hanseníase se inscreve como
doença negligenciada, com alta incidência e prevalência, considerada como um problema
de saúde alvo de incentivos e mobilizações das políticas públicas. Ao estudar a história da
hanseníase, parte-se do pressuposto de que durante o período de institucionalização do
tratamento da então conhecida lepra, os familiares também receberam interferências sociais
e na estruturação familiar em decorrência da segregação e exclusão vivenciada pelo doente.
OBJETIVOS
Objetivou-se narrar a história de familiares de ex-doentes de hanseníase que foram tratados
em hospital-colônia. Os objetivos específicos foram: identificar se familiares de pacientes
com hanseníase tratados em hospitais-colônia eram atingidos pelo preconceito, estigma
e exclusão que permeava a vida dos portadores da doença; verificar se o tratamento
compulsório da hanseníase em hospitais-colônia alterou a efetivação de laços familiares;
averiguar qual a compreensão que familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em
hospitais-colônia têm sobre a hanseníase.
MÉTODO
Adotou-se o estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa com suporte na
História Oral de Temática como técnica e referencial metodológico, mediante a descrição
dos aspectos temáticos e teóricos, bem como os aspectos operacionais. Os 52 familiares
de ex-doentes de lepra que foram segregados no Hospital Colônia São Francisco de Assis,
cadastrados no MORHAN-Potiguar, constituíram a colônia. A partir do ponto zero, houve o
recrutamento dos participantes que compuseram a rede, totalizando 10 colaboradores, de
ambos os sexos e idade de 44 a 76 anos. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa UFRN, sob o protocolo 650.654/2014, realizou-se a coleta de dados entre os meses de Junho
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e Julho de 2014 por meio de entrevista, utilizando instrumento de identificação da rede e
questões abertas. As entrevistas foram gravadas, transcritas, transcriadas e conferidas pelos
colaboradores. Tratou-se as histórias narradas pela técnica de Análise Temática de Conteúdo,
segundo Bardin, seguindo as seguintes etapas: pré-análise; exploração do material ou
codificação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
RESULTADOS
Emergiram-se nove categorias que foram organizadas em três eixos temáticos: Impacto nas
relações sociais (Estigma e preconceito e Exclusão social), no qual demonstra a influencia
direta das relações estabelecidas no contexto social com um familiar leproso com marcas
fortes do distanciamento da sociedade através de preconceito, discriminação, exclusão
social, estigma, abandono e medo; Impacto nas relações familiares (Desagregação familiar,
Restrições para visita, Compartilhamento e construção de uma nova família, Consequências
familiar geradas pelo isolamento e Reconstrução do vínculo familiar), resultante em reflexões
contextualizadas a partir das modificações familiares no que diz respeito ao convívio com o
familiar do doente leproso, ocasionados pela separação, assim como as novas configurações
familiares levantadas a partir dos novos vínculos criados no convívio do internamento;
Compreensão frente à lepra e à hanseníase (A história no passado e A história no presente),
com ótica dos colaboradores sobre a relação à política de controle da lepra, bem como a
existência de tratamento e cura da hanseníase. O fato de ter um familiar doente de hanseníase
segregado em hospital-colônia gerou empecilhos nas relações sociais vivenciadas pelos
colaboradores do estudo, que embora não tivessem a doença, também foram vitimados
pela exclusão social, estigma, discriminação e preconceito. O internamento compulsório
gerou modificações na estrutura familiar, que ocasionou uma distância negativa nos laços
afetivos, alteração no vínculo e tentativa de reestruturação familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As histórias narradas pelos familiares de ex-doentes de hanseníase tratados em hospitaiscolônia, contribuíram com o resgate da historicidade da lepra no Brasil e, mais especificamente,
no Estado do Rio Grande do Norte. Os estudos que fazem uso da História Oral proporcionam o
conhecimento de experiências subjetivas, narradas pelos próprios protagonistas das histórias,
sob suas respectivas óticas. Embora as histórias contadas tenham como cunho a autenticidade
de serem únicas, de modo que as vivências não são as mesmas, elas apresentaram pontos
de intersecção no tocante ao fato de os colaboradores do estudo serem familiares de exdoentes de lepra elevou o privilegio e veracidade da contextualização. Ainda no que tange a
análise das narrativas, os danos decorrentes da ausência de tratamento, cura, e da politização
do isolamento compulsório para aqueles acometidos pela doença, levou a uma negação na
vida dos familiares de paciente com lepra, no qual tiveram suas relações sociais e familiares
prejudicadas. Os resultados do estudo apresentam empecilhos nas relações sociais vivenciadas
pelos familiares de ex-doentes de lepra tratados em ambiente asilar. Os colaboradores
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relataram vivências de estigma, preconceito e exclusão social por carregarem consigo a marca
de ter uma pessoa com lepra na família. As repercussões sociais que afligiam a vida do doente
também se faziam presentes no cotidiano de seus parentes, embora fossem sadios.
PALAVRAS-CHAVE
Hanseníase, Estigma Social, Preconceito

ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM CÂNCER COLORRETAL
EM BUSCA DE CURA
Nariman Felício Bortucan Lenza (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP - USP,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Luciana Scatralhe Buetto (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Vanessa Damiana Menis
Sasaki (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Livia Módolo Martins (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália
Michelato Silva (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Mary Elisabeth Santana (UEPA, Belém do Pará, PA, Brasil),
Helena Megumi Sonobe (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2497

INTRODUÇÃO
O itinerário terapêutico de pessoas com câncer colorretal envolveu uma luta contínua em
busca de diagnóstico, tratamento e cura, marcada por dificuldades de acesso ao Sistema
Único de Saúde (SUS), conflitos e sofrimentos.
OBJETIVOS
Interpretar o itinerário terapêutico de pessoas com câncer colorretal em busca de cura no
sistema de saúde pública.
MÉTODO
Foram realizadas 26 entrevistas em profundidade com gravação em áudio, com treze
participantes com estoma intestinal por câncer colorretal, no primeiro ano de pós-operatório,
em seguimento de controle oncológico, em um hospital público universitário. Além destes
dados, o trabalho de campo incluiu observação não participante; observação participante
e diário de campo de situações de atendimento ambulatorial, em unidade de internação e
domicílio, acompanhadas pelo pesquisador, que resultou na obtenção de dados ampliados
e significativos (Parecer no. 184.720 – CEP/EERP-USP). Utilizou-se o método etnográfico e a
Análise Temática, fundamentado pelo referencial da Sociologia da Saúde, que integra ações
das pessoas às estruturas sociais em um contexto cultural.
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RESULTADOS
As pessoas por suspeitarem de algo grave devido às mudanças do seu corpo como dor
e distensão abdominal, diarreia, constipação, além do sangramento intestinal, que foi
considerada a alteração de maior gravidade, tiveram que travam uma luta no sistema
profissional na busca do diagnóstico de câncer colorretal, apesar de acreditarem que
conseguiriam resolver o seu problema de saúde. Outro aspecto marcante para estas pessoas
foi a dificuldade de manutenção das atividades cotidianas. Para realizar a colonoscopia, obter
o diagnóstico definitivo e realizar o tratamento cirúrgico, estas tiveram um início de Itinerário
terapêutico permeado de desafios como demora de atendimento e no encaminhamento
para os níveis secundário e terciário de assistência à saúde, resolução paliativa de suas
queixas, atendimento fragmentado, insatisfação de suas expectativas em relação à
qualidade da assistência e os limites do sistema profissional de saúde, mas não deixaram
de buscar alternativas e possibilidades de atendimento neste sistema. Em decorrência da
persistência de suas queixas gastrointestinais e principalmente pelo sangramento intestinal,
estas retornaram por várias vezes com expectativa de resolução definitiva. Além disso, a
constatação da sua suspeita “de ter algo grave” ocorreu com a oficialização e legitimação
do diagnóstico de câncer colorretal pelo médico. Ressaltamos as diferentes perspectivas
entre as pessoas e os profissionais sobre o sentido de “ter um problema de saúde”, que
dificultou a acessibilidade à assistência de saúde. Na perspectiva da pessoa sobre o seu
adoecimento envolve a percepção e a resposta subjetiva sobre estar doente, englobando
aspectos individuais, morais, sociais, físicos, psicológicos e culturais. Para os profissionais, a
interpretação sobre a experiência destas pessoas está focalizada no biológico, vinculado ao
à verificação de sinais e sintomas e no estabelecimento do diagnóstico médico, ou seja, é do
processo fisiopatológico. Outros aspectos que retrataram a diferença das visões das pessoas
e dos profissionais em relação à resolução da queixa e o motivo da busca pelo atendimento
na Atenção Primária de Saúde, foram a falta de valorização das queixas gastrointestinais e a
indicação terapêutica, que resolvia momentaneamente o desconforto, mas não a sua causa
real. Nas inúmeras buscas por atendimentos, com as mesmas queixas gastrointestinais,
houve resolução paliativa, mas necessariamente não houve a referência destas pessoas para
os níveis de atendimento de maior complexidade, que poderiam de fato ser resolutivo. O
reconhecimento da gravidade levou estas pessoas a recorrerem, muitas vezes, ao sistema
privado para agilizar a realização da colonoscopia para a definição do seu diagnóstico. Por
outro lado, o estigma do câncer e as mudanças impostas pela cirurgia com estomização,
fizeram com que passassem a buscar a normalidade do seu corpo e da sua vida, anteriores
ao tratamento cirúrgico. Estas pessoas passaram a canalizar os seus esforços para a resolução
do seu problema de saúde, mesmo porque a manutenção de suas atividades diárias
tornou-se inviável. Apesar dos desafios, não se deixaram ser vencidas, adotaram atitudes
proativas de lutar com a doença em um primeiro momento, assumindo o papel de doente
e conseguiram lidar com os acontecimentos críticos e intensos, por meio de estratégias e
de recursos internos, familiares e do próprio sistema público de saúde. Nesta etapa, estas
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pessoas tiveram a experiência com o fato de ter câncer e estoma intestinal, que representou
uma ruptura biográfica, constatando que suas vidas estavam diferentes e que não tinham as
mesmas identidades de antes, com canalização dos seus esforços para lidar com a doença,
os tratamentos cirúrgico e adjuvante, assim como as suas consequências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação da pessoa na busca por tratamento inclui uma conduta intencional, que pondera
obstáculos e possibilidades, e, portanto, há uma reflexividade sobre a sua ação. E assim,
estas pessoas decidiram-se pelo Itinerário terapêutico no sistema profissional. A experiência
dos participantes deste estudo contrapõe a lógica de valorização recomendada pelo SUS
em relação ao processo de produção de saúde, que inclui a autonomia e o protagonismo
de todos os atores envolvidos, a corresponsabilidade, os vínculos solidários e a participação
coletiva nas práticas de saúde, que denotam a humanização e a integralidade na assistência
à saúde. A adaptação nesta etapa da sobrevivência se revelou como a constatação do
irremediável e das mudanças físicas e psicoemocionais, com demandas de necessidades de
cuidados específicos, além das dificuldades de acessibilidade ao Sistema Único de Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Itinerário terapêutico. Estomia. Câncer colorretal. Assistência à saúde.

LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES EN TORNO A LOS FACTORES
DE RIESGO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y LA
ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
Franco Gonzalez Mora (Universidad de la República, Uruguai), Marcia Barbero (Universidad de la República, Uruguai)

ID: 2702

INTRODUÇÃO
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) tienen una alta prevalencia en la
población adulta; explican gran parte de la morbi-mortalidad en Uruguay. En este contexto,
tanto en el país como en la región genera preocupación el aumento de la morbimortalidad
por enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo de las ECNT están asociados
-en gran parte- a hábitos y estilos de vida. Está ampliamente documentado que la mera
información sobre los riesgos o los factores protectores no son suficientes para generar la
adopción de comportamientos saludables. Razón por la que las acciones de salud pública
implementadas por los gobiernos -en prevención de enfermedad y en promoción de salud-
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no tienen asegurado el éxito y muchas veces incluso registran bajos niveles de efectividad.
En el Uruguay se ha constatado una disminución de las brechas de prevalencia de algunos
factores de riesgo entre varones y mujeres, como ser el consumo de tabaco y el consumo
problemático de alcohol , . Resulta pertinente profundizar en el análisis de los fenómenos
que podrían estar configurando escenarios poco alentadores para la situación de salud de
las mujeres en los próximos años. Uno de los desafíos que surge en este escenario es el
de intentar explicar cómo las personas construyen o modifican sus decisiones y acciones
individuales, grupales y/o colectivas orientadas a la prevención de enfermedades crónicas.
Las cientistas sociales Herzlich y Pierret (1985 y 1987), sugieren que los seres humanos han
buscado siempre dar significados a sus enfermedades más allá de la mera búsqueda de las
causas. Ante las preguntas “¿por qué a mí?” y “¿por qué ahora?” las personas han apelado a
fuerzas externas como los cataclismos, el castigo divino, el contagio y -actualmente- el estilo
de vida, las cuestiones hereditarias y la tendencia a pensar que los desórdenes físicos son
“psicosomáticos”. Las autoras exploran el proceso mediante el cual los diferentes significados
que se dan a la enfermedad han transformado las identidades de los enfermos. Este
estudio procuró dar respuesta a alguna de las siguientes interrogantes: ¿Qué significados
les atribuyen las mujeres a las enfermedades cardiovasculares?; ¿identifican las personas
determinados comportamiento y estilos de vida como “no saludables” ?; ¿qué significado
les atribuyen a prácticas consideradas “nocivas” para la salud?; ¿Manifiestan disposición a
modificar sus conductas? ¿por qué sí? ¿por qué no?; ¿Qué grados de libertad manifiestan
tener las personas para modificar prácticas y comportamientos no saludables? ¿Cuáles y de
qué tipo son las restricciones a las que se enfrentan?; ¿Se encuentran diferencias según el
nivel educativo y el contexto sociocultural de las personas en relación a estos aspectos?
OBJETIVOS
Describir y analizar las percepciones y representaciones de las mujeres adultas (25 a 64 años)
en relación a factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y a los incentivos y barreras
para la adopción de estilos de vida saludables. Específicamente se buscó conocer sus creencias
y percepciones sobre el infarto femenino, sus representaciones en relación a los riesgos de
padecer enfermedades cardiovasculares, así como identificar y describir los mecanismos que
utilizan para confrontar las conductas de riesgo asociadas a estas enfermedades. Y conocer
cómo perciben y objetivan las prácticas asociadas a estilos de vida saludables.
MÉTODO
La investigación adopta una estrategia cualitativa para conocer las percepciones de las
mujeres adultas sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y sobre la
adopción de estilos de vida saludables. La técnica de relevamiento elegida fue la de grupos
de discusión, en una perspectiva comparada según nivel educativo de las mujeres.

VOLTAR AO ÍNDICE

712 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

RESULTADOS
Las prácticas que generan gratificación y/o tienen el propósito de simplificar aspectos
de la vida cotidiana se sostienen mediante pautas, consensos y contratos implícitos
entre la persona y su entorno más cercano, tanto sea en la familia, en el trabajo o las
instituciones educativas. La disposición a revisar estas prácticas e intentar modificarlas
implica necesariamente buscar nuevos consensos y/o nuevos contratos en cada uno de
esos ámbitos y escenarios, con cada una de las personas y grupos que los conforman. Se
pone de manifiesto la relevancia de los formatos que adquieren las relaciones sociales de
género -especialmente en el ámbito familiar- para la promoción en salud y la prevención de
enfermedades. Está instalada la creencia de que la adopción de estilos de vida saludables
implica disponer de recursos económicos. La necesidad de reconocer que, cuando se habla
de promoción, prevención y atención en salud, el conocimiento popular y a las creencias
y mitos en torno a la salud y la enfermedad se posicionan a un nivel similar a la medicina
científica como orientador de acciones y conductas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El estudio deja planteadas algunas consideraciones importantes, de las que se destaca la
dimensión que adquiere el mundo de la vida cotidiana de las personas como ámbito para
problematizar y abordar. Asimismo, se destaca la relevancia de la institución familiar como
escenario para la intervención en salud. Es posible conjeturar que la incorporación masiva
de las mujeres al ámbito público sin la consiguiente merma de su involucramiento en el
ámbito doméstico, en un escenario en el que las relaciones sociales de género no han tenido
modificaciones estructurales sustantivas, presenta un enorme desafío para la salud y el
bienestar de las mujeres. La multiplicidad y superposición de tareas y responsabilidades,
el déficit de tiempo, los altos niveles de estrés que tales situaciones generan, repercuten
en los modos y estilos de vida de las mujeres, así como en la disposición y posibilidad de
cuidar adecuadamente su salud.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermedades crónicas-salud cardiovascular mujeres-representaciones sociales
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MOTIVOS PARA A DESISTÊNCIA DO TRANSPLANTE RENAL:
O QUE DIZEM AS PESSOAS EM DIÁLISE PERITONEAL?
Bárbara Resende Ramos (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Juliana Graciela Vestena Zillmer (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil),
Glaucia Jaine Santos da Silva (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Lizarb Soares Mena (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Eduarda
Rosado Soares (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Alana Duarte Flores (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil), Denise Maria Guerreiro
Vieira da Silva (Ufsc, Florianópolis, SC, Brasil), Eda Schwartz (Ufpel, Pelotas, Rs, Brasil)

ID: 2475

INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) configura-se um problema de saúde pública1 a nível mundial2.
A lista de espera pelo transplante renal costuma ser a mais longa devido à sobrevida dos
pacientes em diálise. O Brasil é o segundo maior país em números de transplante renal
e apresenta a maior população em programa de diálise2. Segundo dados da Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos, em 2017 mais de 32 mil adultos encontravam-se na
lista de espera para órgãos, sendo 21.059 para rins3. As opções de tratamento para os
pacientes com DRC envolvem a hemodiálise, principal terapia renal substitutiva2 e a diálise
peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), sendo a escolha da modalidade geralmente uma
indicação médica4. A hipertensão arterial e diabetes são comorbidades associadas a DRC
em países em desenvolvimento, que enfrentam fragilidades de investimentos em saúde,
em contraponto a aspectos de origem política e poder econômico. Este estudo teve como
questão de pesquisa “Quais os motivos pelo qual as pessoas em CAPD decidiram por sair da
lista de espera para o transplante renal?
OBJETIVOS
Conhecer os motivos pelo qual as pessoas em diálise peritoneal ambulatorial contínua
decidiram por sair da lista de espera para o transplante renal.
MÉTODO
Estudo qualitativo a partir de uma perspectiva crítico interpretativa e desenho etnográfico.
Foi realizado em um serviço de diálise de um hospital na região sul do Rio Grande do Sul,
escolhido por ser reconhecido como referência em diálise peritoneal. Os participantes foram
selecionados a partir de critérios de inclusão como estar em tratamento de CAPD a mais de
seis meses, residentes tanto em área urbana como rural e que não possuíssem dificuldades
em comunicação. Diante disso, entrevistou-se 20 pessoas, entre o período de abril de
2013 e junho de 2014, utilizando-se uma amostragem teórica. Utilizou-se a observação
participante, conversas informais no serviço e entrevista aberta e semiestruturada. As
entrevistas foram gravadas e associadas com notas de campo descritivas, posteriormente
transcritas e gerenciadas por meio do Software Ethnograph V6 e analisadas mediante
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análise de conteúdo convencional. Além disso, respeitaram-se os aspectos éticos, por meio
do termo de esclarecimento devidamente explicado e assinado, atendeu-se a Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil e obteve-se aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o número 538.882.
RESULTADOS
Os motivos pelos quais as pessoas em CAPD decidiram por sair da lista de espera para o
transplante renal foram: Acesso ao Serviço Transplantador: O acesso ao serviço de referência em
transplante renal parece ser um dificultador para pacientes com DRC que moram em cidades
do interior. Por desinformação, alguns gastam do próprio bolso para compra de passagens
intermunicipais para comparecerem a consulta no serviço. Quando tem a disponibilidade
do transporte pela prefeitura, precisam se adequar aos horários e itinerários programados
previamente, sendo as saídas durante a madrugada, não havendo um horário certo para
retornar, o que poderia comprometer o tratamento. Neste processo, os pacientes que realizam
CAPD necessitam levar consigo os materiais necessários para a diálise, quem envolvem bolsas
com soluções, álcool, gaze, e clamps para a troca. Em algumas ocasiões, os pacientes chegam
ao serviço de transplantes e ficam sem atendimento, pela não disponibilização de fichas em
decorrência de falhas de comunicação telefônica ou do cadastro desatualizado. Vivências no
Serviço Transplantador: A chegada ao serviço de referência em transplante representa o início
de um processo que parece trazer inúmeros riscos na percepção dos participantes. Pelo roteiro
do transporte, os pacientes ficam distante do hospital, sendo necessário deslocar-se a pé para
chegar ao mesmo, o que para eles representa ser um risco, visto a condição clínica em que
se encontram e por terem que carregar os materiais para a troca de diálise. O acolhimento
aos pacientes e estrutura do serviço foram citados como inadequados, pois não há quem
os acolha e oriente sobre o que devem fazer, além de não haver uma sala específica e nem
condições de higiene para a realização da diálise enquanto esperam pelo atendimento. A não
utilização de máscaras de proteção, o intenso fluxo de pessoas e procedimentos no mesmo
local disponibilizado para a diálise foram vistos como fatores que expuseram-nos ao risco
de infecção, e consequente perda do cateter, levando-os a um agravamento da condição. O
transplante renal propriamente dito: Constatou-se que há uma sensação constante de medo,
que é sustentado pelas experiências negativas com o transplante que foram compartilhadas
entre os pares. Medo este da rejeição e de complicações pós-transplante, levando-os a retornar
para diálise e até mesmo morte. Outro motivo foi à impossibilidade do paciente permanecer
com um acompanhante no período de internação após o transplante, visto pelos participantes
como sendo essencial para a recuperação frente a sua condição. Nas entrevistas citaram
experiências negativas de pessoas que realizaram o transplante, onde ocorreu a rejeição do
órgão, deixando-os ainda mais fragilizados frente ao adoecimento. Ainda descreveram que
seus pares, ao realizarem o transplante, tiveram reinternações frequentes por complicações e
dependiam de inúmeros medicamentos, o que para eles esteve entre os motivos pelos quais
decidiram permanecer na CAPD e desistir do transplante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os motivos que levaram as pessoas em CAPD a sair da lista de espera para o transplante
envolveram dificuldades de acesso e deslocamento, estrutura e fluxos rígidos no
serviço, além da partilha de experiências negativas de quem já fez o transplante e
teve complicações, como inúmeras internações, rejeição do órgão, o retorno à diálise
e morte.
PALAVRAS-CHAVE
Doença renal crônica; Diálise Peritoneal; Transplante; Tomada de Decisão; Experiências.

O CUIDADO AS PESSOAS COM DIABETES MELLITUS
HOSPITALIZADAS: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIRAS
Cecilia Arruda (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva (UFSC, Florianópolis,
SC, Brasil)

ID: 2019S

INTRODUÇÃO
Em decorrência ao aumento do número de pessoas com diabetes mellitus (DM) e avanços das
complicações provenientes dessa doença crônica, torna-se também crescente o número de
pessoas com DM que necessitam de hospitalização. Inúmeras situações cotidianas fragilizam
a assistência de enfermagem específica às pessoas com DM no ambiente hospitalar. Essas
situações necessitam ser analisadas e repensadas a fim de sistematizar as condutas a serem
desenvolvidas na práxis, visando qualidade e segurança dos cuidados prestados e a busca
da superação de uma atenção fragmentada.
OBJETIVOS
Conhecer as percepções de enfermeiras acerca dos cuidados às pessoas com DM
hospitalizadas.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa descritiva. Participaram 12 enfermeiras que atuavam em Unidades
de Internação Médico-Cirúrgica para adultos e 01 enfermeira do Ambulatório de
Endocrinologia de um hospital geral público do Sul do Brasil. A escolha dos sujeitos
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foi intencional, buscando-se as percepções de enfermeiras que trabalhassem nos três
diferentes turnos de trabalho (matutino, vespertino e noturno). A coleta de dados foi
realizada entre setembro e outubro de 2014 através de entrevistas com roteiro semiestruturado e encerrou-se devido à saturação dos dados obtidos. As entrevistas ocorreram
em local e horário requerido pelas enfermeiras, sendo geralmente em sala reservada no
próprio hospital e após o horário de trabalho. As entrevistas exploraram “como vinha sendo
desenvolvido o cuidado de enfermagem às pessoas com DM hospitalizadas” e estimulou
a criatividade das enfermeiras discutindo sobre “como deveria ser o cuidado ideal” de
enfermagem a essas pessoas. As participantes autorizaram a gravação das entrevistas
em aparelho eletrônico. As entrevistas foram transcritas pela pesquisadora principal.
Princípios éticos foram respeitados e houve a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo CEP, sob Parecer número 710.731. A análise
dos dados ocorreu em duas etapas. Primeira etapa: o conteúdo das entrevistas foi lido e
analisado através da análise de conteúdo convencional com a leitura linear e transversal,
seguida de reflexão e abstração do conteúdo, com destaque às expressões ou ideias
referenciadas que indicassem as percepções das enfermeiras acerca das necessidades de
cuidados às pessoas com DM hospitalizadas, cuidados adequados realizados que deveriam
ser mantidos e levantamento de sugestões para aprimorar os cuidados inadequados ou
inexistentes. Obtivemos o total de 631 sugestões acerca dos cuidados às pessoas com
DM no ambiente hospitalar, incluindo nesse total as sugestões que apareceram repetidas
na mesma entrevista e também as sugestões que se repetiram em entrevistas diferentes,
reforçando sua importância. Segunda etapa: análise de conteúdo dirigida que ocorreu
devido ao montante extenso de informações obtidas na primeira etapa de análise. O
conteúdo com as 631 sugestões foi inserido no software Atlas.ti para a organização e auxílio
no processo analítico. Foi realizada a análise dirigida desse conteúdo, considerando três
categorias pré-definidas: Dimensão Clínica, Dimensão Educativa e Dimensão Gerencial do
Cuidado de Enfermagem.
RESULTADOS
Na categoria denominada “Dimensão Clínica do Cuidado de Enfermagem às pessoas
com DM hospitalizadas” foram considerados os aspectos acerca da complexidade do
quadro clínico de saúde-doença de cada pessoa de forma individualizada; a importância
do enfermeiro tomar ciência do diagnóstico de DM da pessoa no momento da admissão
hospitalar para dar início ao processo de cuidado, identificação e tratamento de sinais e
sintomas de hipo e hiperglicemia, cuidados focados na nutrição e hidratação, controle de
diurese e função renal, avaliação e cuidados com os pés e feridas, incentivo e condições
para a realização de atividades físicas no ambiente hospitalar. A categoria “Dimensão
Educativa do Cuidado de Enfermagem às pessoas com DM hospitalizadas” abrange a
educação em saúde no ambiente hospitalar, incluindo a promoção da saúde. Dentre os
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focos abordados nessa categoria estão: compreensão da doença, cuidados e tratamentos,
automonitorização glicêmica, uso de medicações, hábitos alimentares, atividade física,
prevenção de complicações, cuidados com os pés, controle do estresse e participação
da família nos cuidados e tratamentos. Foi sugerido o uso de dinâmicas individuais e
coletivas no desenvolvimento de educação em saúde no contexto hospitalar como forma
de aprimorar o cuidado de enfermagem às pessoas com DM hospitalizadas. A categoria
“Dimensão Gerencial do Cuidado de enfermagem às pessoas com DM hospitalizadas”
elenca aspectos acerca do gerenciamento estrutural, de pessoal, de materiais e políticoburocrático que dão suporte e condições ao desenvolvimento dos cuidados às pessoas
com DM hospitalizadas. Os principais aspectos citados foram: ambiente seguro/livre de
riscos para a pessoa com DM, espaço específico para realização de educação em saúde,
dimensionamento de pessoal adequado, equipe multi e interdisciplinar, materiais de
assistência e insumos de qualidade, ações compartilhadas e comunicação entre unidade
de internação e ambulatório, bem como entre o hospital e as unidades locais de saúde,
padronização no uso de check lists, instrumentos e/ou protocolos de assistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo visou valorizar os profissionais enfermeiros ao dar-lhes voz e buscar compreender
suas percepções sobre “como é” e “como deveria ser” o cuidado de enfermagem
realizado às pessoas com DM hospitalizadas. Os resultados sugerem orientações para
a prática assistencial de enfermagem específica às pessoas com DM que se encontram
hospitalizadas, indicando os aspectos que os enfermeiros devem estar atentos no
planejamento dos cuidados de enfermagem, elencando as possíveis necessidades dessas
pessoas, bem como o olhar ampliado para a integralidade da atenção. Na ótica dos
enfermeiros, a hospitalização pode ser um cenário propício para ações de educação em
saúde para as pessoas com DM, onde o enfermeiro deve assumir o papel de articulador de
ações promotoras de saúde sendo proativo no desenvolvimento de atividades educativas,
na atuação multiprofissional e interdisciplinar e na articulação com a rede de serviços
de saúde, visando superar as fragilidades presentes no cotidiano da assistência de
enfermagem. Acreditamos que o estudo traz contribuições ao corpo de conhecimentos da
Enfermagem relacionadas ao aprimoramento dos cuidados ao sugerir ações organizadas
nas dimensões do cuidar Clínica, Educativa e Gerencial.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, diabetes mellitus, hospitalização, educação em saúde.
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O DIAGNÓSTICO “CÂNCER”: SENTIMENTOS VIVENCIADOS POR
PACIENTES
Mayara Karoline Silva Lacerda (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil),
Beatriz Rezende Marinho Silveira (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil),
Marucia Carla D’afonseca Santos Borges (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG,
Brasil), Fabrine Costa Marques (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil),
Saulo Daniel M. Cunha (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Jussara
Tupinambás Berni Nascimento (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Rita
Cássia Rodrigues Aguiar (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Cristina
Andrade Sampaio (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 2128

INTRODUÇÃO
As doenças oncológicas são consideradas problema de saúde pública pela elevada
incidência, prevalência, mortalidade, gastos hospitalares e, acima de tudo, as consequências
sobre a qualidade de vida do sujeito, bem como demandas de cuidado para os profissionais
de saúde. Apesar de todos os avanços tecnológicos disponíveis nas últimas décadas para os
portadores de neoplasias, esta doença apresenta características diferenciadas em relação
a várias outras doenças crônicas, pois além de aspectos relacionados ao acometimento
físico, como dor e mutilações, a doença traz em si um forte impacto psicológico, gerando
sentimentos de várias intensidades e naturezas, tais como medo, ansiedade, angústia,
raiva, entre outros. Diversos estudos apontam o câncer como uma patologia permeada de
construções simbólicas, que interferem diretamente no cotidiano dos portadores, em sua
vivência, na qualidade de vida das famílias, no processo de adesão à terapia e na construção
de perspectivas para o futuro. A assistência ao paciente oncológico requer um atendimento
não só voltado para o acometimento físico, mas deve abranger aspectos psicológicos, sociais,
culturais, espirituais e econômicos, e para isto é necessário entender como os portadores de
câncer vivenciam a experiência de conviver com a doença.
OBJETIVOS
Compreender os sentimentos vivenciados por pessoas quando receberam o diagnóstico de
câncer.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório na perspectiva fenomenológica realizado em
março de 2017. Participaram da pesquisa quatro mulheres e um homem e a técnica escolhida
para abordagem dos entrevistados foi o grupo focal. Todos os entrevistados assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e nomes fictícios foram utilizados para o tratamento
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dos dados (Lilian, Berta, Silvia, Bella e Lucas). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros sob o parecer nº 1.916.433.
O grupo focal teve duração de três horas e foi conduzido pela seguinte questão norteadora:
como foi para você descobrir e viver com o câncer? As falas foram gravadas em áudio e vídeo
e posteriormente transcritas na íntegra. Utilizou-se para a organização e interpretação das
falas o método de construção de narrativas, tomando como base a proposta organizada por
Trindade, Menandro & Gianordoli-Nascimento. O método utilizado propõe cinco passos ou
fases para a transformação das entrevistas em estruturas: transcrição integral das entrevistas,
leitura exaustiva traduzida em unidades de significado, reorganização por entrevista e suas
unidade de significado respeitando a transcrição literal, conteúdo da fala do sujeito presente
em cada unidade de significado convertido em linguagem parcialmente padronizada
focalizado no fenômeno sob observação e por fim as narrativas iniciais produzidas a partir das
unidades de significado foram transformadas em um texto único, no qual os temas abordados
são articulados e organizados para compreender as experiências vivenciadas.
RESULTADOS
Receber o diagnóstico de câncer é um momento muito difícil para o paciente e permeado de
muitos sentimentos. Lilian, após receber o diagnóstico da médica, entra no banheiro e após
enxugar as lágrimas, olha no espelho e fala para si “[...] Cadê sua fé? Se você é uma mulher
de fé, não é isso aqui que vai te derrubar, não”. Ela estabelece um diálogo com Deus e em
tom afirmativo e de confiança fala olhando no espelho “[...] Deus, eu vou morrer um dia, eu
sei disso, mas não vai ser esse câncer que vai me matar, jamais!” Retornando ao consultório
ela fala para a médica”[...] comigo ele pode ter tentado, mas não conseguiu e o inimigo você
não tem que dar as costas para ele não, você tem que olhar ele nos olhos. E eu estou aqui é
para lutar”. Para Berta o diagnóstico foi recebido por meio do resultado do exame impresso,
que ao abri-lo ela conta que “[...] pensou em tudo e não deu conta de falar e as palavras que
saiam da minha boca, assim, eu não sou melhor que ninguém”. Manifestou através de sua fala
que é “[...] assustador, não é um diagnóstico de gripe e no primeiro momento o sentimento
foi de negação, questionando “será que este diagnóstico não está errado?” Neste momento
seus filhos vieram a sua mente. Silvia relata que há sete anos vem lutando contra o câncer.
Primeiro foi um nódulo na mama e depois um nódulo no pulmão. Relata que está curada,
mas quando recebeu o diagnóstico sua maior preocupação foi com sua filha...”[...] ai meu
Deus, o que vai ser da minha filha, eu só olhava para ela e chorava, chorava, chorava [...] se
Deus me deu ela eu já sabia de onde eu ia tirar minha força, talvez se eu não a tivesse o que
ia ser de mim”. Bella fala do momento diagnóstico expressando que a ideia do câncer está
associada a morte e estabelece que existe dois momentos em sua vida “[...] existe uma vida
antes do câncer e depois [...] retada, eu estou orgulhosa de mim, [...] então a gente passa a se
conhecer mais e quando a gente passa por esta, por essa reviravolta a gente vê que a gente
pode até ter morrido, morreu aquela que ficou lá atrás, vive outra, uma transformação.” O
momento do diagnóstico de câncer para Lucas é expresso como um grande susto e uma
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preocupação com a virilidade “[...] eu estou observando aqui, é aquela coisa do feminino e o
masculino, machuca muita gente não é? O peito da mulher, no meu caso, o sexo masculino
essa coisa viril, então quando se recebe o diagnóstico do câncer é um susto que você não
têm ideia, no caso masculino seria um câncer de próstata, aí a coisa pira, é uma piração total”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sentimentos experimentados por pessoas com câncer no momento que recebem o
diagnóstico nos revela um grande impacto devido a associação com a morte, a preocupação
com a família, principalmente com os filhos, a sexualidade e o repensar a vida. Os portadores
encontram força para enfrentar a doença na religião, na fé, na família, nos amigos e
principalmente em si mesmos, experimentando transformações significativas em suas vidas.
PALAVRAS-CHAVE
Câncer. Fenomenologia. Narrativas.

O MEDO DA MORTE: EXPERIÊNCIAS DE ADULTOS COM FIBROSE
CÍSTICA
Samara Macedo Cordeiro (Faculdade Ciências Médicas Da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Maria
Cristina Pinto de Jesus (Universidade Federal de Juiz de Fora., Juiz de Fora, MG, Brasil), Vanessa Augusta Souza
Braga (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil)

ID: 2012

INTRODUÇÃO
O medo da morte é presente na vida daqueles que convivem com a Fibrose Cística. Essa é uma
patologia crônica que apresenta comprometimento pulmonar grave e possui expectativa de
vida em torno de 35 anos. Aqueles que vivenciam a doença, são submetidos a experiencias
de internação constantes, uso de oxigênio e necessidade de transplante pulmonar, o que,
com frequência traz sofrimento e dor.
OBJETIVOS
compreender a experiência de pessoas adultas que convivem com a fibrose cística.
MÉTODO
Este estudo é parte de uma tese de doutorado intitulada “Experiencias de adultos com fibrose
cística: um estudo fenomenológico”. Trata-se de um estudo qualitativo fundamentado na
fenomenologia social de Alfred Schütz, realizado com doze pessoas adultas, que possuem
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fibrose cística, residentes na cidade de São Paulo. Para obtenção dos depoimentos, utilizouse a entrevista fenomenológica, com as seguintes questões norteadoras: como é para você
conviver com a fibrose cística? Considerando que você tem essa doença crônica, quais são
seus planos para o futuro? A Fenomenologia Social de Alfred Schütz permitiu a organização e a
análise dos resultados. A discussão do conjunto de categorias que emergiram da experiência
vivida foi realizada com base na literatura temática, tendo como fio condutor o referencial
teórico-metodológico adotado. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos mencionados na
Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, obtendo aprovação do Comitê de
Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo sob o Parecer nº 1.400.118 e CAAE 52039215.2.0000.5392
RESULTADOS
O medo da morte foi um sentimento muito presente nas falas dos participantes ao refletirem
sobre o futuro diante da doença, por isso resolvemos descrever mais especificamente sobre
ele neste resumo. A piora no quadro de sintomas os deixam temerosos quanto a sua vida. Com
a progressão da idade, os sintomas vão se tornando mais severos, as internações tornam-se
mais frequentes, há uma perda significativa da função pulmonar e o uso oxigênio passa a ser
continuo. As atividades de vida diária tornam-se cada vez mais difíceis de serem realizadas
sozinhas. Os depoimentos também evidenciam que a perda precoce de seus amigos com
essa mesma patologia, os fazem refletir sobre a própria finitude, o que causa medo, angústia
e desespero. O medo frente a possibilidade da morte varia de acordo com o tempo que o
participante tem a doença, sua gravidade, presença de comorbidades, prognósticos e grau
de limitação que a doença traz para cada um.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da experiência de adultos que possuem fibrose cística possibilitou evidenciar
que esse grupo social convive diariamente como medo relacionado a sua morte. Vivenciar a
perda de seus amigos por essa mesma doença, os remetem a sua própria finitude. Acreditase que os resultados encontrados neste estudo possam subsidiar profissionais de saúde na
elaboração de estratégias de cuidado voltadas para as dificuldades em lidar com o medo
da morte. Assim, é necessário que a equipe multiprofissional tenha a sensibilidade para
compreender as demandas de cuidado nestes momentos de perda e reflexão sobre a própria
finitude. Nesse sentido, é preciso estar atento não apenas às necessidades psicobiológicas,
mas também às psicossociais e espirituais, considerando que a perspectiva de terminalidade
leva o paciente ao sofrimento, desesperança e medo. Faz-se necessário que a equipe
multiprofissional discuta abertamente sobre as questões que envolvem a terminalidade da
vida, encorajando os adultos com FC a partilharem sentimentos e auxiliá-los a encontrar
estratégias para vivenciar estes momentos e superá-los. É importante salientar que não
se pode negar o processo de morte, portanto se faz necessário ouvi-los, respeitando-os e

VOLTAR AO ÍNDICE

722 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

cuidando de forma sensível, segura e competente. Neste contexto, é importante conhecer
suas crenças e estimular o exercício da fé como geradora de esperança e meio para redução
dos medos e ansiedades. Desenvolver o potencial máximo de cada indivíduo, fortalecendo
a resiliência e motivando-os a elaborar planos para o futuro.
PALAVRAS-CHAVE
Fibrose cística; Adulto; Finitude; Pesquisa qualitativa

OS DESAFIOS DO CONVÍVIO DE FAMILIARES COM ESTOMIZADOS
INTESTINAIS
Vanessa Damiana Menis Sasaki (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP - USP,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália Michelato Silva (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Sara Rodrigues Rosado
(EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Tatiana Mara Silva Russo (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Isabella
Fernandes Brianez (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Lorena Alves Pantoni (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP,
Brasil), Helena Megumi Sonobe (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2481

INTRODUÇÃO
O convívio do familiar com a pessoa estomizada intestinal influencia a dinâmica e a
organização familiar, bem como nas atividades sociais, relacionamento interfamiliar e social,
gerando repercussões para todos os envolvidos.
OBJETIVOS
Analisar os desafios de familiares no convívio com a pessoa estomizada intestinal.
MÉTODO
Estudo exploratório qualitativo, cuja coleta ocorreu em dois encontros de grupo focal com
familiares de estomizados intestinais de uma cidade paulista, com gravação em áudio e
transcrição, em outubro e novembro de 2016, com as questões norteadoras iniciais: “Como
tem sido sua experiência de convívio com seu familiar estomizado?; e “Você acha que o
seu familiar mudou depois da cirurgia com a colostomia?”; além do diário de campo, das
observações não participantes e participantes (CEP/EERP-USP Parecer nº 896.782). Os critérios
de seleção dos participantes foram: familiares de estomizados intestinais, cadastrados no
Programa de Ostomizados de uma cidade paulista onde o estudo foi desenvolvido; com
estomia há pelo menos seis meses; ambos os sexos; e idade acima de 18 anos. Os dados
extraídos do trabalho de campo, foram analisados e interpretados mediante as etapas da
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Análise Temática, com as etapas de Familiarização com os dados; Geração de códigos iniciais;
Busca por temas; Análise dos temas; Definição final dos temas; e Produção do relatório do
estudo, fundamentados pelo Modelo Social da Deficiência.
RESULTADOS
Participaram cinco familiares, com diferentes vínculos familiares, coabitação e tempo de
convívio com a pessoa estomizada entre 10 meses e 30 anos, sendo que os estomizados
de seu convívio apresentavam diagnósticos como Doença de Crohn e Câncer colorretal,
com complicações de estoma ou pele periestoma, que ao longo da sobrevivência tiveram
necessidade do cuidado total pelos familiares, posteriormente tiveram o auxílio para o
autocuidado e atualmente apresentavam capacidade plena para o autocuidado. Os sentidos
atribuídos pelos familiares foram categorizados no Núcleo de sentido “Vivendo o adoecimento,
as terapêuticas e o autocuidado da pessoa estomizada intestinal”, que geraram as unidades de
sentidos “Lidando com o adoecimento e tratamento”; e “Lidando com a estomização intestinal
e o autocuidado no cotidiano”. A análise deste Núcleo de sentido gerou o Tema: “Desafios
do familiar no convívio com a pessoa estomizada intestinal”, cujas unidades temáticas
estabelecidas foram: “A sobrecarga da responsabilização pelo cuidado e o preconceito
da estomia intestinal”, que dimensionou a importância das informações fornecidas pelos
profissionais da saúde, a centralidade da realização do autocuidado com a estomia intestinal e
equipamento coletor em suas vidas após a alta hospitalar, as dificuldades de oferecimento de
apoio e auxílio nos cuidados específicos e no gerenciamento cotidiano e social, em decorrência
da deficiência física, que resultou em sofrimento emocional para os familiares, pois se sentiam
despreparados e inseguros, ressaltando a importância da assistência hospitalar especializada
e do programa de assistência pública ao estomizado, além da sinalização da necessidade
de suporte psicológico para os estomizados e familiares; e “Nova dinâmica familiar para a
reabilitação da pessoa estomizada intestinal”, no qual analisou-se as mudanças necessárias
após a estomização, bem como a necessidade de inserção do familiar no planejamento da
assistência durante o perioperatório e também no seguimento especializado, pois estes são
fundamentais no oferecimento do apoio e estímulo ao autocuidado da pessoa estomizada. É
importante que os profissionais abordem as estratégias para dividir as responsabilidades entre
os membros familiares para diminuir a sobrecarga física e psicoemocional na realização dos
cuidados domiciliários da pessoa estomizada, pois assim o familiar terá melhores condições
para oferecer apoio a esta pessoa durante a fase de adaptação e estimular a realização do
autocuidado com a estomia e equipamento coletor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há necessidade de inserção do familiar na assistência especializada para auxiliá-lo no
gerenciamento e superação das situações cotidianas e das repercussões geradas pelas
terapêuticas, favorecendo o alcance da reabilitação do estomizado e da própria família, com
adoção de estratégias para lidar com o novo estilo de vida da pessoa estomizada e da família.
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PALAVRAS-CHAVE
Estomia. Família. Pessoa. Assistência especializada.

PERCEPÇÃO DE PACIENTES SOBRE O PROCESSO DE VIVER
APÓS TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE
João Vitor Knop de Souza (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marcelo Liborio
Schwartzbold (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Suely Grosseman (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Isadora Crippa Lemos (UFSC, Rio de janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2629

INTRODUÇÃO
O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é definido como qualquer perturbação funcional ou
lesão do encéfalo diretamente causada por forças mecânicas externas. Suas principais causas
são acidentes de trânsito (atropelamentos, automobilístico, ciclísticos), agressões, lesões por
arma de fogo e catástrofes. O TCE configura um dos principais tipos de trauma, afetando
frequentemente uma faixa etária economicamente ativa da população e é considerado
uma questão de saúde pública em muitos países.. No Brasil é uma das principais causas
de morbimortalidade por trauma. no Brasil. O TCE grave envolve uma mudança abrupta e
dramática de um estado geralmente saudável para uma doença grave aguda (que exige
cuidados intensivos) seguida por um estado de doença crônica. Em consideração a escacez
nacional frente ao processo de viver de pessoas que sofreram TCE grave, este estudo foi
desenvolvido com a finalidade de construir conhecimentos que subsidiassem a elaboração
de estratégias para promover o apoio dos profissionais de saúde a estes pacientes.
OBJETIVOS
Compreender a percepção de pacientes sobre suas experiências do viver após um TCE grave.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa tipo estudo de caso com sete pacientes com TCE grave.
Para coleta de dados era feito contato com o paciente por ligação telefônica, no qual eram
explicados os objetivos, procedimentos e preceitos éticos do estudo. Havendo concordância,
marcava-se o dia e local da entrevista, o qual era escolhido pelo paciente. As entrevistas foram
gravadas e posteriormente transcritas. A coleta de dados foi por entrevista semiestruturada
em profundidade guiada por questões norteadoras que abordaram o significado do acidente
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na vida do entrevistado, a possível causa do acidente, a experiência no hospital, o retorno
para casa, as mudanças no círculo social e familiar, os fatores facilitadores na recuperação,
os desafios encontrados na vida pessoal e na familiar, a opinião sobre os cuidados recebidos
pela equipe de saúde e os planos para o futuro. A análise de dados foi a de conteúdo temático.
RESULTADOS
Os temas emergentes que permearam as categorias foram: 1. Entre a benção e o castigo da
sobrevivência ao TCE. 2. Redescobrindo e aprendendo a viver com o “novo eu”. 3. O trabalho
como“parâmetro”na recuperação dos pacientes. 4. O papel dos vínculos familiares e do círculo
social na recuperação do paciente 5. Outros facilitadores para a recuperação. Em relação ao
primeiro tema emergente, a da benção de ter sobrevivido trouxe uma maior valorização
da vida, considerada uma nova chance de viver , e o castigo causado por sequelas, as quais
desencadearam situações no dia a dia que ocasionaram depressão e ansiedade. O tema
redescobrindo e aprendendo a viver com o “novo eu” refere às mudanças que para alguns
participantes foi considerada positiva, tais como uma melhora motora e cognitiva – melhora
no lado artístico e na matemática. Enquanto que para os outros as sequelas foram um desafio
maior as quais foram consideradas negativas. Esse aspecto surgiu frente a relatos de uma
maior agressividade nas relações interpessoais, um maior déficit na memória, em especial
a recente, um aumento no consumo de drogas ilícitas, além de outros comportamentos de
risco como continuar a andar de moto mesmo após a proibição médica, uma vez que as crises
de ausência enquanto dirigiram foram a causa do acidente. Outros aspectos considerados
negativos no “novo eu” foi a vergonha social pela aparência física gerada pelo acidente, um
maior isolamento social, quadros de transtornos depressivos, ansiosos e comportamentos
suicidas. O trabalho emergiu como um parâmetro da recuperação. Aqueles que referiram
uma boa recuperação relataram retornar ao trabalho, especialmente os que sobrevieram
com poucas sequelas. Esse fato trouxe uma reinserção social, aumento da autoestima e uma
maior valorização social. Entretanto as outras vítimas com dificuldades para se recuperar,
pelo desafio das sequelas, apresentaram um maior índice de desemprego e instabilidade
profissional. As relações familiares são muito importantes nesse período, sendo que alguns
fortaleceram as relações interpessoais, já outros fragilizaram-se por relações conflituosas.
Apesar disso, o papel dos vínculos familiares e do circulo social na recuperação do paciente
tiveram uma influência direta na recuperação dos entrevistados. Além da família, outros
fatores que facilitaram a recuperação incluiu a força interna expressada como otimismo,
aumento da fé em Deus, esperança e um aumento da força de vontade para recuperar-se
logo. Além desses houve outros fatores que contribuíram tais como: a assistência da equipe
médica, da psicoterapia, da fisioterapia motora, da fonoaudiologia, da auriculoterapia, da
aquaterapia e das práticas adicionais tais como Yoga, jogar vídeo game e a meditação. Para
o futuro muitos querem investir nas suas potencialidades profissionais, artísticas e no circulo
social, enquanto outros ainda estão em busca do equilíbrio psíquico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os significados do TCE pelas percepções dos pacientes foram a benção de ter sobrevivido e o
castigo causado por sequelas, acarretando situações que levaram a depressão e ansiedade. Todos
refletiram vagamente sobre o tempo de permanência na UTI e no hospital. A recuperação para os
que sobrevieram com poucas sequelas trouxe a valorização da vida e das relações interpessoais,
enquanto que para os outros as sequelas físicas, cognitivas ou comportamentais foram um desafio
ainda maior. Alguns descobriram potencialidades após o período inicial de recuperação, tais
como melhoras nas capacidades motoras e cognitivas. Os fatores que facilitaram a recuperação
incluíram o apoio social, a assistência da equipe de saúde, as práticas adicionais, tais como
Yoga, jogar vídeo game e a fé. Alguns fortaleceram as relações interpessoais, enquanto outros
fragilizaram-se por relações conflituosas. Os principais desafios relatados foram especialmente na
dimensão profissional, pela dificuldade em voltar as atividades laborais para aqueles que estão
desempregados. Para o futuro muitos querem investir nas suas potencialidades profissionais,
artísticas e no circulo social, ao passo que outros ainda estão na busca pelo equilíbrio psíquico.
PALAVRAS-CHAVE
Taumatismos craniocerebrais, assistência ao paciente, qualidade de vida, pesquisa qualitativa.

PERSPECTIVA DE ENFERMEIROS NA ABORDAGEM AOS
USUÁRIOS TABAGISTAS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
A SAÚDE
Vanderleia Soeli de Barros Zampier (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Marcelo
Henrique da Silva (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Vanessa Augusta Souza Braga
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Samara Macedo Cordeiro (Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Renata Evangelista Tavares (Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP, Brasil), Rodolfo Ribeiro de Jesus (Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, Universidade Presidente Antônio
Carlos, Juiz de Fora, MG, Brasil), Maria Cristina Pinto de Jesus (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora,
MG, Brasil), Miriam Aparecida Barbosa Merighi (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1697

INTRODUÇÃO
O tabagismo é considerado um importante problema de saúde pública e principal causa
evitável de morbidade e mortalidade prematura. Usuários tabagistas apresentam uma
situação de dependência física, psicológica e comportamental em relação ao tabaco, a
qual pode se constituir em um desafio para a atuação do enfermeiro com esse público. A
atuação dos profissionais de saúde na abordagem à pessoa tabagista e no fornecimento
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de apoio aqueles que desejam cessar o hábito de fumar tabaco é relevante na Atenção
Primária à Saúde. O enfermeiro como membro da equipe de saúde desempenha um
papel de fundamental importância na Política Nacional de Controle do Tabaco, por suas
especificidades profissionais, entre elas a de educador em saúde.
OBJETIVOS
Compreender a atuação do enfermeiro na abordagem aos usuários tabagistas no contexto
da Atenção Primária à Saúde.
MÉTODO
A pesquisa teve como cenário as unidades de Atenção Primária à Saúde de um município
de Minas Gerais, Brasil. Participaram do estudo 15 enfermeiros que atuavam em Unidades
Básicas de Saúde. Para obtenção dos dados, utilizou-se a entrevista fenomenológica por
meio de um gravador de áudio para possibilitar o registro na íntegra dos depoimentos e
para sua posterior análise. Para nortear a entrevista, utilizou-se um roteiro de entrevistas
semiestruturado com as seguintes questões: como é sua atuação junto aos usuários
tabagistas? Que estratégias você utiliza para esta abordagem? Quais são suas expectativas
quando você implementa ações voltadas às pessoas dependentes do tabaco? Também
foram obtidos dados como: idade, uso e dependência do tabaco, tempo de consumo e
número de cigarros/dia, tempo de atuação na UBS, período em que recebeu capacitação
para atuar junto às pessoas tabagistas. Os dados foram organizados em categorias e
discutidos com o referencial da fenomenologia social de Alfred Schutz e da temática.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, sob o Parecer nº 1.833.185. CAAE: 61342716.0.0000.5392.
RESULTADOS
Emergiram dos depoimentos as seguintes categorias temáticas: “Abordagem individual,
visando à prevenção de agravos e aos benefícios da cessação do tabagismo”, “Abordagem
em grupo com foco em estratégias para cessar o tabagismo”, “Dificuldades para a
abordagem aos usuários tabagistas”, “Auxilio ao fumante para cessar o tabagismo” e
“Desejo de apoio de outros profissionais”. A atuação do grupo de enfermeiros com os
usuários tabagistas, no âmbito da APS, aponta a abordagem individual e em grupo, por
meio de instrumentos como a escuta qualificada, intervenções breve, básica e intensiva e
a terapia cognitiva comportamental. Esta ação visa ao tratamento de usuários tabagistas
para a cessação do hábito de fumar e a prevenção de comorbidades relacionadas ao uso
do tabaco. Envolve dificuldades para a abordagem como a dependência nicotínica e as
recaídas das pessoas dependentes do tabaco, falta de outras categorias profissionais
capacitadas na equipe de saúde para o trabalho com esses usuários, assim como a
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sobrecarga de trabalho dos enfermeiros nas UBSs. Apresenta expectativas voltadas
para auxiliar o fumante a cessar o tabagismo em longo prazo e ampliar o trabalho de
prevenção do uso do tabaco em espaços educativos como escolas e outros equipamentos
sociais. Além disso, traz a expectativa de ampliar a equipe de profissionais para contar
especialmente com o psicólogo, visando atender integralmente às necessidades dos
usuários tabagistas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da atuação do enfermeiro na abordagem aos usuários tabagistas
no contexto da APS foi desvelada, tendo como fundamentação os pressupostos da
fenomenologia social de Alfred Schütz. Mostrou-se que os enfermeiros desenvolvem
atividades em conformidade com a Política Nacional de Controle e Tratamento do
Tabagismo, no que diz respeito à abordagem breve, básica e intensiva apoiada na terapia
cognitiva comportamental. Contudo, há falta de sistematização do acompanhamento
desses usuários, o que poderia contribuir para elevar as taxas de abstinência do tabaco.
As reflexões dos enfermeiros acerca das dificuldades envolvidas na abordagem ao
fumante remetem à necessidade de ações que articulem diferentes setores da rede
de assistência à saúde para atender ao princípio do Sistema Único de Saúde que
trata da integralidade do cuidado dessas pessoas. As expectativas do enfermeiro de
auxiliar o fumante na cessação do tabagismo, e ampliar a equipe de saúde necessitam
ser discutidas no âmbito da gestão da saúde no município visando obter apoio para
qualificar as ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e tratamento do
tabagismo. Esta investigação fornece dados que são corroborados pela literatura
nacional e internacional que se somam às evidências científicas sobre a importância
da atuação do enfermeiro nas ações de controle e tratamento do tabagismo no âmbito
da Atenção Primária à Saúde. A partir dos elementos que compõem a experiência dos
enfermeiros estudados, estes poderão melhorar a qualidade da abordagem aos usuários
tabagistas sob seus cuidados.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Abandono do Uso de Tabaco; Atenção Primária à
Saúde; Pesquisa Qualitativa.
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PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS FRENTE AO CONSENTIMENTO
PARA DOAÇÃO DE SEUS ORGÃOS E DE FAMILIARES
Bárbara Resende Ramos (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Julliana Graciela Vestena Zillmer (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil),
Glaucia Jaine Santos da Silva (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Angela Jaqueline Sinnott Dias (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil),
Lizarb Soares Mena (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Caroline Rocha Batista Barcellos (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Juliana
Zeppini Giudice (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Juliana Dallagnol (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2474

INTRODUÇÃO
A doação de órgãos e tecidos é entendida por muitos como um ato de solidariedade ao
próximo, por proporcionar qualidade de vida as pessoas que vivenciam uma condição
crônica e aguardam por um transplante1. A partir da lei 9.343 a doação de órgãos no Brasil
só pode ser efetivada após a autorização da família, a qual, passa a ter total responsabilidade
pelo consentimento2. Nessa perspectiva, em 2017, no Rio Grande do Sul, a negativas das
famílias atingiu o percentual de 43%, número esse que impacta diretamente na assistência
aos pacientes que aguardam na lista de espera3. O desconhecimento tanto da sociedade
como de profissionais de saúde sobre as questões que envolvem o processo de doação
como o diagnóstico de morte encefálica, e consentimento do familiar em vida, estão entre os
principais obstáculos que tem levado a este percentual4. De tal forma, mostra-se importante
a investigação acerca dos profissionais de saúde, por considerar-se sua atuação fundamental
frente ao gerenciamento do processo e na formação de opiniões a partir das influências
que se estabelecem pelas questões dicotômicas do ser humano versus ser profissional. A
questão norteadora desta construção é “Quais as perspectivas dos profissionais de saúde
frente ao consentimento para doação de seus órgãos e de familiares?”
OBJETIVOS
Conhecer as perspectivas dos profissionais de saúde frente ao consentimento para doação
de seus órgãos e de familiares.
MÉTODO
Estudo qualitativo, com desenho etnográfico e perspectiva crítico-interpretativa. Os
participantes foram profissionais de saúde de hospitais de um município da região sul do Rio
Grade do Sul. A seleção dos participantes foi do tipo intencional, obedecendo aos seguintes
critérios: trabalhadores das unidades de internação, clínica e cirúrgica; das equipes das
CIHDOTTs; das equipes das unidades de tratamento intensivo; trabalhadores relacionados ao
tema (nefrologistas, neurologistas, cardiologistas, epidemiologistas, enfermeiros, psicólogos,
farmacêuticos, assistentes sociais, entre outros), e com no mínimo seis meses de trabalho
nas instituições. Para a coleta de dados foi utilizado a entrevista aberta e semiestruturada. Os
dados foram organizados e gerenciados pelo software Ethnograph V6, e a análise mediante
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análise de conteúdo. O estudo obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa sob o
número 1.955.142. Além disso, respeitou-se a Resolução 466/12 e assinatura do termo de
consentimento livre esclarecido.
RESULTADOS
A análise possibilitou identificar as perspectivas dos participantes quando questionados se
doariam seus órgãos e tecidos e de familiares, apresentadas em duas categorias: Doar seus
orgãos: Alguns comparam seus órgãos a um “bem” que pode ser herdado por alguém, e
que se isso for possível, fará a doação. Outros, por estarem atuando dentro das Comissões
Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos sentem-se no dever e na obrigação de
ser favorável a doação de órgãos. Ainda, mencionaram que é preciso que os profissionais
que atuam nestas unidades tenham consonância entre sua opinião e atitude como pessoa
e como trabalhador da área da saúde. Também foi possível identificar que os participantes,
promoveram conversas em família sobre a doação, em que informam sua posição de
doadores. Doar de famíliares: Na perspectiva dos participantes deste estudo, ao pensar a
doação de órgãos de um filho, inevitavelmente, visualizaram a morte e interrupção de uma
vida inteira de quem amam e para quem fizeram planos para o futuro, o que justificaria a
dificuldade em consentir a doação. A maioria dos participantes mencionou ter dificuldades
em responder se consentiriam a doação dos órgãos e tecidos de seus familiares, sendo
esta ainda mais complexa e difícil quando se trataria de filhos. Relatam ainda, que quando
tentam imaginar-se na situação de autorizar para doação de órgãos e tecidos, percebem
que emoções como a tristeza interfeririam em seu posicionamento, pois imaginavam
uma família fragilizada para conversar sobre, em tão pouco tempo, emergindo assim
divergências de opiniões de familiares que precisariam ser mediadas por algum familiar. Os
participantes mencionaram que promoveram momentos de conversas com a família, sendo
que informaram sua posição como doadores, porém, enfrentaram dificuldades em entender
e solicitar o posicionamento de seus filhos e pais em relação ao tema. Entretanto, por
entenderem a importância do seu trabalho e a posição dos familiares quanto à autorização
para doação de órgãos, sugerem que as famílias conversem ainda mais sobre a temática e
fiquem cientes dos desejos e das opiniões de seus entes. Algumas estratégias para abordar
o tema foram a fé, e o entendimento de que a decisão de consentir ou não a doação é de
responsabilidade da família. Alguns recomendam que a decisão por doar ou não pudesse
ser feita ainda em vida, com a confecção de algum documento que fosse legalmente aceito
e que prevalecesse frente à decisão da família, caso estes não autorizassem a doação,
respeitando assim o desejo da pessoa que quer doar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O profissional, quando se desloca do papel de quem solicita o consentimento para a posição
de quem consente a doação de órgãos, se depara com sentimentos semelhantes aos
experenciados pelas famílias as quais realiza a abordagem. As perspectivas dos profissionais
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reiteram a importância das conversas familiares em relação à doação, em que os desejos e
opiniões se façam reconhecidas diminuindo o estresse no momento da abordagem familiar.
Por outro lado, nesta perspectiva tem a possibilidade de reavaliar suas condutas e retornar a
sua posição com uma nova visão sobre o consentimento e a abordagem a família.
PALAVRAS-CHAVE
Doação de órgãos, Equipe de Saúde, Tomada de decisão.

PESSOAS COM DIABETES: O CONHECIMENTO E AS ALTERAÇÕES
RELACIONADOS AO PÉ DIABÉTICO
Amanda Espíndola de Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana
Martins da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Melissa Orlandi Honório
Locks (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Laura Cavalcanti de Farias
Brehmer (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Martins Miranda (Centro
de Pesquisas Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1384

INTRODUÇÃO
A prevalência dos casos de diabetes mellitus vem exigindo políticas públicas específicas. Uma
das complicações do diabetes é o pé diabético, associado às anormalidades neurológicas e à
doença vascular periférica nos membros inferiores, é um fenômeno decorrente da neuropatia
que leva à perda da sensibilidade periférica tátil, térmica e dolorosa, podendo gerar lesões
completas que, se não tratadas adequadamente, podem resultar em amputação do membro.
Neste contexto, destaca-se a consulta de enfermagem e sua relevância na educação em
saúde para o autocuidado. Aproximadamente 10 a 15% das pessoas com diabetes, acima
de 70 anos, desenvolvem lesões em membros inferiores e destes, 14% a 24% evoluem para
amputação. O pé diabético diminui a qualidade de vida e pode levar à invalidez. Destaca-se
que a sobrevida do paciente diminui após a amputação, 65% em três anos e 41% após cinco
anos. Acadêmicos de enfermagem de uma instituição de ensino superior do sul do Brasil
observaram, durante a formação, o desconhecimento das pessoas com diabetes sobre a
doença e sobre os cuidados com o pé diabético.
OBJETIVOS
Identificar as alterações nos pés de pessoas com diabetes e o conhecimento sobre o pé
diabético.
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MÉTODO
Estudo descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido em um hospital de ensino do
sul do Brasil, após aprovação ética da pesquisa, registrada sob o Certificado de Apresentação
para Apreciação Ética 69305317.0.0000.0121. Foram incluídos no estudo pessoas com
diagnóstico do diabetes tipo 1 ou 2, hospitalizadas em unidades de internação de clínica
médica ou cirúrgica, entre julho e dezembro de 2017. A seleção dos participantes ocorreu
por conveniência. A coleta de dados ocorreu por meio da consulta de enfermagem à beira
do leito, que incluiu entrevista e exame físico com avaliação do pé diabético. Os relatos dos
participantes e as observações dos pesquisadores (acadêmicos de enfermagem bolsista de
projeto de extensão) foram registradas em instrumento próprio, após foram submetidos
à análise temática proposta por Bardin. A exploração das informações coletadas, com a
aplicação das operações de codificação e enumeração permitiu a classificação dos dados
coletados, por diferenciação e seguidamente por reagrupamento segundo analogia,
dando origem às categorias de dados. Neste estudo serão apresentados os achados da
análise relacionados à entrevista e exame físico.
RESULTADOS
Foram incluídas neste estudo 38 pessoas com diabetes mellitus, sendo 18 homens e 20
mulheres, com média de idade de 60 anos. A partir dos relatos dos participantes e da
avaliação do enfermeiro emergiram quatro categorias temáticas, apresentadas a seguir.
Categoria: Desconhecimento sobre pé diabético – agrupa informações que retratam
que a maioria das pessoas com diabetes nunca ouviu falar sobre pé diabético e nunca
havia realizado uma avaliação dos pés com um profissional de saúde. Depoimentos
para exemplificar: “Já passei por várias consultas com diversos profissionais, mas não fui
orientado sobre o que é o pé diabético” (PD1); esta é a primeira vez que alguém [falando
da acadêmica de enfermagem] avalia com tantos detalhes o meu pé” (PD3). Categoria:
Conhecimento informal e insuficiente para o autocuidado – agrupa informações que
mostram que os participantes possuem conhecimentos para realização dos cuidados com
os pés adquiridos por meio de conversas com pessoas próximas, programas de televisão e
na rede internet. Depoimentos para exemplificar: “O pai de uma amiga minha é diabético
e ela comentou comigo a importância dos cuidados com os pés” (PD 6); “Na televisão já
assisti programa que comentou os cuidados necessários [...] mas tenho dúvidas de como
cortar as unhas”(PD10). Categoria: Alterações nos pés na percepção dos pacientes – agrupa
os relatos dos participantes sobre as alterações que os pacientes percebem em seus pés.
Depoimentos para exemplificar: “Eu sinto uma queimação [...]” (PD2); “Às vezes, sinto
algumas agulhadas nos dedos [...]” (PD5); “A noite sinto câimbras nas pernas e dormência
nos pés [...]” (PD13); “Quando fico mais parado tenho formigamento no pé direito [...]”
(PD20). Do exame físico dos pés emergiu a Categoria: Alterações nos pés identificadas na
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consulta de enfermagem –apresenta as alterações identificadas nos pés dos diabéticos:
dedos em garra foram identificados em 24 participantes, dedos em sobreposição no pé
direito foram identificados em 12 participantes, e dedos em sobreposição no pé esquerdo
em nove participantes, mais da metade dos participantes apresentaram xerodermia
em ambos os pés, 11 apresentaram palidez nos pés, sete pele avermelhada, três pele
azulada ou arroxeada e cinco pele fria, 23 apresentaram rarefação de pelos, seis unhas
quebradiças, sete com lesões esfoliativas entre os dedos, 17 com distrofias ungueais e
dez com calosidades. Na avaliação neurológica, no item avaliação da sensibilidade, oito
participantes apresentaram ausência de sensibilidade no pé esquerdo e 11 no pé direito.
Sobre a sensibilidade vibratória com diapasão de 128 Hz, 35 participantes apresentaram
sensibilidade preservada no pé esquerdo e 31 participantes no pé direito. A classificação
de risco resultante da avaliação do pé diabético gerou os seguintes Resultados: 28 foram
classificados no grau zero (neuropatia ausente); sete no grau 1 (neuropatia presente com
ou sem deformidades); dois no grau 2 (perda da sensibilidade protetora e doença arterial
periférica), e um no grau 3 (história de úlcera e/ou amputação). Foi encontrada presença
de lesão nos pés em quatro dos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que a grande maioria dos pacientes não possui pé diabético, entretanto,
muitos deles apresentam fatores e sinais de risco para tal condição. A prevenção
é considerada a primeira linha de defesa contra as úlceras diabéticas, assim, fazse necessário identificar os riscos mediante exame periódicos dos pés e ampliar o
conhecimento para o autocuidado, pois as falas retrataram déficit de conhecimento.
Neste sentido, o papel do enfermeiro é fundamental, visto que possui como ferramenta
a consulta de enfermagem, que possibilita uma avaliação completa e de qualidade, que
se associa a implementação de orientações de cuidado com os pés para prevenção de
lesões consequentes às complicações do diabetes. Para efetivação da prevenção das
complicações do diabetes é essencial a educação em saúde, uma estratégia de cuidado
que favorece a adesão ao tratamento e ao autocuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Diabetes Mellitus; Educação em Saúde; Cuidados de Enfermagem
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PRACTICAS DE CUIDADO CON UN HIJO HEMOFILICO: VOCES DE
LAS MADRES
Ruth Alexandra Castiblanco Montañez (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Colômbia), Claudia
Patricia Casas (Hospital de San José (Bogotá, Colombia), Colômbia), Sonia Milena Hernández (Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud, Colômbia), María Helena Solano (Hospital de San José (Bogotá, Colombia),
Colômbia), Ana Julia Carrillo (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Colômbia)

ID: 2124

INTRODUÇÃO
La hemofilia es un trastorno de la coagulación con implicaciones físicas desde leves hasta
severas; éstas últimas restringidas al género masculino por ser una alteración homocigota,
quienes reciben atención especializada mientras que las mujeres se responsabilizan del
cuidado de los hombres hemofílicos, como un rol que se ha ligado a la feminidad socialmente.
OBJETIVOS
Describir los conocimientos y prácticas de cuidado de las mujeres madres de hombres
diagnosticados con hemofilia severa y/o moderada sintomática atendidos en una institución
de cuarto nivel de atención en Bogotá, Colombia.
MÉTODO
Estudio cualitativo hermenéutico. El tamaño de la muestra se determinó mediante el
criterio de saturación de la información; esta, se constituyó por nueve mujeres, madres
cuidadoras directas de hijos diagnosticados con hemofilia sintomática. Todas aceptaron
voluntariamente participar en el estudio y hablar abiertamente sobre el tema previa
firma de consentimiento informado. Los relatos fueron obtenidos mediante entrevistas
profundidad y un grupo focal para esclarecer aspectos de las prácticas de cuidado, en un
ambiente que garantizó su privacidad. La información fue grabada en audio y transcrita
de forma íntegra; fue analizada de forma simultánea a la recolección de la información
hasta alcanzar la saturación de los datos, a partir de la propuesta de Strauss y Corbin
quienes consideran la codificación abierta, axial y selectiva. Mediante este proceso, se
organizó la información con el Software Atlas-ti versión 7, lo que facilitó visualmente la
comparación continua de los datos para codificar, hacer familias, subcategorizar, resaltar
puntos claves y conexiones entre estos, e interpretar los resultados de acuerdo a los
significados atribuidos a la experiencia con el cuidado de hijos con hemofilia de cada
participante y luego de manera grupal para construir las categorías de análisis finales. Los
resultados fueron validados mediante la reflexión constante entre las investigadoras y la
revisión con los participantes de manera individual por correo electrónico. Se tuvieron en
cuenta las consideraciones éticas de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de
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Colombia, que clasifica esta investigación como sin riesgo para la población participante. El
proyecto fue aprobado por el Comité de Investigación en Seres Humanos de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud y del Hospital de San José.
RESULTADOS
En cuanto a los conocimientos de las mujeres cuidadoras de hijos con hemofilia, llama la
atención tres aspectos interesantes; el primero, se relaciona con el énfasis que hacen en que
la hemofilia no es una enfermedad sino una condición que permite el desarrollo normal de
la persona; segundo, la insistencia en dejar claro que la patología no es infectocontagiosa,
ni se trasmite por vía sanguínea o como la describieron algunas mujeres “prendedisa”;
y tercero, la percepción de que únicamente es trasmitida por las mujeres. En cuanto al
tratamiento, las participantes refieren como el factor de coagulación se considera como
un avance positivo en la mejora de las condiciones físicas, ya que favorece la conservación
y protección articular de los pacientes. Son diferentes las prácticas de cuidado que
describen las participantes dirigidas principalmente a la prevención y reducción de
complicaciones derivadas de la hemofilia; no obstante, es claro que para las mujeres es tan
indispensable el cuidado físico de sus hijos como el emocional y espiritual. Sin embargo, a
pesar de estar presentes como apoyo incondicional en todo el proceso de la enfermedad,
las mujeres refieren que la mejor practica de cuidado, quizás es la promoción y fomento
del autocuidado en sus hijos como una responsabilidad con sus vidas, de manera que
puedan evitar riesgos por sí mismos. Por último, las prácticas alimenticias juegan un
papel importante en la descripción de la experiencia de cuidado, ya que se le atribuye un
significado a las mismas de tratamiento tradicional sobre el que ellas tienen poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La hemofilia es una patología que genera un vínculo que jamás se rompe entre las madres
y sus hijos por la alta demanda de cuidados debido a su complejidad y frecuentes estancias
hospitalarias. En este sentido, se describe una experiencia difícil por la vivencia de sufrimiento
de sus hijos y el sentimiento de impotencia para curarlo. Se recomienda establecer redes
de apoyo institucionales que generen conciencia de autocuidado en los hombres con la
enfermedad e inclusión de las mujeres en el proceso de atención para reducir la carga
familiar y favorecer el desarrollo social y profesional de las madres.
PALAVRAS-CHAVE
Hemofilia, Cuidadores, Investigación Cualitativa, Experiencias de Vida.
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PRIMEIRO ANO DE PÓS-OPERATÓRIO: SIGNIFICADO PARA A
PESSOA COM ESTOMA INTESTINAL POR CÂNCER COLORRETAL
Nariman Felício Bortucan Lenza (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), André Aparecido Silva Teles (EERP - USP,
Ribeirão Preto, SP, Brasil), Livia Módolo Martins (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Tatiana Mara Silva Russo
(EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Eliza Maria Rezende Dázio (UNIFAL - MG, Alfenas, MG, Brasil), Luciana
Scatralhe Buetto (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Namie Okino Sawada (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil),
Helena Megumi Sonobe (EERP - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2482

INTRODUÇÃO
A estomia intestinal por câncer colorretal repercute em todas as dimensões da vida das
pessoas e a reelaboração desta experiência por estas pessoas ocorre entre seis meses até
dois anos de pós-operatório.
OBJETIVOS
Interpretar o significado do primeiro ano de pós-operatório para pessoas com estoma
intestinal por câncer colorretal, em seguimento ambulatorial.
MÉTODO
Foram realizadas entrevistas em profundidade (Parecer no. 184.720 – CEP/EERP-USP) com
treze participantes com estoma intestinal por câncer colorretal, no primeiro ano de pósoperatório, em seguimento de controle oncológico, em um hospital público universitário,
além de dados obtidos com a entrevista em profundidade, gravada em áudio; observação não
participante; observação participante e diário de campo. Utilizou-se o método etnográfico
e a análise temática, fundamentado pelo referencial da Sociologia da Saúde, que integra
ações das pessoas às estruturas sociais em um contexto cultural.
RESULTADOS
Mediante a análise dos dados do trabalho de campo foram construídas três unidades de
sentidos e dois núcleos temáticos. As unidades de sentido elaboradas foram “Adoecimento
oncológico: da suspeita à constatação”, “Gerenciamento do adoecimento e do tratamento
oncológico” e “Convivendo com o câncer, com a estomia intestinal e com o eu diferente”,
que evidenciaram que a decisão pelo itinerário terapêutico perpassa pelo reconhecimento
do acontecimento de algo grave com o corpo por estas pessoas, pela busca pelo sistema
profissional de saúde e a luta pela acessibilidade aos exames especializados e dos tratamentos
oncológicos, em busca de cura. O gerenciamento das consequências do tratamento
cirúrgico como a estomização intestinal e dos tratamentos adjuvantes e a fadiga levam
à reflexividade sobre as mudanças do corpo e as repercussões na vida destas pessoas,
contrapondo a normalidade anterior e após o adoecimento oncológico, além da necessidade
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do enfrentamento do estigma da doença e do estoma intestinal. Contudo, a vida destas
pessoas ficou mais restrita aos acontecimentos clínicos e ao contexto de assistência à saúde,
às expectativas de respostas aos tratamentos e às possibilidades de recidiva e de metástase,
mas em contínua busca de uma normalidade nesta etapa de sobrevivência. Na perspectiva
da Reconfiguração do self foram construídos dois temas: “A etapa de sobrevivência da pessoa
com estoma intestinal no seguimento oncológico” e “Estomização por câncer colorretal no
primeiro ano de pós-operatório: o eu reconfigurado”, que trouxeram os desafios e sofrimentos
vividos por estas pessoas na busca pelo direito à acessibilidade ao exame de colonoscopia
e aos tratamentos oncológicos, assim como a demanda de suas necessidades de cuidados
no período do seguimento de controle e os limites do sistema profissional. O significado do
primeiro ano de pós-operatório das pessoas com estoma intestinal por câncer colorretal em
seguimento oncológico foi construída mediante o Referencial teórico da Reconfiguração do
self na perspectiva da Sociologia Compreensiva, considerando as ações e interações destas
pessoas para a mediação da experiência de perdas corporais, dos limites e de sofrimentos em
decorrência deste câncer, dos resultados com o tratamento oncológico e da estomização, cuja
reflexividade sobre o sentido da vida e do viver, culmina no “eu diferente”, representado por ter
câncer e estoma intestinal, em “eu reconfigurado”, representado pelo processo de estomização
por câncer colorretal, ou seja, que mudam as suas expectativas de cura para expectativas de
se manterem vivas por mais um dia. A capacidade de reflexividade e de autorreflexividade da
pessoa com estoma intestinal por câncer colorretal é influenciada pela evolução da doença,
terapêuticas e consequências, que envolve a acessibilidade aos recursos materiais, humanos
e tecnológicos, trazendo repercussões na sua identidade individual e social. Com os temas foi
possível aprofundar a análise sobre as dificuldades da implementação de políticas públicas
de saúde, o que limitou a acessibilidade destas pessoas ao SUS e que as suas demandas de
suporte profissional neste período foram acolhimento, fornecimento de informações sobre
tratamentos e suas consequências, assim como a falta de um suporte profissional em relação
aos cuidados com o estoma intestinal e equipamentos para possibilitar a independência delas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro ano de pós-operatório em seguimento oncológico constitui uma etapa da
sobrevivência do tratamento cirúrgico com múltiplas vertentes, que incluem a busca de
acessibilidade ao sistema público de saúde e a descoberta do diagnóstico; o olhar biomédico
sobre o câncer e o olhar da pessoa sobre a sua doença e seu adoecimento; o gerenciamento
das repercussões fisiológicas e psicoemocionais dos tratamentos e de suas consequências,
necessidade do autocuidado com o estoma intestinal e equipamentos; e o viver em função
dos tratamentos oncológicos, a assistência de enfermagem e de saúde conquistadas.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias Colorretais. Estoma. Adaptação Psicológica. Enfermagem. Sociologia.
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PROMOÇÃO DO CUIDADO-DE-SI À PESSOA IDOSA COM DOR
CRÔNICA NA CONSULTA TELEFÔNICA DE ENFERMAGEM DUM
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA DOR
Idalina Delfina Gomes (ESEL / UI&DE, Portugal), Madalena Mela (CMD-HGO / UI&DE, Portugal), Dulce Guerreiro
(CDM-HGO / UI&DE, Portugal), Maria Anjos Pereira Lopes (UI&DE, Portugal), Beatriz Gomes (CDM-HGO, Portugal)

ID: 2391

INTRODUÇÃO
A dor crónica perturba a vida de 50% das pessoas idosas. Porém, esta é uma situação
sub-tratada e medicamente desvalorizada, pois apenas 20% das pessoas idosas tomam
terapêutica analgésica (Kopf, 2013). Viver com dor crónica interfere com a realização das
atividades da vida diária, mobilidade, humor, qualidade de sono e condução de veículos, para
além das várias dimensões da saúde das pessoas (DGS, 2011). O telefone é um instrumento
que permite ao enfermeiro e à pessoa idosa criar um canal de partilha, de esperança e de
possibilidades para enfrentar a dor e sofrimento. Assim, o Centro Multidisciplinar da Dor
(CMD) do Hospital XY, tem em funcionamento desde 1995, no âmbito da intervenção de
enfermagem, uma consulta telefónica (CT) que dava resposta às solicitações das pessoas
(Martins & Lopes, 2010). Ao ser constatado que o número de pessoas seguidas no CMD
que mantinha níveis elevados de dor fez a equipa de enfermagem questionar-se sobre a
necessidade de intervir proactivamente no controlo e na minimização dos efeitos deletérios
da mesma, passando a CT a ser da iniciativa da equipa de enfermagem. Contudo, não está
claro na literatura qual deverá ser o modelo de intervenção na CT. A definição ou clarificação
deste modelo é fundamental para que em parceria com a pessoa idosa se possa promover
o Cuidado-de-Si de modo que esta possa prosseguir com o seu projeto de vida, apesar da
circunstância da dor crónica (Gomes, 2016).
OBJETIVOS
Desenvolver o modelo de intervenção e as necessárias competências na equipa de
enfermagem para uma intervenção sistematizada que promova o Cuidado-de-Si na pessoa
idosa com dor crónica através duma consulta telefónica.
MÉTODO
Projeto de investigação-formação-ação que teve início em maio 2017 e prazo de conclusão
previsto em dezembro de 2018. Participantes- Pessoas idosas, capazes de comunicar por
telefone, enfermeiros e médicos do CMD e investigadores. Procedimentos metodológicosRealização de 1 consulta presencial e 4 CT de acompanhamento à pessoa idosa com dor
crónica, que se realizam 15 dias após a consulta presencial, ao fim de 1 mês, 3 meses e 6º
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meses. Este procedimento foi efetuado com 18 pessoas idosas. Os instrumentos de recolha
de dados utilizados foram: Inventário Resumido da Dor, Medida de Adesão aos Tratamentos
(MAT) e entrevista focus grupo a (5) enfermeiros que envolveu as fases de: planeamento,
preparação, moderação, análise dos dados e divulgação dos resultados (Krueger & Casey,
2009). A entrevista foi audiogravada (90 minutos de duração) e foram recolhidas notas durante
a mesma, tendo-se procedido à transcrição e análise qualitativa dos dados recolhidos e feita a
codificação, atribuição de categorias, refletindo estas os temas presentes no guião e os novos
que emergiram da discussão do grupo. O estudo foi autorizado pelo conselho de administração
do Hospital e respetiva comissão de ética, tendo também sido pedido o consentimento
informado aos participantes e assegurada a confidencialidade e anonimato dos dados.
RESULTADOS
A CT revelou ser um meio de promover a adesão à terapêutica analgésica e a funcionalidade
das pessoas idosas com dor crónica, assim como um meio de aproximação entre os
enfermeiros, as pessoas idosas e a sua família. Os resultados alertaram também para a
importância do foco da intervenção da enfermagem na CT ir para além da dor, devendo
também estar centrado na forma como cada pessoa idosa vive a sua vida e gere a sua dor
crónica de modo a permitir o controlo da mesma, a melhoria da sua saúde e a sua vida
quotidiana. Através do focus-grupo percebeu-se a importância da sistematização desta
intervenção e foram identificadas fases fundamentais na consulta, que incluem questões e
sugestões de ações, para um efetivo trabalho em parceria com a pessoa idosa que promova o
Cuidado-de-SI: a) preparação da consulta; b) início da consulta telefónica; c) desenvolvimento
da consulta; d) estabelecimento de compromissos e orientação para assegurar o Cuidadode-Si; e) validação de estratégias e compromissos; f ) finalização da consulta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CT exige uma intervenção de enfermagem em que a pessoa idosa deve ser a figura central
das preocupações da equipa e não somente o controlo da sua dor. O processo de intervenção
na promoção do Cuidado-de-Si concretiza-se através de uma relação de parceria, sustentandose no conhecimento do potencial de desenvolvimento da pessoa idosa de modo a capacitá -la
para a continuidade do seu projeto de saúde e de vida, pois a sua saúde relaciona-se com a
sua capacidade de gerir a própria vida. Assim, a CT de enfermagem tem de ter por base um
modelo de intervenção estruturado que permita capacitar a pessoa idosa com dor crónica para
cuidar de Si e viver o seu quotidiano de vida para além da dor. Como trabalho futuro sugerimos a
continuação do estudo com observação participante das CT de modo a refinar a interação.
PALAVRAS-CHAVE
Consulta telefónica de enfermagem; dor crónica; pessoa idosa; Cuidado-de-SI.
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REAÇÕES E SENTIMENTOS DE MULHERES MASTECTOMIZADAS
AO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA
Tálita Dyane dos Santos (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Valéria Silvana Faganello
Madureira (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Joice Moreira Schmalfuss (Universidade
Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Sílvia Silva de Souza (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó,
SC, Brasil), Alexander Garcia Parker (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Leoni Terezinha
Zenevicz (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Jeane Barros de Souza (Universidade Federal da
Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil), Tatiana Gaffuri da Silva (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2430

INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, anualmente os casos de câncer de mama podem
chegar a 1.050.000 em todo o mundo e, no Brasil, a estimativa foi de 57.960 casos novos em
2016, especialmente em mulheres com mais de 50 anos. Em Santa Catarina, é responsável por
57% dos casos de câncer em mulheres. O diagnóstico precoce é possibilitado pela mamografia
anual para mulheres a partir dos 40 anos, exceto para aquelas com histórico familiar, quando o
exame deve iniciar 10 anos antes da idade que o familiar tinha ao diagnóstico. O autoexame das
mamas também contribui para o diagnóstico precoce. Quanto ao tratamento, a mastectomia
traz consequências para as mulheres, que ultrapassam a mutilação física e que podem
estar relacionados à dor, ao medo da morte, à autoimagem, autoestima. Tais consequências
demandam atenção adequada visando à reintegração familiar, social e adaptação da mulher à
nova realidade e podem ser minimizadas com a reconstrução mamária, o que nem sempre é
possível imediatamente após a mastectomia. Cuidado, apoio e atenção à saúde são essenciais
na continuidade do tratamento. Isso é especialmente verdadeiro quando se considera o padrão
hegemônico de beleza promovido pela sociedade ocidental, ao qual a grande maioria das
mulheres não atende, especialmente aquelas que se submeteram à mastectomia. Os aspectos
apontados reforçam o papel da (o) enfermeira (o) na atenção básica, pois nesse nível de atenção
a mulher faz acompanhamento ginecológico, obstétrico e é encaminhada para mamografia.
Porém, a inserção da (o) enfermeira (o) ultrapassa esses aspectos ligados ao diagnóstico precoce
e ao tratamento do câncer, ao incluir ações voltadas à promoção da saúde.
OBJETIVOS
Compreender as reações e sentimentos despertados pelo diagnóstico de câncer de mama
na vivência de mulheres mastectomizadas.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-exploratório desenvolvido em uma
unidade da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Oeste catarinense, cuja coordenação
autorizou o acesso ao grupo de mulheres mastectomizadas para apresentação da proposta e
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convite à participação. Aceitaram participar nove mulheres submetidas à mastectomia radical e
uma, à quadrantectomia. Os dados foram coletados em entrevistas semi-estruturadas guiadas
por roteiro de questões especialmente elaborado, desenvolvidas na própria instituição em
agosto de 2016 e gravadas. Todas foram transcritas de forma a possibilitar a análise progressiva
dos dados, o que foi feito com a técnica de análise temática de Minayo, seguindo as seguintes
etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
Da análise emergiram cinco categorias, a saber: sinais e sintomas; reações e sentimentos
ao diagnóstico; reações e sentimentos ao tratamento; adaptação e como está atualmente.
Todas foram discutidas no estudo original intitulado “Vivência de mulheres mastectomizadas:
do medo à força pessoal”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFFS sob parecer
nº1.628.657. O recorte apresentado tratará da segunda categoria.
RESULTADOS
A idade das mulheres variou entre 50 e 79 anos, com média de 65,3 anos. Quanto ao estado
civil atual, seis eram casadas, três viúvas e uma solteira. Ao diagnóstico, oito eram casadas,
uma solteira e uma viúva. Todas as participantes professavam religiões de orientação
cristã, sendo oito católicas e duas evangélicas praticantes. Das participantes, seis tinham
escolaridade fundamental incompleta, enquanto três concluíram o ensino médio e uma
finalizou o nível fundamental. A renda familiar variou de um a quatro salários mínimos,
o que as caracteriza como de baixa renda e pertencentes à Classe D. Ao diagnóstico, seis
participantes tinham idade igual ou inferior a 50 anos. A idade mais precoce foi 38 anos
e a mais tardia, 61 anos. A média de idade ao diagnóstico foi de 50,3 anos. Tal informação
reforça a necessidade de mamografia em idade mais precoce, especialmente por mulheres
com histórico familiar de câncer de mama. O tempo decorrido desde o diagnóstico variou
de um a 30 anos, com média de 15 anos, o que indica alta sobrevida. Das participantes, nove
realizaram mastectomia radical e quimioterapia, enquanto uma realizou quadrantectomia,
quimioterapia e radioterapia. O diagnóstico lhes despertou diferentes reações e
sentimentos, merecendo destaque o sentimento de medo, manifesto no temor de perder
vida, de depender de terceiros e na ansiedade por não saber como reagir e como as coisas
prosseguiriam a partir daquele momento. Entretanto, apesar de inicialmente visto como
notícia ruim, o diagnóstico foi progressivamente aceito e contribuiu para algo melhor. Medo
da morte e ansiedade são vivências recorrentes das mulheres. Passado o primeiro impacto,
relatam que o diagnóstico despertou um sentimento de valorização da vida, da família e das
pessoas ao redor, levando-as a perceber sua importância para a família, a qual demonstrou
preocupação e afeto, lhes fortalecendo a vontade de viver. Tal vontade está intimamente
relacionada à determinação, força pessoal, confiança e fé, ferramentas utilizadas para o
enfrentamento do diagnóstico de câncer. O diagnóstico em si ajudou-as a superar medos
e aumentou-lhes a fé, não somente em Deus, mas em si mesmas e no trabalho médico,
aumentando a crença na cura. O tempo de transição entre o diagnóstico e a aceitação da
doença variou, e uma delas relatou ter imediatamente aceitado a nova condição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados evidenciam a mescla de sentimentos desencadeados pelo diagnóstico de
câncer de mama. Evidenciam também transição do primeiro impacto, que confrontou
as mulheres com sua própria finitude provocando-lhes ansiedade, para um momento de
aceitação, na qual a doença é vista como elemento de aprendizado que auxiliou a perceber
melhor o afeto de outras pessoas. Essas mulheres consideram o câncer como desencadeador
de maior valorização da vida e das pessoas. Além disso, é elemento fortalecedor da fé, de
forma que a interação da fé em si, em Deus e nos outros (médico) parece ser fundamental
para o enfrentamento da doença, atuando como base para superá-la e aumentando a
crença na cura. Força de vontade e fé foram indicados como fatores de extrema importância
durante essa trajetória. Todas avaliam o momento do diagnóstico como uma experiência
marcante que as ajudou a se tornarem mais fortes.
PALAVRAS-CHAVE
Sentimentos. Mastectomia. Câncer de mama.

REDES SOCIAIS: UMA POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO
QUALITATIVA EM ESTUDOS COM FAMÍLIAS NO CUIDADO A
PESSOA COM ESTOMIA
Bruna Sodré Simon (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Maria de Lourdes Denardin
Budó (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Angélica Dalmolin (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Nara Marilene Oliveira Girardon-Perlini (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1828

INTRODUÇÃO
O estudo das redes sociais teve sua origem nas ciências sociais, sendo difundida nas demais
áreas do conhecimento. Entende-se por rede social o compilado de relações interpessoais
estabelecidas no cotidiano dos indivíduos podendo ser formada por parentesco, afinidades,
atividades laborais ou sociais e necessidades de saúde.1 As redes sociais podem contribuir
significativamente no processo de saúde-doença das pessoas, interferindo de forma
positiva ou negativa nesse contexto que é mediado e definido a partir da influência dos
laços formados na rede, da sua confiabilidade e da oferta de apoio disponível. Para tanto,
sabe-se que as redes podem exercer as seguintes funções: companhia social, apoio
emocional, guia cognitivo e de conselhos, regulação social, ajuda material e de serviços,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 743

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

e acesso a novos contatos ao possibilitar novas conexões e ampliação da rede.1-2 Neste
prisma, ao analisar as investigações qualitativas em saúde, especificamente, nos estudos
com famílias, é possível perceber que as redes sociais, como referencial teórico, constituise em possibilidade promissora para ampliar o conhecimento sobre as relações pessoais
quando a família depara-se com uma situação de cronicidade.
OBJETIVOS
Descrever a rede social das famílias no cuidado à pessoa com estomia.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, desenvolvida de janeiro a abril
de 2013 em um município do interior do estado do Rio Grande do Sul, na residência de sete
famílias de pessoas com estomias, totalizando 16 participantes. A coleta de dados ocorreu
mediante o desenvolvimento de entrevista semiestruturada, da construção do Mapa Mínimo
de Relações e da observação simples, registrada em diário de campo. Como critérios de
inclusão foram definidos: famílias que tivessem uma pessoa com estomia permanente, de
eliminação intestinal ou urinária confeccionada há mais de seis meses; e que frequentasse
o Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas do município cenário do estudo.
Ademais, os integrantes da família deveriam ter idade igual ou superior a 18 anos. Foram
excluídos familiares que apresentasse limitações cognitivas para expressar-se verbalmente;
e aqueles que indicaram não ter família. Os dados foram analisados conforme as etapas da
análise de conteúdo temática. O protocolo de pesquisa foi aprovado por Comitê de Ética
em Pesquisa sob o parecer número 171.345. Destaca-se que este trabalho é uma síntese da
Dissertação de mestrado intitulada “Tecituras da rede social da família no cuidado à pessoa
com estomia”3 defendida no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Maria.
RESULTADOS
A pesquisa revelou que as famílias que vivenciam a condição de cronicidade decorrente da
presença de uma estomia de eliminação, tecem sua rede social, no intento de buscar apoio
para o enfrentamento da situação e para auxiliar no cuidado ao familiar. A rede é composta
pela família nuclear, com os filhos e os cônjuges; pela família extensiva, com os irmãos, tios
e avós; e pelas pessoas que são identificadas como pertencentes à família, mesmo sem laços
consanguíneos. Além desses, a rede social é constituída por amigos e vizinhos, com quem
desenvolvem vínculos fortalecidos; profissionais e serviços de saúde, em especial Serviço de
Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas do município; grupos de apoio as pessoas com
estomia e/ou câncer; e congregações religiosas. Como as redes sociais foram identificadas
pela entrevista semiestruturada, pela observação e, também, pela construção do Mapa
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Mínimo das Relações, elaborando-se uma representação gráfica da rede familiar, esta forma
possibilitou as famílias visualizarem e refletirem como sua rede social estava formada e
como era o apoio dela recebido. A utilização do instrumento Mapa Mínimo das Relações
foi considerado importante para o desenvolvimento do estudo, já que, muitas vezes, por
meio de questionamentos verbais o entendimento dos participantes de quem integrava
sua rede social não era bem compreendido. Como a família compõe o sistema da rede
social de pessoas acometidas por condições crônicas de saúde, a exemplo, das estomias
de eliminação, conhecer a rede das famílias possibilita criar estratégias de articulação e
fortalecimento para o cuidar.
Desse modo, percebe-se que o estudo das redes sociais fundamentado em um referencial
teórico específico direcionado a estudos qualitativos, oferece constructos capazes de
embasar e fortalecer a coleta, a análise dos dados e a discussão. Realizar a investigação com
famílias sob a ótica das redes sociais colabora para apreender, teorizar e solidificar os dados
provenientes do campo investigativo, propiciando implicações para a prática do cuidado
de enfermagem. O conhecimento das redes sociais contribui com a prática assistencial
no aspecto descritivo, ao identificar novos processos de relações emergentes do contexto
do adoecimento; explicativo, ao possibilitar a identificação de fatores que ocasionam
ou influenciam os problemas; e terapêutico, no intuito de instigar novas estratégias de
intervenção para incentivas os vínculos fortes e fortalecer os frágeis.1
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descrever a rede social das famílias das pessoas com estomias permitiu identificar os
integrantes e as tecituras desenvolvidas para formar as relações interpessoais, as quais
podem auxiliar no planejamento da assistência em saúde. Realizar pesquisas em saúde sob o
prisma das redes sociais possibilita ampliar o olhar para além no núcleo familiar que vivencia
o adoecimento crônico, oportunizando que sejam percebidos os caminhos e as relações
que se estabelecem para realizar o cuidado. Assim, constata-se que o fenômeno estudado
na perspectiva qualitativa associado ao referencial teórico das redes sociais contribuiu para
a construção do conhecimento de enfermagem apresentando-se como uma possibilidade
para estudos com famílias.
PALAVRAS-CHAVE
Redes Sociais; Estomias de eliminação; Família
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DA
TRAJETÓRIA TERAPÊUTICA DE PESSOAS ACOMETIDAS PELO
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
Vanessa Piccinin Paz (Universidade Federal do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Maria Fátima Mantovani
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Nen Nalu Alves das Mercês (Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, PR, Brasil), Ângela Tais Mattei da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1520

INTRODUÇÃO
A prática clínica quando aborda as experiências vivenciadas e construídas das pessoas,
por meio das suas representações ou dentro do seu contexto cultural, podem melhorar a
qualidade na assistência, assim como a prestação do cuidado realizado¹. A forma que as
pessoas compreendem o adoecimento é construída ao longo da sua existência mediante
aos valores e crenças por ela estabelecidos. O infarto agudo do miocárdio (IAM) por ser
um evento agudo, porém de trajetória lenta, mobiliza todos os integrantes da família e
quando ocorre o retorno ao domicílio da pessoa acometida pelo IAM, surge muitas dúvidas
e temores. No momento, em que o profissional de saúde estabelece um vínculo com a
família possibilita à troca de conhecimento de modo, que em conjunto possam estabelecer
estratégias de cuidado.
OBJETIVOS
Relatar a experiência sobre o processo da construção da trajetória terapêutica de pessoas
acometidas pelo Infarto Agudo do Miocárdio.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido durante de um projeto de mestrado,
sobre o processo da construção da trajetória terapêutica de pessoas acometidas pelo Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM), de moradores residentes no do Município de Cascavel-PR, no
período de janeiro a abril de 2018. A escolha dos participantes ocorreu em três etapas: 1)
busca nas unidades de pronto atendimento (UPAs) de pessoas que foram atendidas com
Infarto Agudo do miocárdio (IAM) e transferidas ao hospital de referência em cardiologia
do referido Município; 2) contato telefônico para agendamento de visita domiciliar; e
3) apresentação da proposta de pesquisa e realização da entrevista áudio gravada. Os
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: questionário semiestruturado (dados
pessoais, condições socioeconômicas, condições de hábitos de vida), entrevista áudio gravada
e o diário de campo. A entrevista foi realizada com 10 pessoas, acometidas por infarto agudo
do miocárdio, em local e horário escolhido por elas, no período de janeiro a abril de 2018,
para realizar a construção da trajetória terapêutica, assim como fornecer orientações sobre
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o tratamento e a doença. Os critérios de inclusão foram: adultos de 18 a 64 anos, acometidos
por infarto agudo do miocárdio, moradores do município de Cascavel/PR, que tiveram o
primeiro atendimento realizado em unidades de pronto atendimento (UPAs) e transferido
para o hospital de referência em cardiologia. A partir da análise dos dados coletados foram
realizados os encontros para a construção da trajetória terapêutica. O projeto foi aprovado
pelo ao Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Saúde da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná com o parecer nº 2.515.648. Ao realizarmos as dez entrevistas
constatou-se que as necessidades educativas referiam-se principalmente em relação
aos cuidados alimentares pós IAM, ao uso da medicação, a doença e aos procedimentos
realizados (angioplastia, cateterismo cardíaco e a cirurgia cardíaca). Um participante
tinha conhecimento a respeito do procedimento ao qual foi submetido. No momento da
chegada ao domicílio a pesquisadora realizava algumas observações primárias, em relação
à residência e as pessoas que estavam acompanhando o participante, número de pessoas
presentes, labilidade emocional do participante, interação pesquisadora participante. Das
dez entrevistas realizadas, uma foi necessária à realização de duas visitas domiciliares, pelo
fato de haver mais pessoas no domicílio que também queriam orientações sobre cuidado
com a saúde, assim naquele momento foi trabalhado com os familiares, e agendado nova
visita para a realização da entrevista com o participante principal. A abordagem durante a
visita domiciliar foi realizada em três momentos: primeiro era questionado ao participante
sobre o seu estado de saúde no momento da entrevista e quais procedimentos haviam
sido realizados, o segundo momento eram solicitados os medicamentos prescritos após o
IAM e assim procedido explicações sobre a função e os cuidados de cada medicamento;
no terceiro - explicação dos procedimentos o qual foi submetido e orientações sobre os
cuidados necessários. Esse processo foi realizado com todos os participantes, em seguida
era explicado o objetivo da pesquisa, com o aceite e o preenchimento do TCLE, então era
iniciada a aplicação do questionário e a gravação da entrevista. As entrevistas tiveram
duração de uma a duas horas, dependendo da necessidade de cada entrevistado.
RESULTADOS
Todos os participantes apresentaram necessidades de orientações e encaminhamentos, sejam
para nutrição, psicologia, atividades ocupacionais, etc. Observou-se que ao contarem sobre
suas trajetórias terapêuticas conseguiam perceber as possíveis causas do desencadeamento
do IAM e construir junto com a pesquisadora algumas alternativas para o cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O vínculo entre o profissional e o participante se estabelece a partir do momento em que o
profissional se interessa pela pessoa, reconhecendo as suas particularidades e a sua história
de vida, e assim estabelece uma troca de conhecimento, demostrando interesse e não
imposição, por meio de atitudes de sensibilidade, aceitação, confiança, respeito e empatia
entre ambos. Para que o vinculo de cuidado seja estabelecido, é importante a realização de
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quatro ações terapêuticas fundamentais que consiste em: acolhimento, a escuta, o suporte e
o esclarecimento. O acolhimento é uma importante estratégia e intervenção na qualificação
da escuta e na construção do vínculo. A escuta permite a criação de espaços para que as
pessoas possam refletir sobre o seu problema de saúde e as suas causas, no suporte é o
momento de mediarmos os sentimentos que surgem durante a abordagem ajudando a
buscar soluções, e no esclarecimento é o momento em que o participante pode perguntar
sobre suas principais inquietações. O domicílio do participante é um local importante para
o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção das doenças, assim como
evidencia as relações sociais que interferem no processo terapêutico, contribuindo para o
fortalecimento do cuidado. Identificou-se no decorrer do estudo que a relação terapêutica
tendo como princípio básico o respeito, a valorização e o comprometimento mútuo com as
pessoas, vem a consolidar o vínculo e produz uma gestão de cuidados mais democrática,
por meio da participação das pessoas nas decisões sobre as ações de cuidado a saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, infarto agudo do miocárdio, trajetória terapêutica

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS ENFERMERAS DE
ATENCIÓN PRIMÁRIA ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE
HIERBAS MEDICINALES EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
lizet helena veliz-rojas (Universidad de la serena, Chile)

ID: 1680

INTRODUÇÃO
Desde el paradigma biomédico las prestaciones en salud, en general, se centran en la
enfermedad y la curación de las personas. Este enfoque ha desplazado los cuidados
tradicionales, centrados en la persona como un ser holístico, por los cuidados biomédicos
que fragmentan al individuo por órganos y patologías . Al respecto, organizaciones
internacionales y nacionales (OMS y MINSAL), han establecido políticas públicas que se
orientan al rescate de los cuidados tradicionales para el cuidado de la salud . En este sentido,
el MINSAL, incluyó 103 hierbas medicinales bajo el concepto de medicamento . A pesar de
este reconocimiento, estas plantas medicinales son poco indicadas por el personal sanitario,
aun cuando son muy utilizadas por las personas para promover y restaurar su salud. Acorde
a lo anterior, surge la necesidad de conocer las representaciones sociales que tienen las
enfermeras de la atención primaria de salud respecto a la incorporación de las hierbas
medicinales en los cuidados de enfermería.
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OBJETIVOS
Analizar las representaciones sociales que tienen las enfermeras de atención primaria acerca
de la incorporación de las hierbas medicinales en los cuidados de enfermería en pacientes
con enfermedades crónicas no trasmisibles, en la comuna La Serena, Chile.
MÉTODO
Estudio de tipo cualitativo, descriptivo con enfoque hermenéutico. El lugar de estudio es
la comuna de La Serena que se ubica en la Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, Chile . El
colectivo estuvo constituido por las enfermeras que trabajan en el primer nivel de atención
(CESFAM urbanos y postas rurales). El estudio es de tipo cualitativo, por lo tanto, no se trabaja con
muestras representativas, sino intencionadas. De este modo la selección de la muestra se realizó
de acuerdo a los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión fue Enfermeras con más de dos
años de experiencia en atención primaria y que efectúen cuidados de enfermería en pacientes
con enfermedades crónicas no trasmisibles. El muestreo fue sistemático, no probabilístico
o intencional, cuya representatividad quedará definida por la saturación de las categorías. La
validación se efectuó a través de: triangulación de fuentes y triangulación de datos. Se aplicó
la entrevista enfocada y el focus group como métodos de producción de información. Para
este estudio se utilizó el análisis gráfico de los significantes , utilizando como orientación las
representaciones sociales, se utilizó como apoyo el software atlas ti versión 5.2. Los participantes
fueron informados del estudio, invitadas a participar y firmaron un consentimiento informado. El
estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de la Serena
RESULTADOS
El estudio se encuentra actualmente en etapa de finalización de trabajo de campo para dar
inicio al análisis de los resultados. Se realizaron 3 focus group y 9 entrevistas individuales
focalizadas resultados en proceso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se espera que los resultados constituyan un aporte inicial que vislumbre los cuidados en la
atención primaria desde la mirada holística, transcultural y pluridimensional, y que a partir
de estas se puedan generar diversas estrategias que apunten hacia el cuidado con las hierbas
medicinales consideradas por el Ministerio de salud de Chile. Financiamiento: Investigación
financiada por DIDULS de iniciación de la Universidad de La Serena, Chile.
PALAVRAS-CHAVE
Plantas medicinales, atención primaria de salud, enfermería, atención de enfermería,
cuidados a largo plazo (DeCS).

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 749

E-PÔSTERES
Doenças crônicas/condições crônicas

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS PESSOAS COM DIABETES
MELLITUS TIPO 2: E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTROLE GLICÊMICO
Maria Marta Amancio Amorim (Centro Universitário Una, Belo Horizonte , MG, Brasil), Maria Natália Ramos
(Universidade Aberta de Lisboa/CEMRI, Portugal)

ID: 1841

INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é uma doença crônica caracterizada por níveis de insulina
inadequados tendo como resultado a hiperglicemia. Para reduzir os níveis glicêmicos e evitar
as complicações da doença, são adotadas práticas de autocuidado como alimentação saudável,
exercícios físicos e uso de medicamentos. O autocuidado não é tarefa fácil para a maioria das
pessoas com DM 2. Ao descobrirem a doença, elas experimentam rupturas na sua identidade e
nos comportamentos adotados antes da doença. A identificação dos aspectos limitantes e da
forma singular como as pessoas articulam aspectos diferentes que se interagem na produção
do autocuidado e no controle glicêmico, é favorecida pelo conhecimento da subjetividade e dos
significados por elas atribuídos à doença. Uma das formas de se aprofundar o conhecimento
da visão subjetiva da pessoa com DM 2 é buscar suas representações sociais. As representações
sociais oferecem as estruturas cognitivas relativamente estáveis que contribuem para a definição
da identidade. Nessa ótica, podem ser compreendidas como representações identitárias,
fenômeno dinâmico composto pelas representações de si-mesmo e representações dos grupos.
Outra forma de se aprofundar o conhecimento da visão subjetiva das pessoas com DM 2 é buscar
as representações sociais relativas a objetos de seu entorno, como a alimentação.
OBJETIVOS
Analisar a relação entre representações identitárias, representações sociais da alimentação
dos usuários com DM2 e suas implicações no controle glicêmico.
MÉTODO
Essa pesquisa qualitativa foi desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Belo
Horizonte/Brasil. Os usuários com diagnóstico de DM 2, levantados dos registros da UBS
fizeram parte da amostra e foram excluídos aqueles com complicações crônicas da doença.
Os participantes que aceitaram participar foram 23 do sexo feminino, com idade variando
de 53 a 80 anos e 11 do sexo masculino, com 40 a 76 anos. Os 34 usuários participantes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelos Comitês de Ética
e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e da Secretaria Municipal da Saúde da
Prefeitura de Belo Horizonte/Brasil. Os dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos e
bioquímicos dos usuários com DM2 foram coletados. Para os dados qualitativos utilizou-se a
técnica da associação livre de palavras com justificativas de questões referentes à identidade
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e alimentação. Os discursos foram gravados, transcritos, categorizados e interpretados pela
técnica da análise do conteúdo temático-categorial. As teorias da representação social e da
representação identitária e os processos identitários foram empregadas como referencial
teórico. Para analisar a relação entre as representações identitárias e o controle glicêmico
utilizaram-se os valores da hemoglobina glicada (HbA1c).
RESULTADOS
As interações mediadas pelos processos identitários, comparação social, atribuição social e
categorização, além da objetivação e ancoragem, proporcionaram a construção social das
representações identitárias normal, aceitar a doença, ter uma vida com dificuldades e ser
inconformado. Os normais convivem com a doença de forma positiva, fazendo adaptações
necessárias no cotidiano para aderir ao tratamento. Os que aceitam a doença esperam dos
profissionais da saúde, a condução do tratamento e, de Deus, a cura do DM2, atitudes de não
responsabilização pela saúde. Os inconformados elaboram a doença como uma imagem de
perigo e de risco, pautando-se em atitudes desfavoráveis e negativas. Os participantes que tem
dificudades se deparam com entraves ao se cuidarem culminando em sentimentos e atitudes
negativas sobre a doença. As categorias das representações sociais da alimentação levantadas
foram: comer saudável (3 participantes), comer verduras e frutas (7 participantes), comer pouco
(4 participantes), desviar dos doces (5 participantes), não comer de tudo (7 participantes), não
comer muito (6 participantes) e não seguir a dieta (2 participantes). Em relação aos valores
médios da HbA1c dos participantes verifica-se que somente a dos normais encontram-se na
faixa recomendada (≤ 7%), aqueles que julgam aceitar a doença, os que têm dificuldade e os
inconformados possuem os valores acima do preconizado (≥ 7%). Ressalta-se que as diferenças
das médias entre os grupos são estatisticamente significativas (p≤0,05). Os participantes normais
declaram comer saudável, comer pouco, comer verduras e legumes e desviar dos doces. Esses
usuários possuem práticas alimentares que contribuem para a glicemia normal. Não comer
muito, não comer de tudo e desviar dos doces é a maneira como os participantes que aceitam
a doença representam sua alimentação. Eles possuem práticas alimentares inadequadas que
levam ao descontrole glicêmico. Os participantes com dificuldades representam a alimentação
em não comer de tudo, não comer muito, não seguir a dieta e comer verduras e frutas e possuem
práticas alimentares não saudáveis que resultam no descontrole glicêmico. Os inconformados
relatam não comer muito, não comer de tudo e comer verduras e frutas e possuem práticas
alimentares não saudáveis que levam ao descontrole glicêmico. Admite-se que os participantes
dos diferentes grupos – normal, aceitar a doença, ter dificuldades e inconformado - no convívio
com a doença, construíram sentidos subjetivos distintos para (re)conhecer ou não a si próprios
como pertencentes a este novo grupo de “diabéticos”, aceitar ou não a doença e, até mesmo,
(re)criar ou não as práticas de alimentação prescritas para a pessoa com esta enfermidade. É
especificamente essa capacidade de construir novos sentidos subjetivos, novas representações,
por meio de novas emoções e expressões simbólicas, que permitirá a cada um desses sujeitos
novas opções de vida diante das novas situações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações identitárias e as representações sociais da alimentação produzem
práticas alimentares saudáveis ou não que contribuem para o controle ou o descontrole
glicêmico dos participantes. Assim os obstáculos enfrentados pelos participantes que
julgam aceitar a doença, pensam ser inconformados e tem dificuldades ao colocarem em
prática o autocuidado, devem ser avaliados pela equipe que atua na atenção primária à
saúde, superando a lógica biomédica.
PALAVRAS-CHAVE
Diabetes Mellitus Tipo 2. Representações sociais. Atenção Primária à Saúde.

REVELANDO SIGNIFICADOS DA BRAQUITERAPIA NA PERCEPÇÃO
DA MULHER
Érica Bernardes Duarte (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Luciana Martins da
Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Martins Miranda (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosimeri Helena da Silva (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Amanda Espíndola de Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina ,
Florianópolis, SC, Brasil), Ana Inez Severo Varela (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 1381

INTRODUÇÃO
Atualmente, os cânceres ginecológicos apresentam elevada incidência na população
feminina mundial. Suas complicações à saúde e sua significativa taxa de mortalidade
levam as mulheres a realizar tratamentos como quimioterapia e radioterapia (teleterapia e
braquiterapia). Dentre as fragilidades que recaem sobre a rotina da mulher diagnosticada
com câncer ginecológico, uma das principais é a série de efeitos colaterais e traumas
físicos e emocionais relacionados aos tratamentos atuais. Com relação aos procedimentos
radioterápicos, os efeitos ocorrem principalmente nos tecidos com maior capacidade
proliferativa no campo de irradiação. Além destes efeitos, há também traumas físicos e
emocionais que podem ser ocasionados pelo procedimento e podem incluir a dor durante o
procedimento, o desconforto relacionado ao posicionamento na mesa, além de sentimentos
como medo, vergonha, solidão, ansiedade, depressão, sentir-se mutilado e desfigurado, luto
antecipatório e angústia espiritual relacionada a crenças particulares, que podem tornar
o tratamento muito mais traumático para a mulher. Desta forma, é necessário ouvir as
mulheres na busca por compreender, a partir de seus discursos, o real significado e impacto
do tratamento braquiterápico em sua saúde física, emocional e espiritual.
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OBJETIVOS
Revelar os significados da braquiterapia na percepção de mulheres com câncer ginecológico.
MÉTODO
Estudo descritivo com abordagem qualitativa e análise de conteúdo sobre as comunicações,
realizado com mulheres com câncer ginecológico submetidas à braquiterapia de alta taxa
de dose, em uma instituição especializada no atendimento oncológico no Estado de Santa
Catarina - Brasil, entre o ano de 2017 e 2018. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevista semiestruturada aplicada antes do início e ao término das sessões de braquiterapia
– cada mulher realiza três ou quatro sessões e, primeiramente, são submetidas à teleterapia
e, posteriormente, à braquiterapia. A análise de conteúdo utilizada foi a proposta por Bardin.
Este estudo apresenta resultados parciais, pois a investigação ainda não foi concluída. Até
o momento foram incluídas no estudo 15 mulheres. A pergunta norteadora da entrevista
abrangeu os significados diante da experiência da braquiterapia. Para garantir o anonimato
utilizou-se a codificação “MB” (M de mulher e B de braquiterapia) seguida de um algarismo
arábico de acordo com a ordem de realização das entrevistas.
RESULTADOS
A análise resultou em cinco categorias temáticas, neste estudo apresenta-se duas destas
categorias. Categoria: “Sentimentos decorrentes do tratamento e da doença” – esta categoria
revela os múltiplos sentimentos vividos, que fragilizaram psicologicamente a mulher, bem
como mostra a importância da família e do papel dos profissionais. Depoimentos para
exemplificar a categoria: “Eu fiquei assustada, abalada, até porque eu não sabia o que era
a braquiterapia. Na primeira vez viemos meio às cegas. Me lembro que no dia em que me
explicaram eu estava muito nervosa, a minha irmã que me acompanhou, ela que ouviu mais
o que foi dito.[...] Eu me senti aliviada durante o tratamento [falando sobre a braquiterapia],
eu penso assim que é bem melhor do que a radioterapia e a quimioterapia. [...] Eu conversei
com a enfermeira a respeito e ela me encaminhou para um psicólogo porque agora eu
realmente estou precisando de ajuda, porque não é normal, eu adoro a vida, penso no meu
futuro, mas, ao mesmo tempo, já cheguei a pensar essa semana em suicídio. [...] Eu vim pela
minha família, por mim eu não estaria mais aqui [...] eles são meus pilares. Se não fosse por
eles, eu não sei o que seria de mim. Eu estou tão abalada emocionalmente, tão abalada
psicologicamente, por conta dessa dor.” (MB08) Categoria: Enfrentando os efeitos colaterais
da braquiterapia – esta categoria revela os efeitos colaterais consequentes ao tratamento.
Depoimentos para exemplificar a categoria: “Eu imaginava que este câncer seria somente
umas sessões de radioterapia, uma cirurgia e deu… Mas, infelizmente não está sendo assim
[...] a única coisa que me chateia é que eu já estou com os efeitos da radioterapia, estou toda
queimada por dentro, toda machucada, com as hemorroidas machucadas, então fica muito
ruim pra evacuar, eu não estou tendo uma boa qualidade de vida, mas não por conta da
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braqui, mas por tudo o que já passei antes.” (MB08) “Não, eu até, no primeiro dia eu sangrei
muito, eu fiquei sangrando, eu fiz na quinta, eu fiquei sangrando na quinta, sexta, sábado
e domingo. Trocava absorvente direto como se fosse menstruação.”(MB01) “O que tem me
causado desconforto é que eu perdi um pouco da sensibilidade, [...] Inclusive estou com
dificuldade de segurar o xixi, as vezes tenho que ir correndo para o banheiro”.(MB06)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das falas das mulheres entrevistadas é possível perceber como o desconhecimento
sobre a terapêutica e os efeitos físicos do tratamento exercem papel negativo sobre a
dimensão psicológica, além de causar alterações relevantes em suas rotinas. Fica evidente
que a atuação da equipe multiprofissional é essencial para fornecer o suporte adequado às
dificuldades de cada mulher. Conhecer o significado da braquiterapia a partir dos relatos das
próprias mulheres, bem como as dificuldades enfrentadas e fragilidades percebidas permite
um planejamento dos cuidados de enfermagem mais eficaz e que vise minimizar os efeitos
negativos da terapêutica numa fase tão fragilizada da vida destas mulheres.

SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS A OXIGÊNOTERAPIA DOMICILIAR
PROLONGADA (ODP) POR CUIDADORES DE PACIENTES COM
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)
Giovanna Hass Bueno (UNESP, Botucatu, SP, Brasil), Irma de Godoy (UNESP, Botucatu, SP, Brasil), Ilda de Godoy
(UNESP, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 1543

INTRODUÇÃO
A oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) é a terapia não farmacológica mais efetiva para
pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e que apresentam hipoxemia
grave. Estudos relatam benefícios da terapia, como melhora na capacidade funcional,
melhoras clínicas e nos sintomas, como diminuição na dispneia, diminuição nas internações
e nas visitas ao pronto socorro, porém esta intervenção causa dependência física, emocional
e psicossociais para os usuários, estas dependências levam os familiares a atuarem como
cuidadores no auxílio dos afazeres diário. As atividades do cuidador são ininterruptas,
exigem grandes responsabilidades e levam a eventos estressores importantes, exigindo um
redimensionamento e readaptação de sua vida. Para isso é necessário que os profissionais de
saúde conheçam as necessidades dos cuidadores frente à ODP, para proporcionar suporte e
atender esses desafios e mudanças, e também reforçar os benefícios do cuidado, abordando
o cuidador como um todo e o meio que ele está inserido.
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OBJETIVOS
Conhecer a percepção dos cuidadores sobre o cuidado com um paciente com DPOC em uso
da ODP
MÉTODO
Estudo qualitativo. Foi feita uma amostra de conveniência com 14 cuidadores, de usuários
de ODP e com DPOC, acompanhados pelo Ambulatório de Oxigenoterapia do Hospital das
Clínicas de Botucatu, e a partir deles houve saturação na amostra. O fechamento amostral se
deu por saturação teórica, ou seja, ocorreu a suspensão de inclusão de novos participantes da
pesquisa quando os dados obtidos começaram a apresentar repetição e redundância, deixando
de contribuir significativamente para o estudo. Os critérios de inclusão da pesquisa foram
cuidadores com idade ≥ 18 anos, que realizassem cuidados ao paciente no mínimo há três meses
e com cuidado informal. Foi utilizada entrevista semi-estruturada, com as seguintes questões
norteadoras:“O que significa para você cuidar de uma pessoa que depende do uso da ODP?”, “O
que mudou em sua vida depois que você começou a cuidar desse usuário?”, “O que mudou na
vida das pessoas que convivem com você depois que começou a cuidar?” e “você tem atividade
de lazer?”. As entrevistas foram avaliadas pela “Análise do Conteúdo de Bardin”. Foi aplicada
também a escala Caregiver Burden scale (CB scale), para medir o impacto subjetivo das doenças
crônicas na vida dos cuidadores. Aprovado pelo Comitê de Ética CAAE 40762114.0.0000.5411.
RESULTADOS
Os cuidadores tinham idade média de 63 +11 anos, sendo 11 do sexo feminino e todos
alfabetizados. O tempo médio de cuidado diário prestado foi de 19 + 8,2 horas, e a média
em anos dedicados ao cuidado foi 2,7 + 2, apenas 1 cuidador tinha o trabalho remunerado,
e 2 tiveram seu estado de saúde piorado depois que passaram a ser cuidador. A categoria
mais sobrecarregada da CB scale foi o ambiente, seguido da decepção, tensão geral,
envolvimento emocional, e por último isolamento. Das falas surgiram quatro categorias:
Fortalezas do Cuidador: O cuidador visualiza o lado positivo de cuidar, envolvendo aspectos
emocionais, com sentimentos de amor, carinho, afeto, além de se envolver, ficar animado
com a melhora no estado geral do paciente. Também relata facilidade de cuidar de um
usuário de ODP, pois é fácil o manuseio do equipamento, além de visualizar vantagens do
paciente não ter um grau de dependência grande, não necessitando de tantos cuidados,
sendo colaborativo. Desafios do Cuidador: Os cuidadores vivenciam momentos estressantes
na sua rotina, envolvem sentimentos negativos relacionados à prestação de cuidados,
sentimentos negativos com a doença do seu familiar, sobrecarregando. Dependendo do
grau de dependência do usuário, o cuidador precisa auxiliar no manuseio do equipamento,
aumentando o comprometimento do físico, com a mobilidade do concentrador, dos
ruídos, além do comprometimento psicológico, de precisar saber lidar com as alterações de
comportamento do seu parente. Eles também sofrem com alterações cotidianas, assumindo
a parte financeira. Alterações emocionais, sociais e cotidianas como resultado do cuidado:
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O cuidador tem sua rotina alterada, devido a assistência prestada ao seu familiar, perde a
autonomia, envolve sentimentos negativos, podendo desenvolver doenças psicológicas,
diminui a autoestima. Ele se isola socialmente, diminui as atividades de lazer, tem também
alteração na sua vida sexual. Alterações na relação familiar do cuidador: As mudanças na
vida do cuidador ocasionam alterações de personalidade, ele fica mais agressivo, nervoso,
estressado, e acaba extravasando esses sentimentos de sobrecarga, em pessoas ao seu
redor, na sua família. A sobrecarga também pode ocasionar mudança na estrutura familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo revelam as causas da sobrecarga desses cuidadores, os fatores que influenciam na
sua qualidade de vida e que podem afetar no comprometimento da assistência prestada a esses
pacientes. Levando, assim, a um planejamento de ações integrais de saúde que possam minimizar
os efeitos negativos resultantes da sobrecarga de trabalho vivenciada pelos cuidadores e melhorar
a aderência dos pacientes ao tratamento. A equipe estando ciente dessas dificuldades, facilita
para uma mobilização para ajudar e apoiar esse grupo. Este presente estudo, tem como inovação
apontar as fortalezas do cuidador, as facilidades e o lado positivo de quem presta os cuidados.
Pois falta estudo sobre esse tema, que é fundamental para incentivar, mostrar reconhecimento
do trabalho e sua importância, que muitas vezes passa despercebido pela sociedade, como mera
obrigação familiar. É necessário continuar pesquisando sobre os sentimentos que fortalecem o
papel do cuidador e a resiliência do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
DPOC, Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada, Qualidade de vida, Percepção, Cuidadores,
Sobrecarga dos Cuidadores.

SIGNIFICADOS DEL TRABAJO EN PERSONAS QUE VIVEN CON VIH
Angela María Arévalo (Universidad Nacional de Colombia , Colômbia), Yuriam Lida Rubiano (Universidad
Nacional de Colombia , Colômbia)

ID: 1276

INTRODUÇÃO
El VIH afecta el desarrollo económico de los países al ser una causa de mortalidad prematura
y morbilidad prevalente y frecuente, contribuyendo a una mayor desestabilización laboral.
Actualmente, existen unas 36 millones de personas viviendo con VIH y SIDA; de éstas el 63
% son personas económicamente activas dentro del rango de edad de 20 a 45 años; siendo
éste precisamente el período de mayor actividad laboral del individuo1.
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OBJETIVOS
Comprender los significados del trabajo en un grupo de trabajadores que viven con VIH en
la ciudad de Bogotá.
MÉTODO
Estudio de tipo cualitativo, hermenéutico, en el que participaron 11 trabajadores VIH
positivos (seis mujeres y cinco hombres). La muestra se definió por saturación teórica, y la
recolección de datos se dio mediante entrevistas a profundidad. El análisis siguió la técnica
hermenéutica propuesta por Diekelman, Allen y Tanner .
RESULTADOS
Para los participantes del estudio, el significado del trabajo cuando se vive con VIH, se
encuentra sustentado bajo tres categorías:
 Impacto del VIH en las opciones de empleo: Los significados del trabajo
relacionados con esta categoría hacen referencia al riesgo de ser despedido,
al temor del señalamiento, la flexibilidad y jornada laboral, la formalidad e
informalidad laboral. “…me duró solo un mes el trabajo, me llamó el gerente
a la oficina a decirme que yo cómo era de descarada, que cómo no le había
dicho, que ponía en riesgo a todo el mundo, que me ponía en riesgo yo; y hasta
luego, salí de ahí.”, P10E1ENT2. Un obstáculo a nivel laboral es el de sentirse
señalados como poco productivos debido a la infección y a la necesidad
constante de asistir a citas médicas “…la mirada de los empresarios como tal
es el costo-productividad; ni siquiera es el estigma porque hay un tipo de
infección, ni porque se transmita, es simplemente que las personas no van a
ser tan productivas y por lo tanto se va a afectar su ingreso...” P11E1ENT2. Los
participantes mencionaron la necesidad de trabajar con un horario flexible “…
cuando no hay posibilidad de ajustar los horarios en el trabajo, muchas veces se
suspende el tratamiento…” P6E1.
 Salud, trabajo y VIH: En esta categoría se resalta el significado del trabajo conexo
con las condiciones intralaborales y el cuidado de la salud. “… uno llega a decir:
¿será que yo nuevamente puedo estar ocho horas de pie?; y ahora si tu atiendes
público peor “, uno se cuestiona por ejemplo… ¿cómo estoy yo preparado para
afrontar un trabajo?, ¿cuantas horas?, ¿en qué posición?, ¿cuál es mi carga
laboral?, ¿cómo lo voy a manejar?...” P6E1
 Entorno social y laboral del VIH: Una de las principales formas para hacer frente a
la discriminación, es anticiparse a ésta mediante el mantenimiento en secreto del
estado serológico. “… pienso que si todo está bien, que si tengo la enfermedad
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controlada, con una carga viral indetectable y con los CD4 por encima de 500, no
lo debo comentar; porque si yo estoy bien, ¿por qué voy a alertar a los demás?
…” P1E1ENT1. Sin embargo, existen casos en los que se ha revelado de forma
voluntaria el diagnóstico. “Sí, siempre lo he dicho, porque ha sido una decisión
personal por una postura política también, si nos seguimos escondiendo pues
la gente la va seguir generando estigmas…”, “…yo soy una persona común y
corriente; no tengo por qué esconderme.” P8E1 Para los participantes vivir con
VIH significa que su estado de salud afecta la calidad y variedad de opciones
de empleo. Aspectos como la discriminación, la revelación del diagnóstico, las
condiciones de trabajo, la interferencia de los horarios laborales con la adhesión
al tratamiento , y las necesidades de formación se convierten en obstáculos en la
vida laboral . Dentro de la empleabilidad, la duda de saber si la persona es capaz
de manejar la carga de trabajo, la aceptación de sí mismo y de su condición de
salud, y las habilidades laborales y sociales generan dudas en la contratación
por parte de los empleadores
 Los participantes prefieren los trabajos informales además de que el trabajo
físico sea menor al intelectual. La duración de la jornada de trabajo preferida es
la de medio tiempo . El estigma acompañado de discriminación social generada
por los empleadores y por los propios compañeros de trabajo fue significativo
y transversal en esta investigación, siendo el responsable de desencadenar
procesos de abandono, despidos laborales, y barreras en el empleo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivir con VIH significa una disminución de las posibilidades laborales; especialmente
marcada en la reducción de las oportunidades a nivel formal, prevaleciendo los contratos
por prestación de servicios o el empleo informal. El trabajo cuando se vive con VIH,
significa cambios en las condiciones intra y extralaborales, desde la perspectiva de cómo
la condición de salud va a requerir una adaptación y flexibilidad en el trabajo; y en cómo
las condiciones que ofrezca el mismo, puede interferir en la salud y el cuidado de la misma
cuando se vive con el virus.
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TRAJETÓRIA TERAPÊUTICA DE UM PACIENTE ACOMETIDO PELO
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
Vanessa Piccinin Paz Vanessa (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ângela Tais Mattei da Silva
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Maria de Fátima Mantovani (Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1625

INTRODUÇÃO
As pessoas ao adoecer compreendem esta situação de acordo com os valores que adquiriram
durante sua vida. Um episódio de doença, com sensação eminente de morte, como o Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM) a faz buscar ajuda nos sistemas a que culturalmente e socialmente
está ligada. Assim, a forma como a pessoa compreende sua doença e atribui um determinado
valor, esta diretamente relacionada à sua historia de vida e seu contexto. Segundo Kleinman(1)
a busca pelo cuidado à saúde e cura permeia caminhos distintos, desde a rede de apoio familiar
e social, as terapias alternativas até a busca pelos profissionais de saúde.
OBJETIVOS
Analisar a trajetória terapêutica de um paciente acometido pelo IAM.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, proveniente de dados parciais de um projeto de
mestrado em andamento que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos sob parecer nº 2.515.648. O participante foi recrutado em uma Unidade de Pronto
Atendimento de uma cidade da região Oeste do Paraná e posteriormente a pesquisadora
entrou em contato via telefone para agendar uma visita no domicílio e explicar sobre o
projeto. O critério de inclusão foi: ser atendido na unidade devido à ocorrência de IAM. A
coleta de dados ocorreu no domicílio por meio de um questionário semiestruturado para
a caracterização do participante e entrevista gravada com dispositivo eletrônico com
questões que versavam sobre os cuidados que realizava antes do episódio de IAM, aonde
buscava tratamento como o fazia e quais os tipos de terapias utilizadas. Também foi utilizado
o diário de campo para identificar as expressões vivenciadas pelo participante e registrar
os aspectos relativos ao ambiente físico, às respostas não verbais, as interações familiares
e sociais, bem como o comportamento durante a entrevista. Os dados foram organizados
mediante a transcrição da entrevista, analisados mediante os Sistemas de Cuidados à Saúde
proposto por Kleinman(1) e como estratégia para a construção da trajetória terapêutica os
dados foram divididos em três momentos para comporem uma linha do tempo: antes do
IAM; vivenciando o IAM e pós IAM. Para preservar o anonimato, o nome do participante foi
substituído pela sigla A1M.
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RESULTADOS
O paciente é do sexo masculino, 55 anos, casado, com dois filhos, trabalha em serviços gerais
com registro em carteira, possui o ensino fundamental incompleto. Mora em casa própria de
alvenaria, localizada próxima à Unidade de Pronto Atendimento. A entrevista foi realizada na
sala de estar da casa com a presença da esposa. Em relação à trajetória terapêutica do paciente,
apresentam-se os dados analisados com formato de linha do tempo. Antes do IAM: queixa de dor
abdominal há vários anos, histórico familiar de IAM com evolução a óbito. Começou a trabalhar
aos oito anos de idade. Nunca apresentou problemas de saúde, com exceção da dor abdominal
para a qual se automedicava. Não frequentava a unidade básica de saúde. Não realizava exames
regulares. Em caso de problemas de saúde buscava auxílio na internet e em chás caseiros
preparados pela esposa. Vivenciando o IAM: em dezembro de 2017, tiveram inicio sintomas
como a dor de estômago persistente com aumento de intensidade aos esforços, sua primeira
iniciativa foi a utilização de chá. Com a piora da intensidade da dor aos esforços e decidiu ingerir
mais chá. Quando a dor tornou-se insuportável acionou o Serviço de Atendimento Médico
de Urgência. Devido à demora na chegada da ambulância, foi procurar socorro na unidade
localizada há aproximadamente cinco quadras da sua residência. Pós IAM - O paciente relatou
que depois do IAM, tudo mudou em sua vida, ele acreditava que tinha saúde, mas não tinha, e
relatou que agora é necessário seguir as regras, ingerir os remédios e cuidar com a alimentação.
Refere também as dificuldades para seguir trabalhando e para lidar com a situação faz leituras
em livros religiosos e houve músicas ligadas a religião que professa. Tem esperança de voltar a
trabalhar e levar a vida normal. Segundo seu depoimento, o motivo do adoecimento é a prática
de hábitos inadequados como alimentação gordurosa e não realizar exames periódicos, além
disso, refere sentir-se incapacitado. Em relação a sua recuperação relatou que o apoio familiar
e da comunidade foram importantes, pois houve aproximação dos filhos, dos amigos da igreja
que deram também apoio financeiro. Por meio da linha do tempo foi possível entender a
trajetória terapêutica do participante e percebeu-se que durante o episódio de adoecimento
este buscou formas distintas de ajuda, que permearam desde terapias alternativas, o apoio da
comunidade e família, bem como dos profissionais de saúde. Esta trajetória denota a busca pelos
diferentes subsistemas popular, folclórico e profissional(1). E, embora, o modelo biomédico seja
uma estrutura consolidada, o conhecimento do senso comum e religioso são parte da vida do
indivíduo e auxiliam na construção de um itinerário terapêutico(2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da trajetória terapêutica de uma pessoa acometida pelo IAM sofre influência de
diferentes setores e a compreensão dessa caminhada pode auxiliar os profissionais de saúde
no estabelecimento de estratégias individualizadas e assertivas pois as ações de cuidados
adotadas estão diretamente ligadas ao ambiente em que vivem e sua história de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados à saúde; trajetória terapêutica; infarto agudo do miocárdio; doença crônica; atitude
frente à saúde.
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VIVÊNCIAS DA FAMÍLIA NO CUIDADO À PESSOA EM TRATAMENTO
HEMODIALÍTICO
Aline Mota Almeida (UEFS, Feira de Santana, BA, Brasil), Géssica Almeida Cerqueira (UEFS, Feira de Santana, BA,
Brasil), Elaine Pedreira Rabinovich (UCSAL, Salvador, BA, Brasil), Rita Cruz Amorim (UEFS, Feira De Santana, BA,
Brasil), Aline Silva Gomes Xavier (UEFS, Feira de Santana, BA, Brasil), Evanilda Souza Santana Carvalho (UEFS, Feira
de Santana, BA, Brasil), Maria Geralda Gomes Aguiar (UEFS, Feira de Santana, BA, Brasil)

ID: 1458

INTRODUÇÃO
A família, no decorrer dos anos, vem sofrendo mudanças em sua estrutura, acompanhando as
modificações históricas e sociais. Na atualidade a família não mais se compõe exclusivamente
por um homem e uma mulher que geram filhos, mas de diversas formas e por diversos
membros. Não se configura como um conjunto de pessoas que são unidas apenas por laços
consanguíneos, mas pode também haver uniões concretizadas por sentimentos e afinidades
diversas. Contudo, independentemente de como a família seja organizada e composta,
ainda é o local onde a pessoa começa a perceber, enxergar e atribuir significados ao mundo.
A família, também, é o espaço no qual os seus membros vivenciam as primeiras experiências
de cuidado perante o adoecimento, e valores que cada ser assume para si e para sua rede de
relações. Essas experiências de cuidado frente ao adoecimento crônico podem ser essenciais
para o controle da doença e obtenção de uma melhor qualidade de vida. Dentre as doenças
crônicas destacamos a Insuficiência Renal Crônica que consiste na perda progressiva das
funções reais no organismo, com elevada morbimortalidade e em sua fase avançada necessita
de terapia de substituição da função renal. No Brasil, a hemodiálise é a forma mais comum de
terapia e deve ser associada ao tratamento farmacológico, dietoterápico entre outros. Além
de toda terapêutica envolvida, a hemodiálise por si só torna-se bastante desgastante, já que
é realizada três dias por semana, com duração de quatro horas a cada sessão. Associado a isso
é um tratamento doloroso, estressante, de longa duração, que impõe limites, compromete
a liberdade, requer dedicação e gera mudanças impactantes na vida da pessoa doente e de
seus familiares. Diante disto, faz-se necessário um rigoroso esquema de controle e cuidados
permanentes, colocando em evidência o papel da família frente às responsabilidades na
condução do cuidado doméstico. Nesta perspectiva, os membros da família contribuem
tanto no auxílio às atividades da própria terapêutica, que envolve a frequência às sessões de
hemodiálise, dieta, cuidado com acesso venoso e controle de horários dos medicamentos,
como também oferecendo apoio de modo a fortalecer emocional e espiritualmente o seu
familiar no enfrentamento da nova condição de vida.
OBJETIVOS
Compreender como a família vivencia o cuidado da pessoa com insuficiência renal crônica
em tratamento hemodialítico.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória que contou com a participação
de seis familiares, de ambos os sexos, que acompanhavam seus entes às sessões de
tratamento hemodialítico. Foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual de Feira de Santana sob parecer nº 1.058.676 e CAAE nº 41410215.2.0000.053, e
desenvolvido em um Instituto de Nefrologia em Feira de Santana, na Bahia. Os aspectos
éticos foram respeitados, e as entrevistas só ocorreram após autorização e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os depoimentos foram obtidos entre 28 de
maio a 22 de junho de 2015, mediante entrevistas semiestruturadas e submetidos à análise
de conteúdo.
RESULTADOS
Emergiram três categorias: 1. Dificuldades de adaptação ao tratamento hemodialítico e
busca de estratégias para cuidar do seu familiar: sofrimento frente à dificuldade, tanto para
eles quanto para o seu ente, de se adaptar à nova vida, e às restrições impostas pela doença e
o tratamento; reações de agressividade e rejeição ao cuidado pela pessoa adoecida, gerando
problemas no relacionamento; medo da perda do ente familiar; dificuldades financeiras
geradas pela doença e tratamento; exercício da paciência e apoio na crença religiosa para
enfrentamento das situações; estratégias de conversas, estímulos, orientações, auxílio
e supervisão da dieta, além de acompanhamento ao médico. 2. Solidão e falta de apoio
gerando sobrecarga e abnegação da família no processo de cuidar: sobrecarga de atividades
pois, na maioria das vezes, um dos membros é quem assume a parcela maior do cuidado;
não compartilhamento do cuidado por considerar que ninguém sabe cuidar; negligência
do autocuidado para priorizar o cuidado do seu ente adoecido. 3. Família assume o cuidado
e articula com a rede de assistência para assegurar o tratamento: garante a frequência às
sessões de HD, controle hídrico e dietético, uso adequado de medicamentos, cuidados com
a fístula arteriovenosa, consultas médicas, dentre outros; divisão entre os membros das
tarefa de cuidar do ente adoecido; articulação com a rede de assistência à saúde, seja na
Secretaria de Saúde do município, na própria clínica de diálise, ou em outra cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que os familiares de pessoas em hemodiálise vivenciam, junto com os adoecidos,
aspectos relativos às limitações impostas pela doença e tratamento, que envolvem a mudança
abrupta de rotina, passando a uma vida permeada por sessões de hemodiálise, cuidados diários,
restrições e visitas constantes aos serviços de saúde. Além disso, a doença e o tratamento geram
outros problemas como dificuldades financeiras, visto que os custos aumentam com toda a
terapêutica envolvida e problemas direcionados ao relacionamento entre os membros. Apesar
das dificuldades os familiares encontram na crença religiosa uma estratégia de enfrentamento
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de todo o processo. Como contribuições este estudo poderá suscitar novas pesquisas sobre
o tema e evidências que estimulem os profissionais de saúde, sobretudo a enfermagem, para
um cuidado mais abrangente que envolva a família, promovendo acolhendo-a, escutando-a e
tornando-a parceira no tratamento da pessoa em hemodiálise.
PALAVRAS-CHAVE
Família, Cuidadores familiares, Hemodiálise

“SIEMPRE QUE TU ME NECESITES VOY A ESTAR CONTIGO”
CUIDADORES INFORMALES DE PACIENTES TERMINALES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÔNICA EN MEXICO
Marcela Agudelo (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Liliana Giraldo (Instituto Nacional de
Geriatría (México), México), María Cecilia González (Instituto Nacional de Salud Pública (México), México)

ID: 1289

INTRODUÇÃO
En México, la enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema de salud debido
a la alta prevalencia, incidencia y mortalidad. Se estima que cada año se diagnostican
aproximadamente 40 mil casos de personas con esta enfermedad, aunque esta cifra podría
ser mayor debido a que, por lo general, los signos y síntomas son silenciosos y de lenta
progresión, por lo que su detección suele ocurrir en etapas avanzadas. En un reciente estudio
se encontró que entre 1990 y 2010 la mortalidad por esta causa se incrementó en 393% y
se espera que siga esta tendencia teniendo en cuenta que el país es ocupa los principales
lugares a nivel mundial con personas con diabetes e hipertensión arterial (principales causas
de la ERC). Además de este panorama, existe una gran inequidad en salud de la población
que no tiene ningún tipo afiliación a la seguridad social. En este sentido, las personas no
derechohabientes, con 18 años o más, no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento
por esta enfermedad, impactando no solo a los sistemas de salud (de asistencia pública)
sino a los individuos y las familias, quienes deben asumir en muchos casos los gastos y la
responsabilidad del cuidado de estos pacientes. Pese a la importancia de los cuidadores
informales tienen en toda la cadena de cuidado de las personas con ERC son pocos
los estudios que se ocupan de profundizar en la experiencia de este cuidado desde una
perspectiva de las narrativas personales, considerando no solo los aspectos negativos, sino
también aquellos factores que pueden afectar de manera positiva este rol.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación fue analizar las experiencias de los cuidadores
informales de pacientes con ERC en etapa terminal en tratamiento de diálisis y hemodiálisis
atendidos en el Hospital General de México. Como objetivos específicos se plantearon: 1)
Explorar sobre el impacto que el cuidado tiene en los cuidadores informales en los ámbitos
de la salud (física y mental), económico y social. 2) Identificar los factores mediadores que
influyen en la experiencia del cuidado.
MÉTODO
Estudio descriptivo de corte transversal-cualitativo. Se realizaron 40 entrevistas
semiestructuradas a cuidadores informales de pacientes con enfermedad renal crónica
(en estadios IV y V) en diálisis y hemodiálisis que eran atendidos en el Hospital General de
México entre 2016 y 2017. El tamaño de la muestra fue por conveniencia hasta alcanzar el
punto de saturación de la información. Se seleccionaron a cuidadores informales (familiares)
con 18 años o más. Las entrevistas fueron audiograbadas (con el consentimiento expreso de
los participantes) y posteriormente fueron trascritas verbatim en Word. El procesamiento
de la información se hizo siguiendo la técnica de análisis temático. Se identificaron temas
y subtemas, los cuales fueron codificados a partir del programa Atlas.Ti. Cada cuidador se
entrevistó de manera independiente (sin la presencia del paciente) y para su participación
se solicitó la firma de un consentimiento informado. El estudio fue revisado y aprobado
por las Comisiones de Investigación de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (FMED/CI/SPLR/065/2015) y por el Comité de Investigación
del Hospital General de México (DI/16/105-B/03/101).
RESULTADOS
El conjunto de cuidadores llevaba aproximadamente 2.4 años apoyando a sus familiares, con
un promedio de 14 horas al día, aunque indicaron estar “siempre disponibles”, al consideran
que tienen un trabajo de “tiempo completo”. La edad promedio de los participantes fue de
49.5 años (promedio de edad de los pacientes 40.2 años) la mayoría fue mujeres (76%). En
casi todos los casos la designación del cuidador se dio de manera repentina y sin preparación,
lo cual corresponde con diagnósticos tardíos en etapas avanzadas de la enfermedad. Los
cuidadores proporcionan todo tipo de apoyo: emocional, instrumental, económico y de
información (son un puente entre los servicios de salud y el paciente). Se refirió que el
cuidado afecta todos los ámbitos de la vida del cuidador, especialmente el económico y
emocional, sin embargo, se identificaron factores mediadores que amortiguan los efectos
negativos del cuidado, entre los que destacan la satisfacción con el apoyo, cercanía con el
paciente, fortalecimiento de los lazos familiares y la cohesión social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las experiencias del cuidado son diversas y complejas, donde se entretejen condiciones
objetivas, como las condiciones contextuales, culturales y sociales en las que se realiza,
con las percepciones subjetivas como la forma en la que se llega a ser cuidador, el vínculo
con el paciente y actitud hacia el cuidado. Además, los significados alrededor de las
implicaciones del cuidado se ven influenciadas por características sociodemográficas del
paciente y el cuidador, de la información y los recursos con los que cuentan para enfrentar el
padecimiento, así como por las redes de apoyo familiares y sociales. El cuidado es una labor
fundamental en la sociedad actual y cumple una función especialmente importante, dadas
las limitadas capacidades del sistema de salud para dar respuesta a los requerimientos de
acceso y atención a la salud de la población. Por lo tanto, es imperioso diseñar políticas
públicas en donde se reconozca y se recompense esta actividad, la cual ha sido invisibilizada
y subvalorada en todos los niveles sociales. Sin duda alguna, la coordinación efectiva entre
cuidados formales e informales podría repercutir de manera favorable en los pacientes y en
los mismos cuidadores.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermedad renal crónica; Cuidado informal; México

A RESILIÊNCIA FAMILIAR FRENTE AO ADOECIMENTO RENAL
CRÔNICO
Aline Mota Almeida (UCSAL, Salvador, BA, Brasil), Elaine Pedreira Rabinovich (UCSAL, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1390

INTRODUÇÃO
Trata-se de um texto de reflexão que aborda a resiliência frente a situações de risco,
especialmente em situações relacionadas ao processo de adoecimento crônico. Dentre as
doenças crônicas, aborda a doença renal, que é progressiva, grave, incapacitante e provoca
diversos impactos no modo de vida dos doentes e familiares, devido à perda irreversível
da função renal que, se não tratada, fatalmente levará a pessoa à morte. O tratamento
hemodialítico é doloroso, invasivo e pode gerar complicações, mas, apesar disto, garante a
sobrevivência da pessoa adoecida. Neste contexto, diante de situações difíceis geradas pela
doença e tratamento, algumas pessoas constroem caminhos positivos, superam, adaptamse e fortalecem-se, enquanto outras acabam se estagnando frente aos obstáculos, fazendo
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com que suas vidas sejam resumidas ao trauma vivenciado. O que diferencia os modos de
enfrentamento das pessoas diante dos problemas é a resiliência, que se caracteriza pela
capacidade de um determinado sujeito ou grupo vivenciar uma situação adversa, conseguir
superá-la e dela sair fortalecido.
OBJETIVOS
Discutir sobre resiliência, enfrentamento do adoecimento renal crônico e do tratamento
de hemodiálise pela pessoa adoecida e familiares, e possíveis contribuições da equipe
interdisciplinar de saúde para auxiliar no processo de superação.
DESENVOLVIMENTO
Resiliência.
A resiliência é considerada sob diversos enfoques: característica da personalidade que
modera os efeitos negativos do estresse e promove adaptação; processo no qual a família se
reorganiza após um período de crises, o que dá ao sistema familiar a importância enquanto
um enfoque sistêmico e relacional; capacidade e habilidade ou características pessoais;
ou ainda como dependente das condições e contextos ambientais. A resiliência, como
fenômeno de superação, resulta da interação entre fatores de risco e fatores de proteção,
sendo resultante da combinação de fatores individuais, com fatores de suporte externo.
Nesta perspectiva, resiliência voltada para o desenvolvimento humano em situações de
risco tem sido objeto de diversos estudos, que buscam identificar os fatores de risco e de
proteção que contribuem para a adaptação e desenvolvimento saudável dos indivíduos,
frente às adversidades. O desenvolvimento humano tem como o principal locus a família,
onde a criança interage com pais, irmãos e demais membros, influenciando e sendo
influenciada, fundamentando sua identidade pessoal. O nível de desenvolvimento humano
dos familiares influenciará na capacidade dos mesmos se adaptarem e remodelarem seus
espaços e contextos a fim de darem conta das mudanças impostas pela doença renal crônica
e pelo tratamento dialítico.
A família no enfrentamento do adoecimento renal crônico. A capacidade de adaptação frente
às diversas situações da vida, faz parte do ser humano, contudo, a necessidade de cuidar de
um familiar com doença renal crônica, que é uma doença debilidade e incapacitante, que
restringe alimentos e líquidos, que necessita de deslocamento frequente para o tratamento
e ainda, que cria a dependência de conectar-se a uma máquina para sobreviver, pode
repercutir no nível de resiliência tanto da pessoa adoecida quanto da família. Ao discutir-se
a resiliência familiar frente ao adoecimento renal crônico, discutiremos três fatores: contexto
onde é desenvolvido o cuidado, as características do cuidador e as da pessoa receptora
do cuidado. No contexto familiar, onde desenvolve-se o cuidado, destacam-se: grau de
parentesco entre cuidadores e pessoa cuidada, apoio social existente, condição financeira da
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família, divisão das responsabilidades do cuidado, ajuda mútua entre membros familiares,
conhecimento familiar acerca da doença e tratamento, suporte recebido dos profissionais
de saúde, políticas públicas específicas, dentre outros. Quanto ao cuidador ou cuidadores
familiares, têm-se: idade, grau de conhecimento sobre a doença e tratamento, sexo (feminino
mais associado ao cuidado), boas condições de saúde, vínculo com a pessoa adoecida e
disponibilidade de tempo. No que se refere às características da pessoa adoecida, podem
ser destacados: vínculo da pessoa adoecida com a família, hábitos de vida vivenciados
previamente, modos de cuidar de si, nível do estado físico e emocional, e relações familiares
estabelecidas entre ela e os familiares.
Os fatores elencados acima podem corroborar de forma positiva, como fator de proteção,
ou negativa, como fator de risco, para a resiliência familiar. Equipe interdisciplinar: fator
protetivo para a resiliência familiar.
A equipe interdisciplinar que promove cuidados às pessoas em tratamento hemodialítico
e suas respectivas famílias, atuam como rede de cuidado e apoio, com possibilidade de
fomentar a resiliência familiar. Os profissionais podem utilizar estratégias como:
1. Incentivo às conversas, narrativas e compartilhamento de sentimentos e dificuldades
frente ao adoecimento e tratamento entre os familiares.
2. Compartilhamento de informações claras e confiáveis a respeito da doença e
tratamento, riscos e benefícios, capacitando-os a decidirem livremente sobre alternativas
de medicamentos, dieta, modalidade de tratamento, dentre outras.
3. Oferta de apoio através de grupos de pacientes e de famílias para compartilhamento de
experiências, esclarecimento de dúvidas e estabelecimento de rede de apoio entre eles.
4. Apoio Psicológico fornecido pela unidade de diálise extensivo à família.
5. Auxílio no processo de reorganização de horários da família, sugerindo compartilhamento
das atividades relacionadas à doença e ao tratamento.
6. Reconhecimento da capacidade das pessoas em construírem conhecimento a partir
das vivências práticas.
7. Organização e distribuição dos horários de dialise para favorecerem à manutenção das
atividades profissionais e sociais da pessoa adoecida e familiares.
8. Incentivo, elaboração e defesa de Políticas Públicas que deem suporte à pessoa em
adoecimento renal crônico e aos familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resiliência denota uma dimensão criadora pois faz brotar reações positiva das pessoas e
famílias frente aos desafios. Reações estas que sinalizam um processo de desenvolvimento
humano e de busca da qualidade de vida e de saúde. A resiliência familiar no enfrentamento
ao adoecimento renal crônico está relacionada a diversos fatores que podem atuar tanto
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como protetores, como de risco. O conhecimento acerca das dificuldades vivenciadas
pela pessoa e, especialmente, pela família no adoecimento crônico e no tratamento de
hemodiálise, bem como as potencialidades familiares e as estratégias elaboradas para
superá-las, pode suscitar reflexões que conduzam ao planejamento e execução de um
cuidado transdisciplinar abrangente, integral, ético, extensivo aos familiares da pessoa
adoecida e, por conseguinte, à sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
Resiliência, Família, Doença Renal Crônica, Hemodiálise.

A ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS PRIMÁRIOS: UMA
BREVE REFLEXÃO SOBRE O ESTADO DE CONFORTO
Ana Cristina Oliveira Abraão Santesso (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marluci
Andrade Conceição Stipp (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Liana Amorim Corrêa
Trotte (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Beth Fahlberg (University of WisconsinMadison, Estados Unidos), Michelle Alves Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2464

INTRODUÇÃO
Os Cuidados Paliativos (CP) se apresentam como uma forma inovadora de assistência na área
da saúde. Tem foco no cuidado integral, por meio da prevenção e do controle de sintomas
de todos os pacientes que enfrentam doenças graves, ameaçadoras à vida. É recomendável,
que o CP inicie o mais precocemente possível, concomitantemente ao tratamento curativo,
utilizando-se todos os esforços necessários para melhor compreensão e controle dos
sintomas. Reconhecendo o potencial de discordância das medidas objetivas de uma doença
grave e seus desfechos é importante que os resultados sejam monitorados e avaliados o
mais precocemente possível, junto ao paciente, aplicando-se os CP visando o conforto e
bem estar1. Estes cuidados se aplicam não somente aos indivíduos com doença oncológica
em fim de vida, mas também àqueles que sofrem de doenças crônicas, que demandam
momentos decisivos, risco de vida, tratamentos complexos e planejamento de cuidados.
Tais aspectos se relacionam aos cuidados paliativos primários (CPP) que contam com o
foco na melhora da qualidade de vida e na redução do sofrimento, independentemente
do prognóstico, e que a cada dia vem sendo mais discutido e divulgado. Compreende um
cuidado especializado, voltado para a condição crônica do paciente, com habilidades no
manejo dos sintomas refratários e assistência na tomada de decisões complexas e resolução
de conflitos2.
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OBJETIVOS
Refletir sobre o manejo das ações de enfermagem em indivíduos portadores de doenças
crônicas sob a ótica dos cuidados paliativos primários e a Teoria do Conforto de Katharine
Kolcaba.
DESENVOLVIMENTO
Considerando a complexidade da maioria das doenças crônicas e as demandas que
podem ser apresentadas pelos indivíduos e suas famílias nas situações de enfrentamento
da doença é viável uma estratégia mais completa e focada no alívio e/ou prevenção
do sofrimento em suas diversas dimensões, auxílio no gerenciamento destes fatores
e melhora do estado de conforto. Assim, entendemos que a Teoria do Conforto (TC)
demonstra adequada correlação com os aspectos importantes dos CPP e com os cuidados
de enfermagem. Pensar em conforto é pensar em um conceito complexo que envolve
principalmente o ser individual, ambiente, significados de experiências e estados. É pensar
em comodidade, alento, proteção, aconchego, bem estar, dentre vários outros. É tratar o
material e o subjetivo. Foi a partir desta complexidade, que Katharine Kolcaba começou
ainda nos anos 90, a significar o estado de conforto e quais caminhos ou sob quais
perspectivas este poderia ser utilizado na enfermagem e outras disciplinas. A busca do
entendimento nos remete ao uso da hermenêutica, que se fundamenta na compreensão. É
considerada por Gadamer3 como um movimento abrangente e universal do pensamento
humano. Compreender implica a possibilidade de interpretar, de estabelecer relações
e extrair conclusões em todas as direções. A compreensão só alcança sua verdadeira
possibilidade quando as opiniões prévias não são arbitrárias. Existe uma familiaridade e
estranheza, buscando esclarecer as condições sob as quais surge a fala4. Assim, a Teoria
descreve sentidos e significados relevantes para o estado de conforto: estado de facilidade
ou contentamento; estado de ter um desconforto específico aliviado e estado de ter sido
fortalecido ou revigorado, além da facilidade de transcendência em quatro contextos
de experiência; a física, psicoespiritual, sociocultural e do meio ambiente. O conforto é
o estado em que o paciente está livre para ser e se tornar controlador do seu próprio
destino de acordo com seu potencial em um determinado momento ou em uma situação
particular5. A TC visa prevenir ou tratar os excessos de deficiências físicas e psicológicas
apresentadas pela maioria das pessoas que vivem com a doença em estado avançado
e com risco para morrer. O desconforto trazido pela doença é inevitável e o alívio deste
sofrimento é possível. Factível quando modificamos o decúbito e aliviamos a pressão em
uma determinada região do corpo prevenindo o aparecimento de lesões cutâneas que
poderiam, até associadas a outros aspectos de várias dimensões, causar ainda mais dor e
sofrimento e não somente um estado de descontentamento de permanecer em um leito
hospitalar por um período da vida. Possível quando diante de noticias ou diagnósticos
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não esperados proporcionamos afago com nossos esclarecimentos e apoio emocional.
Não obstante, a TC pode ser base estabelecedora para nortear o cuidado de enfermagem,
no momento em que define o conforto como estado de alívio imediato, de fortalecimento,
onde cada ser individualmente terá o seu sofrimento, que ora foi relatado, medido, sob
então, a dimensão confortável, estabelecendo assim uma relação de bem estar e alívio do
sofrimento, preconizado também pelos CPP.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, a construção de um cuidado de enfermagem que estabeleça este estado físico,
mental, social, é de grande relevância para o cuidado em saúde, do mesmo modo em que
nos baseamos teoricamente para fortalecimento da prática a ser implementada. Através
da sistematização da assistência de enfermagem focada nos princípios dos CPP, como a
gestão e planejamento do cuidado, inserção e busca do apoio da família e alivio do quadro
de sofrimento é possível estabelecer a promoção da qualidade de vida, do estado de bem
estar, e adequação dos cuidados de enfermagem voltado para um cuidado mais humano,
de valorização e respeito às crenças e valores de vida do outro. Da mesma forma em que se
estabelece um cuidado mediado pelo saber científico e de respeito ao próximo.
REFERÊNCIAS
1- Kavalieratos et al. Palliative Care in Heart Failure. JACC, Vol. 70 , Nº 15, October, 2017:
1919 – 30.
2- Gelfman, LP et al. Primary palliative care for heart failure: what is it? How do we implement
it? Heart Fail Rev (2017) 22:611–620 DOI 10.1007/s10741-017-9604-9.
3- Gadamer, H. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1999.
4- Minayo, MCS. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 13ª edição,
2013.
5- Kolcaba, K. Comfort theory and pratice: a vision for holistic health care and research.
Springer Publishing Company, 2003.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados Paliativos Doença Crônica Cuidado de Enfermagem Conforto do Paciente
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O CONCEITO DO SUJEITO DA PSICANÁLISE E AS SUAS
IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO AO SOBREVIVENTE DE CÂNCER
Antonio Tadeu Cheriff dos Santos (Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Juliana de Miranda
Castro-Arantes (Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Anna Carolina Lo Bianco (Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2344

INTRODUÇÃO
Apesar de todos os atuais avanços da moderna Medicina – modernos meios diagnósticos e
avanços com novos tratamentos e medicamentos - o câncer continua sendo um dos maiores
desafios para os sistemas de saúde. As neoplasias malignas são responsáveis por mais de um
quarto de todos os óbitos. De acordo com o IARC, em 2012, ocorreram no mundo 14,1 milhões de
casos incidentes de câncer, 8.2 milhões de mortes por câncer e 32,6 milhões de pessoas vivendo
com a doença após 5 anos de diagnóstico. No Brasil, o número de casos novos de câncer para
o binômio 2018/2019 é de 840 mil. Esses casos ocorrerão num contexto social e institucional
que, sofre com limitações de recursos humanos e orçamentários que, por vezes, inviabilizam
intervenções diagnosticas e terapêuticas precoces e eficazes. No entanto, a questão do câncer
enquanto uma enfermidade social complexa não se limita apenas ao seu tratamento, envolvendo
todo um suporte e acompanhamento daqueles que sobrevivem à experiência oncológica.
Este grupo vem, numericamente, ao longo do tempo, se tornando cada vez mais expressivo.
Projeções de 2012 estimavam 22,4 milhões de sobreviventes no mundo. Em 2024 esse número,
só nos Estados Unidos, chegará a mais de 19 milhões de sobreviventes. Embora tais projeções
sejam promissoras, elas implicam que mais pessoas conviverão com os efeitos crônicos e tardios
do câncer e seus tratamentos. Sobreviver a um câncer pode ser considerado como uma das
experiências limítrofes pela qual uma pessoa e sua família podem passar. Para além das sequelas
físicas decorrentes do tratamento que se estendem e impactam na qualidade da sobrevivênciapor exemplo, esterilidade, debilidade pulmonar e cardíaca, osteoporose, problemas dentários e
de crescimento e suscetibilidade para desenvolver novos tumores - a literatura tem apontado,
da importância da atenção aos aspectos psicossociais e psicoemocionais relacionados não só ao
diagnóstico de câncer, mas, também, à sequência de intervenções terapêuticas, à reabilitação, ao
retorno ao trabalho, à paliação, ao medo da recidiva e da morte e, até mesmo, a auto aceitação
de se considerar enquanto um sobrevivente.
OBJETIVOS
A partir da experiência Grupo deTrabalho e Pesquisa Corpo e Finitude estabelecido em cooperação
entre o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, os autores propõem, considerando o referencial epistemológico da psicanálise,
uma aproximação, em parceria com o Núcleo de Pesquisa Qualitativa do INCA, da problemática
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social da sobrevivência de pacientes com câncer, destacando o caráter paradoxal das vivências
dos sujeitos implicados, fornecendo, desta maneira, subsídios para a busca de uma atuação
transdisciplinar e interdisciplinar em serviços de Oncologia.
DESENVOLVIMENTO
Nesse contexto, a psicanálise, ao tomar como objeto o desejo inconsciente enquanto tópos do
humano, tem uma importante missão nesse contexto. Evocar, na clínica, no enlace terapêutico,
através do resgate qualitativo das narrativas dos sobreviventes, as formas em que as subjetividades
são colocadas em jogo, moldadas e retomadas, isoladas e compartilhadas durante a fase dos
tratamentos e do pós-tratamento. Se a vida pessoal e familiar dos pacientes é afetada e instada a
se reorganizar quando a doença é anunciada, a relação entre os que cuidam e os que são cuidados
é sempre desafiada, não só, pelas inovações biomédicas, mas também, em termos estruturais,
da necessidade de atentar à possibilidade do retorno daquele que íntimo é, ao mesmo tempo
estranho- o câncer. Considerando os textos de Freud, que justificam do conceito de inconsciente
e formulam o conceito de pulsão, o referencial e o método que conferem a especificidade
epistêmica ao processo psicanalítico envolve: a noção de transferência no estabelecimento da
experiência analítica: o dispositivo da ficção, na elaboração dos conceitos e; a ideia de Deutung
enquanto explicação interpretativa. O efeito terapêutico da psicanálise nesse contexto consiste
na: indicação de informações aberrantes originadas de falta de reconhecimento devido à
imaturidade do aparato psíquico em desenvolvimento; liberação de acumulações energéticas
que não encontraram descarga fisiológica; redução de sentimentos de onipotência narcisista.
A decomposição dos componentes psíquicos é completada com uma análise dos conteúdos
representacionais-afetivos. A intervenção psicanalítica será igualmente importante para
enfrentar os sintomas histéricos. Estes são os elementos que podem ser abordados, a fim de
evitar mais sofrimento e agravamento do quadro sintomatológico. Nisso consiste a contribuição
terapêutica da psicanálise para as manifestações psicopatológicas que, frequentemente, nas
fases de diagnóstico, tratamento e pós-tratamento, caminham lado a lado, com manifestação
do câncer enquanto uma enfermidade biossocial complexa. Será, portanto pela escuta das
narrativas, dos corpos e das subjetividades, o caminho e o resgate para, no encontro com a
finitude, buscar a adaptação psicológica e a qualidade vida. Eis o desafio e a proposta ética dos
profissionais envolvidos no Grupo de Pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses processos no campo da atenção oncológica configuram uma importante possibilidade
de conhecimento que, baseado em estratégias médicas, escuta terapêutica e expressão de
uma hermenêutica crítica, constituem novas formas compreensão e relacionamento entre
profissionais de saúde, sobreviventes e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Sobrevivência, Oncologia, Psicanálise, Sujeito, Hermenêutica.
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REFLEXÃO SOBRE A FASE DE PERSCRUTAÇÃO NO COTIDIANO
DO IDOSO COM ALZHEIMER
Maria Emilia Marcondes Barbosa Maria Emilia (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil),
Giovana Aparecida Souza Scolari Giovana (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Etiene Rabel
Corso Etiene (Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, Brasil), Marjorie Rabel Corso Marjorie
(Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, Brasil), Laurine Abilhôa Laurine (Associação de Estudos
Pesquisa e Auxilio a Pessoas com Alzheimer, Guarapuava, PR, Brasil), Ana Caroline Gomes de Oliveira Ana
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Leidyani Karina Rissardo Karina (Universidade Estadual
de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Ligia Carreira Ligia (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil)

ID: 1739

INTRODUÇÃO
A perscrutação consiste em uma etapa da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA) e se
caracteriza como uma procura de modo minucioso e profundo de condições de mudança em
todo o contexto da investigação. É um momento importante em que o pesquisador imerge
no ambiente de convívio das pessoas, adentrando na sua realidade, ao mesmo tempo em que
pesquisa e presta assistência ao doente. E para se obter êxito, exige do pesquisador, habilidade
e capacidade de persuasão, respeito a cultura, costumes e tradições, uma vez que participará
do seu cotidiano (1). No contexto do idoso naturalmente as manifestações culturais são muito
representativas, e quando este apresenta uma doença como o Alzheimer, são as tradições que
ficam retidos na memória, assim, uma das faces do cuidado a esse doente, é o respeito a sua
cultura, as tradições que o nortearam durante sua vida pregressa. Essa etapa da PCA, com a
imersão no cotidiano de idosos com Alzheimer e sua família é um momento delicado, pois se
deparam com uma diversidade cultural e social que são determinantes para a sua saúde (2).
OBJETIVOS
Apresentar uma reflexão sobre o momento de perscrutação à luz da teoria transcultural
junto a doentes de Alzheimer e seus cuidadores
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo de reflexão com abordagem qualitativa fundamentado da Teoria
Transcultural de Leininger (3). Buscou-se discutir estudos que contemplassem aspectos
de ação na assistência de enfermagem a pessoas com Alzheimer que sinalizassem a
tranculturalidade no cuidado. O texto foi organizado em duas partes, com abordagem nas
temáticas: cuidado de enfermagem ao idoso com Alzheimer e reflexões acerca do cuidado
transcultural. Cuidado de enfermagem ao idoso com Alzheimer: As reflexões emergiram de
inquietações acerca da imersão do pesquisador enfermeiro no cotidiano do doente com
Alzheimer, no momento da perscrutação que compreende um período relativamente longo
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para possibilitar a PCA. No âmbito do cuidado de enfermagem ao idoso com Alzheimer,
emergem as tecnologias cuidativo-educacionais tendo a visita domiciliar como o principal
suporte. A visita domiciliar possibilita a aproximação do profissional da saúde com o doente,
o cuidador e a família de modo geral, possibilitando vínculo que facilita a comunicação e
consequentemente a adesão as orientações de cuidado (4). O longo período de convivência
com o idoso e sua família e/ou com o cuidador promove uma interação que perpassa o
diálogo, uma conversa aprofundada e reveladora que propicia troca de experiências, e ensino
aprendizagem, num processo inclusivo (5). De modo geral pode-se dizer que a perscrutação
se constitui num espaço de oportunidades pautadas no respeito, em que pesquisado e
pesquisador se beneficiam.
Reflexões acerca do cuidado transcultural: O cuidado ao doente de Alzheimer em sua grande
maioria é executado pelo cuidador informal, geralmente familiares, principalmente o cônjuge.
Embora seja uma atividade que gera sobrecarga em função da progressão e irreversibilidade
da doença, o seu cuidado oferece maior condição de bem-estar ao doente, principalmente
na fase avançada devido ao seu conhecimento dos hábitos culturais do doente (6). A família
possui valores e transmite crenças, e conhecimentos comuns influenciados por sua cultura
e padrão socioeconômico. Nesse sentido, para analisar a questão cultural que permeia o
cuidado ao doente de Alzheimer, foram aplicadas as interpelações do conceito da Teoria
Transcultural de Leininger para compreender o cuidado culturalmente presente (7).
Durante a perscrutação a maior evidência do cuidado cultural percebido foi no aspecto
religioso. O cuidado cultural é representado pelos valores, as expressões padronizadas
cognitivamente conhecidas e as crenças, que oferecem apoio ou capacitam outro indivíduo
ou grupo a preservar o bem-estar, ou as deficiências e a morte (3). A presença de imagens e
objetos religiosos, que o familiar preserva, mesmo sabendo que ele poderá esquecer, é um
sinal de respeito e simboliza um cuidado cultural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perscrutação é um momento especial da coleta de dados da PCA. O seu desenvolvimento
possibilita conhecer com maior proximidade o doente e a família, seus hábitos e costumes
favorecendo as ações de cuidado. Ressalta-se a importância do respeito aos fatores culturais
da família como facilitador para desenvolver a assistência e a pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso, doença de Alzheimer, teoria transcultural, perscrutação
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UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE NVIVO PARA ANÁLISE QUALITATIVA
EM SAÚDE: O CASO DA AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO AS CONDIÇÕES
CRÔNICAS EM SOBRAL
Marcos Aguiar Ribeiro (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Izabelle Mont’Alverne Napoleão
Albuquerque (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Isabel Cristina Kowal Olm Cunha (Universidade
Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Nayana Cíntia Silveira (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE,
Brasil), Héryca Laíz Linhares Balica (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Livia Moreira Barros
(Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Maristela Inês Osawa Vasconcelos (Universidade Estadual Vale
do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Fernando Daniel de Oliveira Mayorga (Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil)
ID: 2545

INTRODUÇÃO
A partir da década de 1980, surge nesse cenário a inclusão de softwares como apoio a análise
de dados em pesquisas qualitativas, exercendo um papel importante na organização e análise
de informações não estruturadas, possibilitando a visualização de cada etapa do projeto, desde
o armazenamento das fontes, além de facilitar o compartilhamento de informações e relatórios
sobre os dados obtidos na investigação1. A utilização de Softwares de Análise de Dados
Qualitativos altera o modo com que os pesquisadores tratam os dados, uma vez que promovem
uma maior facilidade para a visualização de relações entre conjuntos de dados, aumentam a
velocidade de resposta através das análises e aumentam a transparência dos trabalhos, pois os
softwares automaticamente registram as informações pertinentes às análises realizadas 2 Diante
da diversidade de instrumentos de apoio existentes na atualidade, espera-se que o pesquisador
escolha as funcionalidades do software de apoio de acordo com a metodologia mais adequada
para análise dos dados de sua pesquisa. Uma pesquisa na biblioteca digital brasileira de teses e
dissertações (BDTD), em outubro de 2010, obteve oitenta e três teses ou dissertações que usaram
o NVivo ou o Atlas.ti, os dois principais softwares do mercado3.
OBJETIVOS
Refletir a utilização de um software NVivo na Análise Qualitativa tendo como referência o
caso da Avaliação da Atenção às Condições Crônicas no município de Sobral/ Ceará.
DESENVOLVIMENTO
Com vistas a responder aos objetivos da pesquisa foram coletados dados a partir de entrevistas
semistruturadas com gerentes e tutores do Sistema de Saúde de Sobral. Além disso, as narrativas
foram analisadas em associação com os seguintes documentos: Protocolo da Hipertensão
Arterial Sistêmica, Protocolo da Diabetes mellitus, Cronograma de Atendimento da Odontologia,
Instrumento do fluxo do Acolhimento à demanda Espontânea, Parâmetro para a Estratificação
de Risco da Hipertensão e Diabetes e Consolidado da Territorialização dos CSF e fotografias
de abordagens grupal, os referidos dados coletados previamente foram analisados, por meio
da análise categorial, conforme Bardin4 e com o suporte do Software N Vivo 11. A priori foram
identificadas as categorias iniciais, também denominadas de nós, são resultados do processo de
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codificação das entrevistas transcritas, um total de 18 categorias. Cada categoria constitui-se dos
trechos selecionados das falas dos entrevistados, bem como o respaldo do referencial teórico. As
categorias iniciais foram analisadas por meio de operações estatísticas a fim de promover uma
validação que garantisse a síntese e seleção dos resultados, inferências e interpretações. Desse
modo, foram utilizados o Coeficiente de Correlação de Pearson para executar a análise de cluster
e assim gerar um diagrama que agrupa as categorias iniciais caso tenham muitas palavras em
comum. Os resultados podem ser visualizados de acordo com os recursos do Software por meio
Dendogramas, identificando similaridade de palavras nos discursos. Além disso, foi utilizado o
Coeficiente de Jaccard para gerar um diagrama que agrupa as categorias iniciais que codifiquem
muitas das mesmas fontes, pode-se visualizar que a maior parte das categorias, exceto pelas
categorias as categorias iniciais “Abordagens Individuais” e “Abordagens Coletivas”, codificam
muito das mesmas fontes de dados. Ainda, foram analisadas as Fontes de dados a partir
Coeficiente de correlação de Pearson e Coeficiente de Jaccard. No que se refere à similaridade de
palavras verificou-se que as fontes Consolidado da Territorialização, Protocolo da HAS, Protocolo
da DM tem uma forte similaridade de palavras, bem como a similaridade entre a Territorialização
e as Entrevistas com os gerentes e tutores. Assim, estas quatro fontes formaram um cluster.
Identificou-se que a Classificação do Acolhimento à demanda espontânea e os cronogramas da
odontologia tiveram uma similaridade de codificação, de maneira a formar um cluster. Podemos
compreender que as fontes de dados Protocolo da HAS e Protocolo da DM também formaram
um cluster por similaridade de codificação. Pode-se verificar que na Territorialização houve o
predomínio da codificação para a categoria “Abordagem Individual”, seguido da “Abordagem
coletiva”. Este achado remete a organização da territorialização onde se enfatiza a descrição das
rotinas de atendimento e as singularidades dos territórios, com destaques para os equipamentos
sociais e abordagens grupais. No que concerne às entrevistas, o predomínio da codificação para
a categoria “Fatores restritivos” o que pode suscitar que os gerentes e tutores ao construírem
seus discursos acerca da atenção às condições crônicas estão evidenciando os fatores restritos da
atenção, o que pode ser considerado um ponto positivo uma vez que a identificação por partes
destes profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da pesquisa de ressaltar a análise de dados qualitativos por meio do Software
NVivo, sobre uma análise da atenção às condições crônicas em Sobral, foi alcançado. Uma
vez que este demostrou ser um pontecial para a relação de dados a partir da criação de
categorias (nós), tornando os resultados mais compreensíveis, já que no sowftare a uma
vasta possibilidade de formas de apresentação, e estabelancendo subsídios para entender as
limitações e potenciadas dos dados, pois há uma evidadência das relações e distanciamentos
entre cada categigoria, apesar do grande quantitativo de material, além de possibilitar a
análise de vários tipos de fontes de dados.
PALAVRAS-CHAVE
Doença Crônica, Software, Atenção Primária à Saúde
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ANÁLISE DE SIMILITUDE SOBRE O HIV/AIDS:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE IDOSOS
Rosilane Lima Brito Magalhães (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Laelson Rochelle Milanês
Sousa (Universidade de São Paulo, Teresina, SP, Brasil), Maria Eliete Batista Moura (Universidade Federal do
Piauí, Teresina, PI, Brasil), Luana Kelle Batista Moura (Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil),
Vanessa Moura Carvalho Oliveira (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Braulio Vieira Sousa Borges
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Emanoelle Fernandes Silva (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Andréia Rodrigues Moura Costa Valle (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)
ID: 1777

INTRODUÇÃO
A problemática do HIV/Aids tem mais de três décadas e continua sendo um importante
objeto de investigação social. Sabe-se que seu perfil epidemiológico tem sofrido profundas
transformações e o número de pessoas vivendo com o vírus, com mais de 50 anos de idade,
aumentou de forma expressiva. Antes esquecidos ou não abordados em contextos de
atenção primária, a compreensão do comportamento sexual de idosos e sua vulnerabilidade
a infecções sexualmente transmissíveis emergem como problemáticas contemporâneas.
Mediante as atuais mudanças no perfil do HIV/Aids aliadas ao envelhecimento populacional
desperta-se a necessidade de abordagens sociais na população idosa. Investigar as
Representações Sociais de Idosos atendidos em Unidades Básicas de Saúde sobre o HIV/Aids
provoca reflexão e compreensão das formas como o objeto é interpretado e quais valores
são atribuídos a ele. Compreender a conjuntura psicossocial de idosos sobre tal problemática
na contemporaneidade se configura como instrumento eficiente para a abordagem da
prevenção e promoção da saúde. A Teoria das Representações Sociais - TRS tem sido usada
para abordar a problemática do HIV/aids desde as primeiras décadas da doença.
OBJETIVOS
Diante do exposto, o estudo tem como objetivo fazer uma análise de similitude sobre o HIV/
Aids por idosos.
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MÉTODO
Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa fundamentada na Teoria das Representações
Sociais com 42 idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município de Teresina
– Piauí - Brasil. A produção dos dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade
em ambiente reservado, no período de 25 de maio a 10 de agosto de 2016, com o auxílio
de um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram processados com suporte
do software IRAMUTEC e analisados pelo método de Análise de Similitude. A pesquisa
teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, CAAE
53300416.0.0000.5214 e número do parecer 1.576.974. Os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Conforme a árvore de coocorrência, os resultados indicaram que os idosos representam o
HIV/Aids como uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra, com maior
incidência em jovens. Os idosos se excluem dos riscos de adquirir o vírus. São conscientes que
existe tratamento para a qualidade de vida de pessoas que vivem com o HIV/Aids que é vista
como uma doença crônica em decorrência da terapia antirretroviral. Atribuem o risco de contágio
a mulheres em união estável e apontam os companheiros masculinos como responsáveis pela
infecção ancorando-se em elementos culturais brasileiros, como o patriarcalismo e a visão de
que o homem é o único responsável pela prevenção do casal. A prevenção por meio do uso da
camisinha é principal método preventivo associado a informações sobre as formas de transmissão
do vírus. O aumento de casos na população idosa não desperta apenas o fato da mudança no
perfil epidemiológico da doença se tornar mais evidente, mas faz emergir novas discussões que
envolvem maiores riscos de adoecimento e morte quando comparados a outras faixas etárias.
Além disso, desperta reflexões sobre a formação de profissionais de saúde para atender esta
demanda, pois profissionais de saúde sem formação adequada percebem o idoso como um ser
assexuado e não se atentam para as suas particularidades comportamentais (ALENCAR; COISAK,
2014). O diagnóstico de HIV entre pessoas com 60 anos e mais é um processo demorado e só
se torna possível após uma longa jornada enfrentada pelo idoso nos mais variados níveis de
assistência (ALENCAR; COISAK, 2014). Entre mulheres idosas brasileiras a taxa de detecção teve
tendência de avanço significativo entre os anos de 2004 e 2013 chegando a 40,4% enquanto entre
mulheres de 15 a 19 anos o acréscimo foi 10,5% (BRASIL, 2014). Nos Estados Unidos, no ano de
2007, essa população já representava de 10 a 15% do total de pessoas vivendo com HIV/Aids. Já no
Brasil, a ampliação passou a ser expressiva a partir do ano de 2006 quando se percebeu aumento
de 50% dos casos novos em relação ao ano de 1996. Desde então, com o desenvolvimento da
expectativa de vida mundial esses números têm seguido tendência de crescimento (SANTOS;
ASSIS, 2011). Na China, por meio de um estudo de Coorte, foi identificado que pessoas com
60 anos ou mais diagnosticadas com HIV apresentam mais chances de progressão para aids
quando comparados com pessoas de idade entre 17 e 29 anos. Além disso, pessoas com
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aids de idade de 50 a 59 anos têm 1,6 vezes maior risco de morte quando comparados com
idades de 17 a 19 anos (JIANG et al., 2013). Na Flórida, a relação entre diagnóstico de aids e
idade avançada apresentando maior risco de morte também foi percebida por meio de uma
comparação de características demográficas de pessoas diagnosticadas com aids. Pessoas
com mais idade no momento do diagnóstico tiveram associação com menor sobrevida
(TREPKA et al., 2013). Estas evidências são corroboradas com outros estudos realizados
na África (NEGIN et al., 2011) e outro em três países:Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte (SMITH et al., 2010). Neste ultimo foi verificado alto risco de morte entre idosos com
diagnóstico tardio. No Brasil entre os anos de 2009 e 2015 foi observado uma alta proporção
de diagnóstico tardio de infecção pelo HIV entre pessoas com 60 anos e mais. Enquanto a
faixa etária de 18 a 24 anos representa 11,9% de diagnóstico tardio de infecção pelo HIV,
entre pessoas com 60 anos e mais a taxa supera os 38% (BRASIL, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os idosos representam o HIV/Aids como uma doença de pessoas homossexuais e como uma
doença do outro. Não adotam uma cultura prevencionista e se tornam vulneráveis a doença.
PALAVRAS-CHAVE
Psicologia Social. HIV. Aids. Idoso.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DIFUNDIDAS PELA MÍDIA SOBRE
O HPV
Maria lucia duarte pereira (universidade estadual do ceará, Fortaleza, CE, Brasil), maria ceci vale martins
(Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Edmundo josé morais rocha (Universidade Estadual do Ceará,
Fortaleza, CE, Brasil), luana ibiapina cordeiro (Universidade estadual do ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Carla Suellen
Pires Sousa (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Dafne Paiva Rodrigues (Universidade Estadual
do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), maria célia freitas (Universidde Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2085

INTRODUÇÃO
O papilomavírus humano (HPV) é o agente etiológico da infecção sexualmente transmissível
mais comum em todo o mundo. Estudo de meta-análise encontrou o HPV em 87% dos casos
em toda a população mundial.1 A infecção pelo vírus é transmitida principalmente por via
sexual, podendo acometer homens e mulheres afetando tanto a região genital quanto áreas
extragenitais. O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais frequente na população
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feminina (7,9%) e a terceira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil.2,3 A eficácia
da prevenção do HPV está diretamente relacionada com o grau de conhecimento da
população sobre a doença. Um estudo realizado com 538 usuários de unidades básicas de
saúde no estado de São Paulo revelou que pouco menos de 2/5 dos entrevistados referiram
ter ouvido falar sobre o HPV. Dentre as fontes de informações citadas, destaca-se a mídia
com 42%.4
OBJETIVOS
investigar as representações sociais sobre o HPV na mídia digital do Jornal o Povo, Diário do
Nordeste, Revista Veja e Revista Isto É.
MÉTODO
Estudo documental de caráter descritivo, tendo como base a teoria das representações
sociais (TRS). Essa teoria pode ser definida como o conhecimento socialmente elaborado
e partilhado com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade,
comum a um grupo social. Pode ser designada como saber do senso comum ou saber
natural.5 Os dados foram coletados no acervo dos jornais O Povo e Diário do Nordeste, e nas
revistas Veja e Isto É, disponibilizado por via de acesso em website, utilizando-se o qualificador
HPV, no período de 2012 a 2016. Como critério de inclusão foram selecionadas reportagens
que abordassem o HPV como agente causador de neoplasias. O corpus foi constituído por
41 reportagens e submetido a uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD) simples
por meio do software IRAMUTEQ versão 0.7. A CHD permite uma análise lexical do texto
analisado e oferece contextos (classes lexicais) caracterizados por um vocabulário específico
e pelos seus segmentos que compartilham desse vocabulário. Os segmentos de texto são
classificados em função dos seus respectivos vocabulários e o conjunto deles é repartido em
função da frequência das formas reduzidas. As diferentes classes geradas a partir da CHD
representam o contexto de sentido das palavras e podem apontar representações sociais ou
elementos sobre o objeto social estudado pela mídia digital.6
RESULTADOS
A CHD reteve 34 textos, 82,87% do total, e dividiu o corpus em 05 classes: classe 1 – infectividade
(23,5%), classe 2 – prevenção (26,8%), classe 3 – detecção precoce (15,9%), classe 4 – letalidade
(21,8%) e classe 5- Variação genética (12%). A classe 2 alerta para a importância da prevenção
por meio da vacina e do exame Papanicolau, o que se reveste de importância como medida
de grande alcance e impacto por se tratar de uma informação que contribui sensivelmente
para a prevenção de casos novos. A classe 1 chama atenção para a importância das medidas
educativas quanto a prática do sexo seguro. Uma característica destacada nas reportagens
em relação ao HPV é o potencial de infectividade, e transitoriedade, visto a sua dependência
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pela resposta imunológica do hospedeiro, podendo até apresentar uma taxa de regressão de
80% em 16 meses, inclusive nos casos de infecção por seus tipos oncogênicos. No entanto, o
seu caráter permanente além de se relacionar à imunossupressão, deve-se também ao tipo e
a carga viral. A classe 4 demonstra a preocupação quanto a morbimortalidade do câncer de
colo uterino. A classe 3 ressalta a importância da disponibilidade dos serviços de saúde para
a realização do diagnóstico precoce. Foi possível perceber com os depoimentos da classe
3, a relevância da detecção precoce e como o desempenho dos profissionais de saúde no
desenvolvimento de estratégias são fundamentais identificar as usuárias. Em contraponto,
a classe 5 associa a alterações de genes do sistema imune e de resposta inflamatória nos
homens com câncer de pênis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se, a partir das reportagens, uma ênfase na atenção à prevenção e ao diagnóstico
precoce da infecção pelo HPV, tendo em vista a associação com as neoplasias, em particular,
a do colo uterino. É fundamental a publicação de informações de programas e prevenções
na mídia, o que facilita o acesso da população em geral ao conhecimento sobre as formas de
prevenção para o HPV enfatizando alguns cuidados básicos como hábitos de higiene e uso
do preservativo em todas as relações sexuais.
PALAVRAS-CHAVE
HPV, Mídias digitais, Representações Sociais

CONHECIMENTOS APRENDIDOS E DISSEMINADOS POR
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM FRENTE
AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
Stéfany Nayara Petry Dal Vesco (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra
Padilha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1678

INTRODUÇÃO
As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são um problema de saúde pública comum
em todo o mundo, em ambos os sexos, e tornam os organismos mais vulneráveis a
outras doenças. Podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Sua
transmissão ocorre pelo contato com uma pessoa infectada por meio do contato sexual
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(anal, vaginal, oral), podendo ainda ser transmitida da mãe para a criança (na gestação,
parto e amamentação). O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida
e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, diagnóstico e o
tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS1. A mensuração do conhecimento
de uma pessoa sobre as IST é uma forma efetiva que pode colaborar para o desenvolvimento
de intervenções adequadas. A falta do conhecimento é considerada um indicador para
aquisição de uma IST, fato comprovado pelas teorias comportamentais que afirmam
que o conhecimento sobre um problema de saúde é um dos fatores determinantes
para a aquisição da doença2. A construção do conhecimento não está somente restrito
as questões informativas, mas envolve a percepção individual sobre o problema, ou
seja, a compreensão e capacidade de interpretação dessas informações. O poder do
conhecimento na atitude de comportamento depende das alternativas e perspectivas de
cada individuo e auxilia na promoção da educação em saúde3.
OBJETIVOS
Identificar o conhecimento adquirido e disseminado pelos estudantes de graduação em
enfermagem frente às Infecções Sexualmente Transmissíveis.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo exploratória descritiva, com
uso da história oral temática. A história oral surge como uma possibilidade de registrar
relatos, podendo ser eles, individuais ou coletivos em arquivos de áudio. Na enfermagem
a história oral temática surge nas narrativas como uma maneira de valorização e resgate da
memória dos sujeitos, sendo as entrevistas direcionadas a um caráter temático específico
para o estudo, sendo assim, faz-se possível registrar os relatos, vivências e as experiências
das pessoas4. Foram realizadas 40 entrevistas com estudantes das fases iniciais e finais
do curso de graduação em enfermagem de uma Universidade Federal do Sul do Brasil.
As entrevistas foram direcionadas através da aplicação de um roteiro de entrevista
semiestruturado que buscava abordar o conhecimento dos estudantes frente às Infecções
Sexualmente Transmissíveis e se esse conhecimento era suficiente para medidas de
autocuidado e disseminação de conhecimento nos campos de prática durante a graduação.
As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e, após aprovação obteve-se
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados
e chegou-se a 3 categorias. São elas: Conhecimentos adquiridos durante a graduação;
Medidas de autocuidado; Conhecimentos disseminados durante a graduação. Tratandose de pesquisa que envolve seres humanos, foram respeitados todos os preceitos éticos da
Resolução CNS n° 466/2012 assim como a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos de uma Universidade Federal do Sul do Brasil sob
número de CAAE 20602613.4.0000.0121.
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RESULTADOS
Em relação aos conhecimentos adquiridos durante a graduação, os estudantes consideram
ser um ambiente importante para discussão sobre a temática, trazem também, que esse
conhecimento auxilia nas medidas de autocuidado. As informações repassadas em sala de aula,
esclarecem dúvidas, educam e instigam o estudantes a conhecer as infecções sexualmente
transmissíveis. As medidas de autocuidado adotadas pelos estudantes são direcionadas ao
uso do preservativo e exames sorológicos antes de iniciarem relacionamentos potencialmente
duradouros. Na categoria disseminação de conhecimentos, obtivemos respostas apenas dos
estudantes de fases finais, para compreender como o curso de graduação em enfermagem se
desvelou como um impulsionador sobre essa temática. Nas falas dos estudantes encontramos
que a propagação de informações está atrelada em maior amplitude no âmbito da atenção
primária de saúde. É percebido que na atenção básica existem maiores possibilidade de ações
voltadas para a prevenção e promoção da saúde sexual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições de Ensino Superior em Enfermagem, com relação à educação sobre a
temática, não apenas contribuirão na construção de conhecimentos, onde os estudantes
futuros enfermeiros poderão orientar sobre uma vida saudável e contribuirão na promoção
da saúde, como também serão importantes para a prevenção dos contágios entre os
estudantes e através da propagação de informações também irão influenciar na prevenção
da sociedade.
REFERÊNCIAS
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DISCUSSÃO GRUPAL COM PROFISSIONAIS E GESTORES
PARA UMA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM HIV
Daniela Dal Forno Kinalski (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Raquel Einloft Kleinubing (UFSM, Santa Maria, RS,
Brasil), Stela Maris Mello Padoin (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Tatsch Neves (UFSM, Santa Maria, RS,
Brasil), Cristiane Cardoso Paula (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1267

INTRODUÇÃO
As crianças vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou com a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (aids) exigem demandas de acompanhamento em saúde além
do habitual, devido às especificidades de sua condição sorológica. Dentre as demandas,
destaca-se o acompanhamento permanente de saúde e a dependência de tecnologia
medicamentosa. No entanto, a deficiência de acesso aos serviços de Atenção Primária
à Saúde (APS) resulta na afiliação aos serviços especializados. Recomenda-se que esses
serviços especializados contem com os serviços de APS, visando a qualidade da atenção à
saúde, preferencialmente sob coordenação da APS. Neste sentido a efetivação de uma Rede
de Atenção à Saúde (RAS) pretende a integração entre os serviços, coerente com a política
pública de saúde nacional.
OBJETIVOS
Discutir a constituição da RAS às crianças e adolescentes com HIV em um município do
interior do Rio Grande do Sul, Brasil.
MÉTODO
Estudo qualitativo, decorrente da etapa quantitativa do projeto matricial “Avaliação da
atenção primária à saúde das crianças, adolescentes e gestantes com HIV”, que indicou, dentre
as estratégias potencializadoras de alto escore da APS, a necessidade de reestruturação
organizacional e articulação entre os serviços. A técnica de produção de dados foi Grupo
Focal (GF), com etapa de campo desenvolvida no período de Maio a Julho de 2015. Elencou
um município situado na região central do Estado do Rio Grande do Sul, no qual acessou três
campos: a rede pública de APS do município (18 Unidades Básicas de Saúde e 13 Estratégias
de Saúde da Família), o serviço federal de assistência terciária especializada no atendimento
de crianças e adolescentes com HIV, localizado no ambulatório de pediatria do Hospital
Universitário e o serviço municipal de assistência de atenção secundária especializada
(Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA). Os participantes foram profissionais desses
serviços que atenderam aos critérios de inclusão: ser profissional atuante no ambulatório
de pediatria do hospital universitário, da APS ou no CTA. Os critérios de exclusão foram:
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profissionais contratados que não pertencessem ao quadro efetivo do município ou aqueles
que estivessem em atestado de saúde ou afastamento do trabalho no período de produção
de dados desta pesquisa. Foram realizadas quatro sessões grupais com um total de 23
participantes. Foram conduzidas por uma moderadora (mestranda autora da pesquisa) e
duas observadoras participantes (auxiliares da pesquisa), operacionalizadas conforme
sete momentos-chave: abertura, apresentação, dinâmica de discussão participativa,
estabelecimento do setting, debate, síntese e encerramento. As sessões tiveram duração
de duas horas e foram audiogravadas. O banco de dados foi constituído pelas transcrições e
registros dos diários de campos, submetidos à análise de conteúdo. Projeto aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer 924.646/2014.
RESULTADOS
A discussão grupal com os profissionais acerca da perspectiva de uma rede de atenção à
saúde às crianças e adolescentes com HIV indicou que o modelo de atenção à esta população
no município estudado está centrado no serviço especializado, influenciado por aspectos
conceituais, estruturais e sociais. Os aspectos conceituais expressaram-se na cultura dos
usuários e profissionais, de que essas crianças e adolescentes precisam, majoritariamente, de
acompanhamento permanente de saúde em um serviço especializado e não questionam esta
centralização. Os aspectos estruturais relacionam-se à gestão, estrutura física e de pessoal.
Os aspectos sociais também influenciam a centralidade no serviço especializado, como o
estigma do próprio usuário em relação a sua condição de saúde, o preconceito e a ausência
de ética entre profissionais e a população estimula a resistência do usuário em revelar a sua
condição sorológica para o profissional. Diante da necessidade de reorganizar o modelo
de atenção fragmentado discutiram-se as atribuições de cada serviço no atendimento a
essa população. Pactuou-se como deve ser realizada a atenção centrada na necessidade
do usuário e compartilhada entre os pontos de atenção. Os profissionais debateram como
poderia se dar o caminho para promover a descentralização, reconhecendo-o como linha
de cuidado. Construiu-se um fluxo de atenção à saúde às crianças e adolescentes com
HIV, o qual, na percepção dos profissionais, fará com que os pontos se corresponsabilizem
pelo atendimento desta população. Foram definidos os nós (atribuições de cada ponto de
atenção) e a organização e logística de atendimento compartilhado entre os pontos da RAS. O
serviço especializado foi reconhecido como aquele que presta diagnóstico, aconselhamento,
avaliação e tratamento, além do seguimento de populações mais vulneráveis. Os serviços
de APS como responsáveis pelo acolhimento, prevenção e promoção, os quais devem ser
estruturados para papel da APS de coordenadora do cuidado, porta preferencial de acesso.
Os profissionais indicaram que o atendimento nos pontos seria organizado de acordo com
a idade, com a estratificação de risco como uma estratégia para o cuidado compartilhado.
Foi discutida a pactuação de ações necessárias à efetivação da RAS: as transferências dos
usuários entre os pontos, contato telefônico para promover a coordenação do cuidado,
registro, busca ativa e monitoramento, e profissional de referência nos serviços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desse estudo apontam perspectivas de mudança para a constituição da RAS de
crianças e adolescentes com HIV em uma cidade no interior do RS. As discussões proporcionaram
o entendimento de que essa população vem recebendo a sua atenção à saúde com base em
um modelo fragmentado com predomínio de ações curativas, centradas no enfrentamento e
controle da epidemia, no atendimento clínico e em consultas especializadas. Na tentativa de
reorganizar esse modelo, a organização da linha de cuidado e a criação do fluxo de atenção
à saúde das crianças e adolescentes com HIV é a chave para promover uma atenção à saúde
de qualidade a essa população. É necessário investimento dos órgãos envolvidos para
disponibilizar recursos para exeqüibilidade do fluxo, para além da clínica tradicional.
PALAVRAS-CHAVE
Redes de Atenção. Saúde da Criança. Saúde do Adolescente. HIV.

FATORES QUE LEVAM A PESSOA COM TUBERCULOSE A MANTER
O TRATAMENTO EM UM MUNICÍPIO PRIORITÁRIO NO CONTROLE
DA TUBERCULOSE EM SANTA CATARINA
Sabrina da Silva de Souza (UFSC, São José, SC, Brasil)

ID: 2408

INTRODUÇÃO
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável demonstram a escala e a ambição da
nova Agenda universal para o mundo. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio e buscam concretizar os direitos humanos de todos, são
integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a
econômica, a social e a ambiental. Em seu objetivo 3 prevê Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades, como o componente da saúde, entre
os compromissos do objetivo 3 está, até 2030, acabar com as epidemias da tuberculose
e outras doenças transmissíveis. Para promover a saúde física e mental e o bem-estar, e
para aumentar a expectativa de vida para todos, temos de alcançar a cobertura universal
de saúde e acesso a cuidados de saúde de qualidade sendo então necessário acelerar o
ritmo dos progressos realizados na luta contra a tuberculose e outras doenças e epidemias
transmissíveis, incluindo a abordagem em relação à crescente resistência antimicrobiana
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e o problema das doenças negligenciadas que afetam os países em desenvolvimento.
Neste ínterim a tuberculose (TB) é um importante problema de Saúde Pública por sua
magnitude, transcendência e vulnerabilidade,1 é a causa mais comum de mortes - em todo
o mundo - por doenças com um único agente infeccioso.2 O Brasil, faz parte do grupo de
países que concentra 84% da carga mundial da doença, apesar dos avanços no tratamento
quimioterápico e de técnicas diagnósticas mais eficientes, a TB permanece como uma
das principais causas de morbimortalidade no mundo, considerada como um importante
problema de saúde pública mundial 5. Em 2014, durante a Assembléia Mundial de Saúde, na
Organização Mundial de Saúde, foi aprovada a Nova estratégia global para enfrentamento
da tuberculose, com a visão de um mundo livre da tuberculose até 2035 2.Há vários fatores
relacionados à dificuldade para o sucesso do tratamento de TB, tais como: consumo
abusivo de álcool, desemprego, baixa escolaridade, abandono em tratamento anterior,
efeitos colaterais das medicações, tratamento prolongado, falta de vínculo entre usuários e
profissionais de saúde 6.Sendo assim, uma avaliação precisa da adesão é fundamental para
um adequado planejamento do tratamento e controle da doença.
OBJETIVOS
Compreender os fatores que levam a pessoa com tuberculose a manter o tratamento em um
município prioritário no controle da tuberculose em Santa Catarina.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida em um serviço de tuberculose de um
município prioritário no controle desta doença no extremo Sul de Santa Catarina. Fizeram
parte do estudo 39 pessoas que estavam em tratamento para tuberculose. A coleta de dados
ocorreu no período de janeiro a dezembro de 2017. Os critérios de incluso foram: idade acima
de 18 anos; ter capacidade de se comunicar, avaliada subjetivamente pelo pesquisador;
estar em tratamento nos referidos serviços no ano de 2017. A coleta de dados foi realizada
partir de entrevistas semi-estruturadas com sete questões abertas. O número mínimo de
participantes para obtenção dos dados qualitativos foi definido pela saturação teórica dos
dados. Os registros dessas informações foram efetuados através de gravação em aparelho
eletrônico com a devida autorização dos usuários entrevistados e posterior transcrição
das entrevistas. A análise foi a de conteúdo desenvolvida a partir das seguintes etapas: a)
leitura flutuante do material coletado, fase inicial de contato e assimilação das primeiras
impressões dos textos; b) constituição do corpus de análise, realizada pela organização
do material e delimitação do número de textos a serem trabalhados; c) levantamento de
núcleos de sentido (temas); d) agregação dos dados em categorias; e) análise do corpus. A
partir da exploração do material serão realizados o levantamento dos temas abordados e a
agregação dos mesmos em três categorias.7 A inclusão dos sujeitos no estudo obedeceu a
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Resolução nº 196/96 CNS/MS. O projeto foi aprovado em 15 de setembro pelo Comitê de
Ética da instituição hospitalar e pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina, sob o protocolo número 1.249.257.
RESULTADOS
Os fatores que levam as pessoas com tuberculose a não abandonarem o tratamento em
um município prioritário são apresentados em três categorias: Fatores do âmbito pessoal,
Fatores de âmbito da doença e Fatores de âmbito do serviço de saúde. Fatores do âmbito
pessoal: A idade média foi de 25 a 50 anos, recebem em média um salário mínimo e meio,
desenvolvem trabalho remunerado, tomam em média quatro comprimidos por dia,
em relação ao sexo a predomina o masculino, com predomínio da raça branca, solteiros,
sabem ler, possuem religião e a freqüentam, contam com o apoio da família no tratamento.
Apontam algumas dificuldades que precisam enfrentar em virtude da tuberculose. . Fatores
de âmbito da doença: Com relação ao tabagismo a maioria fuma ou já fumou no que tange
ao uso de drogas ilícitas a maioria nunca usou, usam bebida alcoólica de uma a duas vezes
na semana, não encontram dificuldade em tomar o medicamento tampouco para continuar
o tratamento, apesar de apresentarem efeitos colaterais, nunca deixaram de tomar a
medicação, acreditam que a medicação ajuda a melhorar a doença, mantém a tomada
de medicamentos mesmo sentindo-se melhor, não mantém a doença em segredo e não
acreditam que ocorram conseqüências negativas se outros descobrirem sua doença. Fatores
de âmbito do serviço de saúde: não encontram dificuldade em marcar consulta médica,
confiam no que o profissional de saúde orienta e estão satisfeitos com o tratamento
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pessoas em tratamento para tuberculose que tem apoio familiar e dos serviços de saúde,
não tendo dificuldades de acesso ao serviço, que não usam drogas tem mais chances de não
abandonar o tratamento da tuberculose. O cumprimento dos objetivos do milênio ao trabalhar
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental
convergem com os achados da pesquisa ao permitir que as pessoas com tuberculose e suas
família tenham uma vida saudável através da promoção a saúde física e mental e o bem-estar
tendo cobertura universal de saúde e acesso a cuidados de saúde de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE
Adesão; Tuberculose; Enfermagem
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O OLHAR DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SOBRE
PREVENÇÃO DA EPIDEMIA DA AIDS EM FLORIANÓPOLIS, SC,
BRASIL (1986-2006)
Mariana Vieira Villarinho (Secretaria de Estado da Administração, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra Padilha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1663

INTRODUÇÃO
O HIV/aids é considerado um fenômeno social, uma vez que é impactante nas relações
entre as pessoas e abrange aspectos relacionados a ética, religião, sexualidade, drogas
e a própria moralidade conjugal. A partir do empreendimento de políticas públicas e
financiamentos, os avanços tecnológicos e de pesquisas iniciaram uma busca incessante ao
conhecimento sobre a doença, bem como de estratégias de prevenção para conter e evitar
o processo epidêmico.1 O Estado de Santa Catarina/SC, como em todo o território nacional
se inseriu neste ativismo, na busca por soluções ao processo epidêmico do HIV/aids.O
primeiro caso de aids no estado foi notificado no ano de 1984, e na capital, Florianópolis,
em 1986.2 Com a ocorrência dos primeiros casos de aids, o Hospital Nereu Ramos/HNR,
instituição referência em doenças infectocontagiosas de SC, localizado no município
de Florianópolis, passou a estruturar-se reservando leitos de internação e criando um
ambulatório para o acompanhamento dos casos da doenças que se multiplicavam. Além
da estrutura física, os profissionais de saúde da instituição passaram a se instrumentalizar
a fim de assistir tanto os pacientes hospitalizados, com complicações, quanto para acolher
os casos suspeitos, familiares, e a própria população que buscava informações sobre a
epidemia.3 Ao nos remetermos a história da epidemia da aids, podemos observar que
muitos foram os seus desdobramentos, no que diz respeito aos padrões epidemiológicos,
as repercussões psicossociais, ao tratamento e sobretudo aos aspectos relacionados a
prevenção da doença. É deste modo, que buscamos compreender uma parte da história
relacionada a evolução da aids que os trabalhadores da saúde vivenciaram no cuidado
às pessoas com a doença internadas no HNR, sobretudo no que diz respeito ao olhar dos
profissionais com relação a prevenção da aids ao longo da epidemia.
OBJETIVOS
Conhecer como os trabalhadores da saúde de um hospital referência em doenças
infectocontagiosas percebem a prevenção da epidemia da aids, no período de 1986 à
2006.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa sócio histórica com abordagem qualitativa, em que se utilizou
a História Oral para a coleta de dados. A coleta de dados ocorreu no período de março a
outubro de 2011, por meio de entrevistas semi-estruturadas com 23 trabalhadores da saúde
que vivenciaram, direta ou indiretamente, o cuidado às pessoas com HIV/aids internadas no
HNR, no período de 1986 à 2006. A opção de (re)construir a história deste período, deve-se ao
primeiro caso notificado de aids no município de Florianópolis no ano de 1986. E, o recorte
final de 2006, justifica-se ao fechamento do ambulatório de DST/aids de Florianópolis, em
virtude da descentralização do serviço de aids no município. Após o processo de coleta
de dados, procurou-se identificar estruturas de relevância e realizar o re-agrupamento por
temas, conforme a análise de Conteúdo de Bardin, na qual emergiram duas categorias:
- Necessidade de estratégias de prevenção e o - Não uso do preservativo. A Pesquisa foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Santa Catarina e aprovada, mediante o Parecer n°920/10. Para garantir o anonimato, os
sujeitos foram identificados por letras referentes as categorias profissionais e por números,
no intuito de seguir a ordem cronologica que aturam no HNR.
RESULTADOS
Na categoria necessidade de estratégias de prevenção há de se ressaltar a preocupação dos
trabalhadores da saúde do HNR com relação a prevenção da aids junto à população ao longo
da epidemia. Posteriormente, tais ações de prevenção foram sendo esquecidas pelo governo,
militantes, até mesmo pelos próprios trabalhadores da saúde, que mais que assistir, cuidar,
tinham o compromisso e a responsabilidade de educar, prevenir. Fato que merece atenção,
pois a partir do momento que a categoria de transmissão sexual passou a ser considerada
a principal forma de transmissão do HIV, o perfil da epidemia mudou, e nesta perspectiva,
fez-se certo e necessário investir em estratégias de prevenção planejadas e contínuas que
alcançasse todos, independente da opção sexual. Na temática aids, todos sãos vulneráveis,
não há mais grupo de risco e sim comportamento de risco e o que vai determinar a chance
deste ou daquele de se infectar serão seus comportamentos, atitudes, estratégias de
prevenção face a epidemia. Contatou-se também que a percepção dos trabalhadores da
saúde acerca da prevenção da aids ao longo da epidemia, esteve na agravante conduta
de algumas pessoas pelo não uso do preservativo nas relações sexuais. Tal banalização
ao uso, associou-se ao caráter crônico da aids, a partir do tratamento antirretroviral, que
por sua vez aumentou a sobrevida da pessoa com o vírus, e ao fato de alguns indivíduos,
sobretudo os jovens, não terem vivenciado o estigma e discriminação em relação a aids do
início da epidemia.4 Ademais, do ponto de vista dos trabalhadores da saúde, o não uso do
preservativo pela população, associou-se também a cultura machista, aos sentimentos de
invulnerabilidade, assim como ao fato do sexo estar vinculado ao prazer, paixão, atração
física, sentimentos estes envolventes que repercutiram na prática sexual desprotegida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que a prevenção do HIV/aids envolveu todo um processo de orientação,
politização e esclarecimento, tanto pelos profissionais de saúde, como pela população
acometida e população em geral. Os profissionais de saúde, como seres únicos que também
apresentam posturas, valores e vivências diferenciadas, tentaram dentro da realidade
apresentada indicar, orientar e efetivar os cuidados de saúde de acordo com a realidade
epidemiológica da época.
PALAVRAS-CHAVE
AIDS, Prevenção e controle, Profissionais de saúde, História da Saúde; Enfermagem.

OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA NA INVESTIGAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS GRUPAIS RELACIONADOS
AO AUTOCUIDADO E HANSENÍASE
Danielle Christine Moura dos Santos (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Raphaela Delmondes
do Nascimento (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Marize Conceição Ventin (Universidade de
Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Stephanie Steremberg Pires Azevedo (Universidade de Pernambuco, Recife,
PE, Brasil), Niedja Madelon Nascimento Souza (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Marielle de
lima Belmonte (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Maria Georgia Torres Alves (Universidade de
Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Geoclebson da Silva Pereira (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2250

INTRODUÇÃO
Os grupos de apoio ao autocuidado em hanseníase (GAC) são fundamentais na prevenção de
incapacidades, como também a problematização de ações relacionadas à qualidade de vida,
que envolvem, por exemplo, aspectos emocionais e a participação social. Em Pernambuco,
existem atualmente sete GACs em atividade, realizados em unidades de referência para o
tratamento da doença. A implantação de GACs é uma das estratégias da Política Nacional de
Atenção Integral à Pessoa com Hanseníase, e analisar as experiências que vêm ocorrendo,
podem contribuir para a discussão e reorganização de processos de trabalho. Objetivo:
Analisar os indicadores do processo grupal dos GACs em Hanseníase.
OBJETIVOS
Analisar os indicadores do processo grupal dos GACs em Hanseníase.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo. Realizado em 07 unidades de saúde de referência para
o tratamento da hanseníase em Pernambuco, e que possuíam GACS em funcionamento há
mais de um ano. Participaram do estudo os Profissionais da área de saúde que coordenam
os grupos de autocuidado em hanseníase (enfermeiro, terapeuta ocupacional, médico e
fisioterapeuta) e os participantes dos grupos (média de 10 a 15 participantes por grupo). Os
dados foram coletados através da observação sistemática. A observação ocorreu nos dias
de reunião dos grupos de autocuidado, que ocorriam quinzenalmente ou mensalmente.
Ocorreram a observação de no mínimo 05 reuniões de cada grupo, no período de março
a dezembro de 2017. O roteiro da observação foi fundamentado nos indicadores do
processo grupal desenvolvidos por Pichon Rivière, que possibilita a análise das formas de
interação que são geradas no grupo e revelam vivências sociais internalizadas.
Os indicadores utilizados foram: afiliação/pertença, comunicação, cooperação, tele,
aprendizagem e pertinência. Os dados foram registrados em diários de campo, onde após
a leitura inicial, foram categorizados em um quadro apresentando os indicadores de Pichon
Riviére, e assim analisados por meio da análise de conteúdo. O estudo foi submetido a
Plataforma Brasil e aprovado por comitê de ética.
RESULTADOS
A observação ocorreu nos dias das reuniões dos grupos, no período pré-reunião (ou
seja, no momento da chegada dos participantes ao local, a interação entre eles, a
receptividade dos coordenadores); período da reunião (foram observadas as atividades
realizadas e interação entre os participantes); e o período pós-reunião (as conversas, as
demandas que surgiam individualmente para os coordenadores, a interação entre os
participantes). Em cada reunião existiam dois pesquisadores que utilizavam o roteiro
para as observações e os registros no diário de campo.
A observação permitiu analisar o desenvolvimento do processo grupal, considerando os
indicadores propostos pelo o autor de referência. Assim, quanto ao indicador “Tarefa”,
destaca-se que os encontros realizados pelos grupos eram periódicos, e os participantes
tinham a compreensão da tarefa estabelecida.
Eles têm como característica comum: a troca de experiencias, esclarecimentos de dúvidas,
prática de exercícios para a prevenção de incapacidades e atividades sócio-culturais. A
“afiliação e pertença” diz sobre o grau de identificação dos membros do grupo entre
si e com a tarefa. Destaca-se que em 04 GACs há assiduidade dos seus participantes,
entretanto em 03 GACs há um número expressivo de faltas dos participantes. Existe bom
relacionamento entre os membros, demonstrado por meio do respeito entre escuta e
falas durante as atividades, ao acolhimento entre eles, e entre eles e coordenadores.
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Há afinidade, confiança mútua e identificação presentes nos relatos das histórias de
vida. Há “cooperação” entre os presentes durante as atividades propostas, inclusive
quando há a presença de novos integrantes. A “comunicação” é fluida na maior parte
dos GACs, percebe-se entraves nos grupos onde a postura do coordenador é menos
dialógica, e quando a programação de atividades é repleta de palestras. Com relação
a “aprendizagem”, apenas 01 dos GAC tem o potencial de inovação e de se reinventar
diante das demandas novas que surgem nas reuniões, devido ao empoderamento e
liderança que os participantes demonstram.
Quanto a tele, que é a disposição de um indivíduo para trabalhar em grupo e relacionase ao clima grupal, nota-se que o clima grupal é influenciado diretamente pela
atuação dos coordenadores dos grupos. Quanto maior a utilização de estratégias
pronlematizadoras e dialógicas, melhor é a interação entre os participantes. Nos GACs
propõe-se a humanização do cuidado e uma relação entre a rede de saúde e os usuários
na perspectiva de uma atenção integral.
Os grupos são fundamentais para orientar o paciente como ele pode evitar e identificar
possíveis agravos com a realização de exercícios e a observação do seu corpo. A
vantagem de dividir experiências, socializar conhecimentos e lidar com problemas e
dificuldades pessoais, visando sua superação. Estes procuram estimular a formação da
consciência de riscos para a integridade física, a mudança de atitudes para a realização
do autocuidado e o fortalecimento da autonomia dos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste sentido, a observação sistemática possibilitou direcionar o olhar para a análise e
compreensão do desenvolvimento dos grupos. É uma técnica que permitiu coletar os
dados de modo organizado e com categorias pré-definidas para o registro das informações,
principalmente em pesquisas com múltiplos locais de coleta e com equipe composta
por diversos pesquisadores. Destaca-se no estudo, que à medida que se conhece e se
consegue identiﬁcar os principais indicadores presentes no processo grupal, contribui-se
para a análise do processo organizativo dos grupos, o que pode levar ao fortalecimento ou
reorganização das práticas estabelecidas.
PALAVRAS-CHAVE
Grupos; Autocuidado; Observação
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PERCEBENDO O ESTIGMA E PRECONCEITO NO VIVER COM HIV/
AIDS NA JUVENTUDE
Lucas Andreolli Bernardo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Veridiana Tavares
Costa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Geovana Pfleger (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Betina Hörner Schlindwein Meirelles (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2278

INTRODUÇÃO
Apesar dos avanços biológicos e sociais atrelados ao HIV/AIDS, esta condição ainda carrega a
marca social do estigma¹. Esta carga social, muitas vezes, é relatada pelos adultos jovens com
HIV/aids como uma situação envolta de discriminação e preconceito². Isto demonstra que o
medo, o preconceito e o estigma que foram colocados no início da epidemia, nos anos 80, ainda
se fazem presentes na sociedade visto que se constata indivíduos que demonstram preconceito,
ignorância e menosprezam as pessoas que vivem com HIV/aids³. Mesmo com o avanço do
tratamento para HIV/aids, os estereótipos negativos e o preconceito são fatores que contribuem
para o isolamento, a solidão e a exclusão social das pessoas que vivem com HIV/aids4. Frente a
isto, muitas pessoas preferem não revelar o seu diagnóstico, por receio de experienciarem tais
situações³. A falta de informação a respeito do que é viver com HIV/aids e o estigma que marca
esta condição, ainda não foi superado, concretizando-se em um importante desafio para pessoas
que vivem com HIV/aids, familiares e profissionais de saúde. Quanto mais diálogos houver sobre
o assunto, maior será a probabilidade de fragilizar esta marca social2,3.
OBJETIVOS
Compreender o estigma e o preconceito vivenciado por adultos jovens com HIV/aids
atendidos em um serviço especializado de um município catarinense.
MÉTODO
O estudo é um recorte dos dados de uma tese de doutorado que foi realizada por meio de uma
pesquisa de métodos mistos vinculada ao macroprojeto“Adesão ao tratamento antirretroviral
de adultos jovens com HIV/aids de município prioritários do sul do Brasil” financiado pelo
edital Universal/MCTI/CNPq/14/2014. O delineamento qualitativo desta pesquisa foi uma
Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). O cenário do estudo foi um serviço de assistência
especializada de um município catarinense. A coleta de dados ocorreu entre abril e setembro
de 2016. Os participantes foram selecionados por meio de amostragem teórica e de forma
intencional. Os critérios de participação foram: ter diagnóstico de HIV/aids, ter idade entre 15
e 24 anos, estar cadastrado no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos dos serviços
de assistência especializada, estar em uso da terapia antirretroviral há pelo menos 6 meses.
Foram excluídos do estudo, as gestantes e puérperas. O acesso aos participantes foi acordado
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previamente com os profissionais do serviço. Os adultos jovens que compareciam no serviço
para a realização de consultas médicas e para retirada mensal dos antirretrovirais, eram
direcionados por esses profissionais a uma conversa com a pesquisadora. Os interessados
eram informados acerca dos objetivos do estudo e convidados a participar. A amostragem
teórica foi constituída por dois grupos amostrais: o primeiro grupo amostral foi formado por
12 adultos jovens com HIV/aids que estavam em uso de terapia antirretroviral e o segundo
grupo amostral por nove profissionais do serviço (duas enfermeiras, quatro médicos, uma
farmacêutica, uma assistente social e uma psicóloga) e quatro familiares/mães, totalizando 25
participantes. Neste estudo, será apresentado parte dos dados do primeiro grupo amostral.
A pergunta norteadora das entrevistas desse primeiro grupo foi: Como é para você fazer o
tratamento para o HIV/aids? Diante deste questionamento, surgiram hipóteses, tais como: O
estigma social e o preconceito percebidos pelos adultos jovens constituem-se barreira para
adesão ao tratamento e são motivo para manter sigilo sobre seu diagnóstico do HIV/aids. Os
dados foram obtidos por meio de entrevistas intensivas que tiveram duração entre 20 min e
50 min. As entrevistas foram gravadas e transcritas e posteriormente, inseridas no software
NVIVO®, versão 10, para codificação e organização dos dados. Os dados foram analisados
por meio do método comparativo constante. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética
da Instituição e seguiu os preceitos éticos da Resolução Nº 466/2012.
RESULTADOS
Ao fazer uma reanálise dos dados do primeiro grupo amostral obteve-se a categoria:
“Vivendo com HIV/aids na juventude e percebendo o estigma e preconceito”. Foi destacado
pelos adultos jovens que os mesmos percebem a existência das marcas do estigma e do
preconceito ao viver com HIV/aids. Os participantes do estudo mencionaram que mantém
segredo sobre o seu diagnóstico por medo de vivenciarem de maneira mais próxima e
intensa, as marcas da discriminação social atreladas ao HIV/aids, principalmente, por parte
das pessoas mais próximas como familiares, companheiros ou companheiras, amigos e
colegas de trabalho. Destacaram que por momentos não tomam a medicação diariamente
por receio de que as pessoas associem o tratamento ao HIV e com isso, terão seu diagnóstico
revelado e serão discriminados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os adultos jovens percebem a existência do estigma social e do preconceito ao viver com HIV/
aids. Também associam o segredo do diagnóstico ao medo de serem expostos a estas situações
e diante disso, podem não seguir adequadamente seu tratamento, pelo risco de terem seu
diagnóstico revelado. A percepção dos adultos jovens que vivem com HIV/aids acerca do estigma
e preconceito, permite aos profissionais que atuam na gestão do cuidado dessa população
identificar aspectos que podem estar atrelados a não adesão ao tratamento. Com isso, acreditase que a equipe de saúde possa estabelecer ações de educação em saúde que promovam o
esclarecimento da sociedade acerca do que é viver com HIV/aids nos dias atuais, desmistificando
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estigmas passados e sensibilizando as pessoas de forma positiva, contribuindo para fragilizar
esta marca social que ainda permeia tão fortemente o viver de adultos jovens com HIV/aids.
REFERÊNCIAS
1. Moreira V, Bloc L, Rocha M. Significados da finitude no mundo vivido de pessoas com HIV/
AIDS: um estudo fenomenológico. Estud. Pesqui.psicol., 2012; 12(2): 554-71;
2. Costa VT. Adesão ao tratamento dos adultos jovens com HIV/aids em um serviço de
assistência especializada. Florianópolis. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Santa Catarina, 2016;
3. Firmino, BR. Trajetória de jovens adultos com HIV: memórias do ambiente escolar. [S.I.].
Cadernos de Educação. Dez. 2017; 16(33):3-27;
4. Araújo LF, Lobo CJC, Santos JVO, Sampaio AVC. Concepções Psicossociais Acerca do
Conhecimento Sobre a Aids das Pessoas Que Vivem com o HIV. [S.I.]. Rev. Col. Psic. Jul. 2017;
26(2):219-230.

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ACERCA DOS
CUIDADOS COM BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES DE UMA
UNIDADE DE ISOLAMENTO
Melissa Orlandi Honorio Locks (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mariana da Silva
Bernardo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Isabel Bernes Kuiava (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Jeane Silvestre Faria Wechi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1363

INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida na população geral traz consigo um incremento
significativo de doenças crônicas e, por conseguinte, um incremento nas buscas pelos
serviços de saúde, dentre eles o hospital (BRASIL, 2007). No entanto, o usuário ao se expor no
ambiente hospitalar, torna-se suscetível a desenvolver infecções por microorganismos que
se encontram neste ambiente (DUTRA et al. 2015). De acordo com a Portaria n.º 2.616 de 12
de maio de 1998, do Ministério da Saúde, a infecção hospitalar, no Brasil, é aquela adquirida
após a admissão do paciente no hospital, identificada durante a hospitalização ou após
a alta, estando esta relacionada à internação ou a procedimentos hospitalares. Ainda são
consideradas infecções hospitalares, aquelas manifestadas antes de 72 horas da internação
quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante
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este período (BRASIL, 1998). A adesão dos profissionais de saúde às precauções adequadas
é fundamental para prevenir a transmissão de bactérias multirresistentes aos pacientes e ao
ambiente hospitalar. Porém com o aumento do índice de pacientes colonizados e infectados
por bactérias multirresistentes e sendo este um problema de saúde pública em todo o
mundo, faz-se necessário realizar pesquisas que abordem o tema em questão.
OBJETIVOS
Esta pesquisa teve com objetivos identificar o conhecimento da equipe multiprofissional
em relação aos cuidados com pacientes com bactéria multirresistente .
MÉTODO
Este estudo caracteriza-se como qualitativo, descritivo-exploratória. A pesquisa foi realizada
em uma clínica de isolamento de um hospital escola entre dezembro de 2016 e janeiro de
2017 . Dos 25 profissionais e residentes da área da saúde que atuam na clínica em questão e
que foram convidados para participar da pesquisa, apenas 20 responderam ao questionário.
Como critérios de inclusão: estarem desenvolvendo atividades de assistência direta ao
paciente, durante a coleta de dados, independente do tempo de atuação na clínica. Como
critérios de exclusão: aqueles que encontravam-se afastados por férias ou licença para
tratamento de saúde durante a coleta. Para a coleta de dados, inicialmente os profissionais
da saúde e residentes foram abordados individualmente na própria clínica, para que a
pesquisadora pudesse explicar os objetivos do estudo e para realizar o convite para participar
da pesquisa. Com a aceitação, foi entregue ao participante o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido sendo assinado as duas vias, permanecendo uma cópia com o pesquisador e
outra com o sujeito do estudo. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado, contendo perguntas abertas e fechadas, através de um instrumento do Google
Drive®, pois permite a criação rápida e eficaz de questionários de pesquisas que podem ser
facilmente respondidas por qualquer pessoa que tenha acesso pela web. Os participantes
receberam um e-mail que possibilitou o acesso ao questionário. Os dados foram analisados
de acordo com Minayo (2014), sendo categorizados de forma a responder os objetivos do
estudo. Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados com código alfanumérico (P01 a P20). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos segundo a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sob o
parecer 1720879.
RESULTADOS
Participaram do estudo 20 profissionais, sendo 01 profissional e um residente de cada
profissão. Especificamente para a equipe de enfermagem, por se tratar da única profissão que
permanece atuando nos cuidados nas 24 horas junto ao paciente convidou-se profissionais
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dos 03 turnos de trabalho como forma de tornar a amostra e, por conseguinte as respostas
mais representativas. Excetua-se a medicina que se obteve apenas 01 questionário
devolvido. Sendo assim, apenas 20 responderam o questionário da pesquisa. As categorias
profissionais que participaram da pesquisa foram: enfermeiro, técnico em enfermagem,
médico, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista e nutricionista.
A equipe de enfermagem, na qual incluí o enfermeiro e técnico em enfermagem, constituiu
a principal categoria profissional do estudo por representar 40% do total dos sujeitos.
Sendo que 08 (40%) dos sujeitos atuam na instituição como residentes. Como resultado
identificou-se quatro categorias, a saber: Conhecimento dos profissionais acerca das
infecções relacionadas à assistência à saúde e das bactérias multirresistentes; Higienização
das mãos como principal cuidado da equipe de saúde; Principais desafios para o cuidado e;
Dificuldades e facilidades na assistência diária aos pacientes com bactéria multirresistente.
Os profissionais apontaram alguns desafios para o cuidado que interferem na rotina dos
mesmos que atuam diariamente em uma unidade de isolamento. A higienização das mãos foi
identificada como principal forma de precaução para diminuir o índice de infecção hospitalar.
Em relação aos cuidados com pacientes com bactéria multirresistentes, os profissionais da
unidade de isolamento revelaram importância significativa, já que são eles que estão na linha
de frente e que realizam esses cuidados. Foram evidenciados, também, obstáculos importantes
de gestão, como a insuficiência de EPI e a falta de estrutura física adequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método e a abordagem da pesquisa contribuíram para uma aproximação com os sujeitos,
dando a eles liberdade para que pudessem se expressar acerca do que foi questionado.
Sabemos que as bactérias multirresistentes são um problema de saúde pública, porém, tem
alto potencial de prevenção. E a partir desta pesquisa, foi possível fazer uma reflexão sobre os
cuidados que são realizados pelos profissionais, e analisar se são realmente eficientes ou não.
Os resultados deste estudo podem auxiliar nas estratégias de educação voltadas a equipe
de saúde, sobretudo aos profissionais recém-admitidos no setor, buscando padronizar as
rotinas em busca de um cuidado seguro.
PALAVRAS-CHAVE
Atitudes e Práticas em Saúde; Precaução; Infecção Hospitalar.
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REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS VIVENDO COM HIV E A BUSCA
ATRASADA POR DIAGNÓSTICO
Luana Carla Santana Ribeiro (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Imaculada
de Fátima Freitas (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1383

INTRODUÇÃO
O diagnóstico tardio da infecção pelo HIV é um dos principais entraves para o controle da
epidemia no Brasil e acarreta graves repercussões para as populações, destacando-se o
aumento da propagação da infecção, da morbimortalidade e a diminuição da qualidade de
vida de pessoas que vivem com HIV. O diagnóstico atrasado tem como substrato o contexto
social, material e imaginário da epidemia de aids, o que parece ainda afastar os usuários dos
serviços de uma busca efetiva para descobrir sua situação sorológica e aceitar o tratamento
em tempo oportuno. No decorrer de suas trajetórias de vida, as pessoas constroem
representações sobre o HIV que podem influenciar a sua busca por diagnóstico. A questão
do presente estudo diz respeito aos modos de pensar a infecção pelo HIV, relacionando-os
às características sociodemográficas de pessoas vivendo com HIV.
OBJETIVOS
Analisar representações construídas por pessoas vivendo com HIV sobre a infecção e sua
influência na busca atrasada por diagnóstico.
MÉTODO
Trata-se de recorte de uma pesquisa qualitativa, que compôs estudo de abordagem mista,
realizado com pessoas vivendo com HIV no Estado da Paraíba, localizado no Nordeste
brasileiro. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico a Teoria das Representações
Sociais, a partir da abordagem crítica proposta por Giami e Veil (1997). A amostra foi obtida
de forma intencional nos seis Serviços de Assistência Especializada do Estado, delimitada pela
técnica de saturação teórica e constituída por dezoito participantes. Foram considerados como
critérios de inclusão: pessoas com HIV acima de 18 anos de idade, em terapia antirretroviral,
que apresentaram diagnóstico tardio ou muito tardio, segundo dados coletados na fase
quantitativa da pesquisa, e que forneceram informação relativa a número de telefone fixo
ou celular e anuência para contato ulterior. O critério para classificação do diagnóstico em
tardio ou muito tardio foi a contagem de linfócitos T CD4+ no momento da descoberta da
infecção, correspondendo a LT-CD4 > = 200 células/mm3 e < 350 células/mm3 e LT-CD4 < 200
células/mm3, respectivamente. A coleta dos dados ocorreu em agosto de 2017, por meio de
entrevista aberta ou não estruturada. A saturação dos dados foi o critério para suspensão da
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coleta. Para a análise das entrevistas, foi utilizado o método da Análise Estrutural de Narração,
segundo Demazière e Dubar (1997), e o Software MAXQDA 12®, este com as funções principais
de organização dos textos e de codificação do material empírico. O estudo cumpriu as normas
da Resolução CNS nº. 466/2012 e foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
Todos os participantes (18) foram diagnosticados de forma tardia (16,7%) ou muito tardia
(83,3%); 50,0% se apresentaram como do gênero masculino e 50,0% do gênero feminino; 61,1%
estavam na fase adulta no momento do diagnóstico, na faixa etária de 25 a 49 anos; 77,8%
eram pardos; 50,0% eram casados ou em união estável; a maioria (66,7%) professava a religião
católica no momento da descoberta da infecção; 50,0% tinham 12 anos ou mais de estudo, em
contraponto aos 33,3% deles que possuíam baixa escolaridade, de 1 a 8 anos de estudo; 72,2%
declararam-se heterossexuais e a maior parte dos participantes (66,6%) adquiriu o HIV por meio
de relações sexuais com homens. A partir da análise das narrativas dos entrevistados, desvelaramse representações acerca do objeto HIV, que foram organizadas em representações originais e
periféricas, de acordo com a expressão de densidade e de importância para os participantes. A
análise das representações presentes nas narrativas dos participantes do estudo, considerando
suas características sociodemográficas supracitadas, mostrou que as representações originais da
aids de doença grave, incurável e fatal estão presentes nos percursos de vida dos entrevistados,
sem diferenças significativas entre eles. A representação da aids como morte certa e inevitável
destaca-se nas trajetórias de vida dos participantes por sua significativa densidade e importância,
revelando sua forte ancoragem no imaginário coletivo, independente de gênero, faixa etária,
escolaridade ou raça. A representação da aids como doença do outro, definido como pessoa
com múltiplos parceiros sexuais, também manifestou-se nas narrativas dos participantes
de forma homogênea. Entretanto, ressalta-se que, entre as mulheres, há uma tendência em
culpabilizar o parceiro pela transmissão do HIV, o que coloca em evidência aspectos relevantes
relativos ao gênero. Todos os entrevistados reconheceram a característica transmissível do HIV,
contudo, a representação da aids como doença contagiosa, com possibilidade de transmissão
pelo ar ou por meio de utensílios domésticos, que são do senso comum e errôneas, restringiu-se
a indivíduos com baixa escolaridade. Esses também se reportaram ao contágio pelo sangue e
contato sexual, mas os entrevistados que tinham nove anos de estudo ou mais representaram
sua transmissão exclusivamente por essas duas vias. A representação de risco para infectar-se
com HIV como inexistente, devido à confiança em parceiro fixo, marcou a trajetória de vida da
maioria das pessoas vivendo com HIV. No entanto, constatou-se que os solteiros negam menos
sua vulnerabilidade à infecção, quando comparados com as pessoas casadas, em união estável,
divorciadas ou viúvas. Estas representações contribuíram para a busca atrasada por diagnóstico,
ora devido à atitude de distanciamento das pessoas susceptíveis, ora por não perceberem ou
negarem os riscos aos quais estavam expostos no decorrer de suas trajetórias de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão das representações que contribuem para que as pessoas descubram
de forma tardia sua infecção pelo HIV é imperiosa no atual panorama da epidemia, para
que sejam planejadas e implementadas estratégias e políticas que visem o diagnóstico e
tratamento oportunos da infecção.
PALAVRAS-CHAVE
HIV. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Diagnóstico Tardio. Pesquisa qualitativa.

REPRESENTAÇÕES SOBRE SEXUALIDADE DE PESSOAS VIVENDO
COM HIV E O DIAGNÓSTICO ATRASADO DA INFECÇÃO
Luana Carla Santana Ribeiro (Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, PB, Brasil), Maria Imaculada de
Fátima Freitas (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2140

INTRODUÇÃO
O problema do HIV/aids, além de sua inscrição como fenômeno epidemiológico, biológico e
clínico, é um fenômeno psicossocial e cultural, inscrito na experiência social das comunidades,
multifacetado e permeado por subjetividades, representações e formações ideológicas
presentes no imaginário coletivo e nas introjeções psíquicas que os indivíduos têm e
constroem sobre os acontecimentos. Estes aspectos, particularmente aqueles relacionados às
representações da sexualidade, influenciam o percurso de pessoas acometidas desde o período
anterior ao diagnóstico até a descoberta da infecção e vivência do tratamento. As dificuldades
enfrentadas em suas trajetórias são variadas e se traduzem em atraso no diagnóstico da
infecção pelo HIV, o que, em si, é um grave problema de saúde coletiva. A questão do presente
estudo diz respeito às representações sobre sexualidade de pessoas vivendo com HIV, as quais
são centrais no seu modo de pensar e agir e influenciam sobremaneira as suas trajetórias de
vida, suas relações afetivossexuais e a busca por diagnóstico.
OBJETIVOS
Analisar representações construídas por pessoas vivendo com HIV sobre sexualidade e sua
influência na busca atrasada por diagnóstico.
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MÉTODO
Trata-se de recorte de uma pesquisa qualitativa, que compôs estudo de abordagem mista,
realizado com pessoas vivendo com HIV no Estado da Paraíba, localizado no Nordeste
brasileiro. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico a Teoria das Representações
Sociais, a partir da abordagem crítica proposta por Giami e Veil (1997). A amostra foi
obtida de forma intencional nos seis Serviços de Assistência Especializada do Estado,
delimitada pela técnica de saturação teórica e constituída por dezoito participantes. Foram
considerados como critérios de inclusão: pessoas com HIV acima de 18 anos de idade, em
terapia antirretroviral, que apresentaram diagnóstico tardio ou muito tardio, segundo dados
coletados na fase quantitativa da pesquisa, e que forneceram informação relativa a número
de telefone fixo ou celular e anuência para contato ulterior. O critério para classificação do
diagnóstico em tardio ou muito tardio foi a contagem de linfócitos T CD4+ no momento da
descoberta da infecção, correspondendo a LT-CD4 > = 200 células/mm3 e < 350 células/
mm3 e LT-CD4 < 200 células/mm3, respectivamente. A coleta dos dados ocorreu em agosto
de 2017, por meio de entrevista aberta ou não estruturada. A saturação dos dados foi o
critério para suspensão da coleta. Para a análise das entrevistas, foi utilizado o método da
Análise Estrutural de Narração, segundo Demazière e Dubar (1997), e o Software MAXQDA
12®, este com as funções principais de organização dos textos e de codificação do material
empírico. O estudo cumpriu as normas da Resolução CNS nº. 466/2012 e foi aprovado por
Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
As ideias, concepções, discursos e ações relacionadas à sexualidade constituem-se
em determinados contextos socioculturais e históricos em que vivem os sujeitos, que
apreendem e introjetam as representações da sexualidade. A interpretação das narrativas
dos entrevistados desvelou representações originais relacionadas à sexualidade de pessoas
vivendo com HIV, tais como: relação sexual é natural; é na adolescência que se inicia a vida
sexual; negação do risco para infecção de HIV. A representação de busca pelo prazer na
relação sexual, independente do risco de infecções permeia todas as demais, revela-se na
vivência da sexualidade e destaca-se pela forte ancoragem no imaginário social. Revelou-se
a representação central de que a prática de relações sexuais é natural e integra as diversas
fases de vida das pessoas. Derivada desta representação original, surgiu a representação
periférica de que o desejo sexual é um impulso natural e incontrolável que, por sua vez,
articula-se à representação também central da busca pelo prazer na relação sexual,
independente das consequências.
Desvela-se uma contradição entre a vivência livre da sexualidade nas suas várias formas
e a preocupação com infecções e doenças sexualmente transmissíveis, o que influencia a
não utilização do preservativo e, como consequência, ocorre a exposição à infecção pelo
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HIV, sem a consciência dessa vulnerabilidade. Emergiram também questões de gênero que
interferiram na decisão de praticar relações sexuais desprotegidas, mais especificamente,
referentes a comportamentos de masculinidade hegemônica. Evidenciou-se a representação
periférica do “machismo”, revelado na recusa dos homens em usar o preservativo, tanto
nas relações casuais, quanto nas relações com parceria fixa. Em relação à representação de
que a vida sexual deve necessariamente começar durante a adolescência, pode-se afirmar
que, desde o início de sua vida sexual, as mulheres vinculam a prática do sexo à vivência de
relações amorosas e, nos discursos dos homens, revela-se uma naturalização do sexo em sua
trajetória de vida, inclusive no começo da vida sexual.
O início cada vez mais precoce da vida sexual favorece a exposição ao HIV e a outras infecções
sexualmente transmissíveis, devido à imaturidade própria dos adolescentes, que trazem em
seu âmago o desejo por novas experiências sem pensar nas consequências e a construção
da autoidentidade. Soma-se a isto, a falta de diálogo com os pais sobre sexualidade e a
abordagem insuficiente da temática na escola e nos serviços de saúde. A representação
original de negação do risco para infecção de HIV ocupou a centralidade das trajetórias de
vida de pessoas vivendo com HIV.
O não reconhecimento da própria vulnerabilidade ao HIV está implicada em todas as
demais representações e influenciou sobremaneira a busca atrasada por diagnóstico, tendo
em vista que as pessoas se relacionaram sexualmente sem preservativo ao longo de sua
vida, expondo-se à infecção, mas não cogitaram realizar o rastreamento após estas relações
desprotegidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O complexo e imbricado sistema de representações originais e periféricas sobre a
sexualidade de pessoas vivendo com HIV permanecem intensamente arraigadas no
imaginário coletivo e possuem implicações para o diagnóstico tardio da infecção. Destarte,
faz-se necessário compreender estas representações, para que sejam delineadas e
implementadas estratégias de enfrentamento e políticas de saúde que visem o diagnóstico
e tratamento oportunos da infecção.
PALAVRAS-CHAVE
HIV. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Sexualidade. Diagnóstico Tardio.
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SAÚDE DAS MULHERES VIVENDO COM HIV: QUALIDADE DA
ATENÇÃO
Raquel Einloft Kleinubing (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Cristiane Cardoso de
Paula (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Tassiane Ferreira Langendorf (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Stela Maris de Mello Padoin (Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1488

INTRODUÇÃO
A redução da morbimortalidade materna e infantil devido à infecção pelo HIV depende de
ações de prevenção compartilhadas entre os Serviços de Assistência Especializada (SAE)
e de Atenção Primária à Saúde (APS). Para que isso seja possível, faz-se necessário superar
as barreiras de acesso aos serviços de APS, para sejam reconhecidos como porta de entrada
preferencial pelas mulheres com HIV. Além disso, há a necessidade de fortalecer a APS para
que atue como centro integrador dos serviços e de suas ações de promoção, prevenção e
reabilitação, com isso será possível ofertar uma atenção integral às mulheres vivendo com HIV.
OBJETIVOS
 Comparar, por meio da aplicação do instrumento o PCATool-ADULTO-BRASIL versão
reduzida, a qualidade da atenção à saúde das gestantes vivendo com HIV entre os
tipos de serviços, na experiência das usuárias;
 Desenvolver ações coletivas para promover o acesso de mulheres com HIV aos
serviços de saúde no município de Santa Maria/RS, Brasil.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa mista, com a primeira etapa quantitativa, com delineamento
transversal analítico; e a segunda etapa qualitativa, do tipo participante. A etapa quantitativa
da pesquisa foi realizada com 78 mulheres que utilizaram os serviços de APS do município
de Santa Maria entre os anos de 2012 a 2014, durante o período gestacional. Por meio do
instrumento Primary Care Assessment Tool (PCATool), versão adulto reduzida, os dados
foram coletados de abril a novembro de 2014, na rede de APS e nos Hospital Públicos deste
município. Os dados foram digitados no programa Epi Info versão 7.0, utilizando-se dupla
digitação independente. A análise dos dados foi realizada no Predictive Analytics SoftWare
(PASW) versão 18.0 for windows. A etapa qualitativa do estudo está sendo realizada com
mulheres com HIV que em algum momento do período gestacional foram atendidas nos
serviços públicos de APS e/ou especializado; com os profissionais de saúde dos serviços
especializados municipal e federal e de APS; e com os gestores. Foram realizadas entrevistas
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com 14 mulheres com HIV, entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017; e 45 horas
de observação participante nos serviços de saúde, no período de junho a agosto de 2017.
No 1º semestre de 2018 será realizado Grupo Focal com profissionais de saúde dos serviços
e gestores. Está sendo utilizada a análise de conteúdo do tipo temática para a produção
dos dados. Os aspectos éticos foram respeitados, previstos na Resolução 466/12 e os dados
foram coletados após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Santa Maria (CAAE: 26498113.0.0000.5346 parecer: 773483).
RESULTADOS
A aplicação do instrumento PCATool mostrou que, para as gestantes com HIV, a fonte
majoritária de atenção é a APS (74,35%). A análise conjunta dos atributos segundo o tipo de
serviço revelou que tanto a APS quanto o serviço especializado apresentaram escores gerais
insatisfatórios (<6,6), estando a APS mais próxima do valor considerado ideal. A análise de
conteúdo temática, correspondente à parte qualitativa da pesquisa, estruturou os temas
acessibilidade e utilização. Com relação à acessibilidade, os resultados apontaram que as
facilidades ou dificuldades englobam aspectos psicossociais, de tempo e geográficos, e
compreendem a relação entre profissionais e usuárias, presença de sigilo e preconceito, oferta
de orientações, tempo de espera para recebimento de cuidados e a distancia entre os serviços
e a moradia das participantes do estudo. Quanto à utilização dos serviços, esta pode dar-se a
partir da transferência, ou por iniciativa da própria mulher, que acessam tanto a APS quanto
os serviços especializados. Contudo, somente as demandas não específicas da infecção são
acompanhadas na APS. A utilização dos serviços origina-se a partir do diagnóstico da infecção
ou para o acompanhamento das necessidades de saúde, provenientes do HIV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontaram a necessidade de melhorias na APS, uma vez que as participantes,
mesmo considerando a APS como fonte regular da atenção, revelam as fragilidades
estruturais e de desempenho desses serviços. Para que se possa qualificar a atenção à
essa população, há a necessidade de continuidade de pesquisas que avaliem a qualidade
da atenção nos serviços de saúde, com vistas à implementação de melhorias. Além disso,
as mulheres com HIV percebem dificuldades e facilidades relacionadas à acessibilidade
e utilização dos serviços de saúde ao longo do período gravídico-puerperal. Isso revela a
urgência de se articular, à essa população, uma atenção à saúde em rede. Por fim, espera-se
que a interação entre os diferentes participantes promova o acesso de mulheres com HIV
aos serviços de saúde, a partir de uma construção compartilhada de ações.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção à Saúde. Acesso aos serviços de saúde. HIV. Saúde das Mulheres.
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REPRESENTAÇÕES E MEMÓRIAS PROFISSIONAIS DA AIDS POR
ENFERMEIRAS BRASILEIRAS
Rômulo Frutuoso Antunes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Hellen Pollyanna
Mantelo Cecilio (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Sergio Correa Marques
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Yndira Yta Machado (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antonio Marcos Tosoli Gomes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), Denize Cristina de Oliveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2176

INTRODUÇÃO
A epidemia da AIDS apresenta importância inquestionável para a saúde pública, haja vista
seus impactos epidemiológicos e nas relações sociais. As representações sociais acerca do
HIV/AIDS e de seus atingidos influenciam a atitude das pessoas e são, frequentemente,
marcadas pela discriminação.
OBJETIVOS
Descrever as memórias profissionais e as representações sociais das enfermeiras em relação
à epidemia da AIDS.
DESENVOLVIMENTO
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, orientado pela teoria de Representações
Sociais(1) e pelos pressupostos da memória social desenvolvidos por Sá(2-3). O grupo
estudado foi composto por 20 enfermeiras atuantes em hospitais e em unidades básicas
de saúde, em dois contextos epidemiológicos diferentes - Rio de Janeiro e Santa Catarina.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, cuja produção
discursiva foi analisada por meio da técnica de análise de conteúdo lexical, com o auxílio do
software ALCESTE (Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto).
Resultados
A caracterização sócio demográfica do grupo estudado demonstra, em relação à variável unidade
federativa de coleta de dados, observa-se distribuição equivalente, com 10 enfermeiras no Rio
de Janeiro e Santa Catarina(4); 6 (31,6%) eram da primeira geração, ou seja, atuaram com clientes
com HIV/AIDS na década de 1980, nos anos iniciais da epidemia, e 13 (68,4%) eram da segunda
geração, com a entrada no mercado de trabalho a partir de 1998 (uma entrevista foi descartada
por problemas de gravação). A idade dos sujeitos oscilou entre 25 e 53 anos, com média de 35,9
anos (dp 9,4). Pela análise de conteúdo lexical foram identificadas 1.636 unidades de contexto
elementares, distribuídas em seis categorias ou classes. A classe mais expressiva foi a classe 6,
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com 29,34% do corpus, correspondendo a memória das enfermeiras sobre a AIDS. Essa classe é
constituída pelas formas reduzidas com maior valor de qui-quadrado: era, lembro, epoca+, tinha+,
foi. As primeiras lembranças relacionadas à AIDS verbalizadas pelas enfermeiras fazem referência
a forma de infecção e, principalmente, a culpabilização dos sujeitos homossexuais, visto que não
havia, ainda, casos entre mulheres no Brasil. Os relatos referem: “Então, eu só ouvia dizer naquela
época que era uma doença, que geralmente pegava, era contraída... que era passada pelos
homossexuais. O que eu ouvia daquela época... naquela época eu não ouvia dizer que nenhuma
mulher tinha. Geralmente, eram homens e são as pequenas recordações que eu tenho”;“Isto tinha
muito preconceito e era a doença do homossexual, naquela época era considerada a doença do
gay, ele era o grupo de risco. Só que a gente depois começou a ver pessoas que, aparentemente,
não tinham nada a ver com o homossexualismo e aí a coisa foi tomando outro rumo”. No início
da epidemia, os homossexuais foram considerados os principais, e talvez únicos, culpados pela
disseminação da doença; isto porque nos Estados Unidos da América, disseminou-se a ideia que
a transmissão heterossexual era praticamente rara e improvável, como se os casos heterossexuais
na África não existissem(5). Este fato lançou sobre os homossexuais uma imensa carga de culpa,
o que acarretou estigma, preconceito, discriminação e se reflete, ainda, na violência sofrida
pelos homossexuais associada a sua orientação sexual. Os contextos semânticos indicam que as
memórias das enfermeiras sobre a AIDS estavam pautadas nas informações veiculadas pela mídia
e, posteriormente, à prática da enfermagem no ambiente profissional, como pode ser observado
nos seguintes relatos: “A lembrança mais antiga, eu acho que é da época daquele envolvimento
sobre o Cazuza, foi o que expôs mais a AIDS na mídia”; “Era a AIDS. Tinha até uma certa associação
com macacos, eu lembro disso. Depois veio o Cazuza, todo magro, e falaram na televisão que ele
tinha AIDS”; “Nós não éramos esclarecidas, cada um falava uma coisa diferente. Depois de, acho
que mais de dois anos, talvez em mil novecentos e noventa, a gente começou a ter consciência
do que que era a doença”. Os primeiros pacientes apareceram no Brasil em torno de 1982, em
meio a uma ausência total de conhecimento da doença e do tratamento, da mesma forma que
nos outros países onde o vírus se desenvolveu. Esses primeiros pacientes foram, na sua imensa
maioria, compostos por homens, o que reforça os depoimentos exemplificados. Após a segunda
metade dos anos 1990 as enfermeiras se encontraram em uma situação diferente marcada, de
um lado, pela presença de mulheres e de crianças entre as pessoas doentes e, de outro lado, pela
disponibilização dos tratamentos antirretrovirais a partir de 1996, o que impactou e levou a um
processo de mudança representacional da AIDS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo apresenta, a partir de duas perspectivas temporais, as representações dos
enfermeiros sobre a AIDS e as pessoas soropositivos, com destaque para as necessidades de
cuidado em cada período histórico. Além disso, vale destacar que o perfil epidemiológico
e as representações sofreram mudanças e, atualmente, não é possível restringir a AIDS ao
público masculino, uma vez que a síndrome tem atingido os diversos grupos sociais.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; hiv/aids; pesquisa qualitativa; saúde coletiva.
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Educação popular
e saúde

A HISTÓRIA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
E SAÚDE NA PERSPECTIVA DE MULHERES CUIDADORAS
DE UMA COMUNIDADE
Maria Amélia Mano (Grupo Hospitalar Conceição/Universidade Federal de Santa Maria/Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil), Julio Alberto Wong Un (Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Célia Sequeiros Silva (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Iracema Benevides (Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica , Belo Horizonte, MG, Brasil), Rosemery
Iannarelli (Associação Antroposófica Estrada Real, Matias Barbosa, MG, Brasil)

ID: 2045

INTRODUÇÃO
Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, em meio a Estrada Real, Matias Barbosa,
há uma profusão de personagens, em sua maioria mulheres, que exercem cuidados dentro
das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Com imensa legitimidade
na comunidade onde residem, essas mulheres, também com forte influência e liderança
comunitária, fazem com que esta cidade apareça na região como referência e busca de
cuidados.
Também a existência de um hospital antroposófico onde há formação de profissionais em
regime de especialização, chama a atenção para esse contexto. Com tantas particularidades
e riquezas, houve uma busca e, a partir de então, um grupo de pesquisadores apoiados
em metodologias participativas e história oral/narrativas inicia uma busca, em relatos,
de cuidadoras e de práticas. Ainda busca também, um fio condutor que explique essa
intensidade e diversidade. Tal ação também se faz para dar visibilidade a essas práticas e
sujeitos e ainda, fortalecer projetos comunitários de extrema relevância para a região como
o término da construção do hospital antroposófico e de uma fundação para cuidados
específicos aos mais necessitados.
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OBJETIVOS
O objetivo é tão somente entender de que modo as Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde se incorporaram de forma tão legítima na comunidade, que elementos históricos
podem justificar, que movimentos comunitários se fizeram. Ainda, é importante registrar
as práticas, as pessoas que as desenvolvem e as histórias de cada uma delas. Enquanto
busca, também se faz necessário escutar das pessoas o que elas gostariam de registrar. Essa
necessidade é extremamente exigente, admite mudanças de trajetória e foco, redimensiona
o trabalho que se legitima por ter esse caráter de diálogo e troca.
MÉTODO
O método utilizado é a história oral temática que conta com a roda de memória como
principal procedimento e estratégia de pesquisa. As rodas são organizadas pelas próprias
cuidadoras sendo consideradas um evento e uma oportunidade de encontro. Não há uma
condução específica sendo que cada lembrança dispara uma outra lembrança, uma se
apoia na outra e, juntas, fecham um círculo onde as memórias surgem espontaneamente
e de forma participativa. Ainda foram feitas entrevistas com algumas cuidadoras que
reuniam um conjunto de características relevantes: legitimidade, tempo de prática,
pioneirismo, liderança e o simples desejo de contar experiências, práticas, aprendizados e
cuidados. As rodas são filmadas e as entrevistas, gravadas e algumas, filmadas. Também é
feito o registro fotográfico de documentos, relatórios, cadernos de receitas, orações, fotos
de eventos e o que mais houver que possa ajudar a contar essa história de cuidado. Todas
as participantes auxiliam não só na organização do encontro, mas na seleção do material,
nas escolhas de outras participantes, nos caminhos de novas investigações e buscas.
A metodologia, como referido anteriormente é a história oral com técnicas de entrevista
e ainda, técnicas das metodologias participativas vide caminhadas no território e
linha do tempo. Autores como Ecléa Bosi, Paul Thompson, Carlo Gingzburg, Philippe
Ariés, Mary Del Priore, Walter Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin, Leonardo Boff, Carlos
Rodrigues Brandão, Paulo Freire, Victor Valla e Eymard Mourão Vasconcelos auxiliam no
entendimento e reflexões de realidades e contextos em que a história, a memória, o
cuidado, a espiritualidade e a saúde se encontram.
RESULTADOS
Os resultados ainda parciais apontam para a presença de um personagem que incentivou
e aglutinou essas práticas de cuidado em torno da religiosidade e espiritualidade e saúde.
Padre Antônio, franciscano, discípulo de Leonardo Boff e filiado à Teologia da Libertação
atingiu as regiões mais carentes da cidade e democratizou a igreja, interiorizando as
celebrações, incentivando reuniões e construções para festas e mobilizações coletivas:
as pastorais. Ao todo, fundou núcleos em 20 comunidades e, em cada uma delas, havia
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lideranças e pessoas dispostas a aprender sobre práticas as mais diversas. Essas pessoas
eram incentivadas a fazer formação e multiplicação via Universidade Federal de Viçosa,
muito especialmente. Com o tempo, os cuidados foram ampliando para fora dos limites
do estado e as mulheres viajavam longas jornadas para exercerem seus cuidados. Mais
importante que falar das práticas, tem sido relevante falar da história desse personagem
que tudo começou, Padre Antônio.
No campo, notou-se extrema necessidade de se entender a presença desse homem
que durante 35 anos atuou de forma esperançosa e militante. Nesse sentido, esse
elemento novo na história exige que a equipe redirecione seus esforços que antes,
eram orientados para a descrição e entendimento das práticas e das pessoas que as
exerciam. Com o aparecimento da história do Padre Antônio, notou-se que ele estava
muito vivo na memória, em continuidades e em muitas lutas da comunidade por espços
democráticos de cuidado e partilha. A comunidade em processo, em roda, redefiniu os
rumos do contar essa história ou, ainda, a comunidade conta a sua história e decide o
que deseja contar, o que deseja lembrar, o que deseja manter vivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma investigação de caráter dialógico e participativo que busca na palavra do sujeito, o
sentido, a importância, deve se adaptar e acatar o que os sujeitos definem como essencial.
Nesse caso, o que inicialmente era uma história de práticas de algumas lideranças, se
torna, por desejo de sujeitos participantes, também, uma história do Padre Antônio. As
rodas são encontros que se justificam não só como registro, mas como possibilidade de
resgate de sonhos, esperanças, partilha de projetos.
Nesse sentido, um hospital e, muito especialmente, uma fundação, sonho de Padre
Antônio, é construída tijolo a tijolo com festas e contribuições das 20 comunidades que o
Padre atuou. A intenção é publicizar esses registros, publicar um livro com o rico material
produzido, incentivando projetos de cuidados das cuidadoras e visibilizando essa história
de luta pela saúde, impregnada de espiritualidade, conscientização, participação e paixão.
PALAVRAS-CHAVE
Educação popular em saúde, espiritualidade em saúde, história oral, metodologia participativa,
memória, práticas integrativas e complementares em saúde
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CÍRCULOS DE CULTURA: ESPAÇO DE DIÁLOGO E REFLEXÃO SOBRE
AUTONOMIA PARA ENVELHECIMENTO ATIVO DO IDOSO RURAL
Celmira Lange (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, RS, Brasil), Denise Somavila Przylynski Castro
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Andressa Hoffmann Pinto (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Carla Weber Peters (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Marcos Aurélio de
Matos Lemões (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Gabriele Bester Hermes (Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Caroline de Leon Linck (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)
ID: 1980

INTRODUÇÃO
Considerando o envelhecimento populacional brasileiro, este estudo buscou encontrar
subsídios que pudessem favorecer a reflexão na preservação da autonomia para o
envelhecimento ativo e saudável junto a idosos residentes em área rural.
OBJETIVOS
Objetivo: compreender como os idosos promovem sua autonomia no envelhecimento ativo
e saudável, na área rural do município de Pelotas.
MÉTODO
pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem da pesquisa participativa, fundamentada
no Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire a partir dos Círculos de cultura. A pesquisa foi
liberada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Pelotas, sob Protocolo de número 1.552.551, CAAE: 56037416.9.0000.5317. O
TCLE foi disponibilizado em duas vias, sendo um assinado pelos idosos que participaram
da pesquisa e o outro pela pesquisadora. Ao total foram realizados sete Círculos de Cultura,
no período de julho a dezembro de 2016. Cada círculo de cultura teve uma duração média
de uma hora. A investigação se deu em três momentos dialéticos 1,2 atendendo os passos:
investigação dos temas geradores, codificação e descodificação e desvelamento crítico.
RESULTADOS
ao total participaram dos círculos de cultura, 17 idosos com idade entre 60-81 anos, sendo 13
mulheres. Em relação a escolaridade dos idosos, em anos aprovado na escola, variou de um a
seis anos. Apenas uma idosa não tinha o benefício da aposentadoria, porém nove continuavam
trabalhando na agricultura. Acerca de doenças com diagnóstico médico todos afirmaram ter, e a
hipertensão arterial foi relatada por 14 idosos, sendo que a média de doenças por idosos foi de
duas. Todos afirmaram realizar tratamento médico para as doenças relatadas, e ter o consumo
diária de medicações/dia entre 1-9, com média de 4 3.7med/dia/idoso. Sobre a participação de
grupos a maioria participava, seja na UBS ou grupos vinculados as comunidades religiosas. No
primeiro círculo de cultura, os temas geradores foram investigados a partir de algumas questões
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guias relacionadas a saúde, autonomia, facilidades e dificuldades para um envelhecimento
ativo. Os temas gerados pelos participantes foram listados com pincel atômico colorido em
um painel de papel pardo fixado na parede com letras grandes para que todos pudessem ler.
Nessa investigação dos temas geradores surgiram 22 temas relacionados a realidade cotidiana
dos idosos, com destaque à 14 facilidades e oito dificuldades. No segundo círculo de cultura
foram retomados os temas listados no encontro anterior, destacando as ideias comuns entre os
idosos organizando de modo a criar os temas centrais. Esse foram codificados e descodificados
nos seguintes temas: dores articulares (como uma dificuldade para o exercício da autonomia
no envelhecimento); alimentação saudável para cuidados com a saúde e um envelhecimento
saudável; a participação em grupos, em especial, dança sênior favorecendo a autonomia na
velhice; trabalho em equipe (o bom relacionamento da comunidade com a equipe de saúde
local favorece a autonomia, a participação comunitária nas diversas atividades locais , como o
conselho local de saúde, entre outras). O desvelamento crítico foi realizado ao longo dos demais
círculos de cultura e analisados a partir das experiências e vivências do cotidiano dos idosos. No
terceiro círculo de cultura realizou-se o desvelamento crítico, a partir da compreensão dos idosos
mediados pela pesquisadora, do tema dores articulares, dor nos membros superiores, focando
nos membros inferiores como uma limitação importante para o exercício da autonomia. No
quarto círculo de cultura realizou-se o desvelamento crítico do tema dança sênior, no quinto
círculo alimentação saudável pois, este era um desejo do grupo em aprofundar a discussão já
que os idosos estavam empenhados em adquirir e praticar hábitos saudáveis de alimentação.
No sexto encontro foi realizada a dinâmica “Descobrindo as Virtudes”, esta dinâmica conduziu
os participantes a uma reflexão e valorização das virtudes do ser humano. No sétimo círculo de
cultura realizou-se o desvelamento crítico do tema trabalho em equipe, participação comunitária,
a satisfação da comunidade com os profissionais da Estratégia Saúde da Família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
o Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, por meio dos Círculos de Cultura é um espaço de dialogo
e reflexão em que os idosos participantes puderam apontar as facilidades e as dificuldades para
a prática da autonomia no exercício da cidadania para um envelhecimento ativo e saudável na
área rural. Os temas investigados foram: dores articulares, como uma dificuldade; alimentação
saudável para cuidados com a saúde; participação no grupo de Dança Sênior; e o bom trabalho
com a equipe de saúde local. Portanto, o enfermeiro, enquanto promotor da saúde, necessita
considerar o entendimento dos idosos sobre a autonomia e o envelhecimento ativo e saudável
para planejamento e desenvolvimento de ações em saúde e práticas de enfermagem para
melhoria da qualidade de vida da população idosa. Pois, ao considerar o conhecimento do
idoso, o profissional estará envolvendo-o e estimulando-o a exercitar a autonomia e a sua
capacidade de decisão sobre a sua saúde. Portanto, percebe-se que estes idosos são ativos e
procuram desenvolver diferentes atividades, na promoção do envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Autonomia Pessoal, Idoso, Promoção da Saúde, População Rural, Envelhecimento Saudável.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA FAMILIARES DE PACIENTES
EM TRATAMENTO COM A DIÁLISE PERITONEAL SOBRE A
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Joyce Martins Arimatea Branco Tavares (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de Enfermagem,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Samanta Nascimento Cesário (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de
Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Frances Valéria Costa e Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/
Faculdade de Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Priscilla Valladares Broca (Universidade Federal do Rio de
Janeiro/Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ronilson Gonçalves Rocha (Universidade
do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Eric Rosa Pereira (Associação
Brasileira de Ensino Universitário/UNIABEU, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), George Roberto Ferreira (Semeando saúde/
Grupo Santa Celina, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2064

INTRODUÇÃO
Dentre as modalidades de terapia renal substitutiva a diálise peritoneal utiliza um filtro natural,
que é o peritônio, para remover as toxinas e o líquido em excesso do sangue dentro do próprio
corpo do paciente. Existem duas modalidades de diálise peritoneal: a diálise peritoneal
ambulatorial contínua e a diálise peritoneal automatizada. Para a realização da DP é necessário
que um cateter seja inserido por meio cirúrgico no abdome do paciente. Alguns critérios
são adotados aos pacientes, como: conhecimento do tratamento, técnica adequada para
realização do procedimento, troca de curativos do óstio de inserção, fixação correta do cateter
e a necessidade de um familiar ou cuidador que seja educado juntamente com o paciente
pelo enfermeiro para a realização do tratamento. Na realização da diálise peritoneal, um dos
primeiros passos e o que é considerado o mais importante é a higienização das mãos. Através
dela o paciente estará apto a realizar as trocas das bolsas, curativos e manusear o cateter. A
mesma deve ser realizada de acordo com os parâmetros da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária que visa à segurança do paciente e do método utilizado, refletindo em maior eficácia
para o tratamento.A higienização das mãos é uma técnica que envolve todo o processo da
diálise peritoneal, pois a mesma é utilizada desde o momento em que o material é preparado
até efetivamente a troca das bolsas. A realização da técnica de forma correta é eficaz para o
tratamento e para que não haja contaminação pelos microrganismos que estão presentes na
pele do paciente. Sua inadequação é um dos fatores de risco para o aumento de peritonites,
que é a principal complicação do tratamento e de outras infecções decorrentes da terapia.
OBJETIVOS
Descrever a forma como os familiares realizam a técnica de higienização das mãos para o
tratamento com a diálise peritoneal e verificar a ocorrência de mudança na forma de fazer a
higienização das mãos destes familiares para realização da diálise peritoneal após a utilização
de um vídeo explicativo.
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MÉTODO
Estudo do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como método a Pesquisa
Convergente-Assistencial. O estudo foi realizado em um Hospital Universitário Estadual
localizado no município do Rio de Janeiro, no setor de Nefrologia, na seção de diálise
peritoneal. Vale ressaltar que a pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição que serviu de cenário, obtendo parecer aprovado com número de protocolo:
2.138.707 e respeitou o preconizado na Resolução 466/12. Participaram do estudo 06
familiares que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que realizam
a terapia de diálise peritoneal do seu parente em domicílio. No primeiro momento foi
preenchido um roteiro de identificação para caracterizar os participantes da pesquisa; no
segundo momento realizou-se uma entrevista individual gravada utilizando um roteiro de
entrevistas semiestruturado, no terceiro momento foi realizada uma observação sistemática,
mediante a utilização de um roteiro de observação, que foi preenchido a medida em que o
participante demonstrava como higieniza as mãos em seu domicílio. Após a observação
sistemática foi fornecido pela pesquisadora um DVD contendo um vídeo sobre a técnica
de higienização das mãos preconizada pela terapia. Posteriormente, foi agendado com os
participantes retorno em um mês para a consulta de médica e de enfermagem, momento no
qual seria realizada a segunda observação sistemática após utilização do vídeo no domicílio.
RESULTADOS
O estudo evidenciou duas categorias: o processo de higienização das mãos para diálise
peritoneal antes da execução do vídeo educativo e a ocorrência de mudanças na técnica
de higienização das mãos após aplicação do vídeo educativo. Dos 06 participantes do
estudo, 02 executaram a higienização das mãos de forma correta de acordo com o vídeo
fornecido pela pesquisadora e como preconiza a terapia, o que pode ser explicado de
duas formas, os participantes podem não ter assistido ao vídeo ou podem ter assistido ao
vídeo e não terem assimilado o que assistiram. Analisando as observações sistemáticas
após o vídeo identificou-se que os participantes que realizam a terapia do seu parente por
um tempo prolongado adquirem segurança e realizam a higienização das mãos baseada
em um saber leigo. Eles percebem que com o tempo realizando a técnica da forma como
acham mais adequada não causam danos ao paciente e isso acaba tornando-se um hábito.
Sendo assim, Durante o processo de treinamento/capacitação o enfermeiro é o responsável
pelo ensinamento, por mostrar técnicas seguras, por construir um vínculo onde o familiar
responsável sinta-se seguro para expor seus medos, inseguranças e dúvidas mediante ao
que está sendo ensinado e vivenciado e o que se pode esperar futuramente. É um processo
em que é importante seguir etapas, pois a partir disso ele poderá entender que mudanças e
adaptações precisarão ser feitas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A higienização das mãos é e sempre será importante para os cuidados de saúde e embora
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seja uma tarefa difícil torná-la um hábito diário, é necessário que o enfermeiro como gestor
de cuidado e educador em saúde reforce e o torne um hábito cada vez mais forte e prático,
que seja agregado na rotina de pacientes e familiares juntamente com outros métodos. A
Pesquisa Convergente-Assistencial contribuiu para a obtenção de informações relevantes
acerca desse cuidado, sendo fundamental para a produção dos dados. O estudo alcançou
os objetivos propostos, com isso foi perceptível que para alguns participantes ainda exista
o medo em relação à execução da técnica de higienização das mãos de forma correta e
insegurança em saber que pode causar dano ao seu parente.
PALAVRAS-CHAVE
Diálise peritoneal; Educação permanente; Lavagem das mãos.

ITINERÁRIO DE PESQUISA – POTENCIALIDADE E LIMITES
Edilene Aparecida Araujo Edilene (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinopolis, MG, Brasil), Lidiani
Vanessa Silva (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Loziani Elci Alves (Universidade
Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Erica Paula Fernandes Nascimento (Universidade Federal de
São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil)

ID: 1812

INTRODUÇÃO
Os adolescentes e os jovens representam grupos vulneráveis para sofrer ou cometer
violências. A violência está presente no ambiente escolar e atinge professores, funcionários
e alunos, em diferentes faixas etárias. Pergunta-se: Quais as potencialidades e limites do
itinerário de pesquisa na educação e saúde?
OBJETIVOS
Identificar limites e potencialidades do uso o itinerário de pesquisa na educação em saúde
sobre violência direcionado a adolescentes.
MÉTODO
Este é um estudo descritivo, de abordagem qualitativa que utilizou o itinerário de pesquisa
como referencial teórico metodológico. O estudo foi realizado em duas escolas de ensino
médio e fundamental de Minas Gerais, que tinham como situação limite a violência presente
no âmbito escolar. O itinerário de pesquisa perpassa por três momentos dialéticos interligados:
Investigação temática e levantamento dos temas geradores; Codificação e descodificação;
Desvelamento crítico ou Problematização. Na investigação temática, busca-se a identificação
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de situações limite vivenciada pelos participantes. Ela dará origem aos temas geradores, que
serão codificados e descodificados por meio da problematização e contextualização existentes
no diálogo grupal.1 A coleta de dados se deu por meio dos círculos de cultura e observação
participante. O círculo da cultura é um espaço dinâmico de troca de conhecimentos direcionado
ao aprendizado derivado de processos reflexivos acerca do tema em foco. Tal tema, pertencente
ao cotidiano dos participantes e resulta de situações reais vivenciadas como problema e por
isso suscitam a necessidade de reflexão, codificação e reconhecimento. Em cada uma das
escolas foram realizados quatro círculos da cultura, que foram gravados, transcritos e analisados
posteriormente à luz da literatura pertinente e conforme os pressupostos teóricos1.
RESULTADOS
Na primeira escola estiveram presentes 12 participantes que frequentavam o nono ano do
ensino fundamental, com idades entre 14 e 17anos, sendo nove meninas e três meninos.
Na segunda escola participaram do estudo 55 adolescentes, sendo 15 meninos e 39
meninas com idades entre 14 e 16 anos que estudavam no 9° ano do ensino fundamental
e no primeiro e segundo anos do ensino médio. Em ambos os grupos, os alunos tinham
dificuldades para conceituar violência e não tinham solução para enfrentamento deste
problema. Eles citaram várias situações de violência que ocorriam no âmbito da escola, sendo
que eles desenvolviam o papel de agressores, vítimas e expectadores. Durante os encontros
foram realizadas as vivencias grupais: filme curta metragem “pedra, papel e tesoura”, mitos
e verdades sobre violência, escolha uma figura e comente sobre situação de violência que
tenha vivenciado. Elas auxiliaram na codificação e descodificação dos temas geradores. Além
disso, permitiram que os adolescentes se aproximassem afetivamente e construíssem um
conhecimento de forma compartilhada e conjunta, no qual todos puderam colaborar. Na
primeira escola, as discussões foram conduzidas com maior enfoque no bullying, enquanto
que na segunda, os alunos preferiram refletir sobre as diferentes formas de violência que
sofriam em seu cotidiano escolar. Esta foi uma das potencialidades do itinerário de pesquisa
que permite que os participantes escolham a temática que tem maior significado. Ao final
do processo de codificação/descodificação, os estudantes conseguiram descobrir formas de
enfrentamento possíveis para a violência. Tal descoberta foi tão significativa que, a partir das
reflexões, os estudantes decidiram partilhar com as pessoas que não puderam participar dos
círculos de cultura, os conhecimentos que haviam construído. Desta forma, os estudantes
da primeira escola escolheram a dramatização e, no intervalo das aulas apresentaram um
teatro enfocando o tema. Os participantes da segunda escola fizeram vários cartazes e
montaram um mural. No intervalo das aulas, eles conversavam com estudantes, professores
e funcionários sobre a violência escolar e construção da cultura de paz. Durante a aplicação
do itinerário de pesquisa encontramos como limitações a necessidade de dedicar um
período maior para aplicação da metodologia pois ela exige a ocorrência de mais de um
encontro grupal e persistência nas ações para se obter um resultado, o moderador precisa
ter preparo para a condução das discussões grupais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O itinerário de pesquisa teve várias potencialidades na educação em saúde sobre violência
direcionado a adolescentes. Ele permite aproximação entre adolescentes e moderador, a
exposição de problemas cotidianos relacionados à temática e a partir disto a busca por
soluções contextualizas e possíveis de serem implementadas. Isto é, essa metodologia
voltada para o conhecimento prático estimula o protagonismo de adolescentes no
enfrentamento da situação limite encontrada. O itinerário de pesquisa não apresentou
nenhuma recomendação que contrarie o seu uso junto a população de adolescentes, mas
tem alguns limites uma vez que exige que o moderador tenha prática na condução da
dinâmica grupal e que sejam realizados mais de um encontro grupal para que os resultados
da intervenção possam ser percebidos. A aprendizagem compartilhada e contextualizada,
possibilita ao adolescente momentos de reflexão sobre a temática e envolvimento para
desvelar formas de enfrentamento do problema. Ele ensina e aprende, é protagonista, é
um agente de mudanças em seu meio. Os resultados do presente estudo podem auxiliar
coordenadores de grupo a escolherem a melhor estratégia para realizar educação em saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Violencia, adolescente, pesquisa qualitativa, educação problematizadora

LA DESCODIFICACION EN UNA INVESTIGACION TEMÁTICA
COMO TECNICA PARTICIPATIVA Y REFLEXIVA APOYADA EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Lilliana Villa-Vélez (Universidad de Antioquia, Colômbia), Ana María Vásquez (Universidad de Antioquia, Colômbia),
Yeferson Castaño-Pineda (Universidad de Antioquia, Colômbia), Wilson Bolívar (Universidad de Antioquia, Colômbia),
Miryam Bastidas (Universidad de Antioquia, Colômbia), Gloria Matilde Escobar-Paucar (Universidad de Antioquia,
Colômbia), Julio Nicolás Torres (Universidad de Antioquia, Colômbia), Jaime Arturo Gómez (Universidad de Antioquia,
Colômbia)

ID: 1311

INTRODUÇÃO
En este documento se presenta una experiencia de educación para la salud que se ha
desarrollado desde hace tres años con un grupo de mujeres de un asentamiento de
desplazados por la violência en Colombia. Constituye una experiencia de educación popular
que integra la educación y la investigación crítica y transformadora, en la medida en que
promueve el aprender con los participantes, desde el análisis de su situación histórica y la
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comprensión de relaciones y procesos sociales, teniendo en cuenta sus puntos de vista y los
conocimientos que han incorporado en sus historias individuales y en sus ámbitos de vida
cotidiana. Se parte de la investigación temática (Freire), en la que los procesos de codificación
y descodificación de las situaciones límite -entendidas como situaciones concretas e
históricas que aquejan a las personas-, permite avanzar hacia la problematización. Con el
proceso educativo se busca que el sujeto, al encontrarse con otros, comprenda mejor su
situación y transforme la realidad, constituyendo una metodología participativa y reflexiva.
OBJETIVOS
Presentar la descodificación a partir del uso de tecnologías de la información y la comunicación
en el marco de la investigación temática como proceso participativo y reflexivo para el
desarrollo de una propuesta educativa.
MÉTODO
Se propuso una Investigación Acción (IA) entendida como modalidad de investigación
participativa (Reason and Bradbury, Bosco Pinto) y como práctica social que aporta
a la construcción de conocimiento en la salud pública. Esta IA se hace a partir de una
propuesta de educación para la salud que retoma elementos de la educación popular
e incorpora sus debates políticos y pedagógicos. Corresponde a un método pertinente
para la investigación en salud porque asume un enfoque epistemológico crítico y permite
responder a las necesidades de los participantes desde una perspectiva diferente a la
impuesta desde la ciencia positivista (Fals Borda). Se realizan discusiones en círculos de
investigación temática, organizados en espacios comunitarios. Asisten de 5 a 20 mujeres
cuidadoras de niños entre 2 y 5 años de edad, algunas de ellas con hijos escolares y
adolescentes. En estos espacios se descodifican diferentes modalidades de códigos
desarrollados en videos, audios y textos previamente con otras mujeres pertenecientes al
mismo contexto y que, a partir de un proceso de reconocimiento como potenciales líderes
comunitarias del proceso de investigación, asumieron el rol de dinamizadoras del mismo.
Los códigos pueden entenderse como síntesis de las significaciones de la experiencia, son
representaciones que permiten ganar distancia para pasar a la descodificación (Freire).
La descodificación consiste en analizar, problematizar y reconstituir la situación vivida
que se presenta en el código, para encontrar alternativas de solución a los problemas.
La presentación de los códigos haciendo uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) fue una estrategia didáctica para dinamizar la discusión en los círculos.
Es importante aclarar que las descodificaciones que se llevan a cabo en esta experiencia
constituyen un proceso educativo en sí mismo, aunque en su diseño estén enmarcadas en
el proceso de investigación temática para la construcción de una propuesta de educación
popular en salud que podrá ser implementada en una fase posterior.
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RESULTADOS
En los círculos de investigación temática, se desarrollaron procesos de diálogo y
participación. Las participantes fueron reconociendo los círculos como un espacio propio,
en el que desarrollaron autonomía y se evidenciaron experiencias de emancipación por
la transformación de sus relaciones consigo mismas, en sus contextos familiares y en el
escenario comunitario. Se construyeron relaciones de confianza educador-educando
y entre las mismas participantes, establecidas en una relación horizontal entre los
investigadores y los participantes. Esto permitió la fluidez en la comunicación y la creación
de vínculos durante el proceso de investigación. La decodificación permite un proceso
de evaluación del código desde los elementos comunicacionales que presenta y la
pertinencia para abordar la temática específica. Con el uso de TIC en la descodificación se
favorece la apropiación de las tecnologías porque han sido asumidas como herramientas
complementarias al proceso educativo. La experiencia de descodificación ha permitido
generar aprendizajes colectivos por medio de la problematización; a su vez ha posibilitado
evidenciar las bondades de la selección de unos contenidos acordes con las necesidades
de los participantes porque favorece la evocación de vivencias similares que invita al
diálogo y la participación. Con esta experiencia se exploraron técnicas de investigación
alternativas a las propuestas tradicionales y se ha logrado que la investigación constituya
un proceso educativo a medida que se desarrolla.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La decodificación con los participantes en el marco de la investigación temática, tiene una
gran fortaleza como estrategia metodológica para el desarrollo de la educación popular
en salud. Asimismo, potenciar la reflexividad, el diálogo y la participación, permite
cambiar la forma como se comparte con otros y avanzar en la construcción de acciones
para cambiar la realidad; adicionalmente, el uso de las TIC fortalece el potencial heurístico
de la investigación, en cuanto a la exploración de otras maneras de construcción de
conocimientos y de transformar realidades intersubjetivas.
PALAVRAS-CHAVE
Salud Pública; Educación; Participación de la Comunidad; Técnicas de Investigación (Fuente:
DeCS, BIREME).
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LA EDUCACIÓN DESDE LA VIDA Y LA CRIANZA: UNA ALTERNATIVA
PARA HACER EDUCACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DE
REALIDADES SOCIALES
Fernando Peñaranda (Universidad de Antioquia, Colômbia), Diana Paola Betancurth (Universidad de Caldas, Colômbia),
Miriam Bastidas (Universidad de Antioquia, Colômbia), Gloria Matilde Escobar (Universidad de Antioquia, Colômbia),
Julio Nicolás Torres (Universidad de Antioquia, Colômbia), Jaider Camilo Otálvaro (Universidad de Antioquia, Colômbia),
Jaime Arturo Gómez (Universidad de Antioquia, Colômbia), Liliana Villa (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1331

INTRODUÇÃO
Damos a conocer los aprendizajes derivados de la implementación de una investigación
enmarcada en la praxis de la salud pública, y construida para un estudio participativo
sobre la crianza que practican las familias en situación de desplazamiento por el conflicto
armado o la pobreza que viven en el asentamiento Altos de Oriente II (Antioquia, Colombia).
En salud suele realizarse una educación tradicional, permeada por una mirada biomédica,
perspectiva que cobija también los programas sobre la crianza. Esta educación centrada en
la prevención y el control no tiene en cuenta las condiciones socioculturales, económicas
y personales de los sujetos involucrados. El grupo investigador propone una educación
para la salud liberadora, que reconozca al sujeto situado que hace la crianza, y a ésta
como un proceso histórico, sociocultural y ontológico. Para ello, este proyecto partió de
la necesidad de comprender la crianza que realizan las familias de una población en
situación de pobreza extrema y de promover la construcción de mejores oportunidades
para el florecimiento humano y la crianza. Desarrollar una investigación donde se aborda de
manera problematizada la injusticia social de nuestro territorio colombiano, precisa de un
compromiso ético y político que trascienda el objetivo de interpretar un fenómeno como un
ejercicio académico, para avanzar hacia la comprensión del contexto donde se desarrolla la
vida cotidiana, el reconocimiento de los sujetos participantes y un aporte real al cambio. Ello
sugiere una educación en salud alternativa, que se centre en la vida cotidiana, se oriente al
fortalecimiento del sujeto en sus contextos relacionales, y promueva sus capacidades para
vivir realidades más cercanas a sus deseos.
OBJETIVOS
Ofrecer una visión reflexiva sobre los aprendizajes teórico-metodológicos derivados de un
proceso de investigación temática basada en principios; un caso de educación desde la vida
y la crianza realizado con un grupo de mujeres, habitantes de un asentamiento de personas
en situación de desplazamiento en la vereda Granizal del municipio de Bello-Antioquia
Colombia, entre 2014 y 2017.
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MÉTODO
El diseño integró los principios de las perspectivas teórico-metodológicas de la investigación
acción (Reason y Bradbury) y la investigación temática (Freire). Durante dos años se realizó
un proceso educativo problematizador con las mujeres participantes, haciendo uso del
diálogo de saberes y la identificación de temas generadores. En este sentido, se discutieron
asuntos existenciales como una oportunidad para la reflexión y puesta en marcha de
acciones individuales y colectivas para transformar sus realidades. La educación desde la
vida es el tipo de educación orientada a la transformación de las condiciones de injusticia de
los grupos y poblaciones que se realiza en los contextos de la vida cotidiana en que se hallan
inmersos los sujetos. La educación desde la crianza, fue un proceso reflexivo en el que las
mujeres identificaron situaciones límite, problematizaron sus relaciones familiares, vecinales,
y con las instituciones, y la manera en que estas circunstancias afectan las posibilidades para
realizar la crianza que desearían.
RESULTADOS
Se realizaron sesiones en círculos de investigación temática con un grupo de mujeres que
viven bajo condiciones de injusticia social extrema, al no contar con los medios básicos de
subsistencia, y con limitados apoyos institucionales. En éstos, se reflexionó desde el diálogo de
saberes, conducido por la problematización, sobre la historia de la crianza vivida como hijas, la
crianza que realizan, y la crianza deseada. En medio de las dificultades narradas y compartidas,
asociadas al conflicto político armado colombiano, a las violencias urbanas, y domésticas,
estas mujeres mostraron eventos de florecimiento humano, en los que vencían las dificultades
y se fortalecían, ampliaban y mejoraban sus vínculos en su vida cotidiana, lo que las motivó a
promover cambios que impactaron su vida personal, familiar, y en comunidad. Todo lo anterior
en un contexto en el que se producía reconocimiento y vínculos solidarios como consecuencia
de haber compartido desde la palabra y la historia propia, con otras iguales. Esto conllevó al
fortalecimiento de la autoestima como mujeres, madres y ciudadanas, a la transformación de
miradas de los investigadores sobre la crianza que realizan las cuidadoras y sus implicaciones
para la salud pública, y el desarrollo de una sensibilidad especial sobre la importancia de
contribuir a la transformación de realidades en salud superando las injusticias sociales, desde
el reconocimiento de los sujetos y de las situaciones que las limitan en sus espacios de vida
cotidiana y comunitaria para ejercer su salud.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante los círculos de investigación temática en medio de un contexto injusto de resignación,
restricciones y limitaciones, se propició una construcción de sentido de las vivencias de estas
madres lo que posibilitó resignificar sus ciclos de vida de dolor. Así reflexionaron sobre la crianza
que realizan y buscaron alternativas de cambio, y a su vez, articularon el futuro para recuperar
ideales con una expectativa diferente para ellas y para sus hijos. De esta manera, este estudio
permitió avanzar en la construcción de una perspectiva interesada por la transformación de la
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ciencia, para acercarse a ellas como sujetos que producen conocimientos útiles para resolver
sus problemas. También aprendimos sobre las dificultades y los límites para que las mujeres
comprendieran las situaciones que limitan su emancipación desde una perspectiva estructural
y avanzaran en la superación de éstas. Como bien lo plantean Diercks y Pekelman (2007), estas
transformaciones de orden sociocultural implican procesos políticos y económicos complejos
más allá de las acciones educativas, pero que no pueden darse sin la transformación de los
sujetos encargados de realizar los cambios sociales. Así, se retomó la propuesta de una educación
problematizadora que entiende el aprendizaje como la posibilidad de tomar conciencia de la
realidad y las riendas sobre ella. De esa manera, planteamos que toda investigación temática
de carácter concienciador se hace pedagógica y toda educación auténtica se transforma en
investigación del pensar (Freire, 1975: 131). La educación liberadora puede verse como el bastión
del cambio de la acción en salud pública con orientación sensible, crítica y comprometida con
condiciones que producen sufrimiento, se presentan como inmodificables en la vida cotidiana
de las personas, y (re)producen situaciones de injusticia social.
PALAVRAS-CHAVE
Crianza del niño; salud pública; Investigación Acción; educación

MÉTODO PAULO FREIRE EM PESQUISA NA ÁREA DA SAÚDE
DESENVOLVIDO NA REGIÃO SUL DO BRASIL
Fabiano Oliveira Antonini (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Terezinha Schülter Buss Heidemann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Camilla Costa Cypriano (Universidade Estácio
de Sá, Florianópolis, SC, Brasil), Cláudia Cossentino Bruck Marçal (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Michelle Kuntz Durand (Universidade Estadual de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Pamela Camila Fernandes Rumor (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2267

INTRODUÇÃO
A área da saúde vem se apropriando da abordagem de ensino do Círculo de Cultura de
Paulo Freire, através de uma metodologia participativa, que possibilita uma vivência grupal
com ênfase no diálogo como uma proposta sistematizada para uma educação em saúde
emancipatória. Constitui uma idéia que substitui formas tradicionais de ensino, pesquisa
e educação. O Círculo de Cultura possibilita uma vivência grupal com ênfase no diálogo.
Sua realização é possível levantar, problematizar e desvelar temáticas que tanto podem
ser situações conflitantes ou positivas para a consolidação e desvelamento de interesse
do grupo(1) . Alguns cursos da área da saúde se aproximaram desta proposta dialógica e
implantaram o referencial teórico de Freire a uma proposta metodológica de pesquisa.
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OBJETIVOS
Identificar o perfil de produção das pesquisas realizadas em teses e dissertações na área da
saúde da região sul do Brasil, que utilizam o método de Paulo Freire no período de 2008 a 2017.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, realizada em base de dados
online das bibliotecas de dissertações e teses de onze Universidades Federais da Região
Sul do Brasil, na área da saúde. Os descritores utilizados foram: “método Paulo Freire” and
“saúde”. Os dados coletados dos estudos foram organizados em um instrumento estruturado
e analisados a partir da proposta da análise de conteúdo apontada por Bauer, também se
deu por interpretação dos autores a partir dos dados e literatura relacionada à temática.
RESULTADOS
Dos 54 estudos encontrados, 10 utilizaram a metodologia de Paulo Freire na íntegra. Foi possível
traçar um perfil dos mesmos destacando o Estado, universidade, área de pesquisa, grupos de
pesquisa, quantitativo de dissertações e teses, ano de realização, temáticas, locais de estudo,
sujeitos de estudo e por fim a justificativa para utilizar o referencial. Os estudos que utilizaram
seu método justificam que a pedagogia proposta por Paulo Freire é mediadora entre a teoria
e a prática, e a educação é vista como um processo dialógico, construído a partir da interação
entre o indivíduo e o mundo. (2) O método de Paulo Freire permite a construção em conjunto
com os participantes da pesquisa, buscando o envolvimento e o comprometimento dos
participantes, fazendo com que os sujeitos da pesquisa em saúde assumam uma consciência
crítico-reflexiva para uma prática comprometida com o contexto social.(3)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se que são realizados trabalhos de cunho acadêmico com este método. A inserção
do pesquisador na realização deste método de pesquisa possibilita alcançar, concomitante ao
trabalho de pesquisa, intervenção junto à realidade e compreensão da mesma. Identificou-se,
muitas vezes dificuldade de compreensão dos passos do Itinerário, no qual foram utilizadas
aproximações com outras abordagens metodológicas. Como limitação analisou-se que
a identificação dos temas, a codificação, a descodificação e o desvelamento oriundos do
Itinerário não se tornam concretas quando ocorrem através de uma prática antidialógica.
REFERÊNCIAS
1. Heidemann ITSB, Almeida MCP. Freire’s dialogic concept enables family health program
teams to incorporate health promotion. Public Health Nurs. 2010; 28(2):15967.
2 . Wallerstein, N; Duran, B. Community-based participatory research contributions to
intervention research: the intersection of science and Practice to Improve Health equity.
American Journal of Public Health. February 10, 2010.
3. Saul AM. Referenciais freireanos para a prática da avaliação. Revista de Educação PUCCampinas. 2012; 25:17-24.
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PALAVRAS-CHAVE
Métodos. Enfermagem. Saúde e Pesquisa

O CONHECIMENTO DE UMA POPULAÇÃO RURAL SOBRE A
RELAÇÃO DO CONSUMO DE AGROTÓXICO E A SAÚDE
Amanda Richartz (Universidade Federal de Santa Catarina, Antônio Carlos, SC, Brasil), Camila Vicente
(Universidade Federal de Santa Catarina, São José, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Fabiano Oliveira Antonini (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Indiara Sartori Dalmonin (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Martins da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1609

INTRODUÇÃO
O uso dos agrotóxicos tem crescido mundialmente, a partir de 1950, para aumentar e
melhorar a produtividade das lavouras, por meio do controle de pragas.1-2 No Brasil a
situação não é diferente, destacando-se como o maior consumidor de agrotóxicos no
mundo, sendo o estado de Santa Catarina, o 11º consumidor na colocação nacional. Esse
aumento no consumo acaba desencadeando riscos à saúde da população, principalmente
na população rural, tornando-se ainda mais vulnerável devido suas condições
socioeconômicas, tendo estes, menos acesso a informações e tecnologias, podendo resultar
no uso abusivo dessas substâncias associado ao não uso de equipamentos de proteção
individual no seu manuseio. Dentre um exemplo de população rural, a cidade de Antônio
Carlos destaca-se pela alta produção de hortifrutícolas, expondo a população tanto de
maneira ocupacional quanto ambiental, podendo causar consequências de vindas do
manejo incorreto do agrotóxico.3 Essas consequências estão principalmente vinculadas
aos danos na saúde, favorecendo o desenvolvimento de câncer, danos no sistema nervoso,
endócrino e renal,4 como também, alterações psíquicas, tornando-os mais propensos a
desencadear depressão e consequentemente, cometer suicídio.5 Levando em consideração
a falta de conhecimento da população rural, as consequência geradas pelo uso incorreto do
agrotóxico e a competência da enfermagem em promover e realizar ações que possibilitem
a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população, incluindo, os determinantes
sociais e suas famílias,6-7 verificou-se a necessidade de conhecer a percepção da população
deste município sobre a utilização dos agrotóxicos e seus riscos, a fim de contribuir para
esclarecimentos e informações para a população.
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OBJETIVOS
Identificar o conhecimento de uma população rural do município de Antônio Carlos sobre
os riscos da intoxicação por agrotóxicos, sua relação com o desenvolvimento de doenças e
a promoção da saúde.
MÉTODO
O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, realizada
no período de julho a agosto/2017. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas
semiestruturadas, tendo uma população de 12 moradores de uma das áreas de abrangência
da Unidade Básica de Saúde do município de Antônio Carlos. Os participantes e a área
de abrangência selecionada foram selecionadas via sorteio, após convite e explicação da
pesquisa nas reuniões de grupos que são ofertadas pela unidade, levando em consideração
os critérios de inclusão e exclusão pré-selecionados. As entrevistas foram realizadas em
domicílio, previamente marcadas, áudio-gravadas, transcritas e analisadas por meio das
etapas da Análise de Conteúdo de Minayo. A pesquisa só ocorreu após aprovação da
Secretaria Municipal de Saúde de Antônio Carlos e do comitê de ética da Universidade
Federal de Santa Catarina, e com a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
pelos participantes
RESULTADOS
O estudo resultou em 4 categoria, na primeira categoria denominada “Compreensão e
utilização dos agrotóxicos” fica evidente o uso de agrotóxicos no cotidiano dessas pessoas,
sendo relatado pelos participantes, o uso de forma consciente e regrada. Na segunda categoria
“Riscos e benefícios dos agrotóxicos” mostra que a população sabe que o uso indiscriminado
e incorreto causa danos à saúde, porém, o utilizam por questões econômicas para melhoria
da produtividade agrícola, não abrindo mão do uso, mesmo afirmando a existência de riscos
para a saúde. Esses riscos estão principalmente vinculados ao surgimento de cânceres,
desconhecendo os demais prejuízos que podem causar . Apesar da maioria ter trazido
sintomas semelhantes aos de uma intoxicação por agrotóxico, não associam essa informação
como um fator preocupante. Isto ocorre, possivelmente pela falta de conhecimento dos
sintomas desencadeados por uma intoxicação aguda, podendo estar diretamente ligado ao
nível de escolaridade e esclarecimento destes usuários. A “Utilização dos equipamentos de
proteção individual” consiste na terceira categoria que identifica a baixa adesão ao uso dos
equipamentos de proteção individual, sendo uma prática incomum entre os entrevistados.
Na última categoria “Atitudes para a promoção da saúde”, o conceito da saúde está ligado
diretamente à ausência da doença e a promoção da saúde relacionada a atitudes diárias
de alimentação e atividade física, possuindo relatos de desconhecimento do significado de
promoção da saúde. A população também traz queixas de falta de atividades que ensinem
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a população sobre os cuidados relacionados a saúde e a utilização dos agrotóxicos, assim,
destaca-se a deficiência desta população e a importância da ação do enfermeiro como um
agente transformador desse cenário por meio de atividade de promoção e conscientização
dessa população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo alcançou seu objetivo principal, evidenciando o déficit do conhecimento da
utilização dos agrotóxicos e da aderência no uso dos equipamentos de proteção individual.
A partir do conhecimento da realidade, verificou-se a necessidade da realização de futuros
projetos de educação em saúde como meio de promover a saúde e informar à população
sobre o assunto. Apesar disso, essa pesquisa foi um pequeno passo na produção científica,
sendo necessário novos estudos para aprimorar e aprofundar a temática, possuindo algumas
limitações devido a existência de estigmas em relação ao uso de agrotóxicos o que causa
receio da população no diálogo aberto sobre o assunto.
REFERÊNCIAS
1. Brasil. Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Agricultura
Familiar. B
 rasília, DF; 2016.
2. Pires DX, Caldas ED, Recena MCP. Uso de agrotóxicos e suicídios no Estado do Mato Grosso
do Sul, Brasil. Caderno de Saúde Pública. 2005; 21(2):598-605.
3. Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental
e Saúde do Trabalhador. Relatório: Vigilância em Saúde de Populações expostas a agrotóxicos
no estado de Santa Catarina. Florianópolis, SC; 2015.
4. Estado de Santa Catarina. Secretaria de Estado de Saúde. Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina Superintendência de Vigilância em Saúde. Proposta de vigilância em saúde
de populações expostas a agrotóxicos em Santa Catarina. Florianópolis, SC; 2013.
5. Korbes D, Silveira AF, Hyppolito MA, Munaro G. Alterações no sistema vestibulococlear
decorrentes da exposição ao agrotóxico: revisão de literatura. Revista da Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia. 2010; 15 (1): 146-152.
6. World Healt Organization (org.) The Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa,
Canada:WHO; 1986.
7. Buss PM. Promoção da saúde da Família.
PALAVRAS-CHAVE
Agrotóxico. Atenção primária a saúde. População rural. Promoção da saúde.
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PERCEPÇÃO DE ADULTOS E IDOSOS SOBRE OS
COMPORTAMENTOS E A CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL
SEGUNDO A LITERACIA EM SAÚDE
Manoelito Ferreira Silva Junior (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil), Maria José Duarte
Osis (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maria Luz Rosário Sousa (Universidade Estadual de
Campinas, Piracicaba, SP, Brasil), Marília Jesus Batista (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil)

ID: 2239

INTRODUÇÃO
Apesar das doenças bucais apresentarem alta prevalência na população mundial, em sua
maioria são evitáveis e consequência dos comportamentos de saúde. Estes comportamentos
de saúde sofrem influência do contexto social onde as pessoas vivem e se relacionam, e
por isso, o processo saúde-doença apresenta associação com os Determinantes Sociais
da Saúde (DSS). A capacidade dos indivíduos em conhecer suas próprias necessidades de
saúde e ser autônomo no seu autocuidado, pode ser diretamente influenciada pelos DSS e
pelo seu nível de literacia em saúde, entendida como o conjunto de competência cognitiva,
social e de capacidade individual no acesso, compreensão e utilização de informações que
promovam e mantenham boas condições de saúde. A literacia em saúde comporta-se como
um importante determinante de saúde e tem sido reconhecida como um fator causal das
disparidades de saúde entre diferentes grupos.
OBJETIVOS
Analisar a percepção de adultos e idosos sobre os comportamentos e a condição de saúde
bucal segundo o nível de literacia em saúde.
MÉTODO
O estudo qualitativo foi realizado em domicílio, por meio de entrevista gravada com o uso de
roteiro-guia que versava sobre como ocorreu e quais os motivos para perda ou manutenção
dos dentes, quais os aspectos que ajudaram ou prejudicaram a condição bucal atual e o que
facilitava ou dificultava a procura ao serviço odontológico. O critério de inclusão foram adultos
e idosos participantes da ‘Coorte de Saúde Bucal de Adultos de Piracicaba-SP’ que preenchiam
um dos seguintes critérios: nunca ter perdido dentes (2015) ou incidência de perda dentária
maior ou igual a 4 dentes (entre 2011 e 2015) ou ser desdentado total (2015). A coleta de dados
ocorreu entre agosto e setembro de 2017 pelo método de exaustão. A análise de conteúdo
seguiu o método proposto por Bardin, através de um conjunto de técnicas interpretativas que
visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. A
literacia em saúde foi avaliada através do 14-item Health Literacy Scale e foi dicotomizada na
mediana em alta literacia (maior igual a 46 pontos) e baixa literacia (menor de 46 pontos).
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RESULTADOS
Após a coleta de dados, foi possível realizar 37 entrevistas dentre os 41 indivíduos elegíveis
ao estudo. A análise temática de conteúdo possibilitou a identificação de duas categorias:
fatores determinantes no processo saúde-doença e uso de serviços odontológicos e quatro
subcategorias: fatores determinantes de risco no processo saúde-doença, fatores determinantes
de proteção no processo saúde-doença, tipo de serviço odontológicos utilizado e frequência
e motivo da procura do serviço odontológico. Os indivíduos, independente do seu nível de
literacia em saúde, elucidaram na sua percepção, os possiveis fatores ou comportamentos
de risco determinantes no processo saúde-doença para a perda dentária, tais como, fumo,
ingesta de álcool e medicamentos, antibióticos, má higiene bucal, má alimentação e alto
consumo de açúcar (chiclete), estresse emocional. Entre os indivíduos de baixa literacia,
apesar de apresentarem com clareza quais seriam os comportamentos de risco para as
doenças bucais, afirmaram serem adeptos a estas práticas. Além disso, houve um evidente
conformismo e aceitação da condição de saúde como resultado de um histórico dos próprios
comportamentos, tais como condição financeira, número de filhos, baixa escolaridade e
instrução familiar, residir na roça ou dificuldade de acesso aos serviços odontológicos. Os
indivíduos com alta literacia em saúde, trouxeram maior número de fatores de proteção,
inclusive com uma maior exploração de detalhes o que condiz com maior literacia em
saúde, ou seja, capacidade de busca e compreensão das informações de saúde. No entanto,
independente do nível de literacia, houve relatos com elementos de subvalorização da higiene
bucal, como o uso de escova, creme dental e fio dental para manutenção da saúde bucal. Entre
os indivíduos com baixa literacia em saúde, apareceram discursos que desqualificam o sistema
odontológico público, no entanto, sem apresentar argumentos concretos capazes de justificar
sua ineficácia, condizentes ao perfil do que se entende por baixa literacia em saúde. Essa
dificuldade de apropriação do SUS como um sistema de todos e em fase de desenvolvimento,
expansão e melhoria, pode justificar outro aspecto presente no discurso dos indivíduos, a
supervalorização do plano de saúde. Em contrapartida, alguns indivíduos com alta literacia
em saúde apresentam argumentos para demonstrar as dificuldades encontradas no acesso
aos serviços odontológicos públicos. Verificou-se que independente do nível de literacia,
houveram indivíduos que utilizam o serviço odontológico público e afirmam estar satisfeitos
com a o atendimento recebido, independentemente do nível de literacia em saúde. Sendo
assim, a maior crítica não está na qualidade do atendimento, mas na dificuldade de acesso.
Entre os discursos, houve uso regular entre os indivíduos com alta literacia, principalmente
para prevenção e manutenção da saúde bucal, enquanto os indivíduos com baixa literacia
em saúde, demonstraram uso menos regular, motivados por dor ou necessidade, e inclusive,
justificando a ausência de dentes naturais com a falta de necessidade de ida ao dentista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados permitiram verificar que os indivíduos, independente do nível de literacia,
foram capazes de identificar fatores determinantes no processo saúde-doença, no entanto,
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em aspectos individuais. Foi evidente o discurso de culpabilização pela sua própria condição
de saúde bucal e responsabilização pelo uso não regular dos serviços, seja pelo baixa condição
socioeconômica ou dificuldade de acessibilidade por questões geográficas. Os indivíduos
com alta literacia em saúde apresentaram maior capacidade argumentiva e apresentaram
maior entendimento sobre o processo saúde-doença bucal e seus fatores determinantes,
sendo assim, apresentaram ser mais adeptos aos comportamentos saudáveis, como por
exemplo, maior cuidado com a higiene bucal e uso do serviço odontológico com maior
regularidade, independentemente do tipo de serviço utilizado.
PALAVRAS-CHAVE
Comportamento. Alfabetização em Saúde. Saúde Bucal. Perda de Dente.

SAÚDE E RODAS DE CONVERSA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: UMA POSSÍVEL DINÂMICA PARA COMPARTILHAMENTO
DE SABERES
Marcelo Paraiso Alves (Unifoa, Volta Redonda, RJ, Brasil), Julio César Rocha de Camargo Castro (Unifoa, Volta
Redonda, RJ, Brasil), Alexandre Palma (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1550

INTRODUÇÃO
O presente trabalho emerge de uma experiência social articulada ao Ensino de Educação
Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O referido produto é uma proposta de
discussão sobre a temática de saúde, pois apesar de percebermos diversos debates
tendo a promoção da saúde como centralidade, o viés biomédico ainda é a referência na
concepção de saúde da população. Assim, o material didático ora proposto buscou auxiliar
o processo de aprendizagemensino da Educação Física na modalidade de EJA desenvolvido
posteriormente em uma escola pública do município de Rio Claro, interior do estado do Rio
de Janeiro. Assim, o objetivo deste trabalho é visibilizar as experiências desenvolvidas junto
aos estudantes de uma escola pública da rede estadual de ensino na região sul fluminense
do Rio de Janeiro na modalidade EJA. Trata-se de uma proposta de intervenção pedagógica,
em que o tema “qualidade de vida” está relacionado à saúde. A referida proposta possui
como base a noção da tessitura de conhecimentos em rede (OLIVEIRA, 2001; 2007; 2012),
que nos permite perceber que o conhecimento é enredado às experiências individuais e
coletivas (SANTOS, 2002), o que nos leva a considerar as diversas formas de saberes, valores
e significados e as interações entre os sujeitos dessas redes de conhecimento.
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OBJETIVOS
Visibilizar as experiências desenvolvidas junto aos estudantes de uma escola pública da rede
estadual de ensino na região sul fluminense do Rio de Janeiro na modalidade EJA.
MÉTODO
Ao elaborarmos uma proposta de intervenção a partir da participação efetiva dos sujeitos
(discentes e docentes) consideramos a ótica certeauniana e, em decorrência, a potencialidade
do exercício dialógico (FREIRE, 2005). Assim, ressaltamos que a proposta didática seguiu uma
trajetória metodológica viabilizada a partir de três momentos complementares: Primeiro:
Levantamento de dados do cotidiano, referentes ao conhecimento dos(as) estudantes sobre
a temática “Qualidade de Vida; Segundo, a discussão de conceitos e noções sobre qualidade
de vida; Terceiro, o exercício dialógico, pautado na construção de conhecimento em rede,
por meio de participação coletiva dos atores sociais, conforme disposto a seguir: Aula 1 Levantamento de dados do cotidiano: Organização da turma: reunião em assembleia e grupo
focal para apreensão de dados. Aula 2 - Conceituação e referencial teórico: Aula expositiva e
utilização de material para exibir slides sobre conceitos a temática. Aula 3 - Exercício dialógico:
Organização da turma: reunião em assembleia e enredamento dos fatores que compõem a
temática por meio da interação docente/discente. Os instrumentos utilizados na produção
de dados foram o caderno de campo e as produções dos estudantes. Para El Hammouti (2002,
p. 14) “são várias as práticas sociais que podem ser objeto de redação do Diário: alfabetização
de jovens e adultos na escola rural, aprendizagem e socialização de crianças numa escola
urbana, experiências culturais e estudos universitários, etc”. Considerando que não tínhamos
o intuito de ‘julgar’ ou ‘analisar’ as produções dos estudantes, mas compreender a produção
compartilhada, não estabelecemos um método de análise.
RESULTADOS
O grupo participante do estudo se constituiu por intermédio de dezesseis estudantes - 9
mulheres e seis homens -, com idade compreendida entre 21 e 42 anos, todos(as) trabalhadores:
As aulas se desenvolveram por intermédio de rodas de conversa e inicialmente buscamos
levantar as narrativas dos(as) estudantes referentes ao conceito de qualidade de vida e
saúde. Algumas questões surgiram de maneira espontânea, como forma de desdobramento
das questões previamente sugeridas para iniciarmos a roda de conversa. Torna-se relevante
salientar que nesta fase as questões que representaram os anseios do grupo quanto à referida
temática foram as seguintes: a dúvida com relação à diferença da qualidade de vida de um
idoso e de uma criança; A necessidade de possuir boa condição financeira como pré-requisito
para a qualidade de vida. Ao iniciarmos o debate questionando o conceito de qualidade de
vida, de imediato os(as) estudantes passaram a emitir suas concepções entrelaçadas umas
às outras. É importante frisar que os(as) estudantes apresentaram questões diversas, mas,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 831

E-PÔSTERES
Educação popular e saúde

em muitos momentos, partiam do conceito emitido anteriormente por outro colega de
turma, permitindo um movimento complementar, demonstrando a diversidade que abarca
a referida temática e a construção coletiva de conhecimentos. Ao longo do processo foi
possível perceber, por meio das narrativas, uma coerência entre as ações realizadas pelos
discentes para a obtenção da qualidade de vida e os limites sociais e históricos influenciando
as práticas dos(as) estudantes, visto que, para Palma (2010, p. 110) é fundamental perceber o
significado da experiência individual e coletiva e sua relação com condicionantes históricos,
“e seus matizes econômicos, culturais e sociais, as quais os sujeitos (ou o grupo) estão
inseridos”. As narrativas dos discentes revelam como estes concebem a noção de qualidade
de vida. Acreditamos que o conflito proporcionado nos debates das rodas de conversa e
durante as aulas marcou esse momento da proposta de modo significativo, pois quando
os(as) estudantes compartilharam os conhecimentos que traziam consigo por meio do
diálogo e, do confronto com os conceitos científicos, tiveram a oportunidade de debater
o espaço histórico e social em que estão imersos. Para Oliveira (2012), a possibilidade de
horizontalização nas relações entre saberes, culturas e usos do conhecimento requer que
a escola assuma seu papel enquanto instituição social, atravessada pela sociedade que a
criou, e, também, impregnada daquilo que se pretende superar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, consideramos que, a intervenção pedagógica, com a participação coletiva
dos(as) participantes do estudo, permitiu produzir conhecimentos antes não imaginados,
pois o currículo aqui produzido se desenvolveu sob a ótica do currículo pensado e praticado,
portanto aquele que se configura ordinariamente nos espaços singulares, mas coletivos e
habitados por sujeitos únicos possibilitando a reconfiguração do espaço em que habitam e,
em detrimento, da problematização dos conceitos de saúde qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Qualidade de Vida; Saúde; Cotidiano Escolar.
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL ELABORADA COM OS
CUIDADORES DE IDOSOS: UMA PESQUISA PARTICIPANTE
Rachel Silva Serejo Cardoso (Universidade Federal Fluminense , Niterói, RJ, Brasil), Selma Petra Chaves Sá
(Universidade Federal Fluminense , Niterói, RJ, Brasil), Vera Maria Sabóia (Universidade Federal Fluminense , Niterói,
RJ, Brasil), Priscilla Alfradique Souza (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro , RJ, Brasil)

ID: 1706

INTRODUÇÃO
A pirâmide etária vem sendo modificada, e o número de idosos, tanto absoluto quanto
proporcional, tem aumentado ao longo dos anos. Essas modificações geram diversas
demandas econômicas, políticas, sociais e culturais para o indivíduo e para a sociedade.
Por esses motivos, o processo de envelhecimento é uma temática relevante que deve ser
vista sob diversos prismas. O processo de envelhecimento pode trazer diversas implicações
para a qualidade de vida do indivíduo impactando nas atividades de vida diárias. Assim,
o cuidador é uma peça fundamental para atender as necessidades da pessoa idosa, de
forma a promover o bem-estar, a segurança, o conforto e, principalmente, incentivando a
autonomia e independência. Perante isso, nota-se a importância da educação em saúde
para os cuidadores com vista ao cuidado aos idosos de forma orientada através de subsídios
para realizar o cuidado, tais como entendimento das necessidades humanas básicas e das
adaptações e mudanças que ocorrem ao longo da vida em todas as dimensões – biológica,
psicológica, social, cultural e espiritual. Tendo em vista a importância da educação em saúde
para os cuidadores, e a influência de tal conhecimento para o cuidado com a pessoa idosa,
um instrumento de mediação pode colaborar nesse processo. Nota-se que a tecnologia
educacional (TE) traz esta contribuição, enquanto ferramentas facilitadoras são valiosas para
facilitar o aprendizado de forma interativa, criativa e objetiva.
OBJETIVOS
Desenvolver TE com cuidadores de idosos a partir de necessidades, dificuldades e interesses
manifestados por esses indivíduos em relação ao cuidado com a pessoa idosa.
MÉTODO
Pesquisa de cunho qualitativo, através de uma abordagem participante se insere no contexto
educacional e tem na figura do educador/pesquisador um componente que faz parte do cenário
estudado. Como referencial teórico/conceitual, utilizaram-se os conceitos de Paulo Freire:
relação dialógica e a educação problematizadora. Esta pesquisa respeitou os preceitos éticos
determinados pela resolução de nº 466 de 12 de dezembro de 2012, aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) sob
CAAE:45491015.8.0000.5243, Após a explicação da pesquisa, os cuidadores assinaram o Termo de
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Consentimento Livre e Esclarecido. Os cenários foram: Furnas Centrais Elétricas (FUR) e o Centro
de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (CASIC/UFF). Oscuidadores foram selecionados
por conveniência, 28 em FUR, e 20 no CASIC. Para a captação no CASIC foi elaborada oficina,
divulgada através de cartazes espalhados pela comunidade, além de convite oral individual
para os usuários do serviço e comunicação aos profissionais em reunião de equipe. Em FUR se
deu a partir do contato com a primeira turma do curso de cuidadores no município de Duque
de Caxias (RJ). O critério de inclusão para os cuidadores de FUR foram: cuidadores formais e/ou
informais com ensino fundamental completo. Já no CASIC, o critério foi: cuidadores formais e/ou
informais, independentemente do nível de escolaridade. Critérios de exclusão:cuidadores que
não obtiveram 80% de presença nos encontros nos 2 cenários e cuidadores de indivíduos que
não são idosos. A coleta de dados foi pautada nas diretrizes do World Café Europe, influenciada
pelos conceitos Freirianos que visou permitir o empoderamento do sujeito através de sua
cooparticipação, cooautoria da produção da TE. Os grupos dos dois cenários foram compostos
por cuidadores formais e informais. Para dar início à discussão, foram postos nas mesas perguntas
semiestruturadas acerca do cuidado com o idoso no domicílio. Os participantes poderiam
discutir questões relativas à temática, sem se ater exclusivamente a responder as perguntas.
Depois de diversas “rodadas de diálogo” era realizado o período de partilha das opiniões com o
grupo todo. A coleta foi realizada no período entre outubro à dezembro de 2015 em 4 etapas:
recrutamento, coleta de dados, construção e apresentação final da TE com os cuidadores. A
partir dessa transcrição, o material foi analisado segundo o método da análise de conteúdo do
tipo temática. As classes temáticas, categorias e subcategorias emergiram da identificação de
unidades de sentido encontrada das falas dos participantes.
RESULTADOS
A primeira classe temática relaciona-se às necessidades dos cuidadores, entende-se que as
participantes têm a percepção sobre o tema e a conscientização de que estamos envelhecendo.
As percepções apreendidas englobam experiências cotidianas, a partir dos problemas
vivenciados dentro de contextos de cuidar. Foi sinalizado pelas cuidadoras um conhecimento
fragilizado acerca do processo de envelhecimento. A segunda classe temática, dificuldades
apontadas pelos cuidadores foi evidenciado em ao realizar o cuidado humanizado, dentre as
quais se destacam a falta de apoio familiar e do poder público no que toca aos direitos da família
e dos idosos. Também foi apontada a insuficiência de recursos, não só materiais, mas, sobretudo,
financeiros. Tais foram os elementos considerados como “impeditivos diversos no atendimento
às necessidades de cuidado do idoso pelos cuidadores”. O ambiente onde o idoso se encontra
foi citado como preocupante para o cuidador. Por último, a terceira classe temática, relaciona aos
interesses dos cuidadores, demonstraram interesse no que tange aos cuidados com o idoso em
várias dimensões, tanto no cuidado prático propriamente dito, quanto nas relações subjetivas
atribuídas aos valores humanos, como empatia e amor ao próximo. O desenvolvimento da TE foi
capaz de promover nos sujeitos a consciência da situação real e a efetivação da práxis ao cuidar,
superando a visão meramente técnica e abstrata para os cuidadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descrever os conteúdos considerados fundamentais para os cuidadores nos faz perceber
que existem demandas educacionais que ocupam lugar de destaque, principalmente na
educação em saúde. Conclui-se que o desenvolvimento, em conjunto com os cuidadores, das
TE’s material impresso e digital, contribuiu para orientação e informação do cuidado com o
idoso e para a tomada de decisão do cuidador. Este estudo traz contribuições relevantes para
o campo da enfermagem gerontogeriátrica e para a educação gerontológica de cuidadores,
profissionais e da sociedade em geral. A TE desenvolvida se mostra um instrumento
facilitador do cuidado na promoção da saúde, prevenção de complicações e doenças e no
desenvolvimento de habilidades para estimular a autonomia e independência do idoso.
Contribui também para o ensino e pesquisa em saúde, uma vez que a TE desenvolvida
encontra-se disponível, com livre acesso, nos meios virtuais.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Idoso; Cuidadores; Tecnologia Educacional; Educação em Saúde

A SALA DE ESPERA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO
POPULAR EM SAÚDE: A EXPERIÊNCIA NO HC/UFTM
Edna Aparecida Carvalho Pacheco (UFTM, Uberaba, MG, Brasil), Edilaine Dias Lima (UFTM, Uberaba, MG, Brasil),
Rosane Aparecida Sousa Martins (UFTM, Uberaba, MG, Brasil)

ID: 1528

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta o estudo de caso acerca do projeto de Sala de Espera, realizado
no Ambulatório de Pediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro-HC/UFTM, com bolsa concedida pela Pró-reitoria de Extensão-PROEXT, vinculado ao
Grupo de Estudo e Pesquisa Prolisabr, materializando uma estratégia centrada na autonomia e
participação social com vistas à promoção da saúde. A sala de espera enquanto estratégia para
a educação em saúde configura e representa uma possibilidade material para o alcance dos
objetivos de possibilitar a criação de espaço humanizado de assistência à saúde dos usuários e
de suas famílias, e promoção de ações pautadas na educação popular em saúde comprometida
com a universalização do acesso à saúde.¹ Nesta direção ressalta se a relevância da educação
popular em saúde para subsidiar ações que enfatizam o comprometimento com o acesso
universal e igualitário aos serviços de saúde bem como concretizar o direito a participação e
mobilização social dos cidadãos na saúde. A educação popular em saúde deve pautar-se num
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diálogo conjunto (horizontal) que respeite a singularidade e os saberes populares, rumo a
construção de um conhecimento coletivo, propiciando condições para que o indivíduo tenha
mais autonomia e se emancipe, colaborando para uma sociedade mais justa.²
OBJETIVOS
Objetivo geral: relatar as experiências obtidas nas atividades de educação, promoção e
prevenção em saúde desenvolvidas na sala de espera do Ambulatório de Pediatria do HCUFTM, realizada pelas estudantes de serviço social sob orientação do professor coordenador,
no período de agosto a dezembro de 2017, possibilitando o aperfeiçoamento teórico-prático
na área da saúde através do contexto social que os usuários vivem e o quanto influenciam em
sua saúde. Possibilitar a criação de espaço humanizado de assistência à saúde dos usuários
e de suas famílias, bem como promover ações com ênfase na educação popular em saúde
com vistas a contribuir para a universalização do acesso à saúde e a ampliação dos níveis de
literacia para a saúde da população atendida.
DESENVOLVIMENTO
O projeto Sala de Espera foi implementado a partir de várias etapas. Na fase preparatória
ocorreu a estruturação do referido projeto para registro, tendo como fundamentação a
educação popular em saúde² e realizados estudos bibliográficos e documentais sobre
educação em saúde, educação popular em saúde e sala de espera. Na execução do projeto
foram realizadas visitas aos diretores e coordenadores vinculados ao Ambulatório de
Pediatria, reunião com profissionais do Serviço Social, para análise da viabilidade, recursos
e demandas naturais para o desenvolvimento das atividades propostas no projeto. A
mobilização da população usuária - crianças e familiares atendidos no Ambulatório de
Pediatria do HC-UFTM - foi realizada no ambiente da sala de espera com apresentação do
projeto Sala de Espera seguido da apresentação da temática a ser trabalhada naquela data.
A partir da anuência dos participantes a atividade foi desenvolvida através de rodas de
conversas, abordagens individuais e em pequenos grupos, orientações e esclarecimentos
sobre temas relativos à questão da saúde, direitos da criança e adolescente e promoção
da saúde. Os temas foram abordados com linguagem acessível e exemplos a partir do
cotidiano dos participantes, contribuindo para reflexão e debate dos temas abordados.
Desse modo, o trabalho pautado na perspectiva emancipatória, prática pedagógica
que se faz gradualmente, buscou a elevação dos pensamentos de senso comum a uma
racionalidade mais crítica, através de ações que proporcionaram a socialização dos saberes,
a publicização de informações e reflexões críticas contínuas que garantiram resultados que
se aproximaram da concepção da emancipação dos sujeitos, desconstruindo valores da
atual ordem e os pensamentos enraizados e alienantes. A temáticas trabalhadas versaram
sobre direitos sociais e fundamentais, enfatizando o direito à saúde, relação família e
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educação na sociedade moderna, direitos da criança e adolescente, formas de violências,
políticas públicas e órgãos que integram a rede protetiva para efetivação dos direitos. A
seleção das temáticas obedeceu a critérios de interesse do público alvo, bem como, àqueles
relacionados às demandas do Ambulatório de Pediatria visando o fortalecimento do sujeito
social. Na epistemologia do saber popular, a verdade funda-se em conhecimentos intuitivos
assegurados pela tradição da prática social da existência humana. Na relação entre o saber
popular e o saber científico, não cabe qualquer tipo de impedimento e, ou cisões em seus
usos, tampouco qualquer tipo de tensão, pois ambos os tipos de saber anunciam ajuda mútua
e complementaridade e reconhecem em si mesmos seus limites e suas contribuições.2 Após
o encerramento de cada atividade semanal, os materiais utilizados como cartazes/panfletos
foram afixados no mural da sala de espera para divulgação e síntese do trabalho realizado.
A avaliação sistemática do projeto, realizou-se ao final de cada atividade da sala de espera,
através da devolutiva do público alvo, como também nas reuniões semanais da equipe para
avaliar e projetar ações que atendessem os limites e possibilidades da realização da sala de
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerações finais Os sujeitos participantes avaliaram favoravelmente as ações e
estratégias utilizadas para o projeto sala de espera. O espaço criado representou acolhimento
humanizado, diminuição da ansiedade e protagonismo na relação profissional da saúde
e pacientes. A efetivação do projeto contribuiu também para o desenvolvimento de
habilidades e competências discentes no âmbito das políticas sociais, dentre elas a política
de saúde. A inserção dos discente em atividades de extensão possibilitou a aproximação
à realidade social e às demandas da população e promoveu a vivência e o aprendizado a
partir de uma relação direta com os usuários da política de saúde. O projeto Sala de Espera
criou condições para que a equipe articulasse o conhecimento teórico e a realidade social
exercitando a práxis.
REFERÊNCIAS
1. ROSA, J; BARTH, P.O; GERMANI, A.R.M. A sala de espera no agir em saúde: espaço de educação
e promoção à saúde. Perspectiva, Erechim. V,35. N129, p,121-130, março/2011. Acesso em
03/08/2017. Disponível em: http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/129_160.pdf
2. BRASIL. Política Nacional de Educação Popular em Saúde. PORTARIA Nº 2.761, de 19
novembro de 2013. Brasília: MEC/SECAD. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html>. Acesso em mar./2018.
PALAVRAS-CHAVE
Sala de espera, educação popular em saúde, direitos sociais, saúde
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AS CONTRIBUIÇÕES DE DOROTHEA OREM PARA O AUTOCUIDADO
DO PACIENTE COM ESTOMIA INTESTINAL: UMA REFLEXÃO
TEÓRICA
Wanderson Alves Ribeiro (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Marilda Andrade (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Bruna Porath Azevedo Fassarella (Universidade Severino Sombra,
Vassouras, RJ, Brasil), Pedro Paulo Corrêa Santana (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Diana
Mary Araújo de Melo Flash (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Viviane Líns Araujo de Almeida
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Hosana Pereira Cirino (Uniabeu, Belford Roxo, RJ, Brasil),
Juliano Miranda Teixeira (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Priscila Antunes Figueiredo da Silva Costa (Uniabeu,
Belford Roxo, RJ, Brasil), Denildo de Freitas Gomes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2662

INTRODUÇÃO
As palavras ostomia, ostoma, estoma ou estomia são de origem grega. Elas significam boca,
orifício ou abertura e são aplicadas para designar a exposição de qualquer víscera oca no
corpo. Conforme o segmento exteriorizado, as ostomias recebem nomes diferenciados: no
intestino grosso = cólon = colostomia, no intestino delgado = íleo= ileostomia.1 Assim, o
estomizado passa a usar uma bolsa coletora aderida ao abdômen, a fim de proteger a pele.
As estomias podem traçar um perfil de pacientes que estão em tratamento de doenças
malignas, benignas, inflamatórias, traumáticas e congênitas do trato gastrintestinal. Para a sua
confecção adequada, a programação do pré-operatório e a observação de detalhes técnicos
são necessários, a fim de evitar complicações e melhor implementação do autocuidado. O
orifício do estoma saudável é caracterizado pela cor rosa ou vermelho-vivo, úmido, de formatos
nem sempre regulares e com pele periestoma íntegra e, dependendo da etiologia da doença,
o cirurgião indica a realização de uma estomia temporária ou definitiva. As temporárias são
realizadas para proteger uma junção, tendo em vista que seu fechamento será realizado em
um curto espaço de tempo. As definitivas são realizadas quando não existe a possibilidade de
restabelecer o trânsito intestinal, geralmente na situação de câncer.
A confecção de uma estomia resulta em mudanças na vida da pessoa, que serão evidenciadas
em todos os níveis da sua vida. Onde pode-se citar as necessidade de realização do autocuidado
para manutenção da qualidade de vida e rotina de atividade diárias deste paciente. No que
tange ao autocuidado, refere-se que todos os seres humanos têm potencial para desenvolver
suas habilidades intelectuais e práticas, além da motivação essencial para o autocuidado.
Refere ainda que o autocuidado tem como propósito o desempenho ou prática de atividades
que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e seu bem estar.
Cabe lembrar também que, quando esse estoma não recebe o cuidado adequado, podem
ocorrer complicações relacionadas tanto ao orifício quanto à pele periestoma, como: dermatites,
má adaptação de dispositivos de coleta de efluente colônico, hérnias, prolapsos ou retrações.
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OBJETIVOS
Descrever as contribuições do Dorothea Orem para o autocuidado do paciente com estomia
intestinal.
DESENVOLVIMENTO
Dorothea Orem refere que sua teria é composta por três fundamentos inter-relacionadas: a
teoria do autocuidado, déficit de autocuidado e sistemas de enfermagem e tem como eixo
principal o autocuidado centrado no indivíduo.
O autocuidado é definido como o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos
realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. Corrobora ainda que,
quando o autocuidado é efetivamente realizado, ajuda a manter a integridade estrutural e o
funcionamento humano, contribuindo para o desenvolvimento humano.
O autocuidado é elucidado como a teoria que desenvolve a qualificação do paciente
quanto as práticas que são implementadas para manutenção, qualidade de vida e bemestar, com a finalidade de manter a integridade estrutural e o funcionamento humano,
favorecendo o desenvolvimento do indivíduo. Complementa-se ainda que, nesta primeira
teoria, Orem elucida o conceito, as intervenções, as exigências terapêuticas e os requisitos
para o autocuidado.
Vale mencionar que é neste momento que se insere a relevância da associação do autocuidado
como temática de eixo principal, associada ao paciente estomizado que precisa realizar
enumeras intervenções, relacionada aos cuidados de higiene com o estoma e adaptações
dos dispositivos coletores, visando melhor qualidade de vida deste usuário. Orem define os
requisitos universais de autocuidado como:
 Manutenção de suficiente aporte de ar;
 Manutenção de uma ingesta suficiente de água e alimentos; Provisão de cuidados
associados com o processo de eliminação e os excrementos;
 Manutenção do equilíbrio entre a atividade e o repouso;
 Manutenção do balanço entre está só e a interação social;
 Prevenção de riscos à vida humana, ao funcionamento e bem-estar como ser
humano; Promoção do funcionamento e do desenvolvimento do ser humano
dentro de grupos sociais de acordo com o potencial e as limitações conhecidas.
Estudos referem que a teoria do déficit de autocuidado é considerado o eixo principal da
teoria geral de Orem e, com base nisso, dar-se início a inserção da enfermagem, mediante as
necessidade de auxilio advindos do paciente. Diante, sempre que um adulto ou responsável
encontra-se não apto ou limitado para a realização do autocuidado eficaz e continuado a
assistência de enfermagem se faz.
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De acordo com a teoria de Orem, na teoria de sistemas de enfermagem são encontrados
três tipos de sistema para preencher os requisitos de autocuidado do paciente onde cita-se:
Totalmente Compensatório;
 Parcialmente Compensatório;
 Apoio-Educação.
Na assistência de enfermagem ao paciente submetido a ostomia intestinal, a equipe
de enfermagem poderá utilizar-se de todos os sistemas sem uma ordem específica a ser
seguida. No período pré-operatório mediato e imediato, o enfermeiro poderá utilizar
o sistema apoio-educação para garantir que o paciente obtenha os esclarecimentos
necessários sobre o que é e qual a finalidade de uma colostomia. É importante salientar que,
nesse momento, o paciente receba todas as orientações necessárias sobre o ato cirúrgico,
incluindo alimentação e possível preparo intestinal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de educação em saúde é de grande relevância para o autocuidado do paciente
com estomia intestinal, tendo em vista que, o esclarecimento de dúvidas, poderá diminuir os
medos e anseios advindos da patologia e do procedimento cirúrgico. Com base nisso, cabe
mencionar a relevância da presença do enfermeiro como norteador do autocuidado. Nesse
momento, o paciente está apto a realizar o autocuidado porém, necessita de orientações
que diminuam a ansiedade e que facilitem o período pós-operatório. Conclui-se ainda que,
as teoria de Orem contribui de forma pertinente para que o paciente obtenha sucesso na
execução do autocuidado, já que o enfermeiro poderá norteado e identificar as limitações
do paciente frente as suas necessidade, para manutenção da qualidade de vida e assim,
todos os pacientes devem ser encorajados a cuidar de si próprios e tenham participação
ativa no processo de cuidados.
PALAVRAS-CHAVE
Autocuidado; Enfermagem; Estomia
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MÉTODO PAULO FREIRE NA ENFERMAGEM: ESTUDO REFLEXIVO
Patrícia Alves Galhardo Varanda (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Camila Dourado Reis
(Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Ises Adriana Reis dos Santos (Universidade Federal
da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Iana Eglen Abbud Viana (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador,
BA, Brasil), Magda Ferreira Cerqueira (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Simone Coelho
Amestoy (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1849

INTRODUÇÃO
A proposta de educação Freiriana, legado deixado pelo educador Paulo Freire, propõe uma
pedagogia libertadora, na qual é acolhido e respeitado o conhecimento de um sujeito
para com outro, rompendo conceitos, como por exemplo, o da educação bancária em que
o professor transmite seu conhecimento e ao educando cabe recebê-lo passivamente; a
educação libertadora visa pensamento crítico e reflexivo, promove autonomia e contribui
com a valorização em realizar sua práxis. Deste modo, Freire pautou sua trajetória sendo
sensível com os baixos índices na qualidade da educação, o elevado quantitativo de
analfabetismo e a alta desigualdade social no Brasil, por onde iniciou um modelo de
alfabetização de adultos durante as décadas de 1950 e 1960, militando também nessa causa1.
Conhecido como método Paulo Freire, o arcabouço teórico desta reflexão constitui-se em
um instrumento de aprendizagem com intuito de ensinar o sujeito por meio de saberes
baseados na sua realidade, oportunizando o empoderamento e autonomia do indivíduo1-3.
Isto posto refere-se a uma estratégia educacional popular, que capta as experiências
culturais do educando e o estimula a aprender de forma crítica algo que mais tarde poderá
dialogar e debater conforme sua opinião e compreensão1. Um dos grandesmarcos do
método ocorreu em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, no qual Freire e
demais educadores, alfabetizaram 300 trabalhadores em apenas 45 dias, atraindo a atenção
da opinião pública, o que posteriormente daria início a uma campanha de alfabetização a
nível nacional. Porém, com o golpe de estado em 1964, o movimento de educação popular
foi atingido, o que culminou com o exílio de Freire, no Chile durante cinco anos. Contudo,
mesmo exilado, conseguiu solidificar seu método de alfabetização e finalizar uma das suas
obras, a “Pedagogia do Oprimido”1-3.
OBJETIVOS
Promover a reflexão acerca da utilização do método Paulo Freire na enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Estudos mencionam que este método se desenvolve por meio do Círculo de Cultura, termo
criado por Freire, no qual se caracteriza por um ambiente de ensino aprendizagem onde os
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sujeitos se reúnem para troca de conhecimentos e de saberes da realidade vivenciada2-3.
Diante do exposto, o Círculo de Cultura consiste na sistematização de etapas que são
compostas por: investigação da temática, codificação, descodificação e desvelamento
crítico. A investigação temática é decorrente do diálogo entre o mediador e os participantes,
emergindo como resultados palavras e temas geradores importantes do cotidiano e que
se manifestam pelas situações vivenciadas pelo indivíduo, fomentando a construção de
novos saberes com a integração, interação e reconhecimento dos conhecimentos existentes
e experenciados pelo grupo2. Diante do levantamento dos temas geradores acontece a
codificação, evidenciada por fatos vivenciados pelos sujeitos envolvidos que oportuniza
diversas possibilidades de análise2. Com base na reflexão crítica emerge a descodificação
das situações experenciadas, promovendo um momento oportuno para expressar e definir
sobre a temática geradora, por meio de reflexões que irão ocasionar o desenvolvimento
e o planejamento de ações transformadoras da realidade, no intuito de serem os agentes
de mudanças com autonomia e respeito, proporcionando a quebra de paradigmas onde
as informações ocorrem de maneira verticalizada2. O desvelamento crítico compreende a
última etapa do ciclo, correspondendo às reflexões reveladas nos segmentos anteriores,
permeada pelo processo de diálogo assegurando ao sujeito conhecer, analisar e transformar
sua realidade quer seja por intermédio de ações de cunho político, social ou cultural2. Nesse
sentido, no contexto da enfermagem, estudos vêm mostrando a utilização do método Paulo
Freire em pesquisas de abordagem qualitativas, embora ainda em expansão no Brasil2-3.
Conforme sinalizadas em investigações realizadas nas regiões Sul e Nordeste, evidenciouse a abordagem do método sejam com equipes de saúde da Família, ações educativas em
saúde ou até mesmo com docentes e discentes da Pós-Graduação em enfermagem 2-5. O
Laboratório de Pesquisa em Enfermagem e Promoção da Saúde (LAPEPS), que é vinculado à
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desde 1994 vem utilizando em seus estudos o
referencial teórico metodológico freireano em suas investigações de abordagem qualitativa,
reiterando a aplicabilidade deste método e sua contribuição para o trabalho em saúde, uma
vez que o mesmo integra relevante potencial pedagógico transformador e conscientizador,
possibilitando a ruptura com as barreiras hierárquicas presentes na lógica biomédica, a
democratização do saber em saúde, a valorização da cultura e o modo de viver e pensar das
coletividades por meio de um processo contínuo de ação-reflexão-ação2. Mediante a essa
concepção, a enfermagem busca uma metodologia participativa, que pode ser alcançada
no modelo de Círculo de Cultura, proposto por Freire, de forma inovadora na qual permita
modificar a realidade do contexto em saúde e realizar debates e reflexões sobre as ações e
promoção da saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo ao refletir o método de Paulo Freire na enfermagem, nota-se a relevância da
metodologia participativa e dialógica em saúde, na qual proporciona espaços de descobertas
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dos saberes de um indivíduo para com o outro, integrando o conhecimento cultural, social
e político, na perspectiva dos sujeitos envolvidos. Desenvolve a autonomia, promovendo a
emancipação por meio da diversidade de saberes construídos e consequentemente o seu
compartilhamento entre os diversos atores sociais. Reconhecimento de si como agente
de mudança da sua realidade e ao enfermeiro, em especial, permitindo a condução dos
desafios e diversidades das práticas e consolidação da sua formação dentro de um cenário
crítico-reflexivo e libertador.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Enfermagem, Educação em saúde, Metodologia, Métodos.

O REFERENCIAL METODOLÓGICO DE PAULO FREIRE E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE
Pamela Camila Fernandes Rumor (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Indiara Sartori Dalmolin (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Camilla Costa Cypriano Schmitz
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Fernanda Baeta Neves Alonso da Costa (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Michelle Kuntz Durand (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Adriana Bitencourt Magagnin (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2418

INTRODUÇÃO
Paulo Reglus Neves Freire, brasileiro, educador com atuação e reconhecimento internacional,
iniciou sua caminhada no interior do Nordeste do país, onde desenvolveu uma proposta para
a alfabetização de adultos, denominado “Método Paulo Freire”. É uma opção metodológica
que tem o compromisso com a transformação política da realidade, no qual pesquisador e
pesquisando realizam reflexões e discussões a partir de situações sociais e coletivamente
procuram desvelar e identificar as possibilidades de intervenções. Este referencial
metodológico tem como ferramenta o diálogo, em que as pessoas participam ativamente
da troca de saberes e de experiências, pautado nas necessidades e no contexto onde vivem.
O método é realizado por meio do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, com abordagem
qualitativa, do tipo pesquisa ação participante. Este ocorre no interior dos Círculos de Cultura,
em três momentos dialéticos e interdependentes: Investigação dos Temática; Codificação e
Descodificação; Desvelamento Crítico. O Círculo de Cultura é representado por um espaço
dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimentos. No Brasil, o referencial de Paulo Freire
solidifica-se na área educacional, entretanto, a prática de pesquisa em saúde apresenta-se
em expansão, embora lenta. O Laboratório de Pesquisa em Enfermagem e Promoção da
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Saúde (LAPEPS), vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), iniciou suas
atividades em 1994 e, desde então, utiliza este referencial teórico metodológico em seus
estudos. Este grupo interdisciplinar, possui como tradição a realização de investigações de
abordagem qualitativa, estando dentre suas linhas de estudos, os processos educativos
em saúde, com caráter participativo, o que justifica a utilização do Itinerário de Pesquisa
de Paulo Freire. Por meio desta metodologia, podem ser caracterizados os conflitos, as
contradições, as diversidades ou positividades que representem uma situação existencial
de saúde de uma determinada realidade e que são vivenciadas por homens e mulheres.
A concepção dialógica de Freire amplia as fronteiras de atuação dos profissionais em uma
perspectiva interdisciplinar e intersetorial com maior resolubilidade das ações de saúde e
melhores impactos dos indicadores da população assistida.
OBJETIVOS
Refletir acerca do referencial metodológico de Paulo Freire e suas contribuições para a área
da saúde.
DESENVOLVIMENTO
Paulo Freire, ao propor o Itinerário de Pesquisa, operacionalizando-o por meio dos
Círculos de Cultura, não pensou na sua aplicabilidade na área da saúde como um método
de pesquisa e/ou como um método orientador do processo de trabalho. Todavia, as
experiências do Grupo de Pesquisa LAPEPS, ao longo dos anos, têm ratificado que essa
metodologia contribui para os estudos e o trabalho em saúde, à medida que agrega um
potencial pedagógico transformador e conscientizador aos participantes, sejam docentes,
discentes, pesquisadores, profissionais da saúde ou usuários. Possibilita espaços de encontro
entre as pessoas, rompendo com as barreiras hierárquicas implicadas na lógica biomédica,
democratizando o saber em saúde, valorizando os cotidianos, as culturas e as formas de
pensar e viver das famílias, grupos e coletividades. Além disso, esse Itinerário de Pesquisa
viabiliza a participação ativa dos homens e mulheres, sendo construído e ressignificado ao
longo de toda a trajetória de pesquisa, em um constante movimento de ação-reflexão-ação.
Atualmente, este Itinerário de Pesquisa tem sido utilizado em pesquisas na área da saúde
e na prática por profissionais preocupados em transformar a realidade dos usuários e dos
locais onde atuam, seja na rede pública ou privada, bem como por docentes, na formação
profissional, visto que representam/significam um caminho para promover o cuidado
crítico e criativo. Na pesquisa de saúde de cunho participativo ocorre o envolvimento
dos participantes e do pesquisador, que estão interessadas em um determinado tema
comum. Neste processo de pesquisa, ampliam-se a relevância e o impacto de mudança
na sociedade. Os participantes mediatizados pelo diálogo e a reflexão, podem trabalhar
melhor e criar formas de lidar com questões para promover a saúde e os seus cuidados.
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Este envolvimento durante a pesquisa possibilita a mobilização do conhecimento e tem
potencial de transformação de determinada realidade, gerando impacto social. Entretanto,
a aplicação do itinerário de pesquisa de Paulo Freire ainda envolve desafios nestes campos
de atuação, como: a produção de um diálogo libertador a partir de uma educação que
promove a reflexão, pois repete-se um diálogo autoritário que Freire chama de educação
bancária; o clareamento dos princípios que constituem o referencial metodológico; a
realização de uma investigação não diretiva; a possibilidade de participação dos envolvidos
com disponibilidade de tempo; e a adaptação da linguagem do método idealizado para
alfabetização dos adultos. Tais dificuldades vão além da necessidade da compreensão das
concepções freireanas, exigindo uma mudança de paradigma - positivista - cuja superação
favorecerá o desenvolvimento de uma nova visão do indivíduo e, consequentemente, uma
prática realmente mais humana, afetiva e efetiva.
Percebe-se, também, que as metodologias participativas de cunho reflexivo e libertador estão
em ascensão no âmbito da formação acadêmica, relacionando-se com o desenvolvimento
de competências e habilidades. No entanto, esta tendência ainda é tímida e, em alguns
casos, não está alinhada com os objetivos da formação como um todo, além de ainda ser
pouco compreendida pelos docentes e discentes no cotidiano formativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidencia-se a relevância em se utilizar a pesquisa ação-participante na saúde, apoiada ao
itinerário de pesquisa freireano, pois possibilita a articulação entre os interesses acadêmicos
e a intervenção na população estudada. Rompe as barreiras entre a academia e a sociedade,
levando em consideração a reflexão dos participantes, em que o objetivo final da sua aplicação
seja a transformação da realidade dos sujeitos. Ressalta-se que, na pesquisa participante,
o pesquisador também é o pesquisado, e deve fazer parte de todo o processo de açãoreflexão-ação. Recomenda-se que sejam realizadas mais pesquisas ação-participantes na
área da saúde, pois estas contribuem para o autoconhecimento e a reflexão dos envolvidos
no sistema de saúde, proporcionando mudanças significativas ao mesmo, que está em
constante aprimoramento e, sobretudo, na forma como as pessoas o utilizam. Reitera-se a
importância de mais estudos que divulguem a viabilidade deste Itinerário de Pesquisa como
percurso metodológico nos diversos campos do saber, pois a falta de compreensão quanto
aos passos, apresenta-se como um limitante para a expansão da utilização deste método.
PALAVRAS-CHAVE
Metodologia; Pesquisa qualitativa; Saúde; Enfermagem; Autonomia
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REVISÃO NARRATIVA E O PAPEL DA ENFERMAGEM NA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA
Maite Melo Mota (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Ligia dos Reis
Bellaguarda (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra Padilha (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2134

INTRODUÇÃO
A mudança do conceito da saúde nos faz vê-la como produto que têm influências, adaptada
no meio social, cultural e econômico. Esse entendimento considera como determinantes
diversos fatores como: o ambiente, a prática dos profissionais e as características culturais de
cada população, 1 o que amplia o escopo do profissional no cuidado em saúde. O modelo
tradicional de educação em saúde vem de um entendimento de saúde com a ausência de
doença e na proposição de estratégias educativas orientadas por pressupostos biomédicos.
As ações de educação em saúde têm um caráter persuasivo que buscam a prevenção
ou minimização de agravos à saúde. A abordagem de educação em saúde é uma forma
de identificação dos profissionais da saúde com legitimidade de serem transmissores
de conhecimento, executando ações educativas em saúde.3colomé Os profissionais da
saúde são vistos como aqueles que conhecem as escolhas mais saudáveis, estando assim
autorizados a convencer a população para adotar um estilo de vida saudável.3 Sabe-se que
a atuação do enfermeiro está diretamente relacionada ao cuidado humano, já que se dedica
à melhora da qualidade de vida individual ou coletiva realizando ações de Promoção da
Saúde, e com essas ações educativas, que buscam a compreensão do significado de saúde,
que incentivem as pessoas a refletirem sobre seu compromisso, desenvolvidas em uma
perspectiva de processo de aprendizagem dos jovens.2
OBJETIVOS
Este estudo tem o objetivo apresentar a influência da enfermagem na educação em saúde
na escola.
DESENVOLVIMENTO
Hoje entende-se por educação a aplicação de processos e técnicas pedagógicas para a
transmissão de conhecimentos, trazendo como base a diversidade humana, conceituando
então a educação em saúde também utilizando desses processos e técnicas para o
compartilhamento de saberes sobre saúde, influenciando assim o dia-a-dia das pessoas,
podendo trazer uma significativa melhoria na sua qualidade de vida.1 As práticas de
educação em saúde, são essenciais no processo de trabalho das equipes da Atenção Primária
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à Saúde, eles vêm sendo desenvolvidos sempre com intuito de transmitir as informações e
persuadir para que haja o devido entendimento, essas práticas seguem o modelo tradicional
de educação em saúde, tentando sempre trazer todas as informações sobre os agravos de
saúde das pessoas e enfatizar recomendações das condutas considerados certas ou erradas,
aumentando o conhecimento e dando empoderamento para todos.4 As possibilidades
de alguém ter atitudes não saudáveis, após as atividades educativas em saúde, são
interpretadas pelos profissionais como uma falha na eficácia das ações.3 Durante a formação
da(o) enfermeira(o), muitas vezes se tornam responsáveis pelas práticas educativas em
saúde, nessa fase predominam concepções com foco no saber biomédico e na transmissão
de informações. Já após a formação da(o) enfermeira(o) na academia, o que mais entra
nas discussões é a relevância da Educação Permanente em Saúde para a estabilização de
uma rede de ensino e aprendizagem no trabalho, para isso são desenvolvidas estratégias
pedagógicas que fortalecem o exercício da criatividade.4
O Enfermeiro caracteriza-se como um educador não só nos Serviços de Saúde, mas também
nas instituições de ensino, sendo capaz de desenvolver Educação em saúde em diferentes
cenários.2:667A Educação em Saúde é capaz de atingir um significado amplo na capacitação
das pessoas, proporcionando assim uma ação socioeducativa. Sendo assegurados
conhecimentos, habilidades e a formação da consciência crítica do cidadão, facilitando a sua
tomada de decisões com um maior entendimento e uma maior responsabilidade social.2
A escola, direção e os professores devem se articular com o enfermeiro de sua rede, para
criarem estratégias de ações que integrem os campos da saúde e da educação, fazendo o
exercício da reflexão crítica sobre os problemas enfrentados pelos jovens na comunidade,
capacitando-os a refletir sobre condutas que minimizem o risco à saúde e favorecendo a
Promoção da Saúde.2
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta reflexão constata-se, que a enfermagem deve atuar na Educação em saúde
como interlocução da promoção da saúde, cuidando e proporcionando conhecimento
para que tanto os alunos como a equipe de professores tenham subsídios e consigam criar
estratégias de ensino-aprendizagem que melhorem a qualidade de vida. A influência da
enfermagem neste contexto mostra-se na relação que se estabelece entre os profissionais de
saúde e da educação numa proposta interdisciplinar e multiprofissional para a efetividade
do compromisso com a coletividade.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Educação em saúde, Escola, Educação de jovens, Promoção da Saúde
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Ética em pesquisa: desafios
da pesquisa social em saúde

ATENCION A MUJERES CON VIH, UNA REFLEXION ÉTICA
Maria Regla Bolaños (Escuela Nacaional de Salud Pública, Cuba)

ID: 1604

INTRODUÇÃO
Después de más de tres décadas del surgimiento de la pandemia de sida, son muchos los
progresos en la lucha contra esta epidemia,principalmente en la cobertura de tratamientos.
Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Se estima una cifra de 36.7 millones de
personas tienen el VIH en todo el mundo. En el 2016, hubo 1.8 millones de personas con
nuevas infecciones por el VIH y 1 millón de personas murieron por causas relacionadas con
el sida. Cuba sobresale entre los países de la región y el mundo que tienen una respuesta al
VIH/sida intersectorial consolidada, que posibilita la atención y vigilancia de los pacientes
en su comunidad, donde reciben tratamiento gratuito. En 2015, el país fue el primero a nivel
mundial en recibir la validación de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH
y la sífilis congénita por parte de la OMS gracias a los esfuerzos del Estado cubano para
asegurar el acceso temprano a la atención prenatal, a las pruebas para detectar el VIH y la
sífilis tanto para las embarazadas como para sus parejas, para proveer el tratamiento para
las mujeres con diagnóstico positivo y sus bebés, en la sustitución de la lactancia materna,
así como la prevención del VIH y de la sífilis antes y durante el embarazo a través del uso de
preservativos y otras medidas de prevención. El sida por sus características epidemiológicas,
clínicas, sociales y sobre todo éticas, sitúa a las personas que lo padecen en situaciones
peculiares, así como a los profesionales de la salud a cargo de la atención de estas personas.
Las mujeres como grupo vulnerable dentro de la epidemia, están expuestas a disimiles
situaciones que coloca a un médico ante un dilema para la toma de decisiones y algunos de
estos dilemas serán expuestos en este trabajo.
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OBJETIVOS
Describir algunos dilemas éticos en la atención a las mujeres que viven con VIH/sida.
MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, de corte cualitativo entre los meses de diciembre 2017 a
marzo del 2018, se utilizaron técnicas como revisión documental y bibliográfica en torno a
algunos dilemas éticos en la atención a las mujeres con VIH/sida en la asistencia médica. Se
realizó un grupo focal de Mujeres diagnosticadas con VIH entre uno y 15 años y promotoras
de salud de la línea del proyecto prevención del VIH en mujeres. Entrevistas en profundidad
a tres mujeres diagnosticadas con VIH-sida. Se exploró de la forma que se infectaron, como
afrontaron el momento del diagnóstico,y se narra brevemente las historias de los tres casos
entrevistados. Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas para este estudio.
RESULTADOS
Se entiende el dilema como un problema que puede resolverse a través de dos soluciones
pero que ninguna de las dos resulta completamente aceptable o, por el contrario, que las dos
son igualmente aceptables. Lo que hace un dilema es poner a un individuo en una situación
de duda, debatiéndose entre dos alternativas. El dilema puede generarse por diversas
cuestiones: profesionales, morales, etc. El desarrollo del actuar profesional necesita de una
identidad ética que sirva de referente ante las diferentes acciones asistenciales, docentes,
investigativas y de la gestión en salud que requieren de poder actuar con excelencia Las
reflexiones se concibieron a través de casos de dilemas éticos en la atención a las mujeres que
viven con VIH/sida, que se presentan en la práctica médica. Los temas abordados: dilemas
en la comunicación del diagnóstico y confidencialidad, dilemas en la mujer embarazada con
VIH, dilemas relacionados con la propagación de la epidemia
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El sida se enfrenta a una amplia gama de dilemas éticos relacionados con la comunicación
del diagnóstico, la confidencialidad, la atención al paciente, entre otros. En la atención a
las mujeres se presentan dilemas éticos que deben ser cuidadosamente observados para
mejorar la atención a estas personas brindándole un trato humano. La clave podría ser el
respeto y entendimiento de las conductas y comportamientos de las personas que viven
con el VIH, en especial las féminas. Es importante que la mujer sea un componente esencial
de los programas de salud, para reducir la epidemia y mitigar sus consecuencias.
PALAVRAS-CHAVE
VIH/sida, mujeres, dilemas éticos.
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PESQUISA QUALITATIVA E COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO:
DESAFIOS EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS
Carlos Roberto Castro-Silva (Universidade Federal de Sao Paulo , Santos, SP, Brasil), Danilo Miranda Anhas
(Universidade Federal de Sao Paulo, Santos, SP, Brasil), Karina Rodrigues Mataveli Rosa (Universidade Federal
de Sao Paulo, Santos, SP, Brasil), Luciane Pezzato (universidade Federal de Sao Paulo, Santos, SP, Brasil), Mayara
Vianna (universidade Federal de Sao Paulo, Santos, SP, Brasil)

ID: 1386

INTRODUÇÃO
O referencial das ciências humanas e sociais na saúde tem contribuído para a construção
de abordagens de pesquisa que buscam ampliar a compreensão do humano para além
do escopo das ciências naturais. Isto significa incluir aspectos de modos de sociabilidade,
visões de mundo, hábitos, atitudes que constroem a realidade social, como diriam Berger &
Luckman no clássico, A Construção Social da Realidade. O esforço de compreendermos os
significados e sentidos que constroem o mundo simbólico de pessoas, grupos e comunidades
tem exigido a criação de instrumentos de pesquisa que por um lado aproximam os
pesquisadores da realidade concreta de seus sujeitos por outro geram questionamentos
dos limites destes vínculos intersubjetivos estabelecidos. Neste sentido ao colocarmos em
cheque a suposta neutralidade do pesquisador indagamos sobre seu papel social ou, em
outras palavras, seu compromisso com a transformação social. Este tipo de questionamento
fica mais evidente quando atuamos em comunidades marcadas pela desigualdade social,
visto que a determinação social dirige nosso olhar sobre processos de saúde-doença e
cuidado. As metodologias participativas, destacando a pesquisa participante, trazem
esta dimensão ético-política da pesquisa e alguns dos desafios da construção de vínculo
entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. Partindo do pressuposto que a historicidade, a
crítica e a contextualização sócio-histórica regem nosso olhar para as práticas em pesquisa
consideramos a necessidade de reforçarmos a discussão sobre o papel da pesquisa em meio
a situações de exclusão social. Consideramos que a efetividade da pesquisa esteja associada
com visão politizada de suas práticas. Além disso, que esteja associada com outros tipos de
intervenção que contribuam como fortalecimento do compromisso do pesquisador, além
das instituições de ensino e pesquisa da qual faz parte, com a cidadania e a autonomia.
OBJETIVOS
Desta forma trazemos algumas reflexões suscitadas sobre os primeiros passos de duas
pesquisas em andamento: sobre participação social e subjetividade, com financiamento
do CNPq e outra sobre a ética do cuidado e direitos humanos, com financiamento da
FAPESP, especificamente a fase de reconhecimento de território. Aspecto este que
trouxe questionamentos, pois nos territórios, alvos das pesquisas, já havia inserção da
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universidade, inclusive de alguns dos pesquisadores, com outras ações, destacando estágios
profissionalizantes, projetos de extensão e práticas de disciplinas de graduação, entre outras.
MÉTODO
Estas pesquisas de caráter qualitativo, com abordagem referenciada na pesquisa participante,
têm como locais e sujeitos dois territórios de alta vulnerabilidade na Baixada Santista,
especificamente o bairro Vila dos Pescadores em Cubatão/SP, e os Morros em Santos. O
primeiro local está localizado às proximidades dos mangues, bastante poluído, com mais de
20 mil habitantes, atendidos pelo Estado, principalmente, por meio de uma unidade básica
de saúde com três equipes de saúde da família. Por sua vez na região dos Morros a pesquisa
acontece referenciada em três unidades de saúde da família (USF) em Santos. Região marcada
por questões do tráfico e novas ocupações em áreas perigosas e insalubres, sem o mínimo de
infra-estrutura. Destacando a luta pela legalização da terra na Vila Progresso, pois pagam aluguel
do terreno onde moram, além de outros impostos. A forma de aproximação destes territórios
se deu basicamente por meio de três instrumentos: observação participante, entrevistas semidirigidas e entrevistas em profundidade. Estas atividades tiveram inicio após as aprovações do
Comitê de ética, incluindo o aval das respectivas secretarias de saúde de Santos e de Cubatão.
Estas atividades aconteceram de junho até dezembro de 2017. Foram produzidos muitos
diários de campo e entrevistas, temos por volta de 200 páginas de transcrições deste material,
sendo que a análise se deu pelo referencial da hermenêutica de profundidade.
RESULTADOS
Esta etapa da pesquisa visava o mapeamento das forças locais e demandas do território que
favorecesse a constituição de um grupo de pesquisa que incluísse, além dos pesquisadores,
profissionais de saúde e lideranças comunitárias de ambos os territórios. Todavia notamos
desafios importantes nesta fase de reconhecimento, os quais expressamos no seguinte
eixo: implicações sobre a qualidade do vínculo entre pesquisadores, sujeitos e territórios.
O lócus principal destas pesquisas se encontra nas USFs, na perspectiva ampliada, pois
inclui lideranças da comunidade também. Neste sentido os encontros realizados com
profissionais de saúde, em reuniões de equipe foram muito produtivas, primeiro porque se
mostraram disponíveis a participar. Acreditamos que este voto de confiança esteja associado
com envolvimento destes pesquisadores/docentes e discentes que há anos atuam em
diferentes frentes o território. Apesar da adesão amorosa destes profissionais às propostas
das pesquisas percebemos que a visão de pesquisa está associada ao referencial positivista,
em que o papel deles seria de responder a questionários já formulados pelos pesquisadores.
Esta situação sugere uma responsabilidade ainda maior quanto à construção de novas
formas de se fazer pesquisa, mais do que isto que seja vista como instrumento de crítica e
transformação da realidade por eles mesmos. Além disso, se evidenciou o impacto negativo
de medidas governamentais desestruturantes do Sistema Único de Saúde, como a falta de

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 851

E-PÔSTERES
Ética em pesquisa: desafios da pesquisa
social em saúde

medicamentos, de novas contratações de profissionais e principalmente medidas na nova
PNAB, que mina o papel estratégico dos Agentes Comunitários de Saúde, entre outras.
Nesta linha de desafios a questão da violência tem aparecido como um fator preponderante.
A evidência das questões sócio-econômicas e políticas como estruturante para ações em
saúde têm aparecido, junto ao desmonte do aparato público, como diferentes formas de
violência, destacando a influência cada vez maior do tráfico de drogas e aumento da pobreza,
expresso pelo aumento do número de desempregados e da fome. Do ponto de vista do
desenvolvimento da pesquisa este contexto tem gerado muitas dificuldades, inclusive de
segurança da equipe de pesquisadores. Ao mesmo tempo notamos que propiciar espaços
de diálogo, de afetos e trocas de experiências entre diferentes atores sociais contribui com a
construção de novas formas de enfrentamento destas adversidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dimensão ético-política mostra-se um eixo importante de aprimoramento de pesquisas
qualitativas participativas, especialmente em territórios marcados pela desigualdade social.
A construção destas parcerias implica em processos intensos de presença no território, os
quais se sustentam pela confiança e amizade construídas no espaço público.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Participante, Ética, Exclusão social,

POR UNA EPIDEMIOLOGIA TRANSDISCIPLINAR Y PERTINENTE.
LA EPIDEMIOLOGIA EN LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 1970-2016
Samuel Andres Arias-Valencia (Universidad de Antioquia UdeA, Colômbia), Maria Patricia Arbeláez (Universidad
de Antioquia UdeA, Colômbia)

ID: 1498

INTRODUÇÃO
La trayectoria de la Epidemiología en Colombia tiene alrededor de un siglo. Su consolidación
disciplinar se gestó en la segunda mitad del siglo XX a través de programas de formación.
La primera institución en ofrecerlos en el país fue la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia (FNSP-UdeA).
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OBJETIVOS
Comprender las prácticas disciplinares de la Epidemiología en la Facultad Nacional de Salud
Pública (FNSP) entre 1970 y 2016, en sus dimensiones epistemológicas, ontológicas y éticopolíticas.
MÉTODO
Desde un enfoque hermenéutico y crítico se configuró un estudio de caso histórico
etnográfico donde se integraron revisión de fuentes documentales y sesenta entrevistas
a epidemiólogos, salubristas y clínicos de los ámbitos académicos, gubernamentales y de
los servicios de salud. La estrategia de análisis y síntesis integra un enfoque hermenéuticodialéctico con elementos de los estudios críticos del discurso y de investigación narrativa.
RESULTADOS
Pródromos de la Epidemiología (1913 a 1969) La transformación de la Higiene Pública a
la Salud Pública en Colombia y su institucionalización estuvo marcada por la influencia
norteamericana. En las décadas de los 50 y 60 del siglo XX se fortalece la estructura institucional
de la Salud Pública en el país a partir de un enfoque desarrollista promovido por la Alianza
por el Progreso. En 1963 se crea la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
(ESP) para formar los cuadros directivos y operativos de los servicios de salud del país. La
epidemiología en este contexto no surge aún como una disciplina propia, sino que es una
práctica subsidiaria de la Salud Pública. El reconocimiento de la epidemiología como disciplina
y profesión de la salud (1969 – 1989) El reconocimiento disciplinar de la epidemiología en
Colombia se da por vía de su institucionalización académica. En la Universidad de Antioquia
recibe una influencia importante de las concepciones y practicas provenientes de los Estados
Unidos. A partir de la formalización del programa de Especialización en Epidemiología se
esparce el ejercicio de la epidemiología a los servicios de salud y a la investigación en salud,
tanto en el ámbito local como nacional. Las prácticas disciplinares en epidemiología en la
ESP-FNSP no son ajenas a las convulsionadas circunstancias académicas, sociales y políticas
de la Facultad, de la Universidad y de la sociedad general; sin embargo, el apego al estudio,
aprendizaje, enseñanza e investigación en epidemiología por parte de los profesores de la
época, permitió consolidar un espacio académico propio, reconocido y aceptado al interior
de la institución y hacia fuera. Una Epidemiología para un Sistema General de Seguridad
Social en Salud y la Epidemiología actual (1990-2016) En los noventa se implementa sistema
de salud de orientación neoliberal para Colombia. Las nuevas reglas de juego promueven
cambios académicos en la FNSP y la Epidemiología se debate entre el rigor y su profundización
metodológica y entre una apertura crítica y epistemológica de su enseñanza y su quehacer.
Para el nuevo Sistema la Epidemiología se convierte en una importante herramienta para la
gestión del riesgo económico y en salud más que para valorar a la población. En la FNSP, la
creación de los programas doctorales en Epidemiología y Salud Pública fortalecen el ejercicio
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de investigación dentro de un modelo de universidad que promueve la competitividad y la
productividad académica. La dinámica académica de los doctorados produce una escisión
que direcciona al de Epidemiología a la profundización y refinamiento metodológico,
mientras el de Salud Pública se orienta a la construcción de conocimiento desde posturas
interpretativas y críticas principalmente.
Las prácticas contemporáneas en Epidemiología se identificaron dos enfoques de
conceptualización y práctica, dos polos del amplio espectro de valoraciones sobre lo que la
comunidad académica y científica considera que es la Epidemiología: el enfoque instrumentalmetodológico y el enfoque disciplinar poblacional. El primer enfoque, con mayor dominio y
poder dentro de la disciplina, define la Epidemiología esencialmente como un método, un
instrumento, que se basa en el positivismo y en procesos de cuantificación de los fenómenos
para la valoración del proceso salud-enfermedad ya sea en individuos, grupos humanos
específicos o poblaciones. En el segundo enfoque se considera que la Epidemiología es
ante todo la práctica social de una comunidad académica y científica que tiene como fin la
comprensión del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, que nace y se debe a la salud
pública y, por tanto, su propósito se orienta a propender por la salud de los grupos humanos.
Desde este enfoque consideran que, aunque su origen haya estado en el positivismo debe ser
superado, pues sus reglas no se corresponden con las prácticas actuales de la disciplina, en
razón de que no permite hacer un ejercicio amplio y comprensivo de los problemas de saludenfermedad y no se vincula con la acción. Por eso requiere una apertura a nuevas búsquedas
a partir de la incorporación de saberes de otras disciplinas; esta última posición la empuja al
ámbito transdisciplinar, donde los criterios de calidad no son los propuestos en el positivismo,
sino la resolución de problemas concretos para situaciones específicas en un momento dado.
Pero el rol ético de la Epidemiología es el seguimiento y la valoración moral y político de sus
acciones, por tanto, sus abordajes deben ser pertinentes y no sólo pragmáticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En Epidemiología es necesario trascender la discusión metodológica para comprender
y definir mejor sus prácticas; trascender los límites de la validez y la confiabilidad del
positivismo hacia un enfoque hermenéutico y crítico, donde se parta de los problemas de
salud de los colectivos, donde la cuantificación sea una manera de comprender, más no la
única, hacia una práctica reflexionada que permita superarlos. Lo anterior implica un gran
reto, dada la incompatibilidad de posturas epistemológicas en pugna. Es posible que sea en
lo teleológico, en una “Epidemiología pertinente”, donde se encuentre una alternativa para
la construcción de una epidemiología intencionada, amplia e integradora.
PALAVRAS-CHAVE
Epidemiología; Salud Pública; Historia de las ciencias; Sociología del conocimiento; Bioética,
Etnografía, Colombia
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TREINAMENTO EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA: A PERCEPÇÃO
DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM NA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Jaçamar Aldenora Dos Santos (Universidade Federal do Acre, Rio Branco, AC, Brasil)

ID: 2293

INTRODUÇÃO
A enfermagem em seu percurso histórico esteve ligada a ajudar ao próximo, focando
nas necessidades do indivíduo o naquele momento em seu ciclo de vida e no processo
saúde doença, instigado pela busca de novos conhecimentos e assim, atender de uma
forma melhor e adequada a um determinado problema de saúde. E, quando associado
ao método de investigação possibilita uma ação baseada em evidência cientifica em
saúde.
OBJETIVOS
Descrever a percepção dos estudantes de enfermagem após a realização de um treinamento
teórico/prático em investigação qualitativa.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo realizado com 6 estudantes de graduação
em enfermagem, entre o mês de julho e agosto de 2017. O treinamento foi realizado
em uma Instituição de Ensino Superior-IES e os dados foram coletados por meio de
uma entrevista semiestruturada e direcionados ao tema, com a gravação das falas e
transcritas logo em seguidas. Adotou-se a metodologia com a utilização de flip charpe,
roda de conversa e teatro sempre acompanhado por um mediador e um coordenador
nas rodas de conversa durante os encontros teórico/prático, assim como em todo o
percurso metodológico, complementando com a realização de uma atividade prática
sobre a investigação qualitativa em saúde.
Ainda, nesta fase, optou por trabalhar com quatro momentos, o primeiro momento está
voltado para provocar a percepção do estudante sobre a investigação por meio de uma
atividade prática com a aplicação de uma entrevista com um colega, e trabalhar essa
percepção e assim, servindo como esboço para a segundo momento do treinamento, a
problematização, trabalhando a investigação qualitativa baseada na evidência formada
pelo próprio estudante a cerca dessa temática, abordando a importância de seguir uma
sistematização com o rigor que exigem um método cientifico; a partir disto, seguiuse para o terceiro momento, relacionado ao desenvolvimento do raciocínio lógico
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ao trabalhar de forma ativa para que o estudante alcance a autonomia e atitude ao
introduzir a integração da arte teatral na abordagem investigação qualitativa em saúde;
o quarto momento deu-se pela a realização de abordagem investigativa qualitativa em
locus. Durante esse processo, houve o acompanhamento e supervisão da mediadora e
coordenadora do treinamento com os estudantes de enfermagem. E, as informações
coletadas foram analisadas segundo a análise de conteúdo de Bardin.
RESULTADOS
Na primeira etapa da pesquisa, onde foi realizado entrevista com os estudantes sobre
o entendimento acerca do que seria um instrumento de coleta, sua aplicabilidade,
evidenciou-se o déficit de conhecimento sobre o instrumento em termos de conceitos
e prática, observando no comportamento verbais e expressões não-verbais durante os
momentos de discursão na roda de conversas, especificamente com pouca atitude e
autonomia sobre investigação qualitativa, caracterizada como, timidez, falta de destreza,
a não dominação do assunto.
Ainda como complemento dessa fase, o estudante foi a prática e ao aplicar o instrumento,
esses comportamentos foram observados. Como segunda fase da pesquisa, foi realizado
intervenção para melhor aprimorar quanto às dificuldades apontadas e identificadas e
para realização da prática para melhor aprimoramento, os estudantes foram aplica novas
entrevistas e se observou que a autonomia mediada pelo conhecimento do assunto foi
um ponto positivo, pois embora com timidez, foi observado maior autonomia, onde
antes era um dificultador, e agora, passando a ser um facilitador proporcionado assim,
o seu empoderamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As percepções dos estudantes de enfermagem evidenciaram que ao se trabalhar as
fragilidades possibilitou transformar em novos conhecimentos a partir do seu conhecimento
já existente por meio de uma metodologia dinâmica e interrelacionadas e assim, levando ao
seu empoderamento sobre a investigação qualitativa.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa. Entrevista. Pesquisa em Enfermagem. Técnicas de Pesquisa.
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ASPECTOS ÉTICOS A SEREM CONSIDERADOS EM PESQUISAS
ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA
Jucelia Maria Guedert (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jucelia Maria Guedert
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Borges Platt (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Borges Platt (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2094

INTRODUÇÃO
Pesquisa com dados populacionais de quase metade dos países do mundo mostrou que
mais de 1 bilhão de crianças de 2 a 17 anos sofreram violência em 20141. Na infância, o
estresse traumático experimentado precocemente em resposta à violência pode prejudicar
a arquitetura do cérebro, o estado imunológico, os sistemas metabólicos, as respostas
inflamatórias e até a estrutura genética. Os danos decorrentes da violência relacionam-se
com grandes causas de morte na idade adulta, incluindo doenças não transmissíveis, lesões,
HIV, problemas de saúde mental, suicídio e problemas de saúde reprodutiva1. As pesquisas
que envolvem diretamente as vítimas são consideradas ferramentas essenciais para o
correto dimensionamento do problema o planejamento de ações visando o enfrentamento
da violência contra crianças.
OBJETIVOS
Elencar, com base na literatura disponível sobre o tema, cuidados a serem observados por
pesquisadores envolvidos em pesquisas com crianças em situação de violência.
DESENVOLVIMENTO
A despeito da dimensão do problema e da importância de pesquisas sobre o tema, há
uma enorme lacuna quanto a normativas éticas a serem observadas nas abordagens
investigativas envolvendo crianças e adolescentes em situação de violência. Além de visões
divergentes entre autores, é reconhecida a existência de poucos dados sobre a natureza
e a duração “sofrimento emocional” causado pela participação de crianças e adolescentes
em pesquisas; a necessidade de maior foco na produção de conhecimento na área e o
estado “inconsistente” e “inadequado” da literatura para ajudar os pesquisadores a lidar com
problemas éticos específicos dessa área de pesquisa2.
Identifica-se a importância fundamental da observância de aspectos éticos quando do
planejamento da pesquisa, a saber: como se dará a proteção das crianças contra danos, como
por exemplo, ações para minimizar o sofrimento emocional dessas ao reviver o episódio
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traumático; o adequado consentimento de responsável desde que comprometido com o
bem estar da criança e do adolescente e a manifestação de sua concordância mediante
seu assentimento; a observância estrita de ações que assegurem a confidencialidade dos
dados coletados e privacidade do participante; o conhecimento prévio do contexto cultural
onde os participantes estão inseridos e, a forma como se dará a devolutiva da pesquisa.
Quanto à proteção contra danos, o pesquisador pode deparar-se, na coleta de dados, com
a revelação, pela criança, de ter sido molestada recentemente ou estar em risco. Impõese nessa situação o conflito ético da decisão de intervir ou não. O desafio está obter
informações confiáveis e assegurar a segurança dos participantes. Estratégias elencadas para
a “quebra de confidencialidade” sem entretanto expor as crianças a situações socialmente
estigmatizantes: desenvolver um alerta (bandeira vermelha) que identifica criança em risco
de dano, encaminhar crianças para escolas oficiais; fornecer lista de serviços de proteção
que o participante pode utilizar; recontatar a criança após o momento da pesquisa. É
fundamental que os pesquisadores estejam aptos para manejar adequadamente as situações
conflitantes. Em relação ao consentimento informado convém o aleta de que os cuidadores
são frequentemente os autores da violência e que os “protetores” (parentes, professores,
comitês de ética em pesquisa) podem limitar o acesso de pesquisadores à criança por medo
de danos adicionais decorrentes dessas. Tem-se observado o uso do consentimento passivo,
onde, por exemplo, escola manda carta para os pais para consultar se eles não querem que a
criança participe; há autores que questionam a necessidade do consentimento formal e se o
apoio dos pais por si não bastaria. Ressalta-se a necessidade de cuidado com a comunicação
não verbal e a linguagem utilizada.
Questões éticas relativas à privacidade e à confidencialidade têm significado especial nos
estudos com crianças e adolescentes em situação de violência e é proposta metodologia para
assegurá-las a saber: explicar clara e de forma compreensiva sobre o que será feito visando
a proteção de suas informações; a possibilidade de uso de programas informatizados para
levantamentos anônimos; perguntar se a criança está sozinha em pesquisas por telefone;
realizar entrevistas separadas entre homens e mulheres; ter um membro da equipe de
pesquisa de outra instituição. Quanto ao contexto cultural, embora princípios da ética
em pesquisa possam ser “universais” as metodologias devem ser adaptadas aos contextos
locais. Existe claro hiato na literatura sobre a adaptação da metodologia para contextos
locais. Ressalta-se ainda considerações metodológicas a serem observadas: importância de
adequar o instrumento de coleta de dados ao entendimento da criança; lembrar que as
crianças podem interpretar o significado de maus-tratos diferentemente do adulto e que os
pesquisadores podem influenciar suas respostas.
Há que ter um cuidado especial na interpretação dos dados e assegurar o armazenamento
seguro dos materiais de pesquisa. Um tema controverso nas pesquisas é o pagamento ou
não de participantes. Lembra-se que, no Brasil, pelas normativas éticas vigentes, é proibido
esse pagamento. Quanto ao impacto da participação de crianças vitimizadas impõe-
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se alguns questionamentos3: O envolvimento de crianças em situação de violência em
pesquisas entra em conflito com os princípios éticos da beneficência e da não-maleficência?
É justificável incluir crianças em pesquisas não terapêuticas e com benefícios indiretos ou
limitados? Quais são as possíveis consequências a longo prazo dessa participação?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ponderação dos aspectos éticos é fundamental no desenho e no desenvolvimento de
pesquisas. Em populações física, social e emocionalmente vulneráveis o cuidado com as
questões éticas deve perpassar todo o processo investigativo. A relação entre pesquisadores
e pesquisados passa a ser uma troca dialética de experiências, conhecimentos e sentimentos
onde ações para evitar a revitimização deve ser preocupação constante da academia.
PALAVRAS-CHAVE
Ética; pesquisa; crianças e adolescentes; violência

ÉTICA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA Y LA FORMACION
MÉDICA INTEGRAL
María Luisa Rojas (Universidad Autónoma de Yucatán , México)

ID: 1712

INTRODUÇÃO
En México, quienes realizan el servicio social médico, enfrentan una problemática compleja
que rebasa su formación clínica, y al carecer del bagaje teórico-metodológico para abordar
la enfermedad y el sufrimiento de sus pacientes que viven en condiciones de pobreza y
marginalidad, ofrecen respuestas parciales. Con intención de cambiar esta situación, en
Yucatán se realizan diagnósticos comunitarios participativo –DCP– en el marco filosófico
y epistemológico de la investigación cualitativa en ciencias sociales aplicada a la salud,
con un compromiso ético de cuidado y vocación militante de colaboración con los grupos
desfavorecidos. Realizar DCP con estas características, nos ha transformado, porque, nadie
sale intacto de las praxis críticas […] para transformar la realidad, ya que, los DCP abren
espacios de reflexividad colectiva e individual que hacen viables convivencias saludables,
éticas y cívicas de confianza y cuidado mutuo, pese al contexto neoliberal.
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OBJETIVOS
Compartir el análisis institucional para promover la investigación cualitativa en la formación
médica integral.
DESENVOLVIMENTO
Con el servicio social culmina un proceso de transculturación que ha permitido a quienes
concluyen un plan de estudios de medicina, conocer, comprender y apropiarse de
conceptos, ideologías, teorías, valores, tecnologías, prácticas y discursos; modos específicos
de pensar, razonar y actuar, de entender y vivir la realidad, el habitus médico que regirá su
práctica profesional y vida personal, como integrante de una élite de poder, con poder. Las
facultades de medicina posibilitan el acceso y pertenencia a ese grupo de poder, y si bien,
la formación ética y en valores siempre ha estado presente en la enseñanza médica, ahora,
en un contexto global de violencia, múltiples pobrezas, desigualdad y desafiliación; exige
un proceso de reflexividad para que, como agentes políticos trascendamos lo pedagógico,
hacia el accionar comunitario, diseñando espacios de aprendizaje para mostrar solidaridad,
justicia social, libertad, respeto por la Otredad; inducir un habitus médico alterno con nuevas
subjetividades e inteligencias que revaloren la relación humana y cuestionen la desigual
distribución de los bienes sociales del modelo neoliberal más allá, de las iniciativas de la OMS
y del humanitarismo solidario. Un habitus alterno que vaya en contra corriente al contexto
neoliberal cuya racionalidad de mercado, legitima la presencia de formas avanzadas de
marginalidad y desafiliación social; definiendo ámbitos cuyo núcleo aglutinador es el
presente, el aquí y ahora, con significados distintos dependientes de la clase social. En
las clases favorecidas, significa una competitividad feroz por las ganancias y el poder, y
en las explotadas, la pugna por sobrevivir; en ambas, la ausencia de valores compartidos.
Esta visión competitiva, corroe la confianza, lealtad y compromiso mutuo, debilitando los
vínculos socioculturales y el progresivo abandono de las responsabilidades colectivas.
Al optar por una formación integral alterna, obliga el análisis crítico del componente principal
del saber médico, la ciencia positivista y su método, que han homogenizado la episteme
y determinan lo que es válido, confiable y útil; olvidando que la ciencia depende de los
procesos sociopolíticos, y que, al servicio de las clases que la financian, genera prácticas que
invisibilizan o aniquilan otros saberes y formas de ver el mundo. Esta exclusión alcanza el
acto clínico donde la voz de cada paciente relatando su padecer –plena de subjetividad– es
acallada sino ausente, al poner en duda su validez científica. Una exclusión similar ocurre en
la educación para la salud, donde las personas y comunidades son “orientadas” por quienes
desconocen tanto a la población como las coordenadas del lugar.
Otro ámbito de análisis son los discursos y conductas de responsabilidad social al
investigar, una vez que, la mayoría de quienes participan en una investigación, provienen
de poblaciones en situación de vulnerabilidad elegidos solamente, por ser asequibles. En
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consecuencia, debemos de, asegurar la aplicación de los principios éticos –particularmente,
el de justicia social– en la investigación para elaborar la tesis; esperando que ésta muestre
la fusión de los avances tecno-científicos con una concepción ética-cívica de la vida y
dignidad humanas, componentes de nuestro currículo médico integral. En este contexto,
la investigación cualitativa como sitio de encuentro, interacción y construcción de saberes
en condiciones históricas y socio-culturales concretas, despunta como una estrategia eficaz
para contribuir al cambio del hábitus médico, por las evidencias fiables para articular acciones
comunitarias y producir saberes-haceres útiles, mediante la participación crítica de las
personas, fortaleciendo sus capacidades resolutivas y ciudadanas. Entre las diversas técnicas
cualitativas, los DCP destacan por su operatividad –corta duración, se aprende-haciendo
mediante la planeación y ejecución supervisada, las actitudes ético-cívicas equilibran las
insuficiencias cognitivas, facilitan aplicar pedagogías sociales libertarias y autónomas–.
Al realizar un DCP en salud, con pasantes y con habitantes de la comunidad, confluyen
percepciones complementarias respecto al poder, la comunidad, harta de ser oprimida por
el poder institucional y un grupo de pasantes autoconscientes de que la exposición día a
día al modelo médico hegemónico –currículo oculto– les ha condicionado para ejercer con
desigualdad, el poder en la relación médico-paciente y en la interacción investigador-sujetos
investigados, conducta que, críticamente rechazan. Con tales protagonistas dialogando,
se trascienden los resultados que los DCP ofrecen cuando se aplican con propósitos
simplificados, diferentes al cambio social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Con los DCP, se han logrado objetivar los estilos de vida prevalentes en diferentes
comunidades de Yucatán –atisbando los modos de vida–, resultado del trabajo de personas
que, reflexionando críticamente construyen narrativas –etnografías colectivas– con
fragmentos de sus vidas, fortalecen su capacidad performativa –contenido escrito/dibujo–
con rudimentarios dibujos del entorno próximo y el deseado –la utopía– y redescubren sus
capacidades para transformar la realidad mediante el trabajo organizado, donde todas las
voces se escuchan protegidas por la amistad y confianza mutua, evitando la fragmentación y
desafiliación social. Realizando DCP se han co-investigado problemas complejos –violencia,
adicciones, infecciones de transmisión sexual, masculinidad, obesidad infantil, somatización,
embarazo adolescente […]– y con los saberes-haceres emergidos, proponen hipótesis
situadas situadas para atenderlos. Constituye un reto ético para quienes practicamos alguna
corriente teórico-metodológica de investigación cualitativa en salud, lograr su inclusión
formal en el currículo médico
PALAVRAS-CHAVE
Ética e investigación cualitativa, diagnóstico comunitario participativo, formación médica

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 861

E-PÔSTERES
Ética em pesquisa: desafios da pesquisa
social em saúde

LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA INVESTIGACION
CUALITATIVA SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD LABORAL:
ANTECEDENTES Y DESAFIOS
Flora Verónica Salas Cisneros (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México), Adriana Cecilia
Cruz Flores (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México)

ID: 2274

INTRODUÇÃO
La participación de los trabajadores en la investigación de las condiciones de salud laboral
ha cambiado en los últimos cuarenta años, así como ha cambiado el trabajo y su relación
con los daños a la salud. El Modelo Obrero Italiano es el antecedente más claro de la
investigación participante en la salud laboral. En México hay distintas experiencias que
se ubican en la década de los 80 del siglo XX, algunas de ellas con resultados importantes
en la transformación de las condiciones de trabajo. En la actualidad, la flexibilización y la
individualización permean el ámbito laboral fomentando la competencia entre los mismos
trabajadores, afectando la organización y participación en todos los sentidos y niveles,
incluso en los procesos de investigación sobre las condiciones laborales. Lo cual se convierte
en un desafío de gran magnitud para los estudios de la salud de los trabajadores.
OBJETIVOS
El propósito de este trabajo es reflexionar en torno a la participación de los trabajadores en
la investigación cualitativa sobre sus condiciones de trabajo. Las interrogantes que guían
esta reflexión y las cuales nos proponemos responder con este escrito, son: ¿Cuáles son los
antecedentes de la investigación participante en México en el campo de la salud laboral
que sentaron precedente en la transformación de las condiciones nocivas?, y ¿cuáles son
los desafíos con los que se encuentra hoy la investigación participante en la salud de los
trabajadores?
DESENVOLVIMENTO
Uno de los principales aportes de la IC al estudio de la salud laboral es la participación de los
mismos trabajadores en el proceso de investigación, desde el diseño hasta la presentación
de resultados, incluso, muchas veces hasta lograr los cambios necesarios en las condiciones
de trabajo. Conocer para cambiar, es la máxima que caracteriza las tareas de investigación de
las condiciones laborales realizadas en empresas e instituciones, con la participación de los
trabajadores, durante la década de los 80’s del siglo XX en México. El Modelo Obrero Italiano
es un antecedente importante. Este modelo se basa en la participación de los trabajadores
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durante el proceso de investigación, a través de la formación de grupos homogéneos, es
decir, individuos que se identifiquen entre sí por el puesto de trabajo y las condiciones en
las que desempeñan sus actividades. Estos grupos participan en el diagnóstico, análisis y
diseño de propuestas para modificar las condiciones nocivas en su lugar de trabajo. Los
antecedentes de la investigación participante y sus efectos en la transformación de las
condiciones laborales, en México, se componen de múltiples y variadas experiencias.
Algunos ejemplos: el caso de los electricistas que lograron la reducción de años de trabajo
para la jubilación de trabajadores expuestos a riesgo eléctrico ; otro caso relevante es el de
los trabajadores mineros siderúrgicos, quienes pusieron de manifiesto el daño a la salud
derivado de las condiciones laborales . Al igual que las anteriores, existen otras experiencias
importantes .
El trabajo, como realidad humana, se ha trasformado a lo largo de la historia y con él, la relación
entre los elementos del proceso de trabajo y sus efectos en la salud de los trabajadores. En
la actualidad, las formas de trabajar, caracterizadas por la flexibilización, la precarización y la
individualización de la actividad laboral, influyen de manera importante en la participación
de los sujetos en los procesos necesarios para conocer y cambiar sus condiciones laborales
que dañan la vida y la salud. La individualización, como efecto de las formas de organización
y división técnica del trabajo actual, repercute de manera considerable en la dificultad para
promover la participación de los trabajadores en la investigación, pero lo que más afecta es
este fenómeno en su calidad de corriente de pensamiento derivado del neoliberalismo en
su etapa más reciente y que se concreta en formas de competencia en todos los niveles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A manera de cierre, queremos relevar la importancia de la organización y participación de los
trabajadores en la generación de conocimiento y acciones que transformen las condiciones
y ambientes laborales que atentan contra la salud, sin embargo, en la actualidad resulta
complicado y difícil hacer frente al pensamiento neoliberal que promueve la competencia
entre los trabajadores de una misma empresa o institución, al mismo tiempo que representa
uno de los principales desafíos para la investigación participante. Los ámbitos laborales
tendrán que ser permeados por las nuevas formas de organización y participación social,
donde la formación de redes juega un papel fundamental para poner de manifiesto que la
salud no se vende, ni se negocia; asimismo, las alternativas metodológicas para investigar la
salud en el trabajo, tendrán que sorprendernos con la creatividad y elocuencia a favor de la
participación de los trabajadores.
PALAVRAS-CHAVE
Investigación participante, salud de los trabajadores, modelo obrero.
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CARTOGRAFIA DA COMPREENSÃO SOBRE O ENSINO DA ÉTICA
POR ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
Márcia Mendes Menezes (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Jaciara Aparecida
Dias Santos (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Simone de Melo Costa
(Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Cristina Andrade Sampaio (Universidade
Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 2558

INTRODUÇÃO
O Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética Médica, no capítulo que trata dos
Direitos Fundamentais, estabelece que cabe ao profissional zelar e trabalhar pelo excelente
desempenho ético da medicina, pelo prestígio e pelo bom conceito da profissão¹. As
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina, no Brasil, destacaram
a necessidade da formação ética e humanista dos graduados em Medicina, que deverão ser
capazes de atuar com responsabilidade social e o compromisso de defender a cidadania,
a dignidade humana e a saúde integral do ser humano². Sendo assim, a formação ética
dos futuros profissionais médicos é uma das responsabilidades da graduação, que deve
proporcionar aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de lidar com problemas no
campo da moral, inerentes à prática profissional³.
OBJETIVOS
Compreender sobre o conteúdo e ensino de ética na graduação médica e os conflitos
vivenciados por estudantes do curso.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, que privilegiou a Cartografia
como processo teórico-metodológico. A Cartografia fundamenta-se na obra dos filósofos
Deleuze e Guattari, é um método valioso para compreender fenômenos psico-sociaishistóricos-políticos no meio da rede de forças aos quais estão conectados e agenciar práticas
que fujam à ordem cotidiana. Método que propõe romper com os saberes instituídos em troca
de um saber subterrâneo, rizomático. O campo da pesquisa se deu por meio de entrevistas
em profundidade, organizadas para análise, no programa Atlas.ti, onde foi possível a
codificação dos temas que emergiram dos discursos. A interpretação foi fundamentada na
discussão entre dados coletados e o referencial bibliográfico sobre o tema. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/UNIMONTES parecer 845.561/2014.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa vinte e quatro acadêmicos matriculados nos seis anos da graduação
em Medicina, sendo dois de cada período escolhidos por meio de sorteio. A interpretação
dos discursos permitiu a identificação dos códigos empíricos e rizomáticos que perpassaram
pela ‘classificação do ensino da ética e sua importância’, ‘conhecimento sobre ética médica e
a ética no cenário de práticas e no cenário midiático’ e pelo ‘relacionamento entre pacientes
e estudantes e profissionais’. Evidenciou-se que a ética e a bioética são exploradas com
maior afinco nos períodos iniciais do curso, acarretando divergências na avaliação deste
conteúdo por calouros e veteranos, que consideram satisfatório até superficial, insuficiente,
pontual e ainda, pouco cobrado durante o curso. Em seus discursos, os estudantes sugerem
que o conteúdo poderia ser trabalhado por meio de casos clínicos, propiciando assim uma
maior reflexão e entendimento. Em vista disso, o conhecimento dos estudantes sobre ética
e bioética é encarado como de suma importância para sua vida acadêmica e profissional,
devendo constituir uma das prioridades em sua formação. Na rede de significados subjetivos
sobre o entendimento sobre a ética, os estudantes discutem sobre o uso comum das
redes sociais para compartilhar fotos de situações clínicas ou para discutir informações de
pacientes, sendo mais comum, nas falas dos estudantes dos últimos anos de graduação e
encaradas como forma de transmissão de conhecimento acerca de determinadas patologias
ou procedimentos. Trata-se de uma situação eticamente conflituosa vivenciada pelos
estudantes, pois se considera direito do paciente ter sua privacidade preservada, e dever do
médico orientar seus auxiliares e graduandos a zelar pela manutenção do sigilo profissional.
A vida privada dos sujeitos e a confidencialidade de suas informações devem ser respeitadas.
A existência de conflitos éticos nas relações interpessoais foi destacada pelos estudantes em
sua relação com outros profissionais médicos (não professores), em cenários de práticas.
No relacionamento pacientes e estudantes, os discursos versam sobre muitas dúvidas de
posicionamentos legais e éticos, como por exemplo, em situações de abuso sexual e o sigilo
a ser adotado pelo profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo permitiu refletir acerca dos conflitos éticos vivenciados pelos estudantes
no âmbito da graduação. Entre eles, destaca-se o compartilhamento de dados de pacientes
nas redes sociais, o que caracteriza quebra da privacidade e do anonimato inerentes ao ato
médico. Grande parte dos conflitos relacionados à assistência em saúde foi associada aos anos
mais avançados da graduação. Assim, devem-se adotar estratégias na instituição para propiciar
um espaço de discussão e reflexão coletiva acerca dos problemas ao longo da graduação, em
busca de resolução ou, pelo menos, minimização das situações conflituosas vivenciadas pelos
estudantes de Medicina e melhor construção do agir profissional eticamente correto. Devemse considerar, no entanto, os possíveis vieses de informação e de memória, uma vez que os
estudantes podem não ter se lembrado de todos os conflitos éticos vivenciados na graduação.
REFERÊNCIAS
1. CFM. Código de Ética Médica. Conselho Federal de Medicina. Brasília-DF: CFM; 2010.
2. Rego SA. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros)
nas mãos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003.
3. Gomes JCM. O atual ensino da ética para os profissionais de saúde e seus reflexos no
cotidiano do povo brasileiro. Rev Bioét. 1996; 4(1):53-64.
PALAVRAS-CHAVE
Cartografia, ética, estudantes de Medicina, bioética

COMPETÊNCIAS BIOÉTICAS EM SITUAÇÕES CLÍNICAS DE ENSINO
ODONTOLÓGICO
Luísa Lapenta da Cunha (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Fabiana Pires Schneider (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil),
Julio Baldisserotto (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Cristine Maria Warmling (Universidade Federal Do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1354

INTRODUÇÃO
O ensino da Ética e da Bioética nos cursos da saúde tem o papel de estimular a problematização
sobre intervenções profissionais, individuais e/ou coletivas. É eixo central para a compreensão
da dignidade do viver e da valorização da vida, enquanto aspectos básicos da formação do
profissional de saúde. Formando um agir em competência para desenvolver o acolhimento
e o vínculo com a pessoa.
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OBJETIVOS
Analisar as competências bioéticas de estudantes nos processos de acolhimento no
atendimento odontológico nas clínicas da Faculdade de Odontologia da UFRGS.
MÉTODO
Estudo de caso holístico do campo da educação onde se desenvolveu uma abordagem
qualitativa. Os dados foram produzidos por meio do uso de uma entrevista semi-estruturada
com cinco categorias de análise: conceito ampliado de saúde e doença, intersubjetividade,
autonomia, corresponsabilidade e beneficência e não maleficência. As entrevistas (gravadas
e transcritas) foram realizados com usuários nas salas de espera das clínicas de ensino
odontológicas. A análise do discurso objetivou trabalhar o sentido e não apenas o conteúdo
do texto. Um sentido que não é traduzido, mas produzido, e articula o linguístico com o
social e o histórico.
RESULTADOS
Os usuários acreditam que o estudante possui conhecimento sobre a sua situação de saúde,
mas menos sobre suas condições sócio-culturais e como elas podem interferir no processo
terapêutico. Associam o vínculo com o tempo de tratamento, sendo esta relação intensificada
com o passar dos meses, porém relatam mudanças de estudantes na condução dos casos.
Afirmam sentirem-se livres para opinar no decorrer do tratamento, ainda que não julguem
necessário fazê-lo por compreenderem que não possuem o devido conhecimento técnico e
confiarem nas decisões. A própria contribuição para o tratamento seguir as instruções. Alegam
terem sido informados sobre os procedimentos realizados, mesmo que de forma vaga.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação em saúde deve proporcionar vivências, estimular a compreensão das escolhas
e do comportamento dos estudantes em consonãncia com as diretrizes de humanização na
saúde que visam o resgate da singularidade e da autonomia do usuário provendo o respeito
às suas reais necessidades e criação de vínculo.
PALAVRAS-CHAVE
Bioética, competencias, ensino.
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ESTUDOS QUALITATIVOS SOBRE ÉTICA EM ENFERMAGEM NO
BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA
Camila Mariana Santos Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Verônica Nascimento Mattge
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Maria Ribeiro Lacerda (Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, PR, Brasil), Ana Paula Hermann (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ingrid Meireles
Gomes (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1785

INTRODUÇÃO
A compreensão da ética, prática reflexiva dos valores morais presentes em determinada
sociedade, percorre os séculos e ainda é objeto de interesse, frente às crises ética e moral
presentes no mundo. No contexto da Enfermagem, seu estudo é permanente, pois o cuidado
à pessoa e à coletividade envolve conhecimentos técnicos-científicos, teóricos-filosóficos
pautados nos preceitos éticos-legais, que se perfazem através do ensino, pesquisa, gerência
e assistência (1) . Durante a prática da Enfermagem, os profissionais se deparam com dilemas,
dúvidas e conflitos éticos, que exigem do profissional a busca por alternativas alicerçadas em
uma tomada de decisão ética prudente. Para isto é necessário que o profissional esteja em
constante aprofundamento ético que o instrumentalize em suas reflexões. Em parte, esse
aprofundamento pode ser adquirido através da literatura científica, o que torna relevante
conhecer a produção científica brasileira, principalmente no que tange a métodos qualitativos,
vez que se destinam à compreensão de fenômenos sociais em todas perspectivas. Este
resumo apresenta características metodológicas dos artigos analisados para verificar as mais
adequadas ao estudo da ética, igualmente, pode apontar quais as menos empregadas, o que
pode ser útil na escolha da metodologia em pesquisas futuras.
OBJETIVOS
Identificar as características metodológicas dos estudos qualitativos nacionais sobre ética
na enfermagem.
MÉTODO
Revisão integrativa da literatura que utiliza o referencial de Ganong (2), cuja questão
norteadora é: Quais são as características metodológicas dos estudos qualitativos sobre ética
em enfermagem no Brasil? A busca foi realizada nas bases de dados Lilacs, Scielo, Medline
e BDEnf, com os descritores: ética, enfermagem e pesquisa qualitativa, utilizados com o
operador boleano “AND”. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, entre janeiro/2013
a dezembro/2017, em língua portuguesa.
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RESULTADOS
Foram identificados 21 artigos, excluídos oito duplicados, resultando em 13 artigos.
Quanto ao número de participantes, os estudos variaram entre oito e 73 participantes. Os
participantes foram enfermeiros assistenciais e fiscais, usuários de serviços públicos de saúde,
adolescentes, alunos de graduação em enfermagem e demais profissionais da saúde. Os
artigos envolvendo seres humanos apresentaram aprovação do estudo em Comitê de Ética
em Pesquisa e afirmaram respeito às Resoluções CNS 196/96 e CNS 466/2012. Quanto ao tipo
de estudo: dois descritos como exploratórios, quatro descritivos, um de pesquisa social, dois
estudos de caso, um utilizando método criativo sensível, um fenomenológico interpretativo,
um de fenomenologia sociológica e uma pesquisa documental. Em relação à coleta de
dados: cinco utilizaram entrevista semiestruturada, um questionário semiestruturado, um
entrevista coletiva, dois observação participante, um entrevista individual, um entrevista
com quatro questões norteadoras, um entrevista fenomenológica e um utilizou dinâmica
de criatividade e sensibilidade.
Quanto a análise de dados: três referiram uso de análise temática, um análise de discurso
francesa, dois análise de conteúdo de Bardin, um análise fenomenológica interpretativa,
um análise textual discursiva, um descreveu a análise através de unidades de significado
e categorização em temáticas hermenêuticas, um categorização com enfoque no “motivo
para” e outros dois não dissertaram sobre a análise dos dados. O uso de software foi citado
por somente um estudo. Sobre o número de participantes, observou-se uma média de
23 por estudo o que, se tratando de pesquisa qualitativa faz sentido, pois a busca pela
profundidade dos dados é mais relevante que a quantidade de resultados dentro de um
fenômeno. Em relação aos participantes das pesquisas, depreende-se que vários pontos
de vista foram consultados, o que no estudo da ética se faz necessário, para conhecer as
opiniões e inclinações de todos os atores envolvidos.
Destaca-se a preferência por estudos descritivos para o desenvolvimento das pesquisas,
seguido pelos exploratórios e estudos de caso. Os estudos descritivos diferem-se dos
exploratórios por proporcionarem novas perspectivas de realidades já conhecidas (3). Os
estudos descritivos parecem ser mais convenientes ao estudo da ética, visto que o tema
necessita de constante aprofundamento. Outro aspecto observado trata-se do uso de
entrevistas para a coleta de dados pela maioria dos estudos. A entrevista proporciona a
obtenção de informações dos participantes através da interação com o pesquisador (4).
É útil para os estudos relacionados à ética em enfermagem, pois, através dela colhe-se
informações relevantes sobre uma experiência relacionada a um contexto de conflito ou
dilema ético. Em relação à análise dos dados percebe-se a pluralidade de técnicas escolhidas
para tratar os dados encontrados, o que representa possibilidades de empregar sentido aos
dados, para além de categorizar e separar por temas, dado que a interpretação na pesquisa
utiliza o elemento humano, enriquecendo achados e intuindo sobre diversos aspectos do
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trabalho. Quanto ao uso de software, percebe-se que se restringiu a apenas um estudo, o que
pode ser reflexo da escassez de financiamento para pesquisas em nível nacional. Destaca-se
que o software na pesquisa qualitativa é um facilitador e não um substituto à capacidade
integradora da mente humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A baixa constatação de estudos qualitativos sobre ética na enfermagem demonstra a
necessidade de estimular discussões sobre o tema nos mais diversos cenários de atuação
da enfermagem, a fim de contribuir para a superação de problemas e dilemas éticos da
assistência e preparar futuros profissionais para uma atuação pautada na ética.
As discussões apresentadas em estudos qualitativos e demonstradas a partir de resultados
confiáveis e validados em artigos originais pode levar toda a comunidade de enfermagem
a reconhecer a necessidade de maior consideração pelo subjetivo humano, fomentando
assim a necessidade de refletir sobre a transversalidade de ética em toda formação e atuação
profissional.
REFERÊNCIA
1. COFEN. Resolução Cofen nº 564/2017 de 06 de dezembro de 2017. Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Brasília; 2017.
2. Ganong LH. Integrative Review of Nursing Research. Res Nursing Health. 1987 Febr;
10(1):1-11.
3. Costa R, Locks MOH, Girondi JBR. Pesquisa exploratória descritiva. In: Lacerda M R, Costenaro
RGS. Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde: da teoria à prática. Porto Alegre:
Moriá; 2015. 273-290.
4 .Bonilha ALL, Oliveira DLLC. A entrevista na coleta de dados. In: Lacerda MR, Costenaro RGS.
Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde: da teoria à prática. Porto Alegre: Moriá;
2015. 423-432.
PALAVRAS-CHAVE
Ética, enfermagem, pesquisa qualitativa.
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ÉTICA E MORAL: REFLEXÕES DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE
DENTISTAS NO SERVIÇO PÚBLICO DE UMA CIDADE DO RIO
GRANDE DO SUL
Maiara de Carvalho Segatto (Universidade franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Fernanda dalmolin de Camargo
(Universidade franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Binca zimmermann dos Santos (Universidade Franciscana,
Santa Maria, RS, Brasil), Aline kruger Batista (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Letícia Dias
Machado (Universidade, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2208

INTRODUÇÃO
A ética é o ramo da filosofia que estuda a moralidade e o Código de Ética Odontológico
(CEO) é o referencial normativo para os dentistas. Hoje, os profissionais de saúde falam mais
abertamente aos pacientes quanto à sua saúde e opções de tratamento, e os pacientes
podem fazer perguntas e discutir suas preocupações com os profissionais. Essa mudança
enfatiza a autonomia do paciente; o direito do paciente de participar nas decisões sobre
sua saúde. Isto tem ajudado os dentistas a atender às expectativas dos pacientes, tornando
a Odontologia uma profissão multidisciplinar, onde seus pacientes são tratados com
compromisso e justiça guiados por normas e pelo CEO. Ao trazer a dimensão ética para a
Atenção Primária em Saúde, se percebe que ainda há desafios. Dentre os principais estão
a falta de incentivos financeiros, grande demanda de pacientes, falta de planejamento das
estratégias, infraestrutura deficiente e falta de interação dos membros da equipe. Estudos
mostram a necessidade da inclusão das tecnologias de gestão de cuidado na prática
odontológica, tanto no setor privado quanto público, a fim de melhorar a condição ética.
Sabe-se que profissionais éticos são bem vistos e são bons exemplos para os estudantes de
Odontologia e que o ensino da ética na graduação está mudando.
OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo analisar a dimensão ética vivenciada pelos dentistas na
prática profissional de uma cidade do Rio Grande do Sul-Brasil, a fim de contribuir com a
melhora do processo de trabalho do dentista.
MÉTODO
O estudo é de cunho qualitativo com análise de conteúdo de Bardin. Utilizou-se a entrevista
semi-estruturada para a coleta de dados. Os dados foram coletados no mês de setembro
de 2017 e contou com oito dentistas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde de uma
cidade do Rio Grande do Sul, escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos, entre 34 e 64
anos e com tempo de formação de 10 a 40 anos. As entrevistas foram gravadas em separado
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e as respostas posteriormente transcritas fielmente para um formulário. Os sujeitos foram
questionados a respeito de suas percepções sobre a condição ética estabelecida em suas
relações de trabalho, com os colegas, com os usuários e suas condições de trabalho. Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Franciscana (CAAE:
74283917.4.000.5306) e sob Número do Parecer: 2.271.016.
RESULTADOS
Os entrevistados foram identificados com codinomes representados pela letra E (de
entrevistado) e numerados conforme a ordem de entrevista. A análise revelou quatro
categorias, sendo a primeira referente a problemas éticos na relação do dentista com o
usuário, onde emergiram questões como aliciamento de pacientes, usuários que fazem
queixa de outros dentistas e que no processo de trabalho usual não são realizadas ações
coletivas e individuais de promoção de saúde. A segunda categoria foi referente a problemas
éticos entre colegas, alguns dentistas relataram que já trabalharam em equipes onde não
havia um bom relacionamento, respeito, inclusive acrescentam que já presenciaram colegas
filmando outros colegas. A terceira categoria foi referente a problemas éticos na relação do
dentista com a Gestão. Os sujeitos relataram que necessitam melhoras na estrutura física das
Unidades de Saúde, como a necessidade de uma sala maior, de que tem muito sol na sala de
atendimento, falta de ar condicionado, além de cheiro de esgoto e mofo. Um ponto positivo
foi a capacitação mensal realizada para os dentistas. E a quarta categoria tratou da percepção
ética dos sujeitos em que eles definem ética por um conjunto de normas e condutas que
regem a profissão e servem para um bom funcionamento do processo trabalho. Emergiram
questões de beneficência, quando identificam situações em que agem em benefício ao
paciente e em respeito à autonomia do paciente, de que o profissional deve deixá-lo ciente
de toda a sua condição de saúde dando direito a compreensão adequada de sua situação.
Os resultados mostram que há falhas no entendimento do Código de Ética Odontológico
por parte da maioria dos dentistas, e pouco conhecimento de ética profissional, o que leva
a falta de reflexões sobre sua prática diária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da ética na vida profissional é reconhecida pelos entrevistados, no entanto
não é praticada em sua totalidade. Os profissionais tem uma noção de ética de deveres e da
moral adquirida na formação profissional, porém insuficiente para solucionar os problemas
que emergem na prática profissional. Isto pode estar relacionado ao tempo de formação que
os profissionais possuem, os mesmos vêm de currículos em que a Odontologia apenas tratava
de processos curativos e individuais, de grande tecnificação, sem dar tanta importância
às condutas éticas e ações de prevenção coletiva. Há um despreparo dos profissionais na
conduta ética o que os leva a vivenciar conflitos éticos na sua profissão, contudo uma maior
atenção e esclarecimento do CEO se tornam relevantes, pois ele trará maior eficiência nos
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tratados de saúde para os pacientes e orientará melhor os profissionais nos seus direitos
e deveres tornando seu processo de trabalho e condições melhores. Os resultados deste
estudo podem ser semelhantes em vários municípios brasileiros considerando o tempo de
formação dos profissionais em que predominava o modelo curativo, mais estudos sobre
percepções éticas devem ser feitos para verificar a efetividade, a eficiência e o impacto dos
novos currículos da Odontologia.
PALAVRAS-CHAVE
Ética Odontológica Moral Bioética

PROBLEMAS ÉTICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA:
VISÃO DE PROFISSIONAIS DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE
MINAS GERAIS
Iluska Pinto da Costa (Universidade Federal de Campina Grande/Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Cecília Maria Lima Cardoso (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Hanna Beatriz Barcelar Tibães (Instituto Superior de Educação Ibituruna e Faculdades Prominas de Montes
Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Danielle Araújo Moreira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Maria José Menezes Brito (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2053

INTRODUÇÃO
No processo histórico de consolidação do SUS, a Atenção Primária à Saúde (APS) enfatiza
a reorientação do modelo assistencial por meio de um sistema universal e integrado de
atenção à saúde, coordenando a Rede de Atenção à Saúde (RAS), promovendo a organização
e racionalização dos recursos na busca da promoção da saúde, prevenção e tratamento de
doenças/agravos.
Nessa perspectiva desafios se apresentam na operacionalização da APS, com destaque
para os recursos financeiros públicos, a expansão e otimização da infraestrutura física, o
realinhamento de bases filosóficas norteadoras da atenção à saúde, a educação permanente
dos profissionais e da educação e informação ao usuário (1).
No contexto da reorganização da APS no Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF),
apresenta-se como base para o atendimento das necessidades da população, mediante
o estabelecimento de vínculos entre usuários dos serviços e profissionais de saúde, de
forma territorializada (2). Para tanto, um conjunto de ações e de serviços, que extrapolam a
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assistência médica e privilegiam a construção de redes de atenção e de cuidado, devem ser
disponibilizados pela equipe de saúde da família. Os profissionais da ESF são responsáveis
pela oferta de serviços de saúde de qualidade, com capacidade de manejar situações
adversas, com vistas à redução das iniquidades sociais e à melhoria da qualidade de vida da
população (3).
Nesse cenário, o cuidado prestado pela equipe da ESF é marcado por problemas éticos que
compreendem a relação profissional-usuário, de familiares, demais membros da equipe de
saúde, num processo de escolha e de tomada de decisão pautados em valores, crenças e
saberes, que podem se constituir em situações desafiadoras da prática cotidiana de atenção
à saúde (4). São considerados problemas éticos os aspectos, questões ou implicações éticas,
de ocorrência comum ou não, na prática da atenção à saúde, avaliados como desafios,
motivo de conflitos de valores e deveres, que possibilitam várias formas de atuação,
sendo necessárias reflexões no que se refere a busca da melhor alternativa, a qual deve ser
constantemente reavaliada (5).
OBJETIVOS
Refletir sobre os problemas éticos vivenciados pela equipe da Estratégia de Saúde da
Família.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de uma dissertação de mestrado intitulada “Sofrimento Moral na
Estratégia de Saúde da Família: visão de profissionais. A pesquisa se caracteriza em um
estudo de caso com abordagem qualitativa, realizada com 28 profissionais das ESF de um
município do interior de Minas Gerais.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais (Parecer nº749142). A coleta de dados foi realizada por meio da entrevista com roteiro
semiestruturado, grupo focal e observação participante, no período de agosto a outubro de
2014. Os dados coletados foram submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin (6)
RESULTADOS
Integrar a equipe de Saúde da Família significa responsabilizar-se pela população de
uma área delimitada territorialmente, e acompanhá-la de forma longitudinal, segundo
os atributos da APS, o que implica desafios para a atuação profissional ética. As equipes
da ESF desempenham funções que ultrapassam a tradicional resposta às necessidades
de saúde da população e desenvolvem ações contínuas, singulares e ativas, com base no
estabelecimento de vínculo, relação de acolhimento e corresponsabilização para com a
população, enfatizando a atenção integral (7).
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Por meio dos resultados evidenciou-se que os direitos sociais como a assistência à saúde,
preventiva e curativa e os direitos individuais relativos ao sigilo das informações e a
privacidade, configuram-se como fundamentos da ética. No entanto, há a percepção de
desrespeito a esses direitos, que comprometiam a qualidade do trabalho, principalmente
no que concerne à escassez de recursos materiais, infraestrutura inadequada, problemas
da gestão, negação ou dificuldade de acesso a procedimentos terapêuticos e a pouca
autonomia na tomada de decisão.
No presente estudo, os participantes trouxeram suas vivências assistenciais tensionadas
pelas fragilidades no sistema de saúde, em que os problemas relacionados à organização
do trabalho, envolvendo questões estruturais da ESF como, precariedade de aparatos para
atendimentos de urgência e emergência; escassez de respaldo dos setores responsáveis
para discutir e resolver os problemas evidenciados e insuficiência de equipamentos,
medicamentos e transportes são apontados como impasses à qualidade do serviço e têm
implicações éticas, tanto para os profissionais, quanto para os usuários dos serviços de
saúde. Evidenciou também que as questões condizentes com o sigilo das informações
e a privacidade são desafiadoras para os profissionais das ESF já que o domicílio como o
lócus do cuidado se configura como uma extensão do consultório. O estudo revelou, a
existência de problemas éticos na ESF inerentes à prática cotidiana do serviço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se, pois, a necessidade de expansão dos estudos sobre a temática numa perspectiva
interdisciplinar para que os profissionais estejam preparados para o reconhecimento
de problemas éticos, para a análise crítica de suas implicações e para o uso do senso de
responsabilidade para a tomada de decisões relativas à vida humana. Identificar os
problemas éticos no campo de atuação profissional contribui para a melhoria da qualidade
da assistência e gestão em saúde. Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de amparo à
pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
PALAVRAS-CHAVE
Ética; Atenção Primária a Saúde; Tomada de Decisão.
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A FENOMENOLOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA AS BASES
EPISTEMOLÓGICAS E ONTOLÓGICAS DA ENFERMAGEM: BREVES
REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Evangelia Kotzias Atherino dos Santos Evangelia (universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Marli Terezinha Stein Backes Marli (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria de Jesus
Hernández Rodrigues Maria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Heloisa Helena Z. R. Dias
Heloisa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alcira Escobar Alcira (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Claudini Honório de Pieri Claudini (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Pattricia Damiani Pattricia (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Luciana Cristina dos Santos Maus Luciana (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2458

INTRODUÇÃO
A compreensão da abordagem fenomenológica enquanto referencial teórico-metodológico e
suas contribuições para as bases epistemológicas e ontológicas da Enfermagem, pressupõe, o
conhecimento prévio acerca das origens e do verdadeiro sentido da Fenomenologia. Fundada
enquanto movimento filosófico no começo do século XX, a Fenomenologia vem exercendo
grande influência entre os pensadores contemporâneos, ocupando lugar de destaque entre
as grandes correntes de pensamento deste século. Criada como uma abordagem filosófica
na tentativa de se constituir uma terceira via em oposição às teses dos intelectualistas e
dos idealistas, e também como um método alternativo de pesquisa nas ciências humanas
em oposição ao positivismo, ao naturalismo, ao psicologismo e ao historicismo, tem trazido
importantes contribuições para os diferentes campos do saber. A mesma se faz presente
na reorientação fundamental do pensamento e nos métodos de estudo nos campos da
Psicologia, Psiquiatria, Ciências Sociais, Biologia, Filosofia, entre outros. Ao buscar desconstruir
e transcender as dicotomias sujeito/objeto, corpo/alma, sensível/inteligível, ser/fenômeno,
entre outras, contribui para a compreensão da totalidade do ser e de uma nova concepção
para a subjetividade, ganhando espaço no cenário contemporâneo enquanto movimento
filosófico e mantendo-se viva e efervescente na pós-modernidade, aproximando-se, desse
modo, dos pressupostos epistemológicos e ontológicos dos paradigmas da nova era.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão teórico-metodológica acerca da Fenomenologia e sua contribuição
para as bases epistemológicas e ontológicas da Enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
A abordagem fenomenológica tem sido utilizada, por teóricas e pesquisadoras e
Enfermagem, não só como método de investigação alternativo aos tradicionais utilizados
pelas ciências naturais, mas também como referencial teórico-filosófico na construção do
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saber específico da Enfermagem através da elaboração de teorias e marcos conceituais para
direcionar a prática assistencial. Desde os anos 70, pesquisadoras e teóricas de Enfermagem
iniciaram uma discussão sobre as bases ontológicas e epistemológicas da Enfermagem,
tendo como objeto de análise a base filosófica da Enfermagem e suas relações com a
Filosofia, os métodos científicos e o desenvolvimento de conhecimento em Enfermagem,
resultando em muitos debates sobre as práticas científicas da época. No cerne da discussão
estavam questionamentos acerca da construtibilidade do conhecimento e a adequabilidade
das metodologias tradicionais de pesquisa quantitativa adotadas como abordagem
das experiências de vida humana na Enfermagem, uma vez que nestas metodologias o
ser humano, que é o ser e a razão da Enfermagem, desaparece e é reduzido a uma série
de operações quantificadoras e objetivas. Segundo Machado 1 os seres humanos são
comparados “a clones sem alma, condenados a uma eterna repetição, a uma determinação
no sentido, a um fechamento de perspectivas, a uma aniquilação do futuro, como se fossem
reduzidos a meras projeções produzidas por equipamentos fantásticos”. Em consequência,
muitas teóricas e pesquisadoras de Enfermagem começaram a ver a Fenomenologia
como um referencial teórico-metodológico alternativo, mais adequado para fornecer
a compreensão da realidade e da experiência vivida pelo ser humano, valorizando dos
indivíduos, a relação enfermeira/paciente, bem como a aceitação de uma abordagem
holística, até então desaprovada pelos métodos de pesquisa tradicionais positivistas. Meleis
2 lembra-nos da singularidade do caminho percorrido pela disciplina de Enfermagem
para o desenvolvimento de seu conhecimento, chamando atenção para a ênfase dada
aos debates realizados sobre a sua estrutura ao invés de sua substância. Entre os temas
debatidos, estavam incluídos se deveríamos ou não ser capazes de desenvolver teorias de
Enfermagem e se os objetivos metodológicos deveriam ser estabelecidos “pelos demônios
positivistas ou pelos anjos fenomenológicos”. Desde a publicação do livro “Enfermagem
Humanística”, de Paterson e Zderad, a Fenomenologia passou a ser uma abordagem válida e
promissora, trazendo importantes contribuições para o desenvolvimento do conhecimento
da disciplina de Enfermagem como uma ciência humana3, sendo muito utilizada nas últimas
décadas. Parse 4, ao desenvolver a teoria da evolução humana, relaciona pressuposições
acerca do homem e da saúde a partir de uma síntese da ciência dos seres humanos
unitários, desenvolvida por Martha Rogers, e pelo pensamento existencial-fenomenológico
articulado por Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, criando uma nova maneira de encarar
o ser humano, a saúde, o ambiente e a Enfermagem. Para Sarter 5, as posições que Parse
abstraiu do existencialismo-fenomenológico incluem intencionalidade, subjetividade
humana, co-constituição, coexistência e liberdade. Watson 6, por sua vez, adotou a
orientação filosófico-existencial-fenomenológica, espiritual, baseada em parte na filosofia
oriental, para desenvolver sua teoria designada como “Filosofia e Ciência da Assistência”, e
tem sido apontada como a única teórica de Enfermagem a enfatizar a dimensão espiritual
da existência humana. A crescente absorção da Fenomenologia tem levado algumas
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estudiosas a examinar criticamente as implicações que esta abordagem tem trazido para o
desenvolvimento do conhecimento específico da Enfermagem, bem como para a utilização
deste conhecimento na prática assistencial pelas enfermeiras. Assim, tomando por base os
padrões de conhecimento categorizados por Carper (empírico, ético, estético e pessoal) e
por White (sociopolítico), Van der Zalm e Bergum 7 descrevem as contribuições dadas pela
Fenomenologia-hermenêutica para o desenvolvimento de cada um dos diferentes padrões,
ressaltando que a Fenomenologia contribui com o conhecimento empírico e pessoal, sendo
relevante para a ação ética, necessária para interpretações estéticas e para
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Fenomenologia tem sido utilizada como uma importante via para o desenvolvimento do
saber da Enfermagem, constituindo-se em objeto de análises e discussões entre as teóricas
e pesquisadoras, que são unânimes em reconhecer sua relevância e contribuição para o
fortalecimento das bases ontológicas e epistemológicas da Enfermagem.
REFERÊNCIAS
1. Machado NJ. Apresentação. In: Bicudo MAV. Fenomenologia: confrontos e avanços. São
Paulo (SP): Cortez; 2000.
2. Meleis A. Revisions in knowledge development: a passion for substance. In: Nicoll LN.
Perspectives on nursing theory. Philadelphia: Lippincott; 1992. p.118-26.
3. Mezquita M. Example of phenomenological perspective. In: Munhall P. Revisioning
phenomenology: nursing and health science research. New York: National League for
Nursing Press; 1994. p.298-319.
4. Parse RR. Man-living-health: A theory of nursing. New York: Wiley; 1981.
5. Sarter B. Philosophical Sources of Nursing Theory. Nurs Sci Q. 1988 Mai;1(2):52-9.
6. Watson J. Nursing: the philosophy and science of caring. Connecticut: Appleton-CenturyCrofts.
7. Van der Zalm JE, Bergum V. Hermeneutic-phenomenology: providing living knowledge
for nursing practice. J Adv Nurs. 2000 Jan;31(1):211-8.
PALAVRAS-CHAVE
Fenomenologia; Enfermagem; Epistemologia; Ontologia
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A FENOMENOLOGIA HEIDEGGERIANA COMO REFERENCIAL
TEÓRICO/METODOLÓGICO NAS PESQUISAS EM ENFERMAGEM
Vera Lucia Freitag (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Viviane Marten Milbrath
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Ruth Irmgard Bärtschi Gabatz (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Indiara Sartori Dalmolin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1406

INTRODUÇÃO
A enfermagem vem buscando a cada dia novas maneiras de ver e sentir o mundo que a cerca,
uma vez que lida com questões existenciais dos seres humanos de que cuida. Neste sentido,
a fenomenologia traz importantes contribuições para o pensar e o fazer em enfermagem,
possibilitando a compreensão da realidade na qual se vive, mergulhando na subjetividade e
na essência do ser e oferecendo novas possibilidades de cuidar a partir do outro (TERRA et
al., 2006). Essa nova forma de abordagem nas pesquisas latino-americanas de enfermagem,
ocorreu na década de 1980, quando houve um investimento na pesquisa qualitativa, em
detrimento da abordagem quantitativa hegemônica. Esse acontecimento se deve a alguns
fatores como: a contribuição dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado;
o empoderamento das enfermeiras pesquisadoras; a consolidação de grupos de pesquisa;
e o reconhecimento da enfermagem como ciência social (DUQUE-PÁRAMO; PADILHA;
SANHUEZA-ALVARADO, 2013). Nesse sentido, houve a necessidade de uma mudança de
paradigma na saúde e na enfermagem, pela importância de intervenções cada vez menos
padronizadas, dando ênfase a um cuidado mais humanizado, justificando seu status
científico e desenvolvendo o cuidado centrado no ser (RODRIGUES; PEREIRA; AMENDOEIRA,
2015). A Fenomenologia surgiu na Alemanha no final do século XX, desenvolvida por Husserl,
fazendo posição ao conhecimento científico tradicional da época. É uma ciência que busca a
compreensão do ser humano, não só a manifestação, mas o fenômeno que envolve o ser, com
o objetivo de preencher a lacuna deixada pelo positivismo, que abordava somente questões
da ciência relacionadas à lógica e à precisão, aquilo que é palpável, que pode ser comparado
(CAPALBO, 2008). Heidegger, aluno de Husserl, afirma que a “fenomenologia diz, então, o
fazer ver a partir dele mesmo o que se mostra tal como ele mesmo por si mesmo se mostra”
(HEIDEGGER, 2012, p. 119). Essa é a definição da pesquisa que se denomina fenomenológica,
tornar aparente aquilo que se oculta. Visando ampliar a compreensão do pensar e do fazer,
enfermeiros pesquisadores procuram desenvolver estudos, principalmente dissertações e
teses, segundo a abordagem fenomenológica (ALMEIDA et al.; 2009).
OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo refletir sobre a fenomenologia heideggeriana como
referencial teórico/metodológico nas pesquisas em enfermagem.
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DESENVOLVIMENTO
Pesquisas com a utilização da fenomenologia como referencial teórico/filosófico de Martin
Heidegger têm sido amplamente utilizadas em trabalhos na enfermagem. Destaca-se que
para além da experiência humana, esta abordagem busca a interpretação e a compreensão.
Nesse sentido, o enfoque da investigação fenomenológica é aquilo que a pessoa experimenta
em relação a um fenômeno e como interpreta essa experiência. Heidegger acredita que as
experiências vividas deem significado à percepção de cada pessoa sobre um fenômeno particular,
sendo o objetivo da pesquisa fenomenológica, descrever a experiência vivida em sua totalidade,
bem como as percepções que ela faz surgir (TERRA et al., 2006). Para Heidegger, é desvelar o ser
que está oculto no ente. Ser é a maneira como algo se torna presente, manifesto, entendido,
percebido, compreendido e, assim, torna-se conhecido para o ser humano (HEIDEGGER, 2001).
Dessa maneira, a enfermagem pesquisadora poderá trazer importantes contribuições para
a prática, desvelando um novo olhar para o cuidado, uma nova maneira de cuidar, o cuidado
solícito, que se caracteriza pela maneira de relacionar-se com o outro, ter consideração e
paciência com o ser do cuidado. Nesse cuidado estão as várias maneiras de compreender o
comunicar-se do/com o outro, seja a linguagem falada, gestual, silenciosa, ou até mesmo aquilo
que não se vê, pois a compreensão dos fenômenos é percebida não vista, sensorialmente com
os olhos (HEIDEGGER, 2013). Essa abordagem tem elevado significativamente as produções dos
enfermeiros pesquisadores, com o objetivo de dar voz ao homem e compreender os fenômenos
por eles vividos, sendo aplicada em várias temáticas da área da saúde, com o objetivo de
qualificar o cuidado. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o cuidado seja assumido
de forma autêntica, com intenção terapêutica, de zelo e ajuda, com preocupação, de forma
profissional, científica e humana, objetivando alcançar a saúde e o bem-estar do ser cuidado,
possibilitando-lhes liberdade e condições para vivenciar as próprias possibilidades de ser
(DUARTE; ROCHA, 2011). Heidegger (2017) alerta para a época em que vivemos, época estranha,
singular e inquietante em que a quantidade de informações aumentam desenfreadamente, com
isso se amplia a cegueira e o ofuscamento diante dos fenômenos. Quanto mais desmedida a
informação, menor a capacidade de compreender o quanto o pensar moderno torna-se cada
vez mais cego e se transforma num calcular sem visão. A fenomenologia heideggeriana como
referencial teórico/filosófico desmistifica essa visão, pois possibilita aos enfermeiros uma reflexão
sobre sua prática, suas vivências, dando sentido ao seu fazer em saúde, desvelando seu próprio
modo de ser e uma maneira autêntica de viver e cuidar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a fenomenologia como referencial teórico/metodológico tem sido utilizada
em trabalhos realizados no campo da enfermagem, o que reflete a preocupação em
compreender os fenômenos vividos no seu cotidiano. Assim, tem apresentado subsídios
expressivos para a práxis da profissão e, especialmente, para a edificação do conhecimento,
com ênfase em novas maneiras de fazer pensar/saber fazer em enfermagem com ênfase no
cuidado autêntico, o cuidado para a autonomia.
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ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA APLICADA
EN SALUD CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)
Luisa Fernanda Cajamarca (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1252

INTRODUÇÃO
Panel: Aportes y desafíos de la Investigación Cualitativa en el seguimiento a la implementación
de políticas públicas. Para la investigación cualitativa, el reconocer las subjetividades de
los individuos que son elementos constitutivos del proceso de indagación implica tener
en cuenta que sus acciones, interacciones, actitudes, etc., están permeados por elementos
subyacentes como las ideologías, los juicios, los prejuicios derivados de experiencias
personales, aspectos culturales y demás. Partiendo de lo anterior, se asume que el sujeto
reconocido, tiene la capacidad de asumir una posición y desarrollar un rol activo en la
investigación, lo que le permite sostener un diálogo multiforme con el investigador y, por
lo tanto, no debe relegársele como un individuo meramente objetivado, ni como un medio
para alcanzar un resultado determinado.
OBJETIVOS
Así, la implementación de un enfoque cualitativo, particularmente en el ámbito de las
ciencias de la salud, posibilita que se le otorgue una importancia mayor al respeto por
la autonomía de decisión de una persona sobre su cuerpo y entorno, en un proceso que
involucra tratamientos ligados con la salud y la enfermedad.
DESENVOLVIMENTO
Si bien paulatinamente se han logrado avances en el reconocimiento de las subjetividades
del individuo y se han ampliado sus oportunidades de participación en los proyectos de
investigación, esto se ha dirigido principalmente a la población de mujeres y hombres
adultos, pues cuando de niñas, niños y adolescentes (NNA) se trata, se tiende a ignorar las
relaciones asimétricas de poder que se derivan principalmente de la diferencia de edad entre
el investigador y la persona objeto de estudio, el especial impacto emocional de preguntas
sobre aspectos sensibles, y una mayor vulnerabilidad relacionada con una frecuente falta
de reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derechos . En las
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investigaciones desarrolladas en el campo de las ciencias de la salud, aún en las de carácter
cualitativo, a los NNA se les suele observar como adultos en formación, desconociendo
que, aunque se encuentran en continuos procesos de aprendizaje, cada uno tiene una
historia propia que, junto con sus creencias, personalidad, imaginación, etc., contribuyen a
la configuración de las significaciones y mecanismos de afrontamiento adoptados en torno
a la concepción de salud, enfermedad y cuidado. En este sentido, se deben tener en cuenta
los principios éticos específicos que se han establecido como parte fundamental de toda
investigación cualitativa cuya población sean NNA , los cuales, partiendo del reconocimiento
de la especial vulnerabilidad del grupo objeto de estudio, consideran su derecho a la
protección de daños físicos y psíquicos que puedan surgir del proceso de investigación, y
la necesidad de una ponderación exhaustiva de riesgos y beneficios derivados del mismo;
de igual forma, resaltan el derecho que los sujetos tienen de ser informados debidamente
de todas las implicaciones del proyecto, así como la necesidad de configurar espacios que
permitan su participación activa de acuerdo con el principio de desarrollo progresivo de
sus capacidades . Adicionalmente, es preciso reconocer la importancia de los procesos de
Consentimiento Informado en la relación de comunicación entre los investigadores, los NNA
y sus padres, madre y/o tutores legales, pues este requisito le permite al menor de edad
consentir o rechazar su participación cuando comprende con claridad los detalles del proceso
investigativo, que deben ser explicados utilizando un lenguaje asequible y adecuado que se
ajuste a las capacidades intelectuales y expresivas de los NNA, a sus contextos socioculturales
y personales, a su situación de hospitalización y a su estado de salud.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Así, la ponencia propuesta, que se enmarca en el proyecto de tesis doctoral titulado Políticas
públicas, implementación emociones: hacia un enfoque alternativo de análisis , desarrollado
por María Camila Pinzón Segura , tiene el propósito de exponer las reflexiones que surgen
de los aspectos éticos de la investigación cualitativa con niños, niñas y adolescentes,
específicamente aquellos que son usuarios del tratamiento de oncología pediátrica en
el Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tales reflexiones
parten, en primer lugar, de la aplicación métodos y técnicas que buscan fomentan la
participación de los NNA, haciendo uso de actividades creativas que buscan reconocerlos
como agentes activos y conocer sus opiniones como una oportunidad para mejorar los
servicios prestados por la institución médica. De igual forma, se incluyen los elementos de
Consentimiento Informado, la protección de la confidencialidad de los participantes que lo
requieren, el cuidado del impacto emocional en los ejercicios de entrevistas en los menores
entrevistados, así como la devolución de los resultados a las personas interesadas, como lo
señalan los aspectos éticos que permean todo el proceso de la investigación.
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: PARA QUE?
Carolina Fernandes Castro (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Alberto Manuel
Quintana (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Mikaela Aline Bade München
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1915

INTRODUÇÃO
No Código de Ética Médica[1], os artigos 22 e 34 afirmam a importância de esclarecer
sobre o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, assim como pedir
o consentimento prévio dos pacientes ou de seus representantes legais frente a quaisquer
procedimentos, salvo em risco iminente de vida. Moser[2] define Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) da seguinte forma: “como uma espécie de princípio primeiro e fundante
de uma nova postura global: ninguém pode decidir pelo enfermo, desde que este apresente
condições mínimas para isso. E ainda que estas lhe faltem, não cabe ao médico, mas ao
círculo familiar tomar as decisões mais importantes. A tomada de decisão, contudo, tem a
pressuposição de que os doentes sejam devidamente informados não só sobre o diagnóstico,
como também sobre as várias alternativas para uma intervenção de ordem terapêutica. Com
isso passou a ganhar força o que se denomina direito ao consentimento informado”.
OBJETIVOS
Este trabalho objetivou analisar o significado e os objetivos da utilização que o TCLE tem
atualmente no Brasil, a partir de uma busca do tema nos portais PubMed, Lilacs e Scielo,
através dos descritores “Consentimento Livre e Esclarecido” e “Consentimento Informado”.
DESENVOLVIMENTO
O processo de consentimento livre e esclarecido vai além do documento assinado pelo
paciente, ele deve garantir o exercício da autonomia a partir do conhecimento das indicações,
benefícios, riscos e alternativas terapêuticas do paciente, o que torna o documento apenas
uma formalidade. O paciente deve ser respeitado de forma integral, tendo total conhecimento
sobre seu estado de saúde e sendo reconhecido diante as suas fragilidades e decisões de
tratamento, que nem sempre são as que a equipe médica aconselharia ou gostaria que fosse.
Segundo Silva[3], o paciente, que a partir do momento em que é hospitalizado se afasta da
sua rede de convívio, torna-se mais vulnerável, pois está distante de pessoas que lhe inspiram
confiança e segurança, além de necessitar cuidados de profissionais que não conhecem sua
história, expectativas, anseios e projetos de vida, comprometendo assim, sua capacidade de
decidir sobre questões relacionadas a seu tratamento. Dessa forma, considera-se que o paciente
é vulnerável em sua condição física e emocional. Clotet[4] afirma que, apesar da passividade,
impotência e fragilidade, é direito do paciente tomar decisões e ser protagonista em relação
a sua própria vida, inclusive aceitando ou recusando qualquer tratamento. Complementando,
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Leite[5] diz que com informações completas, precisas e claras, o paciente tem propriedade e se
empodera sobre seu estado de saúde, conseguindo garantir respeito à sua autonomia, um dos
princípios da bioética. É indiscutível a importância da relação entre médico e paciente, assim
como imprescindível a relevância de o médico reconhecer e firmar as decisões do paciente.
Clotet[4] salienta que o consentimento é um direito moral dos pacientes e uma obrigação
moral para os médicos e profissionais da saúde, ele afirma: “Sendo a interação entre médico e
paciente um relacionamento contratual que implica direitos e deveres para ambas as partes,
o médico não pode prescindir das decisões do paciente sempre que seu estado permitir
expressá-las, devendo reconhecê-lo como um ser autônomo e livre.” Com a autonomia do
paciente, para aceitar ou não determinado procedimento, coloca-se a questão burocrática do
processo, e nesse sentido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pode ter uma carga
jurídica grande, trazendo garantias tanto para pacientes quanto para médicos. No TCLE deve
haver esclarecimentos sobre as intervenções médicas, tratamentos e eventuais insucessos e
riscos que fazem parte do procedimento, possibilitando que o TCLE seja utilizado para outros
fins, além de esclarecer e consentir. De acordo com Minossi e Silva6, atualmente existem duas
concepções sobre o consentimento informado: uma em que a medicina defensiva é usada
como referencial, sendo o termo de consentimento informado um instrumento documental,
que tem como objetivo constituir provas para uma futura defesa de um eventual processo
judicial de responsabilidade médica; e a outra fundada na bioética, onde o consentimento
informado é um processo contínuo de informação e esclarecimento recíproco nas relações
entre equipe de saúde e paciente, visando proteger prioritariamente a autodeterminação do
paciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o Código de Ética Médica[1] traz a obrigatoriedade sobre o esclarecimento
e consentimento acerca de procedimentos aos pacientes, conclui-se que o paciente tem
autonomia sobre sua saúde. Porém, percebe-se, através da pesquisa, que essa autonomia
não é total do paciente, já que depende dos deveres dos profissionais que o acompanham.
Nesse sentido, o desconhecimento do paciente pode comprometer a capacidade do mesmo
de opinar sobre seu tratamento, situação agravada pela carga emocional que ele carrega no
momento da internação, a qual é aumentada com a desinformação, já que ela amplia as
incertezas e pode comprometer a qualidade da assistência, levando a uma intensificação
do sentimento de fragilidade e vulnerabilidade carregada pelo sujeito. Além disso, no Art.
31 do Código de Ética já citado, afirma-se que é vedado ao médico desrespeitar o direito do
paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas,
salvo em caso de iminente perigo de vida, onde a decisão é da equipe que o acompanha.
Ademais, conclui-se que, em alguns momentos o TCLE pode ser utilizado de forma diversa
ao que é proposto inicialmente, uma vez que ao invés de esclarecer o paciente e/ou familiar,
o Termo é utilizado para fins jurídicos, como defensivo para o médico em algum erro ou
insucesso no tratamento do paciente.
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ENFERMAGEM NA ADVOCACIA EM SAÚDE DO PACIENTE
ONCOLÓGICO: PERSPECTIVA DA TEORIA DO AGIR
COMUNICATIVO
Franciele Budziareck Neves (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mara Ambrosina
de Oliveira Vargas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Felipe Ferreira da Silva
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Janaina Baptista Machado (Universidade Federal de
Pelotas, Caxias do Sul, RS, Brasil)

ID: 2059

INTRODUÇÃO
A oncologia é uma especialidade que resulta em altos índices de estresse por apresentar
situações de contato com a morte, necessidade de cuidados de alta complexidade e
paliativos, assim como a atenção à família.1 Na assistência ao paciente oncológico é necessário
considerar diversas dimensões, dentre elas as físicas, psicológicas, espirituais, culturais, sociais
e econômicas, além dos pré-conceitos e mitos existentes sobre a doença, visto que a palavra
câncer é repleta de significados simbólicos.2,3 Neste contexto, podem existir conflitos éticos
e morais relacionados à equipe, ao paciente e aos familiares, advindos principalmente da
má comunicação e da falta de consenso entre os envolvidos. Desta forma, a advocacia em
saúde pode ser exercida na perspectiva da teoria habermasiana, considerando o processo
comunicativo como meio de intervir na tomada de decisões e resolução de conflitos.
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OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é refletir como a teoria do agir comunicativo de Habermas pode
contribuir na advocacia em saúde do paciente oncológico pelo enfermeiro.
DESENVOLVIMENTO
A prática profissional da enfermagem na filosofia da ética no cuidado é regida pelo
objetivo de cuidar e melhorar a saúde das pessoas, sem distinções, por meio de um
ponto de vista responsável e empático, considerando as características individuais e o
contexto de cada paciente.4 Contudo, no exercício da profissão, a Enfermagem oncológica
experimenta frequentemente conflitos morais, como a comunicação interprofissional
inadequada, sistema de saúde complexo e fragmentado, avanços contínuos na pesquisa
não absorvidos na prática cotidiana.5 Em relação ao paciente, os fatores relacionados aos
conflitos éticos na oncologia dizem respeito à futilidade terapêutica e de procedimentos,
falta de consentimento informado antes da realização de procedimentos diagnósticos
e terapêuticos, omissão do diagnóstico e prognóstico ao paciente, e a comunicação
inefetiva.2,6,7,8,9 Um dos procedimentos avançados de cuidados de enfermagem que tem
sido enfatizado atualmente é a defesa de pacientes ou de enfermagem, como forma de
enfrentamento dos diversos desafios impostos pelas tradicionais estruturas de saúde e suas
relações de poder, além de auxiliar na prestação de cuidados eficazes ao paciente.10 Embora
não exista um conceito único sobre a advocacia em saúde e os estudos são escassos na
literatura brasileira, algumas pesquisas entram em consonância a respeito da temática. Na
enfermagem, definiu-se a advocacia como sendo a representação do paciente, defendendo
os direitos como enfermeiro e os direitos universais do paciente, protegendo os interesses
deste, contribuindo para a tomada de decisão e apoiando as decisões dos enfermos.11,12
Também pode ser definida como habilidades centradas na ética para o ”eu” profissional13, e
ser como um “porta-voz para os vulneráveis”.11,14
Acrescenta-se, ainda, como dimensões da defesa do paciente a informação e educação,
valorização e respeito, apoio físico, emocional e financeiro, proteção e representação do
paciente e continuidade dos cuidados.15 Ao definir e descrever as ações dos enfermeiros
na advocacia é necessário reconhecer que as ações não são estáticas, mas influenciadas
por características particulares de indivíduos, organizações, relações, situações clínicas e
ambientes de atuação. Considerando os conflitos éticos, destaca-se que as ações de advocacia
em saúde, exercidas pelos enfermeiros nos cuidados oncológicos, podem ser definidas pelo
auxílio aos pacientes e familiares para superar as dificuldades que impedem o caminho
do cuidado, informando-os e esclarecendo-os, assim como defendendo suas escolhas.16
Também é reconhecida como uma forma de capacitar os pacientes para suas decisões e
intervir nas falhas de comunicação entre os pacientes e outros profissionais da saúde, tem
como propósito auxiliar o paciente a obter os cuidados de saúde necessários, defender seus
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direitos, garantir a qualidade do cuidado e servir como um elo entre o paciente e o ambiente
de saúde.17,18 Ao contextualizar Habermas, os conflitos éticos na área da saúde não residem
especificamente no desenvolvimento científico e tecnológico, mas sim, na unilateralidade
dessa perspectiva como projeto que deixa de lado a discussão sobre questões vitais das
quais determinadas pessoas decidem o rumo de outras, interferindo na autonomia, sem
levar em conta a subjetividade do outro.19 Para isso, Habermas posicionou-se contra a
universalização da Ciência e da Técnica, isto é, contra a penetração da racionalidade científica,
instrumental, em esferas de decisão onde deveria imperar outro tipo de racionalidade: a
racionalidade comunicativa. Assim, a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas pressupõe
uma comunicação livre, racional e crítica, abrindo espaço para discussão de ideias, onde a
opinião do outro é considerada na tomada de decisões, devendo partir de um consenso.20
Desta forma, no contexto da oncologia, tendo em vista os conflitos existentes, todos os
envolvidos, paciente, familiar e profissional da saúde devem estabelecer uma comunicação
capaz de permitir esclarecimento e autonomia do paciente, a fim de que a pessoa doente
possa expressar suas vontades e intenções. Nessa circunstância, Habermas afirmou que o
consenso é caminho para um entendimento provisório entre as partes, e que deveria haver
uma situação ideal de fala.21 A situação ideal de fala implica ausência de coação interna e
externa na apresentação da argumentação racionalmente fundamentada dos envolvidos,
com igual possibilidade para todos de argumentar e rebater argumentos, na expectativa do
acordo, com liberdade crítica.21
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A teoria do Agir Comunicativo, portanto, é forte aliada para a revisão das verdades unilaterais
impostas pela ciência e pode auxiliar no exercício do advocacia ao paciente oncológico
pelos enfermeiros. O consenso, que se busca por meio das interações linguísticas, permite
o entendimento entre as partes e estabelece acordos universais sem negligenciar a
individualidade. Neste discurso, a racionalidade comunicativa compromete-se com o
ponto de vista do outro e pressupõe respeito à diversidade cultural, à livre participação dos
envolvidos como também às condições de possibilidade da realização de uma autonomia,
sem ser individualista. Pressupõe-se que esta reflexão e a aplicabilidade aprofundada desta
estratégia poderia minimizar os conflitos existentes na prática clínica, reproduzindo maior
autonomia e poder de escolha aos pacientes oncológicos.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem oncológica. Advocacia em Saúde. Conflitos éticos. Filosofia em Enfermagem.
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ÉTICA, SUBJETIVIDADE, TRABALHO E EDUCAÇÃO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Ana Paula Senna Bousfield (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Emiliane Costa Nascimento (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Dulcinéia Ghizoni Schneider (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2047

INTRODUÇÃO
A enfermagem é uma profissão que apresenta peculiaridades que incluem atenção ao
paciente, responsabilidades administrativas, gerenciamento de conflitos e, sobretudo, a
prerrogativa da tomada de decisão. Os conflitos morais que ocorrem na prática assistencial,
por se tratarem de uma questão multifatorial e envolverem profissionais, pacientes, familiares
e instituição, merecem ser identificados, estudados, e discutidos, para mensurar sua
interferência a todos os envolvidos(1). A atuação profissional do enfermeiro rotineiramente
se incumbe de escolhas para o processo de tomada de decisão, nem sempre desejáveis, mas
que necessariamente demandam de reflexão, discussão e ponderação, embasadas no seu
conhecimento específico, valores, princípios éticos e legais, normas ou regras de conduta
agregadas(2). Embora possuam diferentes significados, a ética e a moral estão intimamente
relacionadas quanto à sua finalidade(3).
OBJETIVOS
Desenvolver o debate teórico sobre o trabalho em saúde e enfermagem a partir de
questões inerentes à moral, subjetividade e ética e refletir e promover a discussão sobre as
relações entre ética, subjetividade, trabalho e educação e seus possíveis desdobramentos e
complementaridades.
DESENVOLVIMENTO:
A metodologia adotada para abordagem do tema central pauta-se em uma filosofia
educacional que compreende o processo de ensino aprendizagem como um caminho
motivado pela curiosidade e protagonismo do educando, para a formação de um sujeito
crítico-reflexivo. Influenciada pelo educador Paulo Freire, é entendida como um processo
pedagógico libertador(4). No âmbito educacional, a articulação entre teoria e prática
encontra na metodologia ativa um recurso oportuno, uma vez que ela possibilita uma
construção crítico-reflexiva a partir das experiências e sentimentos. Apresentando-se,
portanto, como forte estratégia de ensino aprendizagem, diante do seu potencial em tornar
palpável e compreensível, conteúdos de maior densidade. A metodologia de construção
de conhecimentos a partir da problematização tem como referência, sua operacionalização
através da utilização do Arco de Charles Maguerez para promover discussões e reflexões(5).
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A 1ª Etapa: OBSERVAÇÃO DA REALIDADE - Com o objetivo de conhecer a compreensão dos
participantes sobre seus discernimentos e/ou incompreensões referentes às semelhanças e
diferenças entre ética e moral e instigá-los a refletir acerca de problemáticas neste campo.
A 2ª ETAPA: LEVANTAMENTO DAS PALAVRAS CHAVES - Com o objetivo de sinalizar os
entendimentos sobre o tema até o momento, substanciar as questões inerentes à ética
e moral, para subsidiar o percurso até a “subjetividade”, evitando equívocos entre os três
conceitos.
A 3ª ETAPA – TEORIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO - Com o objetivo da elaboração de
conceitos e teorização e a problematização quanto aos princípios e fundamentos da ética e
as consequências de sua não aplicabilidade nas relações de trabalho e educação por parte
do profissional enfermeiro.
A 4ª ETAPA – ELABORAÇÃO DE PRESSUPOSTOS -O objetivo desta etapa consistiu em uma
reflexão e elaboração de soluções pautadas em princípios éticos, a partir de um caso
hipotético, além da possibilidade de levantamento de perspectivas para aplicabilidade na
prática profissional, na educação e trabalho em saúde e enfermagem, no processo de tomada
de decisão diante de conflitos, problemas e/ou dilemas de cunho ético e apontamento das
estratégias para sua resolução.
A 5ª ETAPA – APLICAÇÃO NA REALIDADE - Teve o objetivo de transformar a realidade,
compreendendo o problema e sistematizando as ações e concluindo as cinco etapas
propostas pelo Arco de Charles Maguerez. Entendemos também que houve transformação
sim, da realidade, em nível significativo, pois o grupo demonstrou, ao final da experiência,
apontamentos e inquietações muito mais apropriadas e balizadas neste universo.
Dúvidas e fragilidades ainda configuram uma realidade acerca do tema, porém o anseio
não foi, e nem poderia ser, no sentido de findar construções neste ínterim, em virtude da
abrangência e densidade da temática. Esse entendimento ficou muito evidenciado na fala de
todos os participantes, que levantaram outros questionamentos, tornando nossas dúvidas
mais esclarecidas. Em contrapartida os participantes e, principalmente as mestrandas e
mediadoras, consideraram-se mais seguras diante da perspectiva da tomada de decisão em
questões ético profissionais e as últimas na condução de um seminário proposto através da
aplicação da Metodologia da Problematização, com o Arco de Charles Maguerez, e em seu
verdadeiro papel que ocupam enquanto futuro docente e atual discente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Precisamos aceitar que não controlamos a realidade da mesma maneira que pensamos,
porém, o objetivo de suscitar a curiosidade e motivação dos participantes, e de nós mesmas,
oferecendo subsídios para o crescimento, construção e consequente transformação pessoal
e profissional, foi alcançado com êxito. O papel do enfermeiro no trabalho e na educação,
no que tange aos aspectos éticos e subjetivos, perpassa por um processo de construção
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constante. Na formação profissional do enfermeiro o ensino da ética representa uma esfera
paradigmática na construção do seu papel. A tomada de decisão frente às questões éticas
é norteada por vivências pessoais que se refletem na atuação profissional. Neste sentido,
a responsabilidade do docente é de possibilitar condições que propiciem a construção de
um profissional ético, crítico e reflexivo diante problemas práticos. Concluímos que essa
experiência nos possibilitou transpor barreiras e firmar fortalezas no âmbito profissional,
configurando-se como mola propulsora no ensino aprendizagem, nos tornando mais críticas
e muito mais comprometidas com a nossa construção pessoal e profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Ética; Subjetividade; Educação; Moral; Enfermagem.

FILOSOFIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA
LITERATURA – EXPRESSANDO UMA EXPERIÊNCIA
Valéria do Carmo RAMOS (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Leandro Ramos Teófilo (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1442

INTRODUÇÃO
Com o engendramento de uma outra ordem no ocidente ¾ o Capitalismo em sua
modalidade biopolítica ¾ a escola, a nosso ver, reconstitui-se em mais um equipamento
coletivo(1) eficaz na construção e fabricação de certo tipo de subjetividade: homogênea,
reprodutora, serializada, alienada e normatizada, a serviço da manutenção e ampliação da
referida ordem(2). Testemunhamos, no geral, a invenção de intervenções teórico-práticas na
Educação configuradas por racionalidades comprometidas apenas com a aquisição e não
com o aprender, com a representação e não a criação. Preocupadas, segundo Félix Guattari,
em encaixar a criança de qualquer jeito em registros de referências dominantes estabelecidos
pelos adultos(3). Neste momento da história do pensamento, parece-nos que a noção de ser
/ indivíduo como algo acabado, pronto, é, no mínimo, insuficiente. Neste início de século,
sem dúvida, a subjetividade desloca-se da noção de indivíduo acabado e emerge como
uma grande questão filosófica. Uma subjetividade que, hoje, é também entendida como
processo, inacabada e, portanto, possível de bifurcar e inventar outras maneiras e modos de
vida. Entretanto, ainda que essa resistência se nos apresente como um possível, produzi-la,
é um processo que nos impõe urgentes, sutis e intensas exigências. Podemos vislumbrar
que é absolutamente necessário produzir territórios existenciais outros, capaz de escapar
desse aprisionamento e dominação. No entanto, o que, talvez, não fique tão claro é que a
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condição dessa produção aponta para uma ultrapassagem: é preciso ultrapassar a prática
da aplicação do já sabido. Torna-se imprescindível a criação [...] Criar outras temporalidades,
outros olhares, outras escutas, outras maneiras de interpretar a realidade. Daí a aguda
precisão de reinventarmos as nossas práticas e, sobretudo, as nossas próprias subjetividades
e suas sensibilidades – especialmente quando os territórios existenciais em questão dizem
respeito a crianças e adolescentes.
OBJETIVOS
Favorecer, através da Filosofia e da Arte, “menor” (4) em especial da Literatura, que crianças
e adolescentes, de certa escola pública brasileira, pudessem experimentar outros modos
de operar a sensibilidade e o pensamento, preferencialmente, não apenas mais extensos
como mais intensivos, como uma potente ferramenta na construção de outros modos
de sentir, pensar e agir, inéditos e adequados, capazes de afirmar a potência singular de
seus corpos, individuais ou coletivos, já que esses corpos, na saúde, mas, também, na
doença, são resultados, inclusive, da interferência deste nosso mundo, hoje, violentamente
homogeneizado, banalizado e globalizado. Problematizar se, e em que sentido, poder-se-ia
tomar a metodologia criada como uma tecnologia social.
DESENVOLVIMENTO
Experiência, em caráter de plano-piloto, constituída e desenvolvida por uma equipe
transdisciplinar, junto a alunos do 9º ano de colégio de aplicação de uma universidade pública.
Foi apresentada aos estudantes, uma das histórias infanto-juvenil, que compõe o Projeto
“Arquipélago do Pensamento” (5), ainda inédito, pela professora de Língua Portuguesa da turma.
No momento inicial, os estudantes foram provocados a interpretar e a analisar gramaticalmente,
de modo individual e coletivo, o texto literário e a construir um final para o texto, já que se
tratava de uma obra aberta. O segundo momento, constituiu-se por encontro com os autores e
o ilustrador da obra e outros professores da turma, os das disciplinas História e Geografia, além
de estagiários, graduandos do curso de Educação. Encontro marcado por conversação com os
estudantes acerca das questões e problemas filosóficos experimentados, de modo “afectivo”(6),
no texto literário. Nesse sentido, a Literatura foi usada como uma materialidade intempestiva,
fora dos trilhos, capaz de desviar-se do sistema linguístico dominante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de tratar a Filosofia através da Literatura, sem qualquer submissão estre
elas, indicou que é possível pensar a Literatura para experimentar e aprender, com rigor,
conceitos filosóficos, tomados como singularidades, no rastro de Gilles Deleuze (7). Brincouse com as palavras e suas relações para se pensar isto, neste caso, a Filosofia. Aprender como
uma operação que, de modo necessário, escapa à transmissão e desloca a inteligência
de sua clássica soberania, para afirmar a experimentação sensível e “afectiva”. Mas não a
experimentação de qualquer estilo de Literatura. Mas a de uma “literatura das ideias”, clínica,
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singular, que produz um “devir outro” da própria língua, que expurga os clichês e não se
insere em nenhuma formatação a priori, cumprindo a função de exprimir, isto é, fazer ver e
ouvir a própria vida (8).
REFERÊNCIAS
1) Guattari F, Rolnik S. Micropolítica : cartografias do desejo, 3ªEd. Petrópolis: Ed. Vozes, 1993.
2) Guattari F, Rolnik S. Micropolítica : cartografias do desejo, 3ªEd. Petrópolis: Ed. Vozes, 1993.
3) Guattari F, Rolnik S. Micropolítica : cartografias do desejo, 3ªEd. Petrópolis: Ed. Vozes, 1993.
4) Deleuze G, Guattari F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol 5. São Paulo: Ed. 34, 1997.
5) Ramos VC, Saboia E, Maciel A, Pélbart PP. Arquipélago do Pensamento. Não Publicado.
6) Spinoza, B. Ética. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1992.
7) Deleuze, G. Proust e os Signos. Rio de janeiro: Forense-Universitária, 1987.
8) Machado, R. Deleuze e Literatura. Conferência. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=aOn8xy4N5hc. Acesso em fevereiro de 2018.
PALAVRAS-CHAVE
Filosofia, Literatura, Subjetivação

IMPLICAÇÕES DO HUMANISMO SARTREANO E LEVINASIANO NO
ASPECTO HUMANIZADOR DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM NAS URGÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA
Nelson Santos Nunes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Diomedia Zacarias Teixeira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Sandra
Conceição Ribeiro Chícharo (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1540

INTRODUÇÃO
Os atendimentos às urgências nas unidades básicas de saúde1,2, requer do enfermeiro
engajamento num cuidado multidimensional e humanizador. Nessas condições, estão
envolvidas tensões, angústias e incertezas, contudo as prioritárias intervenções biofísicas
acabam por relegar a um plano secundário as subjetividades do caráter humano,
relativizando-a e minimizando-a, fato que suscita reflexões sobre a (re)humanização da
assistência3. Considerando este contexto, a Sistematização da Assistência de Enfermagem4,
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ordenadora do cuidado, não deve prescindir da busca do seu caráter humanista, para o qual
as perspectivas de humanismo em Jean-Paul Sartre, da consciência do “para-si” na construção
da liberdade humana5, e da Ética da Alteridade a partir do Rosto do Outro, em Emmanuel
Lévinas6, são propostas teórico-filosóficas que podem fundamentar e situar a Sistematização
da Assistência de Enfermagem4 nessa busca e que estão em consonância com o que preceitua
a Teoria Humanística de Paterson e Zderad7, segundo a qual a enfermagem é uma experiência
existencial fundamentada numa relação intersubjetiva, donde emergem fenômenos através
do diálogo dito e não dito, que suscitam reflexões sobre sentidos e significados que devam
ser considerados no processo de cuidar. Vivenciando o processo saúde-doença, usuário e
enfermeiro buscam sentido e significado às suas vidas e ao estágio em que nelas se encontram.
OBJETIVOS
Refletir sobre o caráter humanista da Sistematização da Assistência de Enfermagem4 e suas
implicações nas urgências em atenção básica1,2, a partir das filosofias de Sartre e Lévinas5,6
e da teoria de Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad7.
DESENVOLVIMENTO
Buscou-se desvelar o fenômeno humanismo-humanização nos atendimentos às urgências
em atenção básica, a partir da leitura crítico-reflexiva da legislação brasileira fundamental
que envolve a temática da humanização, bem como da Resolução 358/2009 do Conselho
Federal de Enfermagem4 e ainda dos referenciais filosóficos acerca de humanismo,
liberdade, responsabilidade e relacionamento Eu-Outro, em função das perspectivas
opostas de ser-existir, fundamentadas tanto num existencialismo egocêntrico quanto
numa ética da alteridade. Ambos os referenciais dão sustentação ao modelo teórico de
enfermagem em referência, pois abordam sob perspectivas distintas um fenômeno relacional
caracteristicamente existencial-humanístico, no qual se apoia a teoria de enfermagem
adotada. O caráter capilar da atenção básica2 aproxima o usuário do sistema de saúde8,
inclusive na busca por atendimento de urgência. Nessas condições, o enfermeiro precisa
estar atento e sensível às necessidades dos usuários nas dimensões biofísica, psíquica,
social e espiritual, na medida em que o processo de cuidar é inerente e dá sentido à vida
ao mesmo tempo em que dá significado à existência profissional e, quiçá, à sua própria
existência. No humanismo rastreado, a consciência do “para-si”5 do enfermeiro evoca uma
responsabilidade da qual não pode se eximir pelo engajamento na (re)humanização da
assistência, que pode se refletir e se articular através do método, do dimensionamento de
pessoal e dos instrumentos normativos, constituintes da Sistematização da Assistência de
Enfermagem4. No humanismo levinasiano, a iniciativa. e o chamamento à responsabilidade
residem no apelo do Outro6; o caráter humanista no cuidado se fundamenta na Alteridade e
seu engajamento na (re)humanização da assistência3 ocorre na perspectiva preponderante
do Outro6. É a partir das necessidades e especificidades desse Outro que não pode ser
compreendido na lógica totalizadora de um Eu egocêntrico e prescritor, que se poderá
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instituir uma Sistematização da Assistência de Enfermagem4 que busque conjugar as diversas
dimensões humanas no processo de cuidar, na medida em que Paterson e Zderad propõem
que o cuidado elaborado pelo enfermeiro deva levar em conta o respeito à singularidade, à
autonomia e à liberdade e reponsabilidade do Outro, o usuário, por suas decisões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das perspectivas teórica e filosóficas enfocadas, podem ser destacados alguns aspectos
considerados de importância pelos autores, tais como a ação e o engajamento do enfermeiro
desencadeando correspondentes ações e engajamentos no usuário. A vulnerabilidade
deste deve resultar no seu acolhimento pelo enfermeiro; a necessidade do usuário, a partir
do agravo urgente, acaba por mobilizar no enfermeiro uma responsabilidade irrecusável; a
transcendência incitada pelo risco de finitude libera naquele usuário pulsões de vida e resulta
na busca por cuidados, convergindo para a transcendência daquele outro, o enfermeiro,
num incessante processo de readaptação e reconstrução de si, que definam sua essência,
deem sentido à vida, significado às coisas do mundo e à própria existência.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados de Enfermagem, Atenção Primária à Saúde, Humanização da Assistência

PESQUISAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA: REFLEXÕES A PARTIR DE GIOVANNI BERLINGUER
Vanessa Borges Platt (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jucelia Maria Guedert
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1957

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas observou-se um crescente reconhecimento das crianças como atores
sociais competentes, sujeitos de direitos, enfatizando-se a importância de ouvir seus pontos
de vista e, enquanto sujeitos significativos, construir-se conhecimento científico relevante.1
Quando desloca-se a atenção para crianças e adolescentes vítimas de violência, proporcionase a elas a oportunidades de contar suas próprias histórias e buscar ajuda, e fornecer aos
indivíduos competentes informações para prevenção e intervenção. Pela dimensão mundial
do problema e as graves implicações físicas e sociais que a vivência de agressões gera nas
crianças, depreende-se que são necessários mais investimentos para ações de combate à
violência em todos os níveis: prevenção, acolhimento e assistência, sistema de notificação
e vigilância e em pesquisas sobre o tema. Nesse trabalho permeou-se questões morais
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emergentes de pesquisas com crianças e adolescentes em situação de violência com a
reflexão sobre temas abordados pelo Bioeticista Giovanni Berlinguer.
OBJETIVOS
Subsidiar, com escritos de Berlinguer, reflexão sobre pesquisa com crianças e adolescentes
em situação de violência, considerando as dimensões normativas, sociais, morais e éticas
envolvidas no tema.
DESENVOLVIMENTO
Para Berlinguer a ciência proporciona transformações mais incisivas, mais amplas, e, às vezes
menos reversíveis dos equilíbrios vitais que permitam a evolução das espécies (e do homem)
e na qual o Homo sapiens torna-se força genética bioevolutiva, no sentido construtivo e
também destrutivo, representa-se de modo mais agudo o tema da liberdade da ciência.
Na vida cotidiana no terreno humano há, mesmo que de modo inconsciente, uma moral
pregada e uma moral praticada.2 Nas áreas dos maiores conflitos da bioética – bioética das
fronteiras – são onde frequentemente há mais atividade acadêmica e é onde observa-se
interesse desproporcional em relação às suas implicações, pois o foco é a concentração de
esforços em pesquisas que reforcem a perpetuação dos grupos dominantes – percebe-se a
necessidade de deslocar a atenção e os meios científicos para outros terrenos.2 No campo
das relações humanas interespecíficas e das relações saúde-doença, a experimentação deve
ser regulamentada para evitar sofrimentos que alterem os próprios danos experimentais.2
Pesquisas com crianças e adolescentes vítimas de violência perpassam questões da ética
da pesquisa, destacando-se o consentimento voluntário, informado e renegociável pois,
mesmo amplamente discutido, persistem pesquisas onde crianças são inqueridas sem sua
permissão ou de seus responsáveis sendo aceitas pela comunidade acadêmica.1 Proteção
contra danos é outra questão ética de destaque, gerando vasta discussão e debates. Envolve
a consideração de possíveis danos e benefícios às crianças participantes, sob os princípios
éticos de beneficência e não maleficência.1 Privacidade, representada pelo anonimato
e confidencialidade é, discutida nas pesquisas envolvendo crianças e adolescentes e
incluem a não identificação dos participantes; a não transmissão de informações sigilosas
aos familiares, amigos ou outros conhecidos da criança; e a não violação de privacidade
por terceiros.1 Essas questões éticas são influenciadas pelo entendimento epistemológico
de pesquisadores, pelo pouco treinamento destes na coleta dos dados, pela ausência de
uniformidade das leis que regulamentam as pesquisas, bem como pelo contexto em que
a pesquisa ocorre.1 Outras questões são ainda elencadas: necessidade da realização de
pesquisas para conhecer o número real da violência na população; inobservância de critérios
éticos da realização de pesquisas sobre violência com crianças e adolescentes, e, o conflito
interno dos pesquisadores sobre como lidar com as informações “constrangedoras” reveladas
pelos participantes de pesquisa. No debate bioético têm-se utilizado o conceito de equidade
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ao invés de igualdade. Igualdade é vista como sinônimo de uniformidade e tendência
a negação do valor das diferenças entre indivíduos, gêneros e povos. Já desigualdade,
como medida de desníveis e dos abismos que distinguem a condição humana no mundo.
Porém esta distinção simplista não nos permite separar, o que é originado por condições
naturais ou por comportamentos escolhidos livremente do que é decorrente/dependente
de fatores sociais, implicando assim de uma avaliação moral de bem/mal, certo/errado. O
termo equidade, engloba o critério descritivo, sugerindo uma análise distinta das causas,
considerando-se omissões e ações humanas capazes de ampliar ou reduzir as diferenças.3
Equidade, para Berlinguer, refere-se ao valor intrínseco e único de cada pessoa: todos devem
ser vistos e tratados como iguais independente (e apesar) de suas diferenças4. Berlinguer
atribui ao tema “inequidade” que o que é justo ou injusto é a forma pela quais as instituições
tratam os fatos naturais – elas podem optar por ampliar condições vantajosas ou reduzir o
dano das condições desfavoráveis. Sobre a importância da participação do Estado, o autor
lembra o papel dos órgãos governamentais tanto para, a partir dos dados encontrados nas
pesquisas, desenvolver políticas públicas efetivas para proteção às pessoas em situação de
violência, quanto para observar e fazer valer as existentes.4 Reforça a importância das ações
permeadas pelo principio da solidariedade - uma condição para a sobrevivência, permitindo
implantar, sobre bases materialistas, uma ética da ciência, da técnica e da convivência: “a
ciência, a ética, o direito e a própria política, através do principio da solidariedade, podem
fazê-lo pender para a esperança!”2 Os obstáculos a serem superados são múltiplos e mudam
conforme a época e os lugares. Para a promoção da equidade saúde deveriam melhorar os
serviços específicos mas, principalmente, os outros fatores que influem sobre ela, como a
instrução, o trabalho, o ambiente, o nível geral de coesão e solidariedade - aprofundando e
difundindo os conhecimentos de compromisso pessoal e coletivo dos cidadãos.3
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos principais problemas relacionados à violência contra crianças e adolescentes está no
fato de não conhecermos a extensão do problema: os dados comunicados às autoridades
de proteção subestimam a verdadeira incidência de “maus tratos”, há carência de estudos
sobre o tema e existência de questões éticas pouco discutidas relacionadas às pesquisas
envolvendo esta população.5 Sem dados fidedignos do problema não se pode planejar
serviços adequados para atendimento e políticas de proteção à criança e ao adolescente em
situação de violência e nos distanciamos da Equidade em saúde com maior dificuldade para
crianças e adolescentes obterem oportunidades justas e equânimes de atingir a própria
expectativa de vida potencial.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa, crianças, adolescentes, violência
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¿QUE ES SER MEDICO? LA ESCRITURA COMO INVESTIGACION
María del Consuelo Chapela (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México), Alejandro Cerda
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)

ID: 1751

INTRODUÇÃO
A raíz de una petición para dar una plática a estudiantes de medicina de primer ingreso, en
donde se respondiera a la pregunta ¿qué es ser médico? un grupo de médicos nos dimos
cuenta de lo poco que hemos reflexionado al respecto y lo mucho que esta falta de reflexión
tiene que ver con la situación de la profesión médica en el momento actual. Decidimos
reflexionar a través de escribir un libro.
OBJETIVOS
Investigar y reflexionar sobre ¿qué es ser médico? a través de la escritura. AReflexionar
sobre la potencia de la pregunta y sus respuestas como posibilidad crítica de colaborar en
la reflexión sobre el estado actual de la profesión médica y ver si en esta reflexión surgían
algunas pistas para mejorarla.
DESENVOLVIMENTO
En la presentación platicaré sobre cómo a través de escribir, se fueron abriendo caminos
para la reflexión a la vez que la reflexión se fue haciendo más profunda, requiriendo de
lectura, vaciamiento de experiencias, narrativas, conversaciones, y otras maneras de expresar
neustras experiencias, deseos, preocupaciones y posibilidades de cambio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La escritura como manera de investigar abre nuevas fronteras para la reflexión sobre las
profesiones de la salud. Y estas reflexiones tienen el potencial de impulsar cambios profundos
en la formación de profesionales de la salud en un contexto adverso al cumplimiento de la
responsabilidad que con la sociedad tienen estas profesiones.
PALAVRAS-CHAVE
Escritura como investigación, profesion médica, profesiones de la salud, neo-liberalismo,
transformación crítica de las profesiones
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“APROPRIADO, BOM E JUSTO”: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO
DE CUIDAR EM ENFERMAGEM
Karina Oliveira de Mesquita (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, Sobral, CE, Brasil),
Maria da Conceição Coelho Brito (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), José Jeová Mourão Neto
(Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Vilaní Cavalcante Guedes (Universidade Estadual do
Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Célia de Freitas (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Lucilane
Maria Sales da Silva (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2680

INTRODUÇÃO
O processo de cuidar envolve uma relação entre a pessoa que cuida e o sujeito, na qual o contexto
socioeconômico e as singularidades políticas e culturais estão intimamente presentes.1 No
exercício da Enfermagem vivenciam-se diversas necessidades contraditórias, impondo decisões
que recolhem inúmeras influências. Nisso, pode-se inferir que as práticas de cuidado do enfermeiro
ganham significado importante, pois perpassam muitos contextos que se expressam claramente,
proporcionando o desenvolvimento de um cuidado mais coerente e eficaz.2 Considerando
que o processo de cuidar do enfermeiro congrega um mérito emancipatório, no qual envolve
uma valoração moral que afeta a sociedade, é significativo delinear a discussão sobre o que é
apropriado, bom e o justo para a moralidade socialmente constituída.3 Diante desse contexto,
emerge a necessidade de discussão sobre bioética. Esta, considerada uma ciência relacionada à
sobrevivência humana, voltada a defender a melhoria das condições de vida, vislumbra reflexões
sobre o agir humano, buscando assegurar o bem-estar e a sobrevivência da humanidade com
base em seus princípios fundamentais: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
Nessa perspectiva, a bioética admite que todo avanço no campo das ciências biomédicas deve
estar a serviço da humanidade e apresenta-se como uma nova consciência ética, na busca de
respostas equilibradas diante dos conflitos éticos atuais.4 Pretende-se nessa reflexão teórica
discutir aspectos estruturantes para uma compreensão mais aproximada desses conceitos e sua
interface com o processo de cuidar em enfermagem. Para esse percurso reflexivo, realizaramse inter-relações entre os conceitos ora apresentados e suas aproximações com o contexto de
atuação do enfermeiro, estreitando inferências que permeiam o campo da moralidade social.
OBJETIVOS
Refletir sobre as práticas de enfermagem em uma perspectiva da moralidade social,
considerando o apropriado, o bom e o justo nas condutas dos enfermeiros.
DESENVOLVIMENTO
Sobre o “apropriado”, o profissional enfermeiro, dotado de um conhecimento científico e
aplicando seu pensamento crítico, consegue estabelecer uma conduta mais adequada à pessoa e
orientada por uma necessidade. Isso se fundamenta na ponderação que as profissões modernas
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amalgamam conhecimento formal com disposições espirituais que asseguram o correto
exercício dos talentos – o apropriado. Quando um profissional adquire experiência, esta se
transforma em uma forma de conhecimento, que chamamos de tácito ou implícito para assinalar
que não se sistematiza em livros de texto e é dificilmente avaliável ou transferível. Em geral está
ligado a uma biografia individual, sem a qual carece de sentido. Desse modo, o considerado
apropriado sugere que um profissional alia conhecimentos científicos com suas interpretações.
Estas advêm do raciocínio e capacidade de o enfermeiro estabelecer julgamentos conforme
aquilo que é necessidade de cuidado. O “bom” fundamenta-se nos princípios da beneficência,
da não maleficência e na manutenção da autonomia, reconhecendo o valor moral do outro.
No desenvolvimento do seu fazer, o enfermeiro, assim como outros profissionais da saúde,
tende a exercer suas funções próximo daquilo que considera mais coerente às necessidades
das pessoas. Já o “justo”, considera-se que este princípio não defende o tratar igualmente todos
os pacientes, mas buscar resolver aquilo que é necessidade, em perspectivas clínicas e sociais
diferentes, resguardando a individualidade do ser. Isso permite ponderar que discutir posturas
éticas ensejam o entendimento de que estas são dotadas de valores, julgamentos e decisões
influenciados pelos contextos sociais e de moralidade que perpassam as condutas humanas no
cuidar em Enfermagem. Desse modo, o princípio da justiça está relacionado à sociedade política
pelo qual se obriga a criar condições públicas para o tratamento da saúde de todos os cidadãos
e de promoção da igualdade. Assim, relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres
e benefícios sociais. É também a partir desse princípio, da justiça, que se fundamenta a chamada
objeção de consciência, que representa o direito de um profissional de se recusar a realizar um
procedimento, aceito pelo usuário ou mesmo legalizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar que a bioética é um processo que perpassa ações humanas de
envolvimento e implicação, construída sob um alicerce de interações sociais que acontecem
no mundo e para o mundo, de maneira harmoniosa e que resguardam a funcionalidade do
viver inserido em um contexto mutável. Disso emerge refletir que o cuidado de Enfermagem
possa ser pensado como resultado da experiência dos que vivem – profissional e cliente/
paciente – aliado aos diversos tipos de conhecimento de seus atores. Assim, para se discutir
posturas éticas deve-se entender que estas são dotadas de valores, julgamentos e decisões
estruturantes para aquilo que é considerado apropriado, bom e justo na oferta desse cuidado.
Ponderações são as mais diversas sobre os aspectos que permeiam o entendimento dos
conceitos bioéticos anteriormente postos. Mas, questiona-se: o enfermeiro, em sua prática,
reflete e age conforme os preceitos da bioética ou tão somente age? Para além, será mesmo
que age a partir de tais princípios ou a partir de seu próprio sistema de valores? Certos
de apenas iniciar esse caminho, convida-se a novos e constantes olhares para os atores
envolvidos e implicados no processo de cuidar em Enfermagem, de modo a refletir posturas
em prol do melhor, considerando pessoalidades e valores sociais.
PALAVRAS-CHAVE
Princípios Morais. Bioética. Ética em Enfermagem. Cuidados de Enfermagem.
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Gênero, Sexualidade
e Saúde

A PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA APS SOBRE A
ADOLESCÊNCIA E A VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS
ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DE GÊNERO
Rafaela Gessner Lourenço (Escola de Enfermagem da USP, São Paulo , SP, Brasil), Rosa Maria
Godoy Serpa Fonseca (Escola de Enfermagem da USP, São Paulo , SP, Brasil)

ID: 1642

INTRODUÇÃO
A violência entre parceiros íntimos (VPI) pode ser compreendida como manifestação de relações
de dominação fundadas nas iniquidades de gênero. Tem prevalência internacional entre 21,8
a 60%. No Brasil, comprovou-se a prevalência de 86,9% de vitimização e 86,8% de perpetração
de alguma forma de violência durante relacionamentos íntimos na adolescência. Para os
adolescentes, a violência é um fenômeno que permeia a expressão e a vivência da sexualidade,
determinando vulnerabilidades, a exemplo do sexo não seguro, uso de drogas, tentativas de
suicídio e a conquista de direitos sexuais e reprodutivos. A Atenção Primária à Saúde (APS)
constitui campo privilegiado para captar e intervir no fenômeno. Contudo, atualmente as práticas
de saúde direcionadas aos adolescentes não são priorizadas e têm tido pouca resolutividade.
Este estudo justifica-se pela necessidade de conhecer melhor a realidade acerca do fenômeno.
OBJETIVOS
Conhecer, analisar e compreender a percepção de profissionais da saúde a respeito da
adolescência e da violência entre parceiros íntimos na adolescência, à luz da categoria gênero.
MÉTODO
Estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, baseado na teoria da
Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), ancorada no materialismo
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histórico e dialético. A TIPESC propõe um modo sistematizado para captação, interpretação,
intervenção e reinterpretação dos fenômenos sociais associados ao processo saúde-doença,
considerando suas expressões nas dimensões singular, particular e estrutural da realidade
objetiva. Nesta pesquisa, adotou-se o recorte analítico de gênero, categoria fundamentada
na diferença entre os sexos, como elemento indispensável das relações sociais e como
primordial para a construção de significados sobre as relações de poder entre os sujeitos
sociais. Os dados foram coletados em duas sessões de três horas de uma Oficina de Trabalho
Crítico-emancipatória (OTC) com profissionais vinculados à APS dos municípios de Curitiba
e São Paulo. A OTC é um processo de construção coletiva do conhecimento, pautado na
metodologia da problematização, na educação crítico-emancipatória e nas emoções como
construtoras do conhecimento. Os dados qualitativos foram analisados segundo Bardin para
a emergência das categorias empíricas. Foram também analisados dados visuais produzidos
pelos participantes durante a primeira sessão da OTC. Esses dados compuseram parte do
corpus do material empírico e assumiram papel complementar aos dados textuais, fruto da
transcrição das falas dos participantes. Foi utilizado o Software WebQDA como apoio à análise
qualitativa devido à sua relevância como suporte à organização para a análise de dados não
numéricos e não estruturados (textos, áudios, vídeos e imagens). Esse software possibilita a
colaboração entre os pesquisadores, a seleção e a organização das categorias empíricas e a
descrição dos resultados, a partir da pergunta de pesquisa. Constitui importante ferramenta
para armazenamento dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
RESULTADOS
Participaram 35 profissionais que atuavam na APS, 25 do município de Curitiba e 10 do
município de São Paulo. A maioria era do sexo feminino (n=19). Em relação à categoria
profissional destacaram-se as enfermeiras (n=11), cirurgiões dentistas (n=4) e médicos
(n=4). Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e, posteriormente, classificados
e agrupados em códigos árvore, conformando as categorias empíricas: “Um olhar sobre
a adolescência: a percepção dos profissionais de saúde sobre o conceito” e “A violência
entre parceiros íntimos adolescentes em tela: percepções e reprodução social”. Na primeira
categoria, os relatos convergiram para uma caracterização estigmatizada do adolescente.
Destacaram, majoritariamente, características consideradas negativas, como consumo
de bebida alcóolica, rebeldia e mudanças de visual. Esses entendimentos - e outros
estigmatizantes, como ausência de preocupações, preguiça e impulsividade - podem indicar
tanto um distanciamento do interesse pela compreensão do modo de vida do adolescente,
quanto uma visão carregada de preconceitos, que, em última instância, determina o
distanciamento das práticas voltadas para as reais necessidades do sujeito adolescente.
A reiteração de papéis de gênero que subjugam os comportamentos, sobretudo os das
meninas, foi alarmante e se expressaram em ambos os cenários, Curitiba e São Paulo. Na
segunda categoria, a vivência de relacionamentos afetivos e sexuais foi citada destacando
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a singularidade dos participantes e descrita sob um viés de gênero. Este viés se refere à
idealização do amor romântico pelas mulheres e a exacerbação do vigor sexual pelos homens.
Percebeu-se que a VPI entre adolescentes é característica dos territórios investigados e há,
por parte dos profissionais, uma perigosa tentativa de atribuir o fenômeno a “fatores” e
“riscos”, embora esta visão sabidamente é insuficiente para explicar a sua complexidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, o cenário e a categoria profissional pareceram não interferir nas percepções
dos sujeitos sobre a adolescência, a vivência de relacionamentos de intimidade (afetivos e
ou sexuais) e a VPI adolescente. Essas percepções mostraram-se baseadas nos estereótipos
do senso comum, pautadas em normas de gênero determinadas pelo território em que
profissional e adolescentes estão inseridos. Em relação ao método, foram seguidas as duas
primeiras etapas da TIPESC: captação e interpretação da realidade objetiva. A utilização
do WebQDA permitiu análise de textos e figuras, armazenamento online, organização e
localização dos dados, benefícios que conferiram rigor à pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente. Violência. Violência Doméstica. Gênero e Saúde.

A REPONSABILIDADE DA MULHER NA REPRODUÇÃO E O HOMEM
COADJUVANTE: UMA DISCUSSÃO DE GÊNERO
Samantha Pereira Caldas (Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Ivonete Vieira Pereira Peixoto
(Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Mônica Custódia do Couto Abreu Pamplona (Universidade do
Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Osvaldo da Silva Peixoto (Faculdade Metropolitana da Amazônia, Belém, PA, Brasil)

ID: 2708

INTRODUÇÃO
O Planejamento Reprodutivo é uma estratégia importante para a garantia do exercício
dos direitos reprodutivos de forma saudável e responsável. Definido como um conjunto
de ações que permitem a regulação da fecundidade visando proporcionar direitos iguais
de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
Homens e mulheres refletem a construção social de seus gêneros. Dependendo da sociedade
e cultura em que estão inseridos, características são atribuídas à figura de mulheres e de
homens, influenciando a forma como cada um desses percebe os indivíduos e se porta
em seus ambientes de convívio. Dentro deste contexto da formação social dos gêneros,
historicamente a figura da mulher esteve intimamente ligada aos temas relacionados à
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reprodução. Esta construção histórica teve como base as desigualdades de gênero e o fato
das mulheres gerarem os filhos, sendo por muito tempo as principais responsáveis pelo
trabalho doméstico e o cuidado com a prole.
OBJETIVOS
Refletir a cerca dos esteriótipos e a responsabilidade de homens e mulheres frente à
reprodução.
MÉTODO
Trata-se do recorte de uma dissertação de mestrado sobre planejamento reprodutivo. A
pesquisa foi exploratória, de natureza aplicada e abordagem qualitativa. Realizada em uma
Estratégia Saúde da Família do Município de Irituia-Pará, contou com a participação de 34
pessoas: 10 Agentes Comunitários de Saúde, 12 mulheres e 12 homens usuários dos serviços
de saúde. Para a coleta de dados utilizou-se de entrevistas individuais e da Técnica de Grupo
Focal. A análise de dados foi desenvolvida a partir da técnica de análise de conteúdo proposta
por Bardin, sendo utilizado o Software IRAMUTEQ, versão 07 alpha 2, para codificação das falas.
RESULTADOS
Nas falas dos participantes, homens e mulheres, foi possível observar por diversas vezes
características que refletem as construções e desigualdades de gêneros. Essas características
revelam peculiaridades que são inerentes da nossa sociedade. A influência social na formação
das características de gênero perpetuam desigualdades e estereótipos. A forma como as
figuras masculina e feminina são construídas pela sociedade moderna capitalista, reforçam
duas ideias a serem discutidas e combatidas: a existência de ações e temas específicos para
cada gênero e a superioridade masculina sob a figura feminina. Estas ideias materializamse em situações que expressam o machismo e a desigualdade de gênero, a exemplo,
respectivamente, da violência contra a mulher e a distinção salarial entre homens e mulheres.
Para ratificar esta afirmação, recorre-se à pesquisa de Waiselfisz (2015), autor do Mapa da
Violência 2015, onde aponta que 52% das mulheres vítimas de violência, atendidas nos
serviços de saúde em 2013 no Brasil, tiveram como autor da agressão o parceiro ou cônjuge.
E, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (2016) realizada pelo IBGE, as
mulheres recebem apenas 78,2% do que os homens ganham para efetuar os mesmo serviços.
Dentro deste contexto da formação social dos gêneros, historicamente a figura da mulher
esteve intimamente ligada aos temas relacionados à reprodução. Esta construção histórica
teve como base as desigualdades de gênero e o fato das mulheres gerarem os filhos, sendo
por muito tempo as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e o cuidado com a prole
(BOTTON; CÚNICO; STREY, 2017). Diante disso, as políticas e ações voltadas à reprodução,
fecundidade e natalidade sempre tiveram como público alvo as mulheres. Em decorrência
da luta feminista pela emancipação, igualdade de direitos e autonomia, muitas vitórias
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foram conquistadas, inclusive o direito ao planejamento reprodutivo e a livre escolha do
método. Estas vitórias refletiram em maiores discussões sobre as atribuições dos gêneros e a
necessidade de co-responsabilização de homens e mulheres frente à reprodução e cuidado
dos filhos. Diante disso, cada vez mais tem se discutido a participação do homem nas ações
e assuntos que envolvem a saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2013). Mesmo diante do
esforço das organizações de saúde, dando atenção especial à OMS e ao MS, em incentivar
o envolvimento e participação dos homens nos assuntos referentes à reprodução, ainda
hoje a população e os serviços de saúde refletem o preconceito, machismo e desigualdades
de gênero que estão enraizados há séculos em nossa sociedade. Isso se materializa através
do fato das mulheres frequentarem mais as unidades de saúde do que os homens, e do
planejamento reprodutivo ainda hoje ser encarado, por usuários e profissionais, como um
programa para mulheres. Segundo pesquisa realizada pela Federação Internacional de
Planejamento Familiar (IPPF, 2016), o Brasil apresenta os piores indicadores entre os países
Latino-Americanos no que se refere à educação integral em saúde de direitos sexuais e
reprodutivos, sendo este dado justificado pelo fato da educação integral em sexualidade
nas escolas ser sugerida, mas não obrigatória, limitando o acesso qualitativo à informações
e discussões sobre o assunto. Isto se materializa em poucas discussões institucionalizadas
sobre a temática, limitando a obtenção de conhecimentos e orientações qualificadas,
gerando distorções e preconceitos como já foi mencionado anteriormente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que homens e mulheres possam se desenvolver de forma plena e ambos gozando de
todos os Direitos Humanos com autonomia e liberdade é preciso fomentar a construção
de relações baseadas no respeito mútuo entre parceiros e indivíduos, dividindo
responsabilidades. Precisa-se desenvolver estratégias que propiciem a responsabilidade
dos homens em relação a saúde sexual e reprodutiva, principalmente no que se refere à
concepção, contracepção e paternidade responsável. Homens e mulheres devem ser
responsáveis pelo uso se preservativos e a prevenção de gravidez não planejada. Neste
sentido, é de extrema importância a ampliação da inclusão do homem nas ações e práticas
de Planejamento Reprodutivo, deixando claro que a oferta do serviço, meios e métodos não
está destinada somente às mulheres. Propiciar espaços, desde as atividades de educação em
saúde passando por consultas e acompanhamento do uso de métodos em PR para homens
é essencial para a difusão da equidade entre gêneros. E no caso de assistência ao casal,
envolver ambos nas ações estabelecendo igualmente o papel de corresponsáveis.
PALAVRAS-CHAVE
Planejamento Reprodutivo; Igualdade de Gênero; Saúde sexual e reprodutiva
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ANULAÇÃO DO HOMEM DURANTE O PERÍODO PÓS-PARTO: A
SOCIEDADE E AS DESIGUALDADES DE GÊNERO
Tatiane Baratieri (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Sonia Natal (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rodrigo Otávio Moretti-Pires (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1827

INTRODUÇÃO
O pós-parto é um período único na vida da mulher, com alterações biopsicossociais. É
vasta a literatura que aborda os determinados cuidados à mulher durante esse período,
como amamentação e planejamento reprodutivo, claramente importantes, mas em geral
limitados à visão da mulher enquanto reprodutora. São raros os estudos que discutem a
figura do homem nesse contexto, enquanto participante e fundamental nesse processo.
Ressalta-se que os meios de comunicação são um importante disseminador de informações
e de formação, consolidação de opiniões, contribuindo também para manter e/ou mudar a
visão da sociedade quanto a temas como desigualdade de gênero.
OBJETIVOS
Refletir sobre a figura do homem no período do puerpério, explicitando as desigualdades de
gênero, trazendo o contexto dos meios de comunicação na disseminação de informações.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, do tipo netnografia usada como uma ferramenta
exploratória para estudar tópicos em geral1. Procedeu-se a busca de reportagens recentes
que abordem a mulher no período pós-parto em mídias de alcance nacional, como Folha de
São Paulo, portal do G1, Estadão e Revista Época, sendo selecionadas pelos pesquisadores
algumas reportagens representativas para discussão, consideradas por esses de maior
impacto e que proporcionassem uma discussão pertinente ao objetivo do estudo.
RESULTADOS
Foi selecionada a reportagem exibida no dia 07 de outubro de 2016, pela televisão local do Estado
da Paraíba no Jornal Bom Dia Paraíba, intitulada: Bom dia Paraíba dá dicas de como as mamães
devem cuidar do pós-parto e dos bebês. A julgar pelo título, este já reduz a mulher ao papel
de mãe e única responsável pelos cuidados pela criança. No decorrer da matéria, essa ideia se
perpetua, fortalecendo que a manutenção da saúde dos bebês é de responsabilidade das mães.
Sequer a figura paterna aparece, quanto mais o homem. Ao final, no fechamento da matéria a
repórter faz um comentário intrigante: “E o pai? Super a vontade com o bebê no colo, você
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viu? Não é todo homem assim, que tem esse jeito não!” E a médica entrevistada complementa
“Traquejo bom né?”. Dá-se seguimento à reportagem entrevistando uma médica ginecologista,
em que o foco continua na mãe: cuidado com ela, com sua higiene, com a amamentação,
estar tranquila para poder amamentar. Na reportagem o homem aparece somente em uma
pergunta de um internauta: Quando a mulher está liberada para ter relação sexual? A resposta da
profissional é basicamente biologicista, com foco incipiente na mulher e no casal na decisão desse
processo. Reportagens como a apresentada acima são comuns de serem encontradas, e nos faz
compreender o quanto a mídia tem grande poder na disseminação da visão que a sociedade
tem da mulher enquanto reprodutora, e do homem “alheio” ao processo. No decorrer das buscas
foram encontradas inúmeras matérias sobre depressão pós-parto, tratando desde os cuidados
que as mães devem ter nesse período até relatos de experiências. Destacou-se sobre o tema a
reportagem sobre a cantora e compositora Adele Laurie Blue Adkins, encontrada na página do
G1, datada de 31 de outubro de 2016, intitulada: Adele fala sobre depressão pós-parto: “você
não quer estar com sua criança”. No texto Adele afirma “eu era obcecada com o meu filho. Eu me
sentia muito incapaz. Eu senti como se tivesse feito a pior decisão da minha vida”. Aspectos de
culpabilização de que a mulher tem consigo mesma enquanto única responsável pelos cuidados
com a criança é decorrente de um contexto histórico que tem arraigada essa questão.
Outras duas reportagens encontradas, que chamaram muito a atenção, trazem a presença do
homem, enquanto pai, no processo de parto e fomentam a caracterização da mulher enquanto
mãe. A primeira reportagem é da Folha de São Paulo, datada de 20 de fevereiro de 2016: “ProconRJ abre investigação contra hospital que impediu pai de ver parto da filha”, e a segunda na página
do G1, de 09 de maio de 2016: “Após entrar com ação, pai consegue assistir parto do 1° filho em
Rondônia”. Ambas as reportagens tratam sobre o não cumprimento da Lei nº 11.108, de 07 de abril
de 2005, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato. Durante os textos é reforçada a garantia do direito que a mãe,
não a mulher, tem de ter um acompanhante, no caso em questão o pai¸ não seu companheiro.
Além disso, a figura masculina aparece não enquanto homem, mas sim enquanto pai¸ e sua
presença se dá principalmente para acompanhar o nascimento do filho, não de sua companheira.
Outro fato interessante é que a palavra mulher aparece apenas na primeira reportagem citada (do
Rio de Janeiro), conotando sempre a mulher como uma propriedade do marido:“[...] acompanhar o
parto da mulher [...], [...]pode ficar perto da mulher”. No Brasil, o crescimento acelerado do processo
de modernização industrial não caminhou no mesmo ritmo no campo das subjetividades,
especialmente na masculina. O homem é ensinado, desde o início de sua vida, a comportar-se
sem sinais de sensibilidade, afetividade, até mesmo com os filhos. Instituições como igreja, família,
sempre disseminam a mesma verdade de que homem não chora. Assim, “são verdades sociais,
impossíveis de relativização, que estruturam as disposições duráveis dos homens e mulheres”, e
desse modo, a mudança na compreensão e na ação para a igualdade de gênero é lenta e árdua,
já que a racionalidade de que determinado comportamento é “errado” não é sinônimo de que
imediatamente haverá mudança desse comportamento, que esse passará a inexistir2.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É lamentável a visão massiva da sociedade brasileira sobre o papel da mulher enquanto
um útero que reproduz, anulando o homem enquanto participante ativo do processo. Cabe
aqui, chamar atenção sobre a necessidade de abertura de novos espaços de discussão sobre
o papel da mulher e do homem no processo de reprodução.
REFERÊNCIAS
1. Kozinets RVT. Click to connect: netnography and tribal advertising. Journal of Advertising
Research. p. 279-288, sep. 2006.
2. Bento B. Homem não tece a dor: queixas e perplexidades masculinas. 2. ed. Natal,. RN:
EDUFRN, 2015.
PALAVRAS-CHAVE
Período pós-parto; gênero e saúde; saúde da mulher.

BARREIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE POR PESSOAS
TRANS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS (SC), BRASIL
Alessandra Da Silva Kulkamp (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alexandra Crispim
Boing (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Maria / Alejandro Mujica Rodríguez
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Fernando Hellmann (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rodrigo Moretti (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2275

INTRODUÇÃO
As pessoas trans vivenciam iniquidades em vários âmbitos e espaços da vida e do cotidiano,
o que as tornam ainda mais vulneráveis, sendo o acesso a saúde um destes. A patologização
das pessoas trans pelo Manual Diagnóstico em Saúde Mental (DSM) e pela CID-10 são a base
do processo transexualizador do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento
a partir deste pressuposto. Além disso o acesso ao processo transexualizador funciona
somente em algumas capitais do Brasil. Situações tais, limitam e criam barreiras ao acesso e
dentro dos serviços de saúde.
OBJETIVOS
Descrever as barreiras enfrentadas pelas pessoas trans no acesso aos serviços de saúde no
município de Florianópolis.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 907

E-PÔSTERES
Gênero, Sexualidade e Saúde

MÉTODO
Foi desenvolvido um estudo qualitativo durante o segundo semestre de 2016, com a
realização de um grupo focal junto à integrantes da Associação em Defesa dos Direitos
Humanos. O critério de inclusão para participação foram pessoas que se autodeclaram trans:
mulheres e homens transexuais, mulheres e homens transgêneros, mulheres travestis, trans
não-binária e que residiam em Florianópolis. O convite foi realizado às pessoas indicadas
pela presidente da associação. Este grupo focal foi moderado pela pesquisadora e por uma
pessoa apoiadora e contou com duas observadoras. A moderação seguiu um roteiro prédefinido que foi dividido em quatro etapas. O grupo focal foi gravado e transcrito na íntegra
posteriormente. A análise qualitativa foi realizada através da Análise de Conteúdo Temática.
Foi realizada a leitura exaustiva de todos os depoimentos e posterior categorização dos
dados. A classificação foi discutida pelos pesquisadores até haver consenso na definição
dos tópicos. Ao final deste processo foi realizada uma síntese interpretativa do material
produzido pela análise de conteúdo temática em diálogo com a literatura pertinente ao
tema. O projeto foi aprovado pelo o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade de Santa Catarina sob o CAAE: 55120816.3.0000.0121, respeitando a Resolução
466/12. As pessoas participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
identidade das pessoas participantes foi preservada.
RESULTADOS
O grupo focal contou com a participação de quatro pessoas que se autodeterminam trans,
sendo três homens trans e uma mulher trans, e que residiam no município de Florianópolis. As
informações coletadas através do grupo focal foram categorizadas em 3 principais barreiras: 1)
discriminação; 2) falta de preparo dos profissionais e 3) infraestrutura. Além disso, foram citadas
estratégias utilizadas para enfrentar estas barreiras. A discriminação se constitui como uma
importante barreira no acesso aos serviços de saúde levando a um afastamento dos serviços
de saúde. Além do mais os(as) participantes relataram sentir um desconforto e um cansaço em
expor as identidades trans nestes serviços. Também houve relatos que o Ambulatório de Atenção
Primária à Saúde para Pessoas Trans de Florianópolis é um importante instrumento de promoção
da saúde das pessoas trans no município pois lá não se sentiam discriminados(as). Outra barreira
apontada foi a falta de preparo dos profissionais dos serviços de saúde para lidar com as
questões trans. Essa falta de preparo vai desde o atendimento pelos recepcionistas dos serviços
e dos próprios profissionais de saúde em não respeitarem o direito das pessoas trans de serem
chamadas pelos seus nomes sociais até a falta de informações e conhecimento técnico quando
as questões relacionadas ao corpo que está em processo transição ou que já sofreu transição. A
última barreira considerada foi a infraestrutura dos serviços. Os principais pontos foram: sistemas
de informática, acesso à medicamentos e exames. Os participantes relataram que os sistemas
de informática que são binários e usa o sexo feminino e masculino para classificar as pessoas
desconsiderando as opções de gênero. Os nomes sociais são difíceis de serem encontrados
nos prontuários gerando uma situação de desconforto nas pessoas trans. Também há barreiras
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no acesso aos hormônios, pois para mulheres e homens trans, os hormônios não fazem parte
da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Existia um anseio dos participantes que os
hormônios fossem fornecidos pelo SUS. Havia dificuldade de conseguir exames de sangue pelo
SUS e o acompanhamento dos níveis hormonais. Um ponto que não era objeto de estudo e
que chamou a atenção foi as estratégias utilizadas para driblar estas barreiras como compra dos
hormônios em farmácias e no mercado paralelo, cirurgias com médicos particulares, o apoio
de outra pessoa trans para ir a um serviço de saúde, uso de acessórios como binder (peça que
minimiza a aparências das mamas) e o packer (prótese peniana para uso diário).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa apontam para as seguintes barreiras enfrentadas ao acesso
aos serviços de saúde em Florianópolis: discriminação, falta de preparo dos profissionais
e infraestrutura. Esta pesquisa vem contribuir com o entendimento deste assunto. Mais
estudos sobre as questões de saúde das pessoas trans são necessários para entender como
se dá o acesso à saúde e aos medicamentos, possibilitando que ações sejam tomadas para
garantir o acesso universal, integral e equânime.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde ; Pessoa Transgênero; Travestismo

CUIDADO DAS MINORIAS SEXUAIS NA COMPREENSÃO DE
GRADUANDOS DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO
Alfredo Almeida Pina-Oliveira (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Claudia Toffoletto (Centro Universitário
Campo Limpo Paulista, Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), Gisélia Levino (Centro Universitário Campo Limpo Paulista,
Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), Maria Helena de Sousa (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maria
José Duarte Osis (Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, SP, Brasil), Maíra Rosa Apostolico (Universidade Guarulhos,
Guarulhos, SP, Brasil), Ana Cláudia Puggina (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil)
ID: 1600

INTRODUÇÃO
A abordagem de temáticas relacionadas à saúde das minorias sexuais, representadas por
gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexos e assexuais, apresenta uma
lacuna na literatura científica nacional direcionada aos cursos de graduação em saúde no
Brasil. O acesso dessa população aos serviços de saúde reforça a iniquidade, as violações
de direitos humanos e outras barreiras impostas por uma hegemonia heteronormativa.
No Brasil, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBTT) fundamenta um cuidado equitativo e respeitoso promovido pelos
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distintos profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), além de negar quaisquer
formas de discriminação relativas à orientação sexual e ou identidade de gênero de seus
usuários. O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta norteadora: “Como as
temáticas relacionadas à população LGBTT são identificadas e propostas por estudantes de
graduação da área de saúde em seu processo de formação acadêmica?”.
OBJETIVOS
Compreender o cuidado voltado às minorias sexuais durante a graduação em saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, baseada no estudo de caso único
incorporado e derivada de um projeto maior de métodos mistos intitulado “Atitudes de
estudantes de graduação da área da saúde face a minorias sexuais: enfoque na empatia e
impactos sociais”, que transcorre em parceria com três Instituições de Ensino Superior no
Estado de São Paulo. A unidade de análise selecionada para o presente estudo compreende
um Centro Universitário com fins lucrativos, situado na região metropolitana de São Paulo,
possuindo cinco cursos de graduação da área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Biomedicina,
Fisioterapia e Psicologia). Para o presente estudo, os casos incorporados compreenderam
turmas do período noturno, a saber: quatro turmas do curso de Enfermagem, uma turma de
Psicologia e uma turma de Fisioterapia. Foram identificados 191 estudantes de graduação
selecionados por meio de amostra probabilística e randomizada, cujos critérios de inclusão
foram: ser estudante da área de saúde dos cursos selecionados e que tenham como
proposta de atuação profissional, relações mais diretas com os pacientes; e ser maior de 18
anos. Participaram deste subprojeto: 79 estudantes de graduação em Enfermagem, 28 em
Psicologia e 13 em Fisioterapia, totalizando 120 indivíduos abordados por duas estudantes de
Enfermagem. Foram identificados 29 estudantes desistentes, 18 faltosos e 24 não acessados
durante o período de coleta de dados. Os pesquisadores responsáveis enviaram e-mails
para os coordenadores dos três cursos selecionados e para a diretora do Centro Universitário
para formalizar o início da coleta de dados. As estudantes de Enfermagem solicitaram aos
professores autorização para coleta de dados com os alunos antes das aulas ou nos intervalos
durante seis semanas (março a abril de 2018). As duas alunas pesquisadoras identificaram
os estudantes selecionados por nome e registro acadêmico em sala e o recrutamento foi
feito individualmente. Aqueles que aceitaram participar, assinavam e esclareciam dúvidas
sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e respondiam ao questionário. Ao
término, os instrumentos preenchidos foram separados do TCLE em uma caixa parda
lacrada. Foi aplicado um instrumento de caracterização dos participantes composto por 14
variáveis: idade, naturalidade, estado civil, cor autorreferida, religião, renda individual em
salários mínimos, sexo (registro civil), identidade de gênero (como o indivíduo se percebe),
orientação sexual (interesse em relações sexuais), curso, semestre, “Você já sofreu alguma
violência motivada pela sua identidade de gênero ou orientação sexual?”, “Você já teve
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contanto com assuntos relacionados às minorias sexuais durante sua formação na sua
Faculdade ou Universidade? Se sim, em qual contexto?” e “Até o momento da sua formação,
você acha que estará preparado profissionalmente para lidar com as minorias sexuais?”. Dos
120 instrumentos coletados, apenas cinco não responderam à pergunta aberta “Como você
acha que a sua formação acadêmica poderia contribuir para lidar com as minorias sexuais?
Relate brevemente sua opinião”. Optou-se pela análise de conteúdo temática fundamentada
em Bardin e revisitada em sua complementaridade com a análise lexicográfica, para obter
indicadores, qualitativos ou não, que permitiram a descrição dos temas relevantes ao
objeto deste estudo no conteúdo das 115 mensagens escritas pelos 75 respondentes de
Enfermagem, 26 de Psicologia e 12 de Fisioterapia. Para a contagem e decodificação do
corpus do presente estudo, isto é, das respostas de todos os estudantes de graduação, as
respostas transcritas foram submetidas à análise lexical por meio do software Interface de
R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ), em
sua versão 0.7 alpha 2, sendo efetuadas a análise de similitude e a construção de nuvem
de palavras. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Guarulhos (UNG), em 30/11/2017, Parecer número 2.407.147.
RESULTADOS
O resumo lexicográfico do IRAMUTEQ produziu: 114 textos, 182 segmentos de textos, 2405
ocorrências, 761 formas e 471 palavras com ocorrência única no texto ou hápax. Os temas
levantados para o corpus do estudo foram decorrentes da análise de similitude com halos a
fim de identificar a frequência e o agrupamento de palavras próximas entre si e compará-los
com a análise temática realizada pelos pesquisadores de maneira independente. Emergiram
duas categorias centrais. A primeira categoria correspondeu ao “Saber lidar com o cuidado das
minorias sexuais” que contemplou “garantir um cuidado respeitoso”, “promover ações educativas
empáticas”, “prevenir infecções sexualmente transmissíveis” e “incluir gênero e orientação sexual
na formação em saúde”. A segunda categoria “Tornar-se um profissional de saúde aberto à
diversidade humana” foi composta por “ajudar a superar o preconceito”, “contribuir para enfrentar
a violência” e “manter a ética profissional na abordagem individual e familiar”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os respondentes desta pesquisa indicam duas categorias principais que podem contribuir
na incorporação da temática da população LGBTT na formação de graduação em saúde.
Entende-se que a necessidade de aprender a cuidar das especificidades das minorias sexuais
e a contemplação de elementos essenciais para tornar-se um futuro profissional de saúde
consciente da diversidade humana foram relevantes para iniciar processos de mudança
curriculares e ou institucionais no ensino superior.
PALAVRAS-CHAVE
Educação superior. Minorias Sexuais. Promoção da saúde. Pesquisa qualitativa.
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DA INSERÇÃO SEXUAL A PATERNIDADE: RELATOS DE JOVENS PAIS
Maria Beatriz de Assis Veiga (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Leila
Rangel da Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Adriana Lemos
(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2419

INTRODUÇÃO
A sexualidade na adolescência é tida como um processo que gera sentimentos e desejos
diferenciados, e neste contexto os jovens do sexo masculino sofrem “pressão” para iniciar
sua vida sexual precocemente. Contudo, demonstram conhecimento limitado quanto as
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e dificuldade na gestão contraceptiva, o que
requer o debate da temática nas escolas e na sociedade1. Faz-se necessário compreender o
percurso sexual e reprodutivo vivenciado por esses jovens para que sejam implementadas
estratégias no que tange a promoção dos seus direitos sexuais e reprodutivos.
OBJETIVOS
Descrever a trajetória sexual e reprodutiva dos jovens desde o início da vida sexual até a
paternidade.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, oriundo de uma dissertação de mestrado
intitulada: A paternidade na visão de jovens pais, na perspectiva de gênero. Teve como
participantes doze jovens com idade entre 18 e 24 anos captados através da utilização da
técnica “Snowball”2. A coleta de dados ocorreu no período de março a maio de 2014, a
partir da entrevista semiestruturada. O tratamento dos dados foi realizado pela análise de
conteúdo na modalidade temática3. Quanto aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa foi
apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, mediante parecer n°. 541.474
RESULTADOS
O início da vida sexual ocorreu entre os 11 e os 17 anos, com média de 12,5 anos. A sexarca
antes dos 14 anos, está relacionada a maior incidência de reprodução entre jovens de sexo
masculino4. Nove dessas relações ocorreu com “ficantes”, e apenas metade dos jovens
referiu ter feito uso de método contraceptivo nesta ocasião, sendo a camisinha o método
mais utilizado. A sexarca foi descrita como uma experiência positiva, sendo a terminologia
“normal” muito utilizada na descrição de tal momento, o que provavelmente traduz a
possibilidade do jovem cumprir uma meta sociocultural exigida ao homem, como forma
de comprovar a sua virilidade5. Os Métodos Contraceptivos mais conhecidos pelos jovens
foram: a camisinha, o contraceptivo oral e o injetável, o dispositivo intrauterino (DIU), e
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a esterilização cirúrgica, em que um dos jovens ainda afirmou ser está última, o método
mais eficaz para evitar gestações indesejadas, sinalizando que além do conhecimento
restrito quanto a diversidade dos métodos de anticoncepção, há insegurança na gestão
do seu controle reprodutivo. Ao citar a esterilização como método mais eficaz, o jovem
que vivenciou duas paternidades não planejadas não considera outras possibilidades que
vislumbrariam evitar arrependimentos futuros ao aderir método, a princípio, irreversível para
controle da procriação. Ademais, percebe-se que o jovem responsabiliza em geral a parceira
pelo controle da prole, uma vez que ao citar um método irreversível, não cita a vasectomia
como uma possibilidade. A oportunidade para os jovens dialogarem quanto a sexualidade e
contracepção também se mostrou restrita, pois possuem dificuldade em abordar a temática
tanto na família, quanto nos outros espaços sociais, ou com a própria parceira. Por estarem
em período de formação e na fase em que a sexualidade se aflora, os jovens necessitam
de informações diretivas quanto à contracepção e prevenção IST, e ainda segurança para
expor seus sentimentos, angustias e dúvidas com profissionais de saúde e professores. A
idade em que particpantes foram pais pela primeira vez variou de 15 a 23 anos. Nove pais
têm apenas um filho, dois possuem dois filhos, e apenas um deles possui três filhos. Ao
descobrir a gestação dos primeiros filhos, sete jovens estavam na fase do namoro com suas
parceiras, quatro coabitavam, e um referiu estar “ficando”. À época do estudo, nove jovens
encontravam-se em relação amorosa com as parceiras, contudo destes, somente quatro
residiam com as mães de seus filhos, mostrando que a maioria não assume um compromisso
conjugal em decorrência da gestação6. A preocupação com a dupla proteção também não
foi considerada pela maioria, pois somente quatro referiram a utilização da camisinha e do
método hormonal, sendo que um destes alegou que deixará de utilizar o preservativo após
o período que a contracepção hormonal estiver eficaz para o seu uso individual, e outro
demonstrou o seu uso esporádico, sinalizando que o fato de conhecer a camisinha não
traduz sua real utilização como estratégia de evitar infecções oriundas das relações sexuais.
O planejamento gestacional foi referido por um dos pais. E neste estudo, 18 gestações
foram vivenciadas de forma não planejada, pois além dos 16 filhos vivos, tiveram relatos
de dois abortamentos provocados. Dentre os onze jovens que negaram o planejamento
gestacional, oito referiram que não utilizavam método contraceptivo na ocasião da gestação
dos primeiros filhos. Dados esses que corroboram com a perspectiva de que o cenário de
conhecimento restrito quanto aos métodos contraceptivos e a falta de oportunidade para
dialogar quanto ao exercício da sexualidade, podem resultar em desfechos desfavoráveis na
vida sexual e reprodutiva dos adolescentes/jovens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jovens demostraram conhecimento restrito quanto aos métodos contraceptivos, pouca
oportunidade para dialogar quanto as práticas sexuais, e comportamentos pouco assertivos
na gerência de sua vida sexual e reprodutiva, o que sinaliza necessidade de revermos as
práticas educativas. A experiência no sentido de aproximar a população dos profissionais,
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e trocar saberes e conhecimentos pode se mostrar válida ainda por formar jovens agentes
multiplicadores7, e na juventude a relação com os pares pode favorecer o protagonismo
juvenil no que tange ao exercício da sexualidade e reprodução saudável.
REFERÊNCIAS
1-Terrible D, Brum CNde, Zuge SS, Bandeira J, Valandro LP, Santos MECRdos. Natureza e
tendência das produções científicas sobre a paternidade na adolescência. Adolesc. Saude.
2017; 14(2):144-153;2-Gray DE. Pesquisa no mundo real. 2ª ed. Porto Alegre:Penso;2012;
3-Bardin L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2011;
4-Oliveira MMS. Paternidade na adolescência: prevalência e fatores associados [ Dissertação].
Pelotas: Universidade Católica de Pelotas; 2012;
5-Veiga MBdeA, Lemos A. Direitos sexuais e reprodutivos na adolescência: uma revisão
integrativa. Cienc Cuid Saúde.2017; 14 (1): 74-87;
6-Melo ALA, Machado MFAS, Maia ER, Sampaio KJAJ. Repercussões da paternidade na vida
do adolescente. Rev Rene.2012;13(2): 261-268;
7-Veiga MBdeA, Leite DLP,Guimarães SVBT, Silva LRda. Roda de conversa: multiplicando
saberes para o enfrentamento da sífilis. Raízes e Rumos.2017;(5) especial: 229-234.
PALAVRAS-CHAVE
Sexualidade, paternidade, jovens,direitos sexuais e reprodutivos

DE LA ACTITUD A LA ACCION RAZONADA EN LA CONSTRUCCION
DEL ROL PARENTAL
Mirith Marina Vasquez (Universidad del Magdalena, Colômbia), Patricia de Jesus Lapeira (Universidad del
Magdalena, Colômbia), Angela Veronica Romero (Universidad Del Magdalena, Colômbia)

ID: 2604

INTRODUÇÃO
Toda persona construye un juicio de valor hacia todos los aspectos inherentes de la vida,
que lo hace proclive a actuar de una u otra forma y que constituye lo que conocemos con el
nombre de actitud. Cuando una persona se convierte en padre o madre, para construir su
rol, parte de una construcción social y vivencial del rol, hacia una construcción propia, que
poco a poco va depurando, hasta forjar un esquema de conducta único para cada hijo, con
el cual se sienta satisfecho en su papel parental.
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OBJETIVOS
Determinar los aspectos actitudinales que determinan la acción razonada en la construcción
del rol parental de unos estudiantes de enfermería-padres.
MÉTODO
Investigación cualitativa, con enfoque fenomenológico, realizado entre estudiantes de
enfermería que son padres. Se utilizó la metodología de Spiebelger para hacer el análisis
y construir significados. La técnica de recolección de la información fue la entrevista
fenomenológica y las anotaciones de campo. Los investigados firmaron un consentimiento
informado, donde se les explicó suficientemente el objeto y alcances de la investigación, a
la vez que se les garantizó un manejo ético de la información, y dieron su consentimiento
para la grabación de las entrevistas las cuales una vez terminadas fueron transcritas a Word,
anotándose las situaciones observadas.
RESULTADOS
Para la construcción de categorías, se usaron los componentes de la actitud: Componente
cognitivo, componente afectivo y componente conativo. Se entrevistaron 11 estudiantes
de enfermería-padres, los cuales recordaron que inicialmente, construyeron su rol parental
sobre una base de actitud positiva, a pesar de que su hijo no había sido producto de
una planeación. Consideraban que iniciaron su rol con actitud positiva, basándose en
el compromiso de que harían todo lo posible por sacar adelante a su hijo en las mejores
condiciones posibles; establecido esto, pasaron al momento en que inicia el discernimiento
de cuál es el mejor método, en la condición de estudiante, que significa poco tiempo y poca
capacidad adquisitiva, a la vez de mucha necesidad de redes de apoyo, para establecer
esas pautas de conducta que los lleven a ser un padre resiliente y logre un hijo plenamente
adaptado al contexto social y feliz, y aquí ellos consideraron altamente significativo, que su
entorno familiar y social, hicieran una valoración positiva de sus prácticas parentales, lo cual
servía , como modelo de confirmación de su propia suficiencia como padre. Al analizar la
influencia de cada uno de los tres componentes de las actitudes, se obtiene los siguiente: a)
para un estudiante de enfermería que es padre, el componente cognitivo que le provee la
disciplina, donde se enfatiza la importancia de la interacción padres- hijos y lo imperativo
de compartir tiempo de calidad, como factor que construye la resiliencia social del hijo,
enmarca esta relación en un ámbito de oscurantismo, donde sienten que no están llenando
las expectativas y por tanto se va a generar un déficit que redundará en perjuicio del hijo
y aún de las relaciones parentales. b) El componente afectivo que es el indiscutible amor
filial que cada uno de ellos siente hacia su hijo, al interactuar con la percepción de déficit
de cuidados hacia el hijo, los conduce hacia una relación ocasionalmente permisiva y con
límites de autoridad difuminados. c) El sustrato anterior, en interacción con el componente
conativo, según el cual la tendencia de todo padre es a satisfacer ampliamente las necesidades
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normativas de su hijo, lo llevan a considerar su rol como deficitario y a establecer relaciones
donde se renuncia a la autoridad completa y se permea la relación parental con estrés y culpa
A la luz de la teoría de la acción razonada, donde queda establecido que la conducta está
influenciada por la actitud y la subjetividad, los estudiantes de enfermería que son padres
toman las decisiones con respecto a la crianza en función de la valoración que hacen de
los resultados en la adaptabilidad del hijo, y por la propia conveniencia del presente. Hasta
aquí hay un episodio de racionalidad meramente instrumental, pero también impera la
racionalidad cultural, donde hace aparición la influencia de la opinión favorable o no, de las
personas significativas que están alrededor, quienes juzgan a partir de su propia experiencia,
acervo cultural y expectativas para el futuro del infante. En este estudio se vio como la carga
emocional y de cuidado es mayor para las madres que para los padres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La intención de conducta de los padres estudiantes de enfermería, en cuanto a la construcción
del rol parental, está enmarcada en la actitud afectiva, bajo la valoración que el rol de padre
o madre es determinante para la resiliencia del hijo, orientado por la base disciplinar que
configura la importancia personal y social de un rol parental positivo, y la valoración continua
del entorno significativo, que permite permanentemente reflexionar y revaluar el rol hasta
llegar a una conducta netamente volitiva.
PALAVRAS-CHAVE
Parentalidad Actitud Estudiante

GÊNERO E SEXUALIDADE: AÇÕES DE SAÚDE A INDIVÍDUOS
ADOLESCENTES LGBT’S NA SAÚDE PÚBLICA
Jorge Fernando Soares (Universidade do Oeste de Santa Catarina-Unoesc, Joaçaba, SC, Brasil), Sirlei Favero Cetolin
(Universidade do Oeste de Santa Catarina-Unoesc, Joaçaba, SC, Brasil)
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INTRODUÇÃO
Durante a infância que os indivíduos desenvolvem o aprendizado, indiretamente sobre as
questões de gênero, isto é, “isso é de menino” e “isso é de menina”, dito isso ao que tange
o ser biológico e social, a partir do que a sociedade impõe como molde (SILVA,2015). Tal
pensamento acaba por desencadear um processo mental doloroso ao individuo LGBT,
interferindo na sua autodescoberta, de certa forma sentindo-se desconfortável em dialogar
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sobre isso com ninguém, principalmente com a família (pais), acabando por apresentar
dificuldades em encontrar referências sobre tais transformações que estão acontecendo
consigo mesmo, desencadeando processo atordoado e opressor na maioria das vezes
(COSTA, MACHADO E WAGNER, 2015).A saúde do Adolescente LGBT permeia ações de saúde
que envolve integralidade e equidade no atendimento, a partir da busca de desconstrução do
modelo heteronormativo (BRASIL,2010). Através do prisma que a adolescência se caracteriza
como fase de transição do jovem, para vida adulta, nesse momento que acontecem as suas
transformações biológicas, sociais e culturais e suas escolhas (CUNHA,2014).
OBJETIVOS
Analisar as ações de saúde direcionadas aos adolescentes LGBT’s no Plano Municipal de
Saúde (PMS) de Chapecó 2014-2017.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva de análise documental. Foram realizadas
revisões bibliográficas nas bases de dados virtuais Scielo, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde)
e Google Acadêmico para alimentar o processo de discussão dos resultados. Descritores
de busca: saúde do adolescente, homossexuailidade, políticas públicas. Após a busca,
percebeu-se uma escassez de materiais científicos que abordassem a temática enquanto
políticas públicas/ações de saúde, sendo em sua grande maioria, publicações voltadas às
Infeções Sexualmete Transmissíveis e HIV/Aids. A temática de orientação sexual enquanto
expressão social/cultural ainda pouco discutida. O Plano Municipal de Saúde de ChapecóSC, foi analisado dentro do Plano de Ação para a Atenção Básica, onde buscou-se observar
se este contemplaria ações de saúde a LGBT, dentro de sua diretriz Saúde do Adolescente.
Baseou-se como referencial bibliográfico sistemático a Política Nacional Integral de Saúde
LGBT bem como a Política Nacional de Saúde Integral do Adolescente. O período analisado
foi de agosto a dezembro de 2017, ressalta-se que o Plano vigorou de 2014-2017, seguindo
o período estipulado pelo mandato político de 04 anos.
RESULTADOS
Os resultados foram baseados a partir do que trazia o Plano Municipal de Saúde de
Chapecó- SC, em suas medidas de plano-ação, focadas nos objetivos estratégicos para
cada um dos seus domínios. Buscou-se ações dentro dessas medidas, que fossem voltadas
à saúde do adolescente LGBT, na ausência das anteriores se preconizou encontrar ações
que se aproximassem das mesmas. Segundo o Ministério da Saúde, orienta-se que haja a
construção de estratégias, integradas inter federativamente e intersetorialmente com as
ações, programas e políticas em desenvolvimento no país, principalmente para a promoção
da saúde, “na prevenção aos agravos e enfermidades resultantes do uso abusivo de álcool
e de outras drogas e dos problemas resultantes das violências”. Assim como, a prevenção
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às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS e para a melhoria do atendimento ao
crescimento e ao desenvolvimento, à saúde sexual e à saúde reprodutiva, notadamente
à gravidez na adolescência e ao planejamento sexual e planejamento reprodutivo
(BRASIL,2010). O adolescente que vive sua sexualidade na clandestinidade, apresenta maior
vulnerabilidade frente a desinformação dos métodos contraceptivos, ao sexo desprotegido
e a exploração sexual. A homofobia e transfobia dificultam a auto aceitação e o ato de
assumir sua sexualidade. Relatos de jovens que foram excluídos pelas famílias e expulsos
de casa, não são incomuns. Como consequência da baixa autoestima, observamos maior
exposição às DST’s e AIDS, maior propensão ao uso de drogas e álcool, e aumento dos casos
de suicídio, provocados (LIONÇO,2008). O Plano Municipal de Saúde de Chapecó (PMS),
apresenta ações que se direcionam principalmente a questão de capacitar profissionais de
saúde, professores para a educação em saúde nas escolas, a partir de Educação Permanente
e Continuada, para melhor atender a comunidade no geral (CHAPEÓ, 2014 p.79). A Política
Nacional de Saúde Integral-LGBT reforça estas ações com educação permanente dos
profissionais que estão vinculados ao atendimento deste segmento social, aos profissionais
de saúde da atenção básica, fortalecendo a necessidade de se haver educação em saúde
para inserção do público LGBT no segmento social como um todo (BRASIL,2013). O público
jovem é o que mais “sofre” frente às transformações físicas, psicológicas e sociais, neste ponto
de suas vidas. É o momento de autoconhecimento, onde olham para dentro de si mesmos
e projetam o futuro; em várias perspectivas, incluindo as profissionais, sociais e a orientação
sexual e identidade de gênero. Segundo a UNESCO (2014, p.14), é relevante a inclusão da
temática da diversidade sexual junto às atividades escolares,para combater à homofobia,
lesbofobia e transfobia, questionando-se a heteronarmatividade . Em vista que a escola é
espaço de privilégio para fortalecer a construção social do indivíduo, junto a ética e inclusão
do respeito a qualquer diversidade humana, na promoção da solidariedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Saúde apresentou-se extremamente falho, tendo ausência de ações
direcionadas ao público analisado, sendo que não contemplava ações de saúde tanto a
LGBT quando a Adolescente em específico, aproximou-se pelo fato de abordar uma ação
de saúde: Educação Continuada e Permanente à comunidade no geral. A busca cientifica
realizada durante a elaboração desse estudo, se mostrou extremamente escassa a temática
de ações de saúde que se voltasse a representatividade social dos LGBT’s.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Pública; Saúde do Adolescente; Homossexualidade
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IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS SEXUALIDADE, DIVERSIDADE E
GÊNERO NO ENSINO MÉDICO
Carlos Alberto Severo Garcia Jr (Univali, Florianópolis, SC, Brasil), Jair Josué Laurentino Reis (Univali, Itajaí, SC, Brasil),
Júlia Sá Liston (Univali, Itajaí, SC, Brasil), Mariana Andréa de Moura Henicka (Univali, Itajaí, SC, Brasil)
ID: 2493

INTRODUÇÃO
O presente estudo exploratório está vinculado ao Programa de Pesquisa do Artigo 170
(UNIEDU – Governo do Estado de Santa Catarina) relacionado a uma pesquisa científica,
em andamento, no curso de medicina da Universidade do Vale do Itajaí, SC, Brasil (UNIVALI)
que busca descrever o tema da transexualidade no ensino médico. Parte do problema
da pesquisa, visa identificar a rede de termos que remetem ao significado do tema da
transexualidade. A justificativa por este tema-foco se dá na medida em que o ensino médico
tem sido perpassado por contínuos questionamentos a respeito dos conteúdos, habilidades
e competências necessários para que o futuro médico venha a ser crítico e reflexivo em
relação às necessidades da população. Enquanto os modelos tradicionais de educação
médica, “flexneriano”, focam o ensino de conhecimentos biotecnológicos; sistematicamente
deixam de lado aspectos singulares, questões raciais, sociais, gênero, identidade sexual,
entre outras; como se esses - ditos temas “humanísticos” - não trouxessem interesse para
a compreensão do processo saúde-doença (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). Estes modelos
de ensino - tradicionais -, são ainda presentes na realidade das universidades brasileiras,
ainda que currículos tenham sido renovados e conteúdos programáticos sido atualizados,
por força das diretivas da política educacional (BRASIL, 2014). Parte-se do princípio que a
questão da alteridade seja fundamental para a formação médica. A alteridade encontra seu
domínio maior e sua complexidade na diversidade da população brasileira. Trazer à tona
este tema para a educação médica afigura-se como objeto de reflexão, tradicionalmente
negligenciado, que pode contribuir com a compreensão desta multiplicidade - marca da
humanidade como um todo, apanágio especial dos brasileiros.
OBJETIVOS
Esta pesquisa objetiva identificar a presença dos temas sexualidade, diversidade e gênero
nos objetivos de aprendizagem e conteúdos programáticos dos planos de ensino de
disciplinas das fases do ensino básico e clínico (1º ao 7º período) do curso de medicina
UNIVALI em 2018. Por meio desta análise, descrever em que contexto semântico esses temas
são abordados, descrevendo, assim, uma rede de remissões significativas.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, de abordagem mista quanti-qualitativa,
a partir da análise documental de planos de ensino de disciplinas do ciclo básico e clínico
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do curso de graduação, pois teoriza-se que durante esse período de três anos e meio
que antecedem o internato médico, o tipo de formação médica terá papel fundamental
no grau de reflexividade e crítica do futuro profissional. Das sessenta e nove disciplinas
oferecidas nestes períodos, foram escolhidas como amostra para análise: a) ciclo básico:
Humanidades Médicas e Saúde Coletiva; b) ciclo clínico: Atenção Básica, Clínica Médica,
Ginecologia e Obstetrícia, Humanidades Médicas e Saúde Mental. Estas disciplinas foram,
intuitivamente, consideradas como possíveis de tratar dos temas sexualidade, diversidade
e gênero. Nos campos objetivos de aprendizagem e conteúdos programáticos dos planos
de ensino foram buscados os seguintes termos: “sexua” (por resultar na recuperação das
palavras-chave: identidade sexual, sexualidade, transexualidade, orientações sexuais,
disfunções psicossexuais); “diversidade” e “gênero” (por resultar na recuperação, também,
de transgênero). As disciplinas foram divididas como pertencentes ao ciclo básico (1º e 2º
períodos) ou ao ciclo clínico (do 3º ao 7º período). Os termos buscados nos planos de ensino
foram analisados de acordo com o contexto semântico em que ocorreram para identificar se
faziam remissão ao objeto de estudo proposto. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
da UNIVALI com o número do Parecer 2.577.514.
RESULTADOS
As palavras-chave foram utilizadas, ocasionalmente, em um contexto diverso do foco da
pesquisa, por exemplo: na disciplina de Atenção Básica: “compreender a diversidade étnicoracial inserida na territorialização”, “acolhimento e sua utilização prática: a diversidade étnicoracial”; Ginecologia: “desenvolvimento sexual na embriologia humana”; Humanidades
Médicas: “reconhecer a diversidade étnico-racial, a importância da compreensão de si e do
outro na diversidade/singularidade na relação médico-paciente”. Em relação ao ciclo básico,
nos planos de ensino das disciplinas de Saúde Coletiva não há a ocorrência dos termos
buscados nos seus objetivos de aprendizagem/conteúdos ministrados. Nas disciplinas de
Humanidades Médicas há referência aos termos diversidade, gênero e sexualidade somente
no primeiro período: “Sexualidade, Gênero, Medicina e Sociedade”, “Gênero: diferentes
concepções, muitos olhares”e “a importância da compreensão de si e do outro na diversidade/
singularidade na relação médico-paciente”. No segundo e no sexto períodos do curso
nenhuma disciplina incluiu os termos significativos nas seções pesquisadas de seus planos
de ensino. A disciplina de Clínica Médica não faz menção aos termos buscados em nenhum
momento da grade curricular. A disciplina de Ginecologia, no quarto período, aborda o tema
de gênero remetendo à “vulnerabilidade de gênero feminino” e “violência sexual”. O plano de
ensino das Humanidades Médicas (quinto período) traz: “ bioética, questões étnico-raciais e
de gênero”. A disciplina de Saúde Mental (sétimo período) aborda “Demonstrar consciência
da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial,
de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, orientações
sexuais e outras”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reformulações dos projetos pedagógicos, a partir das diretrizes curriculares nacionais
para os cursos de medicina tiveram como foco superar, conforme afirmam Moita e Andrade
(2009, p. 271), “[...] um conhecimento desligado das necessidades populares cotidianas”. As
questões de diversidade, gênero e de sexualidade, como é o caso exemplar do tema da
transexualidade, ao serem abordados nos currículos de medicina configuram-se como
temas de reflexão sobre as - reais - necessidades da população. O recorte da pesquisa em
andamento permite concluir que os termos/temas buscados aparecem nos objetivos de
aprendizagem e nos conteúdos no currículo do curso, porém de forma isolada, sem que
haja as relações horizontais (somente uma disciplina discutindo a temática em um período)
ou verticais (interrupção da abordagem do tema no decorrer do curso) necessárias para
formação médica (GARCIA; et al., 2007). Como estudo exploratório, o trabalho sugere a
necessidade de descrever como professores e alunos percebem a presença dos temas em
questão e assim, reavaliar os planos de ensino na sua tentativa de alcançar as propostas das
atuais diretrizes curriculares.
PALAVRAS-CHAVE
Educação médica; Sexualidade; Diversidade; Gênero.

LA ATENCION DEL PARTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN: UN
ACONTECIMIENTO ENMARCADO EN EL NEOLIBERALISMO Y
MERCANTILIZACION DE LA VIDA
Juan David Arango Urrea (Universidad de Antioquia, Colômbia), Diana Patricia Molina Berrío (Universidad de
Antioquia, Colômbia), Cristina María Mejía Merino (Universidad de Antioquia, Colômbia), Lyda Faneyra Zapata
(Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1460

INTRODUÇÃO
La salud de las mujeres gestantes se ha transformado en un indicador muy importante en el
desarrollo de las naciones. La OMS declara que “cada día mueren aproximadamente casi 830
mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto” “La mayoría muere
porque no se dispone de suficiente personal competente en la prestación de atención de
rutina o de emergencia”. Esta problemática contiene dos miradas que se complementan. Por
una parte, se encuentra la visión de las gestantes y en la otra orilla se encuentra el personal de
salud que desarrolla su práctica en un contexto sanitario precario y difícil que muchas veces
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mercantiliza la vida y que propicia prácticas de baja calidad en la atención obstétrica, lo que
deriva en la negligencia y como última consecuencia, en expresiones de violência institucional.
Este estudio buscó comprender los significados de las gestantes y del personal asistencial en
torno al proceso del parto y de esta manera tener una mirada de conjunto sobre el fenómeno
estudiado. Sin embargo, se aclara que para esta presentación solo incluirá la visión del personal
asistencial y sus significados puesto que generalmente los estudios muestran la mirada desde
las gestantes. En cuanto a la visión de las madres se abordará en otra propuesta.
OBJETIVOS
Comprender los significados que tiene el personal asistencial, en torno a la influencia que ejerce
el contexto de salud y las condiciones laborales en la atención a las madres durante su proceso
de parto en algunos servicios de salud de la ciudad de Medellín para los años 2016 – 2017
MÉTODO
Investigación de carácter cualitativo; se eligió la Teoría Fundada desarrollada por Corbin y
Strauss. El estudio se realizó en 10 instituciones de salud. A cada participante se le realizó
1 entrevista semiestructurada. Se realizaron en total 3 fases de recolección de información,
cada fase contó con su instrumento (entrevista semiestructurada) el cual se fue modificando
a medida que iban emergiendo y analizando los datos al terminar cada una de las fases.
Después de su transcripción las entrevistas se ingresaron a la herramienta informática Atlas
– ti versión 6.2 cuyo objetivo fue facilitar el proceso de análisis cualitativo de los volúmenes
textuales con los que se contaba.Todo el análisis pasó por los diferentes momentos descritos
por Strauss y Corbin: el descriptivo, el analítico y el interpretativo hasta lograr la teorización
o comprensión del fenómeno de estudio.
RESULTADOS
La actual época planetaria, los reacomodos globales, la consolidación de nuevos bloques
de poder y las nuevas reglas de juego económico terminan por afectar los escenarios en los
que se desarrolla la salud pública, es decir sobre aquellos lugares en que las personas viven,
aman, aprenden, trabajan y juegan. La práctica del personal asistencial de Medellín no es
ajena a esta situación.La categoría presentada responde precisamente a un macro-contexto
en el que la forma como se atiende a las madres en su proceso de parto deviene en gran
medida del sistema de salud establecido y de las condiciones laborales en los que el personal
asistencial ejerce su práctica, sin ser por supuesto las únicas condiciones que determinan
dicha atención. El contexto del sistema de salud y las condiciones laborales influyen en la
forma como se atienden a las madres durante el proceso de parto: El primer significado que
tiene el personal asistencial acerca de las relaciones que establece con las madres durante su
proceso de parto es que la atención durante dicho proceso la debe realizar en un contexto de
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salud que está cada vez más permeado por una lógica de rentabilidad y mercantilización de
la vida. Esta lógica, ha llevado a que muchas IPS cierren sus servicios de maternidad, alegando
siempre que es un servicio improductivo y poco rentable, lo que consecuentemente ha
terminado en el colapso de la red materno-infantil. “…Pero resulta que en este momento en
la ciudad estamos en una atención critica a las maternas, muchas instituciones han decidido
cerrar sus servicios de maternidad por el bajo costo que equivale la atención de un parto”
Se evidencia una reforma ineficiente e ineficaz, pobre en transformación social, incapaz de
superar la fragmentación e induciendo por el contrario nuevas fragmentaciones perversas
y excluyentes.
Almeida refiere:“El principal resultado ha sido que las reformas no fueron capaces de
superar la segmentación y la fragmentación de los sistemas de atención, muchas veces
introduciendo nuevas segmentaciones perversas en las ya existentes estructurales”. El cierre
de los servicios de maternidad y el colapso de la red ha llevado consecuentemente a que
las pocas instituciones que están atendiendo gestantes en la ciudad se encuentren casi
siempre en sobrecupo y por lo tanto se vuelvan inoportunas para la atención a las madres.
Actualmente, el contexto de salud de la ciudad de Medellín ha hecho que aumente la
demanda de atención de mujeres en proceso de parto y que además estas sean atendidas
por personal asistencial que se torna escaso respecto al aumento de las solicitudes diarias de
atención. Sumadas a estas situaciones, gran parte del personal asistencial, especialmente los
especialistas optan por trabajar en diferentes partes, lo que aumenta la carga y el cansancio
laboral: “… trabajan mucho de noche, llegan trasnochados hacer un turno y no es lo mismo
tener un especialista haciendo las horas que debe hacer, como también lo vemos en personal
de enfermería, no es igual la atención que cuando se está descansado...”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El personal de salud debe continuar reflexionando en torno a la atención de la gestante y
realizar intervenciones innovadoras y contundentes, puesto que el modelo de salud se ha
transformado en un prototipo fehaciente del modelo neoliberal en el que la mercantilización
de la vida ha hecho su nido y por lo tanto continuamos poniendo la salud y el comienzo de
la vida en manos de un sistema de “mercaderes” cuyo principal objetivo es la compra-venta
de servicios, que relega en todo momento el valor inalienable de la mujer e hijo.
PALAVRAS-CHAVE
Condiciones de salud, personal de salud, violência contra la mujer, servicios de salud materna,
parto obstétrico, Colombia.
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MOVIMENTOS SOCIAIS E ATRAVESSAMENTOS DA ORIENTAÇÃO
GAY E LÉSBICA NA CONTEMPORANEIDADE
Marina da Silva Sanes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, RS, Brasil), Yáskara Arrial Palma (Centro
Universitário FADERGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Jaciane Pinto Guimarães (Centro Universitário FADERGS, Porto
Alegre, RS, Brasil), Caroline de Souza Aguirre (Centro Universitário FADERGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Mariana Ziani de
Tolla (Centro Universitário FADERGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Jordana Martins (Centro Universitário FADERGS, Porto
Alegre, RS, Brasil), Vitoria Braga Padilha (Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 2154

INTRODUÇÃO
A realidade contemporânea traz inúmeros aspectos sociais de transformação que uma
perspectiva sócio-histórica permite observar. Dentre esses aspectos estão evidentes os
processos singulares passados pela temática da diversidade sexual, que se modificou enquanto
fenômeno em diversos momentos e caracteriza-se na atualidade como o modo de vivenciar
os aspectos afetivos/ sexuais dos sujeitos (Dinis, 2011). Dentro desse contexto, a construção de
uma orientação homossexual passa por inúmeros atravessamentos, que serão micropolíticas
fronteiriças entre o ser e o não-ser, entre espaços emaranhados de interditos. Trajetórias que
significam batalhas cotidianas, incluindo um desmapeamento do entendimento de relação
que partirá de uma lógica heterossexual. A busca pela singularização enquanto possibilidade
de estar no mundo permite o acesso às potências desejantes, rompendo com as fronteiras
da institucionalização das normas vigentes (Paiva, 2007). O rompimento das normativas via
processo de singularização vai disparar uma reordenação de espaços dentro de uma sociedade
já definida. Nesses espaços, outras instâncias estarão implicadas, dentre elas a aquisição de
direitos de gays e lésbicas enquanto cidadãos e cidadãs, a homofobia, a constituição enquanto
família, as relações com a escola, entre outras. Logo, o processo de singularização passa do
interno para o externo, tornando o privado, público e da ordem do território social. Para tanto,
fronteiras disciplinares necessitam ser atravessadas, que supõem outras categorias e objetos
conceituais que permitam que outras possibilidades sejam legitimadas enquanto existentes
e passíveis de direitos. Na leitura e releitura dos aspectos subjetivos introjetados via práticas
sociais, nessa ordenação e reordenação do “eu”, não pode ser pensado um indivíduo que se
desprende das relações e obrigações sociais que são apresentados nos papéis sociais em que
se reconhece. Está presente uma crise da individualidade no sentido de romper-se enquanto
unidade, enquanto sujeito. Romper-se no sentido de chegar a uma singularidade, que nada terá
a ver com as manobras das normativas sociais, menos ainda com a fragmentação do “eu’. Neste
caso então, ser gay ou lésbica é estar nesse espaço de ruptura, de singularização, de redefinição
de subjetividade e de “eu”. O corpo passa a ser um território marcado por agenciamentos
da potência desejante e não mais um corpo dócil submetido (Foucault, 2014). Sem negar o
aspecto sócio-histórico, a noção do sujeito e subjetividade constituídos historicamente (Bock
e Gonçalves, 2009), mas desconstruindo representações identitárias calcadas nas referências
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binárias e disjuntivas, que dizem da lógica falocêntrica ocidental (Souza e Langaro, 2011).Logo,
gays, lésbicas e transexuais representam um importante papel de transgressão, de refutação de
papéis femininos e masculinos, principalmente nas instâncias relacionadas ao matrimônio com
sua função principal de reprodução e na representação social de família. Além disso, também
ampliam a imagem das condutas sexuais, pois possibilitam que outros modos de exercer a
sexualidade sejam possíveis dentro dos agenciamentos relacionados ao sexo (Touraine, 2010).
A manutenção das fronteiras existentes nos corpos, fronteiras delimitadas nos processos de
singularização, visibiliza fenômenos que aparecem na contemporaneidade ainda enquanto
sistemas definidores das práticas sociais.
OBJETIVOS
Conhecer e compreender como o rompimento com a heterossexualidade incide na
constituição das subjetividades de gays e lésbicas na sociedade.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório, no intuito de
investigar como o rompimento com a heterossexualidade incide na constituição das
subjetividades de gays e lésbicas na sociedade. Participaram do presente estudo 8 homens
e 8 mulheres que se identificam como gays e lésbicas, com idades entre 18 e 50 anos. O
critério de inclusão dos/as participantes foi a identificação como gay ou lésbica e o local de
residência sendo Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A seleção das/os participantes
foi realizada pela técnica Snowball Sampling. Entrevistas narrativas Foram utilizadas como
instrumento para coleta de dados. Os dados foram analisados através de análise de discurso,
sob a ótica das teorias feministas dos estudos de gênero. O estudo foi conduzido de acordo
com os preceitos éticos estabelecidos para pesquisa com seres humanos.
RESULTADOS
As entrevistas narrativas conseguiram expressar os modos de ser e viver de gays e lésbicas na
contemporaneidade na relação com os movimentos sociais. Permitiram, ainda, compreender
como o circular e o permanecer nestes espaços constituiu e constitui a subjetividades
destas pessoas, fortalecendo os seus processos de singularidade de viver a sexualidade. Foi
possível organizar os discursos das/dos participantes do estudo nos seguintes emaranhados:
visibilidade e construção de subjetividade, resistência, pertencimento, preconceito,
participação política e família. Circular e participar de movimentos sociais de diferentes
naturezas, foi destacado como um ponto de marcada construção de visibilidade e ocupação
de espaços da sociedade. Isso permitiu reconstituir as histórias de vida e de relações das/dos
participantes no sentido de tornar pública o exercício de seus direitos. Ao mesmo tempo, foi
sublinhado por estas pessoas que a participação em movimentos sociais é um espaço de
resistência, marcado pelo desafio de constituir outras subjetividades e efetivar um direito
garantido na forma da lei, mas que ainda carece de avanços no seio das relações construídas
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na sociedade. No que se refere à participação política e à militância, as pessoas entrevistadas
demarcaram que fazer parte destes espaços permitiu pensar e se repensar sobre as questões
da sexualidade. Nesse sentido, visibilizar a sua forma de ser e viver a sexualidade no mundo,
com o cenário dos cenário dos movimentos sociais contribui para a desconstrução da
heteronormatividade enquanto única forma de se relacionar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, nestes espaços de luta percebe-se a possibilidade de singularidade, passando à existência
de corpos desejantes. A participação e vivência de gays e lésbicas nos movimentos sociais
constituem-se como espaços de discussão referente ao rompimento com a heterossexualidade.
Permitem ampliar a compreensão sobre o entendimento dos atravessamentos e nuances de
gays e lésbicas no exercício de suas sexualidades. Finalmente, desenvolver este processo de
investigação ao discutir a subjetivação dos sujeitos, considerando a questão sócio-histórica e
os jogos de forças existentes no tecido social, permite tecer reflexões sobre as dimensões de
atuação da Psicologia, colocando-a a serviço da construção de uma sociedade que conviva
com as singularidades de modo mais saudável e legítimo.
PALAVRAS-CHAVE
Gênero; sexualidade; subjetividade;

O HABITUS MASCULINO E O CUIDADO A SAÚDE: SUBSÍDIOS DA
PATERNIDADE
Aurea Christina de Paula Corrêa (FAEN/UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Luanna Arruda e Silva Dalprá (FAEN/UFMT,
Cuiabá, MT, Brasil), Isabele Torquato Mozer (FAEN/UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Renata Marien Knupp de Medeiros
(UFMT, Rondonópolis, MT, Brasil), Kauana Meire Pereira Guerra (FAEN/UFMT, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1936

INTRODUÇÃO
Os papeis sociais atribuídos a homens e mulheres a partir das relações estabelecidas por
meio da diferenciação sexual é denominada, na perspectiva teórica de Scott1 como gênero,
papeis esses que são constituídos pela cultura e impostos a partir das relações estabelecidas,
considerados como a primeira forma de dar sentido às relações de poder. Via de regra, os papeis
assumidos pelos homens, na população brasileira, corresponde ao modelo hegemônico de
masculinidade que, para Connel2, constituem posturas e papeis a serem assumidos pela
população masculina, como a invulnerabilidade, o papel de provedor da família, bem como
o senso de honra e virilidade. Tais posturas são introjetadas pelos homens desde a infância,
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uma vez que prevalecem em instituições estruturais e formadoras como a família, a escola, a
religião e a sociedade, logo, tais comportamentos tendem a permear a concepção do que seja
atitude/comportamento masculina(o), tornando-se parte do habitus dos homens. O habitus,
segundo Bourdieu3, constitui a maneira de pensar, de agir e de se constituir enquanto agente
no campo ao qual está inserido. É o princípio gerador das respostas mais ou menos adaptadas
às exigências de um campo. Desta forma, o habitus dos homens formado por meio da
socialização constitui uma matriz que fornece um padrão de pensamento e ações adquiridas
e que são coletivamente mantidas. Assim, mediante tal entendimento, a saúde dos homens
têm sido alvo de diversas discussões no que tange as questões dos elevados índices de
morbimortalidade masculina em idade jovens, em decorrência, principalmente, das questões
comportamentais que perpassam o ideário social de ser homem. Estes índices são reflexos do
construto social estabelecidos nas relações de gênero e naturalizados nos habitus de homens
e mulheres. Mediante o exposto, este estudo indaga acerca do habitus dos homens usuários
dos serviços de atenção básica e a relação com o cuidado a sua saúde.
OBJETIVOS
Evidenciar o habitus de homens usuários de um Serviço de Atenção Básica à Saúde do
município de Cuiabá-MT.
MÉTODO
Estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado em uma Unidade de Saúde da Família
conjugada (USF) do município de Cuiabá capital de Mato Grosso. Os participantes do estudo
foram trabalhadores atuantes nas equipes da USF onde a pesquisa aconteceu, e os homens
usuários deste serviço. Os critérios de inclusão adotados para os profissionais foram: ser
profissional da área da saúde (Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Agentes
Comunitário de Saúde – ACS); trabalhar há pelo menos seis meses na unidade. Para seleção
dos participantes do sexo masculino os critérios foram: ser homem na faixa etária de 20 a 59
anos; usuário do Sistema Único de Saúde – SUS; ter buscado cuidado à sua saúde na unidade
pelo menos uma vez e residir na área de abrangência de uma das unidades. A definição
numérica dos homens participantes da pesquisa, se deu pela técnica de amostragem por
saturação teórica4. Assim, a amostra final do estudo contou com onze (11) homens usuários
do serviço e treze (13) profissionais da saúde, totalizando vinte e quatro (24) participantes. O
levantamento dos dados ocorreu com a utilização da técnica de entrevistas semiestruturada
que foram gravadas com o gravador digital, associada as observações participantes que
foram registradas no diário de campo. A análise dos dados foi realizada por meio da aplicação
da técnica de análise de conteúdo temático5,6. Os dados deste estudo foram provenientes
da Dissertação de Mestrado intitulada: O cuidado ao homem na atenção primária: uma
análise na perspectiva Bourdieusiana, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso.
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RESULTADOS
Os dados demonstram que dentre os habitus masculinos evidenciados, nas entrevistas
e nas observações do cotidiano da USF, que existe certa valorização nos discursos acerca
do papel de suporte familiar dos homens, embasados em princípios androcêntricos que
sustentam a visão masculina3 do mundo. Assim, ao afirmarem que têm como prioridade no
campo da saúde o cuidado, a proteção e a manutenção da saúde de seus filhos, os homens
reafirmam a importância do papel social “ser pai” de forma incorporada em seu habitus, logo,
a paternidade que representa o empenho dos homens e a contingência em se satisfazer
com as questões relacionadas a gravidez, ao parto e as demandas mais equitativas na
esfera doméstica7, exerce vasta influência na presença dos homens nos serviços de saúde,
principalmente aos relacionados a prevenção e promoção.
A valorização do exercício da paternidade, no âmbito da saúde, proporciona vínculo entre
o homem e a equipe em virtude de sua presença não ser estranha para ambos no cotidiano
do serviço, além de simbolizar a imagem social e cultural de pertencimento a estes espaços
por parte do público masculino8.
Outrossim, para os participantes além do comparecimento a unidade estar associado ao
cuidado à saúde de seus filhos, a responsabilização pelo cuidado com a esposa no transcurso
da gravidez ratifica o habitus dos homens de garantia da segurança e conforto para a família.
Desta forma, cabe aos profissionais valorizarem estas pluralidades de papeis masculinos
e envolve-los nas ações de planejamento do cuidado aos filhos, de modo a proporcionar
novos envolvimentos da figura paterna nos serviços, assim como, novas estratégias para
sensibilização para o cuidado com sua saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, para os homens usuários do Serviço de Atenção Básica do município de
Cuiabá-MT participantes deste estudo, o cuidado à sua saúde está vinculado ao cuidado aos
seus filhos, uma vez que, o habitus masculino introjetado desde a infância, acerca do papel
de provedor e alicerce de sua família, é valorizado nos discursos dos homens. A valorização
do exercício da paternidade proporciona efeitos positivos no que tange ao cuidado a saúde
dos homens, uma vez que, o engajamento desses no cuidado aos seus filhos e sua família
reflete em questionamentos dos papeis sociais pelas crianças que, pode vir a naturalizar
e incorporar novo papeis de cuidado dos homens. No que tange aos serviços de saúde, o
desafio posto está em sensibilizar as equipes para receber e acolher estes homens/pais de
modo a minimizar a lacuna existente entre os homens e as unidades básicas.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do homem. Atenção Primária à Saúde. Gênero.
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O SIGNIFICADO DA SEXUALIDADE NO CUIDADO DAS
ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS NO PARTO DOMICILIAR PLANEJADO
Marcele Zveiter (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Thaynara Gabryela
Santos Paiva Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maysa Luduvice Gomes
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2144

INTRODUÇÃO
As estruturas de gênero delimitam diferenciações significativas entre os sexos. Existe uma
hierarquização de poder baseada em diferenças de gênero que se dá inclusive nas relações
dos profissionais de saúde junto à mulher no momento do parto no modelo medicalizado
de assistência. Muitas vezes a mulher fica à mercê da equipe profissional e da tecnologia,
sendo tratada como ser assexuado, ainda que esteja no pleno exercício de sua sexualidade.
O fato é que há dificuldade para perceber o parto como um momento sexual, e permitir
a sua expressão. Porém, a assistência de qualidade vincula-se ao direito reprodutivo e
sexual na integralidade do cuidado. Neste estudo, o interesse de pesquisa está voltado
para o fenômeno: a subjetividade das experiências vividas pelas enfermeiras obstétricas,
relacionadas ao significado da sexualidade no cuidado no parto domiciliar planejado.
OBJETIVOS
Compreender o significado da sexualidade no cuidado das enfermeiras obstétricas no parto
domiciliar planejado.
MÉTODO
Estudo compreensivo fenomenológico baseado em pesquisa de campo qualitativa.
Seguiu-se a estrutura formal da questão do ser heideggeriana. Os dados foram colhidos
através de entrevista não estruturada gravada em áudio. As participantes foram dez
enfermeiras obstétricas que vivenciam o parto domiciliar planejado, encontradas por
snowball sampling. A questão norteadora da pesquisa foi: “Como as enfermeiras obstétricas
significam a sexualidade no cuidado que dirigem à mulher que dá à luz num parto domiciliar
planejado?”. Ela foi o ponto de partida para a abertura do espaço de aprofundamento
sobre o questionamento do fenômeno: a subjetividade das experiências vividas pelas
enfermeiras obstétricas, relacionadas ao significado da sexualidade no cuidado no parto
domiciliar planejado. A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a maio de 2015,
após a autorização do Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Parecer nº 940.042. A coleta de dados e a
análise ocorreram simultaneamente. Num primeiro momento, a análise compreensiva foi
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“vaga e mediana”. Durante a descrição das vivências das enfermeiras, a partir das entrevistas
fenomenológicas, foram destacadas as unidades de significação. A aproximação permitiu
que se compreendesse, a partir da compreensão do ser questionado o significado da
sexualidade no cuidar das enfermeiras obstétricas no parto domiciliar planejado. O segundo
momento da análise compreensiva foi a hermenêutica. Nela, a partir do conceito de ser e do
fio condutor decorrentes dos caputs das unidades de significação colocados em sequência,
iluminou-se o sentido do fenômeno velado pelos significados.
RESULTADOS
O significado da sexualidade no cuidado das enfermeiras obstétricas no parto domiciliar
planejado mostrou-se como: Liberdade de expressão em um ambiente próprio, livre, com
intimidade e privacidade; um cuidado feminino, uma presença sutil, invisível ou discreta,
com vínculo, segurança e confiança; um momento de plenitude, uma experiência ligada
à relação sexual e ao poder. A sexualidade no cuidar das enfermeiras obstétricas no parto
domiciliar planejado é significada como um momento de plenitude, uma experiência ligada
à relação sexual e ao poder. Não é controle ou repressão da dor, mas “cuidar para transformar
a dor em expressão livre e própria de cada mulher”. Numa analogia à performance artística,
o parto domiciliar planejado é uma performance fundamentada na liberdade de expressão.
O trabalho de parto no ambiente domiciliar é “um resgate da história no sentido de que ao
deixar de lado o estereótipo corporal, o número de possibilidades de ação pode acontecer
das mais variadas formas”. Ali o cuidado não é compreendido como exclusivamente
feminino. Existe uma adesão forte do sexo feminino à enfermagem, pela função cuidadora
estar simbolicamente associada à mulher, porém o cuidado não deve ser tomado como
exclusividade de nenhuma profissão(8), ele está ligado à natureza humana. O modelo
de assistência da enfermagem obstétrica é caracterizado como humanizado, feminino
e desmedicalizado, bem como geralmente se mostram as enfermeiras obstétricas, com
suas habilidades específicas do modelo feminino não medicalizado. Para as participantes,
ao se perceber observada a mulher tende a modificar seu comportamento. A inibição do
processo natural do parto pode ocorrer com observação, monitorização constante e outras
intervenções. O ambiente íntimo favorece a liberação dos hormônios necessários para o
parto, ela se sente segura e não observada. Assim como entre os presentes no processo do
parto, a relação é de confiança, o vínculo entre a enfermeira obstétrica e a parturiente gera
segurança e confiabilidade, favorecendo uma experiência plena e prazerosa. Não é possível
separar o parto da vivência da sexualidade da parturiente. Os sons emitidos pela mulher
são semelhantes aos de uma relação sexual. É possível viver o próprio período expulsivo
como um tempo de deleite, enquanto a enfermeira ouve o som da vida que se anuncia muito semelhante às vocalizações do intercurso sexual humano. As mulheres que optam
pelo parto domiciliar planejado não admitem que seus corpos sejam controlados. Elas
são empoderadas, reconhecem sua importância, seu lugar, sua opinião, seus medos, suas
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fraquezas e potências. O poder da prática da enfermeira obstétrica fortalece o poder das
mulheres, mobiliza suas capacidades e cria boas condições para o parto normal. O cuidado
de enfermagem se liga à capacidade feminina de decidir sobre seu corpo, sua sexualidade e,
consequentemente, seu processo de parturição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As possibilidades de compreensão e interpretação que emergiram, desvelaram um modo
de cuidar da enfermagem obstétrica do Brasil. Aqui se compreendeu o significado da
sexualidade no cuidado das enfermeiras obstétricas no parto domiciliar planejado como
liberdade de expressão em um ambiente próprio, livre, com intimidade e privacidade, sendo
um cuidado feminino, uma presença sutil, invisível ou discreta, com vínculo, segurança e
confiança. A fenomenologia mostrou força para contribuir na edificação do conhecimento e
no pensamento da enfermagem obstétrica.
PALAVRAS-CHAVE
Sexualidade. Parto domiciliar planejado. Cuidado de enfermagem obstétrica.

OLHARES DESPATOLOGIZANTES PARA O PROCESSO
TRANSEXUALIZADOR: UM RELATO DAS EXPERIÊNCIAS
NO HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPE
Rodrigo Faria Pereira (UFSC/Nusserge, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Patricia Zucco (UFSC/Nusserge,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2253

INTRODUÇÃO
O texto em tela apresenta as experiências do estágio de vivência no Hospital das Clínicas/UFPE,
realizado no Serviço de Transexualização. A imersão no Serviço possibilitou compreender
como o Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans foi estruturado, os aspectos
legais, suas normativas e as portarias que regulam os critérios para o credenciamento
institucional no Ministério da Saúde (MS). Destaco, ainda, a organização e a mobilização dos
agentes institucionais que materializam a oferta desse Serviço e a tentativa de prestar uma
assistência despatologizante no cotidiano de trabalho das equipes.
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OBJETIVOS
Visibilizar os determinantes envolvidos no processo de efetivação e ampliação da política
de atenção à saúde da população trans no Serviço de Transexualização/HC/UFPE, sob uma
ótica não patologizante.
MÉTODO
Utilizei a abordagem qualitativa (MINAYO, 1992), cuja coleta de dados ocorreu através da
observação participante e pesquisa bibliográfico-documental de tipo exploratório-descritiva
(BARDIN, 1977). Realizei registros em diário de campo das ações desenvolvidas pelas equipes
que atuam no “Espaço Trans/HC/UFPE”, no período de dezembro de 2017 (carga horária de
60 horas semanais). Os dados foram coletados através das seguintes atividades: reuniões de
grupos promovidas pelas assistentes sociais; grupos operativos pela equipe de psicologia;
reuniões de equipe multiprofissional; atendimentos em sala de espera; fórum social do
espaço trans entre todas/os as/os usuárias/os e equipe multiprofissional; estudos de casos
promovidos pela equipe de endocrinologia sobre os impactos na saúde da população trans
com o uso das terapias hormonais; observação em centro cirúrgico da atuação das equipes
em cirurgia de neocolpovulvoplastia; audiência com Ministério Público Federal sobre as
demandas reprimidas do Programa.
RESULTADOS
Os temas centrais discutidos nas atividades evidenciaram os dilemas presentes no referido
Serviço, igualmente, identificados em outros estudos sobre o processo transexualizador
(ALMEIDA; MURTA,2013), assim como, os deslocamentos na prestação da assistência em função da
participação da população trans atendida na construção do “Espaço de Acolhimento e Cuidado”.
Os dilemas estão relacionados: à necessidade de implantar as ações conforme determina
a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(PNSILGBT); ao insuficiente número de procedimentos realizados e à presença da leitura
patologizante na implementação do processo transexualizador, que promoveram embates com
o MS; às desigualdades regionais de acesso; à resistência de setores conservadores no poder
legislativo e executivo, e na gestão do HC/UFPE, que dificultaram a instauração do Serviço. Outro
ponto de conflito entre usuárias/os e equipes refere-se à noção patologizante ainda presente na
assistência e contestada pelas/os usuárias/os, ao serem classificadas/os como não pertencentes
aos “verdadeiros transexuais”. As/os participantes colocam aos profissionais envolvidos no
processo a necessidade de sair da lógica e da regulação patologizante que categoriza o campo
biomédico. Provocam as equipes a rever posturas, diante das interrogações que questionam a
capacidade das/os usuárias/os em gerenciar suas condições de saúde, através do exercício de sua
autonomia em seus trânsitos pelos dispositivos clínicos de reafirmação de gênero, questionando
o entendimento de saúde como ausência de doença. Este informa a exigência de laudos que
apresentem um diagnóstico para entrada ou não nos serviços, embora tenha identificado
profissionais construindo novas metodologias. Estes problematizam, com isso, a classificação do
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DSM-5 , estruturam atividades que são decididas coletivamente com a população trans atendida,
através do Fórum, e não limitam o acesso ao Espaço Trans à necessidade de diagnóstico, com
acolhimento de toda demanda espontânea que chega ao Serviço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As equipes e as/os usuárias/os trazem em todas as atividades a necessidade de ações de
educação permanente para os trabalhadores de saúde direta ou indiretamente, e que
envolvam todas as categorias profissionais presentes nos serviços: recepcionistas, seguranças,
técnicos de enfermagem e outros. É constante a existência de conflitos desencadeados por
atitudes desrespeitosas para com a população trans. É central na construção de relações
intersubjetivas entre equipe médica e usuárias/os a confiança mútua, humanizando o
cuidado em saúde e apresentando novas performances identitárias para e com as equipes
multiprofissionais dos serviços de transgenitalização (BORBA, 2016). 6
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PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO ESTADO DO CEARÁ:
CONTEXTOS, CONDICIONANTES E DESAFIOS
Ana Luisa Almeida Melo (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Felipe Oliveira Silva (Universidade
Maurício de Nassau, Fortaleza, CE, Brasil), Suzyane Cortês Barcelos (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE,
Brasil), Ricardo José Soares Pontes (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)
ID: 2636

INTRODUÇÃO
O processo transexualizador vai além do aspecto físico, tendo início com a descoberta e
aceitação do sujeito como transexual. Desse modo, tudo o que for feito para que o indivíduo
se sinta psiquicamente e fisicamente do sexo oposto de seu nascimento, que é o sexo com o
qual ele se identifica, faz parte deste processo. Para ter acesso ao processo transexualizador,
o sujeito precisa ser colocado em uma posição de doente/transtornado, para que assim
tenha o “tratamento” voltado para esse transtorno. Passando assim a ter um enfoque no
acometimento às patologias ligadas ao mal-estar bio-psico-social atribuídos ao sujeito
por falta de acesso a essas ações de saúde enquanto medidas de promoção - educação
em saúde acerca do uso de preservativos - , prevenção - acompanhamento médico em
relação à hormonioterapia, evitando a automedicação - e recuperação - acompanhamento
psicossocial para usuários que sofrem com violências, exclusões e preconceito - . Sendo
assim, mediante a contextualização apresentada, este trabalho se faz relevante, pois, o
transexual tem demandas de saúde amplas e complexas, que ainda não são entendidas e
supridas. A visibilidade da comunidade trans ainda é pouca e o acesso à saúde, no conceito
ampliado do qual os princípios do SUS se propõem, se tornam quase utópicas para esse
grupo de população. Sendo assim, esse estudo teve como orientação de problema: Como
tem acontecido a implantação do processo transexualizador no estado do Ceará?
OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi analisar o processo transexualizador no estado do Ceará
caracterizando os contextos, condicionantes e desafios no processo de implantação.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. Os informantes da
pesquisa foram gestores do Estado do Ceará, ligados ao processo histórico de implementação
do processo transexualizador. A pesquisa teve como interesse os contextos, condicionantes
e desafios no processo de implementação do processo transexualizador no Estado do Ceará.
A coleta das informações se deu por meio da captação das narrativas utilizando a técnica
de entrevista semi- estruturada, com um roteiro previamente construído. Para análise das
narrativas utilizou-se o referencial teórico-metodológico da fenomenologia empírica. Foram
respeitados os preceitos éticos de pesquisa.
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RESULTADOS
Nos últimos anos é notória uma ampliação dos direitos da população transgênera, a
institucionalização de uma política especifica, o esforço em combater a discriminação e a
promoção da cidadania, representam estratégias institucionais em evitar a exclusão social dessa
população. Entretanto, apesar dos avanços em relação aos direitos conquistados pela população
trans, ainda há fragilidade no processo de implementação do que foi normatizado, representado
na fragilidade dos registros demográficos existentes; no desconhecimento acerca da identidade
de gênero; na invisibilidade na sociedade; na falta de informação para a população e no direito
à cidadania (uso do nome social). È perceptível que a ausência de mapeamento em relação ao
quantitativo populacional da população trans e travesti, a qual contribui para um cenário de
difícil implementação de políticas públicas voltadas para esse público, e, conseqüentemente, de
ações de saúde e cidadania. A invisibilidade da população trans frente às políticas públicas implica
também em uma invisibilidade pela sociedade geral, uma vez que a ausência de estratégias
de disseminação de informação vela o conhecimento acerca da identidade de gênero. Além
disso, na perspectiva estrutural (real), verifica-se que uma incongruência na materialização do
normativo. Os discursos apontam fragilidade no fomento aos recursos humanos e financeiros
que impactam na atenção ampliada e específica para a população trans, implicando desde a
inexistência do ambulatório transexualizador até a falta de formação dos profissionais acerca
do acolhimento para pessoas transexuais e travestis. Ao correlacionarmos esses conceitos com
o processo transexualizador atual implantado no estado, percebe-se que um distanciamento
da materialização do acesso e da acessibilidade para essa população, o que dificulta a pessoa
trans passar por todo o processo de transição de gênero. Um exemplo disso é que atualmente
existe apenas o remanejamento do atendimento das pessoas que já eram atendidas no ATASH
(Ambulatório de Transtornos da Sexualidade Humana), pois o ambulatório específico para a
população transgênera ainda não está aberto para atender a demanda por completo. Apesar de
ainda não estar funcionando integralmente, já existe um fluxo de atendimento e direcionamento
traçado para quando se fizer possível o atendimento de forma integral. A realidade hoje é que
muitas pessoas optam por iniciar o tratamento hormonal, por exemplo, sem acompanhamento
médico, pois se veem limitados em relação às mudanças corpóreas. Essa forma de tratamento,
em muitos casos, é buscado, com certa prioridade, e os expõem a vulnerabilidades físicas e
biológicas. É notória essa exposição a vulnerabilidades por população, que sofrem pela ausência
de acesso aos seus direitos de cidadãos, pelo preconceito vivenciado diariamente na sociedade
que vai desde um olhar debochado, uma piada, até mesmo agressões que podem resultar em
morte dessas pessoas. A sociedade por muitas vezes tende a repelir o que é dito “diferente” e por
não conhecer e não compreender e nem ao menos respeitar essas diferenças, opta pela exclusão
dessas pessoas de seu convívio social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa identificou-se que existe um distanciamento entre as normativas que regem
o processo transexualizador e o que de fato esta sendo feito para sua implementação. Foi
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identificado que um dos maiores problemas que impedem a abertura de forma integral
do ambulatório para a população transgênera, é a falta de recursos financeiros destinados
ao processo transexualizador, o que culmina em uma espera árdua para essas pessoas.
Observou-se que além da falta do ambulatório existem outras fragilidades como, por
exemplo, a invisibilidade da população transgênera o que afeta também os profissionais de
saúde que não se encontram preparados para atender essa população de forma humanizada
e não preconceituosa. Além disso, uma carência no que se refere a manutenção dos direitos
desses cidadãos, como a proteção, que é tão precária e resulta em uma maior vulnerabilidade
e exposição aos mais diversos tipos de violência. O processo transexualizador no Ceará ainda
é inacessível e inexistente para a maioria das pessoas transgêneras.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas de saúde, Processo transexualizador, Acesso à saúde

REPRESENTAÇÕES DE ADOLESCENTES SOBRE HIV COM
ENFOQUE EM SEXUALIDADE E VULNERABILIDADE
Marco Aurélio Sousa (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Nathália Cristina Pereira
Costa (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ariana Paula Silva (Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Imaculada Fátima Freitas (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1361

INTRODUÇÃO
A infecção pelo HIV é transmitida por sangue contaminado e por relações sexuais não
protegidas. Pode atingir pessoas de todas as faixas etárias, entretanto, o maior aumento
de casos de aids no Brasil encontra-se entre os jovens de 15 a 24 anos, devido a relações
sexuais desprotegidas. Nos últimos oito anos, foram quase 30 mil novos casos nesse grupo
da população, o que representa, em média, 10 novos casos por dia. Este quadro alerta para a
importância da promoção à saúde e prevenção da infecção para esse grupo populacional. O
descobrimento da sexualidade, para o adolescente, tem um caráter amplo, pois se inclui em
um processo de mudanças de suas atitudes infantis e de novas posturas perante a sociedade,
fazendo parte do seu crescimento e desenvolvimento como sujeito social. A promoção da
saúde sexual é desejável para o conhecimento e autoconhecimento dos adolescentes em
suas novas descobertas sexuais, além do conhecimento e construção de comportamentos
saudáveis no que diz respeito aos riscos de infecção pelo HIV.
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OBJETIVOS
Compreender representações de adolescentes de ambos os sexos sobre infecção pelo HIV,
com enfoque na sexualidade e vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa fundamentada na teoria das Representações
Sociais, na perspectiva de Alain Giami. Participaram do estudo 28 adolescentes, estudantes
do ensino médio de duas escolas da rede pública estadual de Minas Gerais. A coleta de dados
ocorreu individualmente por meio de entrevistas individuais, do tipo abertas, com roteiro
semiestruturado, contendo questões que permitiram ao participante narrar fatos, expressar
seus pontos de vista, julgamentos de valor e emitir avaliações sobre ações e maneiras de
pensar a sexualidade, a saúde sexual e o risco de infecção pelo HIV. Todas as entrevistas
foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra. Os dados foram interpretados com base
na Análise Estrutural de Narração. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFMG.
RESULTADOS
A partir da análise do conjunto de representações, emergiram duas categorias: “Sexualidade”
e “Riscos envolvidos nas relações sexuais”, que evidenciaram a complexidade que envolve
questões relacionadas à sexualidade, à adolescência e seus riscos. Com a interpretação dos dados,
surgiram duas subcategorias: “Relações sexuais e seus anseios” e “Sexualidade e desejo sexual de
adolescentes: representações sobre homossexualidade entre os adolescentes” para a categoria
Sexualidade. Na primeira subcategoria, estão as diversas representações dos adolescentes sobre
relações sexuais. Um ato de amor que deve ser realizado somente após o casamento é uma
representação importante, que se relaciona aos ensinamentos religiosos e à autovalorização em
relação ao sexo, ao definirem ter apenas um parceiro sexual. A atividade sexual com parceiro
torna-se, assim, uma idealização que os mantém dentro das expectativas sociais aprendidas,
sobretudo, na família, porém, na prática, isto não se mantém. Ainda na adolescência, as diferenças
de gênero se acentuam. Para as meninas, a prática sexual está diretamente relacionada ao amor
e confiança com o parceiro, enquanto, para os meninos, a relação sexual apresenta forte ligação
com prazer e desejo. Isto pode definir comportamentos de maior risco para os adolescentes do
sexo masculino porque buscam relações mais impulsivas e sem uso de preservativo, enquanto
as meninas acreditam que devem buscar parceria duradoura e encontrarem formas de dialogar
com o parceiro o uso do preservativo, mesmo que isto não ocorra na prática. Representações
relacionadas à virgindade persistem, sendo que a perda da virgindade é, atualmente, considerada
negativa pelos adolescentes de ambos os sexos, e é motivo de pressão social, em especial de
amigos que já tiveram alguma experiência sexual. Na subcategoria “Sexualidade e desejo sexual
de adolescentes”, apresentou-se que a maior parte dos participantes se considera heterossexual,
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mas alguns se consideram bissexuais ou homossexuais. O segredo no interior da família é a
regra para esses últimos, porque têm medo do preconceito que podem sofrer, inclusive dos
familiares. No entanto, afirmaram não haver tratamento diferenciado por parte dos colegas e
funcionários das escolas, o que mostra evolução de atitudes sociais relacionadas as diferentes
orientações sexuais. Na segunda categoria: “Riscos envolvidos nas relações sexuais”, emergiram
três subcategorias: “O risco de se infectar pelo HIV”, “Representações de adolescentes sobre aids” e
“Uso de preservativos entre os adolescentes”. Em “O risco de se infectar pelo HIV”, os adolescentes
apresentam medos de se infectar, pela possibilidade de causar alterações em seus corpos, mas não
se preocupam com o uso constante de preservativo. A maior preocupação com relações sexuais
não protegidas encontra-se na possibilidade de uma gravidez não planejada. Na subcategoria
“Representações de adolescentes sobre aids” incluem-se: doença grave, transmissível, que pode
levar à morte e causar alterações no corpo, ao mesmo tempo que há estereótipos da aids, como,
por exemplo, doença de homossexuais. Há medos e informações confusas em relação à infecção
pelo HIV. Na subcategoria “Uso de preservativos entre os adolescentes”, evidenciou-se que os
adolescentes têm conhecimento sobre a importância do uso de preservativo na prática sexual,
além de terem acesso a esse método de prevenção. Apesar disso, muitas vezes deixam de utilizálo durante as relações sexuais por acreditarem que o sexo é mais prazeroso sem o preservativo,
ou porque o esquecem ou têm relações que consideram “de momento”, inesperadas. Quando
os adolescentes decidem utilizar o preservativo nas relações sexuais estão se preocupando mais
com a prevenção de uma gravidez não planejada do que o risco de se infectar por uma IST.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação apontou que existe falta de informação e de educação para saúde entre
os adolescentes pesquisados. Existem estereótipos sobre a infecção pelo HIV, bem como
riscos inerentes à experiência sexual de adolescentes, sobretudo, por relações sexuais não
protegidas devido à “urgência” ou ao acontecimento inesperado que assumem. Podese inferir que as instituições sociais, como a família e a escola, devem se abrir mais para
construir com os adolescentes conhecimentos que façam sentido para eles, respeitando suas
experiências, temores, incertezas, desejos e diferenças, além de se possibilitar a definição de
limites para si mesmos, a fim de diminuir vulnerabilidades nas experiências sexuais e em
face do risco de infecção pelo HIV.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Sexual; HIV; Infecções por HIV; Sexualidade; Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Representação social; Adolescente.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ACADÊMICA(O)S DE UMA
UNIVERSIDADE PÚBLICA SOBRE O NÃO USO DE PRESERVATIVO
Cleuma Sueli Santos Suto (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), José Andrade AlmeidaJunior (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Dejeane Oliveira Silva (Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, Brasil), Alexia Aline Silva Moraes (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do
Bonfim, BA, Brasil), Fabiane Silva Santos (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Marizete
Alves da Silva de Amorim Barreto (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Gizélia Santos
Souza (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil)

ID: 1464

INTRODUÇÃO
O uso do preservativo se apresenta, atualmente, como o método de maior utilização sendo
apontado ainda como eficaz na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)
e da gravidez não planejada. Entretanto, sua taxa de uso é reduzida após as primeiras
relações sexuais quando tornam-se mais intimas gerando nos indivíduos uma sensação de
segurança. No Brasil e no mundo, frente às dificuldades para o uso contínuo do preservativo,
as novas tecnologias, como a circuncisão, profilaxia pré-exposição (PreP), dentre outras,
são importantes aliadas no combate às IST/HIV/Aids. Buscar a combinação de estratégias
de prevenção, bem como a ampliação das alternativas e ofertas em unidade de saúde,
principalmente para as populações mais vulneráveis e afetadas se constitui ação necessária.
Principalmente devido às taxas de concentração dessas IST nas regiões Norte e Nordeste,
com maior crescimento linear na taxa de detecção do HIV, chegando a um aumento de até
66,4% para o Norte e 35,7% para o Nordeste em 2016 na faixa etária de entre 25 e 39 anos1.
As Representações Sociais se constituem em modos de saber e de conhecer sobre um objeto
modelado, de forma diretamente legível por meio de suportes que conglomeram aspectos
comportamentais, recursos materiais e também linguísticos. Além de permitir a construção
de novos conhecimentos e saberes.
OBJETIVOS
Apreender as representações sociais de acadêmica(o)s de uma universidade pública sobre o
não uso de preservativo nas relações sexuais.
MÉTODO
Estudo descritivo de abordagem qualitativa, com referencial teórico-metodológico nas
Representações Sociais. Participaram do estudo 215 estudantes, regularmente matriculados
em todos os cursos existentes em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, nos
cursos de Licenciaturas em Pedagogia, Matemática e Ciências Biológicas; e, Bacharelados
em Ciências Contábeis e Enfermagem, no período de abril a outubro de 2017. De Cada curso
participaram duas turmas, onde o critério de inclusão foi: uma turma de início de formação (1º
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ou 2º semestre) e a segunda turma em processo de finalização do curso (7º ou 8º semestre).
A associação livre de palavras foi a técnica utilizada para captar as representações sociais
da(o)s participantes, por meio do termo indutor “sexo sem preservativo”. As evocações
foram registradas, em seguida solicitou-se que as categorizassem hierarquicamente, por
ordem de importância. Realizou-se o processo lexical das palavras evocadas, visando tornar
os resultados mais consistentes e facilita a análise e discussão. O corpus foi processado por
meio do software EVOC (Ensemble de Programmes Pemettant L Analyse des Evoctions)
Versão 2005, que trouxe a luz um quadro de quatro casas onde as maiores frequências e
as ordens médias são os critérios considerados2. Em respeito aos fins éticos e legais esta
pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia sob número
de CAAE 64001517.0.0000.0057.
RESULTADOS
A maioria da(o)s discentes se autodenominaram mulheres (74,4%); prevalecendo a faixa etária
entre 20 e 30 anos (67,4%). No tocante a Religião/Crença/Denominação, 74,9% são cristã(õ)
s, subdividida(o)s em maioria católica e evangélica; 92,5% se auto referiram heterossexuais.
Com inserção numa relação de união estável de 68,4% e 43,2% assumiram gostar de usar
o preservativo nas relações sexuais. O quadro de quatro casas revelou o termo IST como
componente do provável núcleo central das representações sociais sendo evocado 191 vezes
(88,9%) e tendo a maior frequência e o menor Rang (1,634). Ainda configurando o núcleo
central apareceram os termos Gravidez, Gravidez/Indesejada e Risco. No entanto, 34,9% das/
os participantes afirmaram não gostar de usar o preservativo nas relações sexuais, devendo
ainda levar em conta que praticamente 22% optaram por não responder a essa questão.
No quadrante superior direito do quadro de quatro casas, os termos Irresponsabilidade,
evocado 57 vezes e Prazer 58 vezes, garantem sustentação ao núcleo central. Observa-se no
quadrante inferior esquerdo a presença do termo HIV evocado 31 vezes, revelando que para
o grupo social analisado essa palavra, apesar de configurar-se como uma IST, dentre tantas
outras, merece destaque especial ao falar sobre o não uso do preservativo. No quadrante
inferior direito do quadro, apresentam-se os termos confiança, falta de informação, medo,
aborto, filhos, culpa, loucura. Apesar de não serem termos sólidos e homogêneos é preciso
ampliar o olhar para perceber que alguns desses termos, a exemplo de confiança e falta de
informação, provavelmente já estiveram presentes em outros momentos no núcleo central
das representações desse e de outros grupos específicos. Os sentidos apresentados por
interposição dos elementos cognitivos coadunam com a caracterização do grupo estudado
onde cerca de 30% não iniciaram a vida sexual, mais de 50% declaram-se monogâmicos e
20% declaram dificuldade de acesso. Tais características justificam que no quadrante inferior
direito os elementos evocados reforcem o contraponto que assume o “risco” do não uso
de preservativo: conviver com o sentimento de culpa e medo e, assumir uma gravidez ou
aborta-la.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os termos evocados salientam as consequências da prática sexual desprotegida: IST e
gravidez indesejada, contrapondo com a assunção de riscos à comportamentos vulneráveis
explicitados pela a busca do prazer em ter relações sexuais sem o uso do dispositivos de
prevenção pela a sensação da adrenalina no risco eminente ou por não se identificar como
indivíduo em uma provável aquisição das IST. As/os acadêmica(o)s, se configuram como um
grupo social rico em informações empíricas e científicas possibilitando a apreensão de que
a sexualidade, o sexo e as formas de fazê-lo ainda são temas que carecem de discusões e
pesquisas que ampliem os olhares às novas tecnologias de prevenção as IST/HIV/Aids e seus
meios de oferta a população jovem.
PALAVRAS-CHAVE
Preservativo; HIV; Representações sociais; Acadêmicos

RETRATOS DE GÊNERO PELAS LENTES DE ESCOLARES EM UMA
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: UMA PRODUÇÃO PARTICIPATIVA
Ivone Evangelista Cabral (Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Enfermagem Anna Nery/ Departamento
de Enfermagem Materno-infantil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rosilente Rodrigues Souza (Universidade Federal do Rio
de Janeiro/Escola de Enfermagem Anna Nery/ Curso de Graduação em Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Flora
Viana Leal Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Escola de Belas Artes /Curso de Graduação em Belas Artes,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Julia Maricela Torres Esperón (Escuela Nacional de Salud Publica/ Ministerio de Salud, Cuba),
Elisa Conceição Rodrigues (Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Enfermagem Anna Nery/ Departamento
de Enfermagem Materno-infantil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Roberto José Leal (Universidade Federal do Rio de Janeiro/
Escola de Enfermagem Anna Nery/ Departamento de Enfermagem Materno-infantil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1982

INTRODUÇÃO
Segundo uma concepção reduzida, gênero tem sido relacionado a sexo e ou orientação
sexual. Entretanto, precisa ser compreendida como socioculturalmente construída, como
um conjunto estruturado em quatro categorias: identidade, papel, estereótipo e relações.
Por identidade de gênero compreende-se os processos simbólicos da cultura que dá forma
ao “feminino” ou “masculino”, iniciando-se desde idades precoces e consolidando-se no
transcurso de vida conforme as normas sociais, tradicionais e costumes. Já papel de gênero
envolve normas e valores dispostos pela sociedade e cultura que ditam atitudes, ações e
comportamentos masculino e feminino. O que se espera de um menino ou menina, “o que
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são e o que devem fazer” como algo “natural”. Estereótipo de gênero significa construção
social que forma parte do mundo simbólico; ideias enraizadas que formam uma consciência
social. Relação de gênero implica relação de poder e autoridade, entre homens e mulheres,
que subordina o feminino ao masculino. Desse modo, é preciso intervir nessa construção
desde a infância, para que no futuro essas características não sejam fontes de conflitos entre
pares, porque não sabem dissociar gênero de identidade de gênero. Portanto, definiu-se
como questão de estudo: Que representações culturais de gênero podem ser capturadas
por crianças e adolescentes, em imagens fotográficas?
OBJETIVOS
Determinar e analisar as representações culturais sobre gêneros entre crianças e adolescentes
em uma escola de ensino fundamental, capturadas por imagens fotográficas. Construir uma
exposição fotográfica sobre gênero na escola, a partir das lentes de escolares do ensino
fundamental de uma Escola filantrópica na cidade do Rio de Janeiro.
MÉTODO
Pesquisa-ação-extensionista realizada em uma escola de ensino fundamental do Rio de
Janeiro, com dois grupos de alunos, entre 6 e 10 anos, em duas etapas: expressão e criação.
Na oficina de expressão implementou-se a dinâmica de criatividade e sensibilidade Foto
Voz e na oficina de criação organizou-se a exposição fotográfica. Na primeira oficina o
grupo de criança aprendeu regras básicas de fotografia com um fotógrafo profissional que
atuou como consultou na pesquisa-ação. Nessa oportunidade houve compartilhamento de
saberes sobre ajuste de foco, luz, distância, técnicas que oportunizem materiais adequados
para posterior análise e exposição. Em seguida, os grupos foram divididos para capturar
as imagens fotográficas na escola, que refletissem as categorias de gênero anteriormente
compartilhadas, com cinco câmeras digitais, por um período de 20 minutos. Na Oficina
de criação, adotou-se a estratégia da “assembleia comunitária” (em dois encontros) para
a votação nas fotografias tratadas pelo fotógrafo (critérios artísticos e expressivos), para
eliminar imagens repetidas, legendar as imagens e escolher o nome da exposição.
RESULTADOS
Os dois grupos categorizaram as fotografias conforme as quatro categorias de gênero; as
selecionaram pela estética e produção artístico-teórica; organizaram a sequência de imagens
no formato de uma exposição fotográfica para demonstrar o movimento de gênero na
escola. As imagens capturadas refletem relações de poder, em que as mulheres trabalham na
limpeza e os homens na prestação de serviços de portaria da escola e como segurança. No
recreio, meninos e meninas agrupam-se por sexo e há poucos movimentos de ruptura com
meninas jogando futebol e menino. Discretamente, vê-se meninos compartilhando o brincar
de boneca, que quando debatido no espaço coletivo foi problematizado como preparo
para a paternidade, do mesmo modo que a menina para a maternidade. Na exposição, as
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crianças elegeram imagens que descontroem essas concepções de dois mundos antagônicos
criados para o masculino/feminino. A exposição foi coletivamente produzida, sendo que as
representações de gênero foram categorizadas em quatro grupos de fotografias: livres para
brincar; brincar sem preconceito; tudo junto e misturado; ser livre para correr.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da reflexão sobre a temática gênero na escola surge a possibilidade de agir e escolher discursos
imagéticos que estão presentes nesse cotidiano validando “papéis” e estereótipos que
fortalecem mais a exclusão do que a inclusão. Contribuições/implicações para a Enfermagem:
Analisar a situação desigual na socialização de meninos, que crescem e se tornam homens
acreditando ter mais poder sobre as mulheres, além de oportunizar a promoção da saúde e
abordar gênero na infância para promover a igualdade e desde cedo promover a valorização e
respeito ao próximo. Com isso, afirmar que as diferenças biológicas entre meninos e meninas
não têm interferência em suas capacidades intelectuais, de aprender, decidir, liderar e
prosperar. Falar em igualdade de gênero é falar em direitos de todos.
PALAVRAS-CHAVE
Identidade de Gênero, Saúde Escolar, Criança.

RISCO E HIV/AIDS: A PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO COMO
ESTRATÉGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO REGULADA
Luiz Fernando Greiner Barp (UFSC , Florianópolis , SC, Brasil), Myriam Mitjavila (UFSC , Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 2218

INTRODUÇÃO
O surgimento dos primeiros casos de aids, na década de 1980, trouxe significativas
transformações na forma de lidar com o corpo, o desejo e o cuidado de si. Apelidada,
inicialmente, como câncer gay, a doença foi marcada pelo pânico generalizado, intensificou
estigmas contra a população negra e homossexual e ainda hoje desafia diferentes áreas no
campo as saúde. Na ausência da cura, diversas estratégias preventivas têm sido descobertas,
elaboradas e ofertadas com o intuito de prevenir a epidemia, neutralizar o vírus HIV e
impedir novos casos de contaminação. O Brasil, no início de 2018, passou a oferecer, pelo
sistema público de saúde, a denominada Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), que integra
a chamada prevenção combinada, isto é, uma combinação de diferentes abordagens de
prevenção que responderiam a necessidades específicas de determinados seguimentos
populacionais. A PrEP consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir o
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vírus causador aids, ou seja, em uma medicação direcionada aos não infectados pelo HIV
como mecanismo de prevenção. Apesar dos antirretrovirais estarem disponíveis no país
desde 1996, essa foi a primeira vez em que medicamentos de uso contínuo passaram a ser
disponibilizados aos que não foram contaminados pelo vírus da aids, uma vez que até então
somente faziam uso indivíduos em que o HIV já fora detectado no organismo.
OBJETIVOS
Diante desse cenário, este trabalho toma como referência empírica o Protocolo Clínico
de Diretrizes Terapêuticas para PrEP, publicado em dezembro de 2017 pelo Ministério da
Saúde, e analisa discursivamente o seu papel no que tange a gestão de risco, definida no
próprio documento como sinônimo de autonomia dos indivíduos, que seriam capazes de
decidir de que forma (ou não) realizariam sua prevenção. Nesse material é possível observar
a institucionalização de orientações profissionais, uma vez que se dirige aos que atuam na
prevenção e controle do HIV/aids, além de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e
hepatites virais. O objetivo do protocolo, portanto, é estabelecer os critérios de tratamento e
monitoramento da PrEP, tornando-se um norteador das práticas de atendimento profissional.
MÉTODO
A perspectiva adotada neste estudo considera o protocolo como instrumento de categorização
social de indivíduos e de determinados segmentos populacionais bem como de exercício do
poder biomédico voltado para a vigilância e controle social da população exposta ao risco de
infeção por HIV. Diante disso, muito além de um esquema de medicamentos capaz de prevenir
novas infecções por HIV, compreendemos a PrEP como uma estratégia que integra processos
mais amplos de gestão de riscos no campo da saúde, por meio de tecnologias biopolíticas que
se apoiam na individualização e responsabilização dos indivíduos pelo cuidado de si.
RESULTADOS
Através de uma etnografia documental, identificamos a maneira como o protocolo se
constitui em instrumento de provisão seletiva dessa terapia preventiva, na medida em que,
ao definir os grupos de risco de acordo com critérios objetivistas, passa a operar de maneira
excludente para os demais sujeitos que não se encaixam nesses critérios preestabelecidos.
Assim, para ter acesso aos medicamentos, é preciso que os indivíduos pertençam às
categorias de gay, homem que faz sexo com homem (HSH), transexual, profissional do
sexo ou sorodiscordante e, além disso, que tenham suas práticas e parcerias sexuais e
contextos sociais associados àqueles considerados com maior risco de infecção por HIV. Esse
medicamento preventivo, portanto, passa a ser distribuído, não em função de necessidades
decorrentes das peculiaridades biográficas dos sujeitos, mas em função da sua inscrição em
classificações heterônomas de risco. Além disso, percebemos também como a autonomia
destacada no protocolo se torna vigiada, incidindo na liberdade dos indivíduos que, uma vez
autorizados, aderem à PrEP. Isso pode ser observado tanto na vigilância para a manutenção
do tratamento, que inclui um acompanhamento clínico e laboratorial com avaliações
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e exames contínuos, quanto às situações em que os usuários optam por abandonar o
tratamento. Assim, por exemplo, em casos de desistência, o protocolo estabelece que sejam
documentados tanto o status sorológico da pessoa quanto as razões para a descontinuidade
do uso do medicamento e os riscos decorrentes dessa decisão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessas considerações, compreendemos que, por mais que o protocolo defina a
gestão de risco como um princípio de autogerenciamento dos indivíduos em relação ao
HIV/aids, o documento parece reatualizar a orientação essencialista própria das formas
inaugurais de prevenção de riscos nesta área, caracterizada pela identificação apriorística
de grupos “de risco” e pela exclusão de critérios leigos e subjetivos de autopercepção e
exposição voluntária a fatores de risco. Dessa forma, o protocolo parece exibir uma marca de
ambivalência entre duas orientações: por uma parte promoveria a autonomia dos indivíduos
para decidir como administrar a exposição a riscos mas, por outro lado, a disponibilização da
terapia PrEP responderia a critérios técnicos e burocráticos que restringem o exercício dessa
autonomia a determinados “grupos de risco”. Trata-se, portanto, de um tipo de tecnologia de
gestão de riscos que, ao mesmo tempo, é capaz de induzir e de restringir decisões individuais,
mas sempre vislumbrando a administração e proteção da coletividade.
PALAVRAS-CHAVE
HIV. Aids. PrEP. Risco.

SEXUALIDADE, SEXO E SAÚDE: DILEMAS E DESAFIOS PARA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Maria Fátima Cardoso (Centro Universitário Jorge Amado, Salvador, BA, Brasil), Ceci Vilar Noronha (Universidade
Federal da Bahia , Salvador, BA, Brasil)

ID: 1430

INTRODUÇÃO
O fenômeno da população de rua agrega uma série de dimensões sociais da vida cotidiana
dentre as quais estão as questões relacionadas a identidade, sexo e sexualidade. O que se
destaca aqui são as condições dos homossexuais e das mulheres. Estes dois grupos são
atingidos de forma latente e explícita por múltiplas camadas de preconceito, estando mais
susceptíveis à vitimização por violências intencionais. .
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OBJETIVOS
Analisar a constituição da identidade, orientação sexual e práticas sexuais da população em
situação de rua, este estudo focalizou mulheres e homossexuais masculinos e os problemas
enfrentados nas relações sexuais comerciais, bem como o modo como as violências
repercutem nas condições de saúde do grupo
MÉTODO
O estudo, de natureza etnográfica, teve como espaços para coleta de informações quatro
instituições que atuam na assistência às pessoas em situação de rua. Nestas, o grupo
costumam buscar algum tipo de apoio: alimentos, roupas, medicação (principalmente para
o HIV/AIDS), fazer curativos em cortes/feridas, buscar intermediação para internamentos em
casos de maior complexidade, denunciar violações de direitos etc. Realizou-se observações
diretas, registro em diário de campo, aplicação de roteiro de entrevistas semi-estruturada,
diálogos informais com colaboradores das instituições (cenários do estudo). Também foram
realizadas observações em praças e locais de concentração do grupo.
RESULTADOS
Para a população em situação de rua, o corpo é uma fonte inesgotável de fomento ao
estigma. No caso das mulheres e dos homossexuais ele se constitui ao mesmo tempo num
“território” que exibe “atratividade oportuna”, ódio e rejeição. Nele se carregam as marcas
da trajetória de rua. Os dois grupos sofrem com intensidade a violência física e psicológica
não apenas relacionadas às relações de intimidade. Os atos de violência sofridos e os
consequentes agravos à precária condição de saúde, emergem de toda parte. Os relatos
revelam que a sexualidade é recheada por abusos, que associados ao uso de substâncias
psicoativas, torna-se um gatilho para o desencadear de situações que podem levar à morte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do engenhoso e tortuoso processo de sociabilidade entre as pessoas em situação
de rua as dimensões relativas à identidade, sexo e sexualidade são ainda mais complexas,
devido à “flexibilidade de normas de condutas” impostas pela repressão, medo, e forma de
gerir a sobrevivência. Ademais, o grupo enfrenta a violência urbana difusa, seja de natureza
endógena ou institucional. Conclui-se que são rotineiros e sistemáticos os atos de agressão
advindos de grupos sociais distintos, inclusive a repressão por parte dos agentes públicos, o
que é legitimado por ampla parcela da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
População em situação de rua, sexualidade, sexo e saúde
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VIVÊNCIAS DE ABUSO SEXUAL INTRADOMICILIAR:
INTOLERÂNCIA DE MULHERES ABUSADAS NA INFÂNCIA
Margaret Olinda de Souza Carvalho Lira (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil),
Normélia Maria Freire Diniz (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Telmara Menezes Couto
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Michelle Christini Araújo Vieira (Universidade Federal do
Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Maria Fátima Alves Aguiar Carvalho (Universidade Federal do Vale do
São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Thaysa Maria Vieira Justino (Universidade Federal do Vale do São Francisco,
Petrolina, PE, Brasil), Fernando Vitor Alves Campos (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE,
Brasil), Kalliny Mirella Gonçalves Barbosa (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil)

ID: 2577

INTRODUÇÃO
O abuso sexual no ambiente doméstico constitui uma experiência trágica no cotidiano de
meninas normalmente praticado por homens ligados a elas por laços de afeto e cuidado.
Os episódios ocorrem em um ritual permeado por silêncio e opressão em um imaginário de
medo, constante apreensão e repetição que afeta suas vítimas física, emocional, espiritual e
psicologicamente. Percebe-se que, por seu caráter de repetição, o abuso sexual na infância tende
a se tornar um acontecimento crônico e insuportável que ultrapassa os limites de tolerância
e faz com que suas vítimas usem a emoção para romper o silêncio, revelar a experiência e
externar ressentimentos normalmente guardados por um tempo prolongado, pois, por se
tratar de uma experiência traumática que leva ao sofrimento, existem dificuldades para se
falar sobre ela espontaneamente. Desta forma, lança-se mão do esquecimento para mascarar
a vivência, embora ela continue em estado latente e não seja falada, pode ser demonstrada
através de atitudes e comportamentos. Nessas situações, utiliza-se a teatralidade para encenar
papéis cuja emoção lhes permite falar sobre o acontecido, para deixar transparecer impactos
negativos relacionados a experiências abusivas em forma de frustrações, decepções, angústia,
medos e sentimento de perda. Estudar intolerâncias e estratégias para sobreviver ao vivido
trágico de abuso sexual na infância é relevante para o conhecimento contribuindo para que
profissionais e acadêmicos da saúde desenvolvam a sensibilidade necessária à execução de
cuidados solidários a mulheres sobreviventes de experiências abusivas.
OBJETIVOS
Identificar formas de intolerância ao abuso sexual na infância.
MÉTODO
pesquisa qualitativa desenvolvida no Centro de Atendimento à Mulher em situação de violência
em Petrolina, Pernambuco, no período de julho a novembro de 2014, com a participação de nove
mulheres entre 18 e 53 anos. Os dados foram coletados através de entrevista não estruturada e
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interpretados com o auxílio da sociologia compreensiva e do cotidiano em suas noções sobre
senso do limite e uso da teatralidade, que através da emoção, ajudou a compreender o trágico
vivenciado no abuso sexual. A pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, protocolo 684.2030.
RESULTADOS
As participantes relataram que os abusos sexuais foram cometidos por pais, padrastos,
irmãos e primos em episódios que aconteciam na ausência de testemunhas. À época em
que ocorreram elas sentiram dificuldades para relatar o ocorrido: algumas delas, por se
tratar de um adulto com quem mantinham relações afetuosas, como pais ou padrastos,
não tinham muita clareza sobre o que acontecia e inicialmente imaginavam se tratar de
carinho. Haviam também aquelas que eram ameaçadas para não falar e por isto mantinham
o abuso em segredo e outras mesmo relatando, foram desacreditadas ou responsabilizadas
pelo ocorrido, principalmente pela mãe. Sem apoio elas mantiveram suas vivências em
segredo em um ódio silenciado que acompanhou suas trajetórias de vida, até culminar na
intolerância que através da emoção peculiar às cenas de teatro, possibilitou compartilhar o
trágico das vivências abusivas, deixando externar mágoas, decepções, tristezas frustrações,
raiva, desconfianças, desejos de vingança, ideias homicidas e suicidas, sentimentos de perda,
decepções, angústias e medo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência de abuso sexual no ambiente doméstico rompeu o ritmo natural da vida de
meninas, afetou o seu desenvolvimento físico e emocional. As lembranças armazenadas
na memória se potencializaram, romperam os limites de tolerância à experiência abusiva
e resultaram em prejuízos que se estenderam até a vida adulta das participantes. Deduz-se
que, o abuso sexual no ambiente doméstico rompe o imaginário de família como garantia
de segurança, compromete as relações familiares e leva ao adoecimento. Tal fato suscita a
necessidade de um olhar cuidadoso diante de alterações emocionais presentes em mulheres,
crianças e adolescentes, uma vez que podem estar associados a vivências de abuso sexual e
desta forma demandam atenção cuidadosa, sensível e solidária por parte da rede de apoio
em saúde e dos demais serviços de apoio a situações de abuso sexual. Portanto, a presente
construção é útil como referencial a ser consultado na organização do suporte necessário a
meninas e mulheres sobreviventes do abuso sexual.
PALAVRAS-CHAVE
Adultos Sobreviventes de Maus Tratos Infantis; Abuso Sexual na Infância; violência contra a
Mulher; Relações Familiares; Atividades Cotidianas.
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“A SAÚDE NÃO DEBATE, NÃO DISCUTE CORPOS TRANS”:
HISTÓRIA ORAL DE VIDA E EXPERIÊNCIAS NO SUS DE
TRANSEXUAIS E TRAVESTIS EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE
SÃO PAULO
Mariana Rigolon (Universidade Federal de São Carlos, SÃO CARLOS, SP, Brasil), Natália Rejane Salim (Universidade
Federal de São Carlos, SÃO CARLOS, SP, Brasil), Bianca SantAnna Queiroz (Prefeitura de São Carlos, São Carlos, SP,
Brasil), Erika Santos Silva (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Gustavo de Oliveira Nazareth
(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Erick da Silva Gregner (Universidade Federal de São
Carlos, São Carlos, SP, Brasil)

ID: 2392

INTRODUÇÃO
Travestis e transexuais, apesar de diversas legislações que vêm sendo criadas, ainda
encontram inúmeros obstáculos para ter acesso ao sistema de saúde e passam por um
processo de estigmatização que acaba por gerar atos de violência e muitas vezes até a
morte. Somando-se a isso, essas pessoas são excluídas do convívio social, das instituições
de ensino, do mercado de trabalho e também dos serviços de saúde, tendo seus direitos
na maioria das vezes negados por completo1. Uma das consequências da transfobia é que
travestis e transexuais ainda estão muito distantes dos serviços de saúde, principalmente
daqueles oferecidos pelo SUS, e muito desse afastamento se deve à falta de estratégias que
tornem o acesso dessa população mais fácil e confortável. Essas pessoas, muitas vezes se
automedicam, pois sabem que sofrerão discriminação e preconceito ao chegarem a esses
serviços e que possivelmente serão atendidas (os) por profissionais que não possuem
qualquer conhecimento sobre as suas especificidades e necessidades1. Há uma escassez
preocupante de produções acadêmicas a respeito do universo LGBTT, principalmente no
que diz respeito à saúde da população de transexuais e travestis. É, portanto, essencial que
se amplie o conhecimento sobre essas questões e que se dissemine tais informações entre
a comunidade acadêmica2.
OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo, portanto, conhecer a história de vida e trajetórias no
SUS de homens e mulheres transexuais e travestis e conhecer a visão e as experiências de
travestis e transexuais a respeito dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde com
o objetivo de gerar conhecimentos que deem subsídios para que intervenções possam
ser feitas e que o acesso dessa população à saúde, seja facilitado através de profissionais
capacitados a atender as suas necessidades e especificidades.
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MÉTODO
Esta é uma pesquisa que teve como referencial a História Oral que é um recurso,
essencialmente qualitativo, que torna possíveis estudos a respeito das experiências sociais
de pessoas ou grupos, valorizando populações excluídas e marginalizadas e, através dela,
minorias discriminadas vêm ganhando espaço para que suas vozes possam ser ouvidas e
suas experiências validadas em contraposição ao silenciamento que vivenciam diariamente
na sociedade3. O ponto de partida da história oral são as entrevistas, que são divididas
em etapas: pré-entrevista, entrevista e pós- entrevista. Meihy e Holanda3,apontam que a
transformação das gravações em documentos escritos também exigem cuidados rigorosos e
devem passar pelas etapas de transcrição absoluta, textualização e por último, transcriação.
Esse estudo seguiu esses passos e foi realizado em uma cidade do interior de São Paulo,
Brasil, com população aproximada de 240 mil habitantes. O número de participantes da
pesquisa foi determinado de acordo com o necessário para que o objetivo fosse alcançado
e o fenômeno sob estudo, compreendido. Tivemos a participação de quatro colaboradores/
as, sendo suficiente para atingir os objetivos propostos.
RESULTADOS
A leitura das narrativas permitiu encontrar muitos pontos em comum, que são de extrema
importância e que foram separados em temas e discutidos de forma dialógica: Se entender,
se descobrir transexual ou travesti: “era muito difícil agir, era muito difícil existir”; A falta de
visibilidade e a discussão que não chega à periferia: “a gente não tinha referências, e acho que
não temos ainda”; As subjetividades e a sexualidade: “destruíram as minhas subjetividades e
moldaram aquilo que eles queriam que fosse!”; Transfobia e violência: “Eles fazem o papel de
inquisição, só que os instrumentos de tortura não eram físicos, eram psicológicos.”; O papel
das instituições sociais: “a sociedade ainda não está pronta para aceitar corpos desviantes,
corpos que desviam a regra”; O ciclo das violências: “a gente vive o ciclo da violência, e ela
é terrível”; Saúde de quem e para quem: “A saúde não debate, não discute corpos trans.”
As trajetórias nos SUS das colaboradoras e colaboradores desse estudo se mostram cheias
de desafios, ora parecem não acontecer, ora são permeadas por violências. Alguns serviços
mostram mudar de direção quando profissionais da saúde que compõem estes locais
se sensibilizam e se abrem para aprender e ouvir as vozes que não são ouvidas. As vozes
que cotidianamente são silenciadas. Fica evidente que as lacunas existentes se iniciam
na formação profissional, já que os cursos da área da saúde não discutem e não debatem
questões de sexualidade e identidade de gênero, formando profissionais que continuam
replicando e reproduzindo visões biologicistas, patologizantes e estigmatizantes sobre a
população LGBTT, em especial sobre a população de transexuais e travestis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história oral de vida nos permitiu adentrar e conhecer a realidade e as vivências de pessoas
transexuais e travestis de maneira ampla através de suas narrativas. Ao perpassar por suas
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histórias, contadas de maneira única por cada colaboradora e colaborador, e ouvir as vozes que
muitas vezes são silenciadas pela sociedade cis-heteronormativa em que vivemos, é possível
ampliar o olhar para a saúde desta população a partir de suas necessidades e especificidades
reais. Esta pesquisa pôde mostrar os obstáculos e percalços enfrentados pela população T na
busca por atendimentos qualificados e respeitosos em saúde e iluminar os caminhos para que
profissionais, docentes e discentes dos cursos da saúde busquem oferecer uma assistência
universal, integral e equânime de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. É
necessário e urgente que haja uma sensibilização de gestores e profissionais de saúde em
relação à população de travestis e transexuais para que se identifiquem as suas necessidades
e especificidades e que suas demandas sejam respeitadas e atendidas.
REFERÊNCIAS
1. BRASIL. Transexualidade e travestilidade na saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa., v. 1, p. 194, 2015.
2. Santos AR, Santos RMM, Souza ML, Boery RNSO, Sena ELS, Yorld SD. Implicações bioéticas
no atendimento de saúde ao público LGBTT. Rev. Bioét. 2015; 23(2):400-408.
3. Meihy, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História Oral: como fazer como pensar.
2. ed. São Paulo: Contexto, 2015. 175 p.
PALAVRAS-CHAVE
Gênero; Sexualidade; História Oral; Atenção Integral à Saúde

“NADA DE NÓS SEM NÓS”: UMA DE PESQUISA-AÇÃO PARA O
CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS TRAVESTIS E TRANS
Nayla Rodrigues Pereira (Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil), Carmen Lucia Albuquerque
SANTANA (Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil), Magnus Regios DIAS-DA-SILVA (Universidade
Federal de São Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil), Lúcio Costa GIROTTO (Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo,
SP, Brasil), Mônica Antar GAMBA (Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil)

ID: 2125

INTRODUÇÃO
A Enfermagem reconhece o cuidado integral da pessoa em seu escopo de atuação. No Brasil,
a atenção voltada às demandas de afirmação de gênero das pessoas Travestis e Trans pauta-se
em uma determinação do Ministério da Saúde com a prerrogativa de atenção integral a essa
população(1). A equipe multidisciplinar é coparticipante na caminhada da transição vivenciada
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pela pessoa e apoia o acesso o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (PT/ SUS)(1).
As/Os profissionais de Enfermagem compõem a equipe multiprofissional de saúde que atende a
população. Embora existam descrições estruturadas que qualificam a atuação dos profissionais
em outros campos da ciência (2), o cuidado prestado pela equipe de Enfermagem carece de
estudos que desvelem seus potenciais na atenção à afirmação de gênero (3). A literatura aponta
barreiras enfrentadas por pessoas travestis e trans, especialmente a transfobia, no acesso aos
equipamentos de saúde. O presente estudo pretende desenhar um conjunto de boas práticas
do cuidado em enfermagem a partir da visão dos sujeitos em afirmação de gênero.
OBJETIVOS
1) Analisar as necessidades de saúde das pessoas travestis e trans acessando o Processo
Transexualizador no Sistema Único de Saúde PT/SUS e
2) Construção participativa de um conjunto de boas práticas de cuidado em enfermagem
voltadas ao atendimento integral das pessoas travestis e Trans
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem metodológica ancorada na pesquisaação(4). A seleção das/dos/des coparticipantes da pesquisa será realizado a SnowBall(5)
sampling. Critérios de inclusão e exclusão/ número aproximado de pessoas em cada
categoria. Para a coleta de dados utilizaremos: Grupo Focal, a Dinâmica Sensibilidade e
Criatividade Corpo Saber e a Observação Participante (6). Os dados serão analisados sob a
luz da análise temática de conteúdo.
RESULTADOS
A observação participante é realizada em um ambulatório de afirmação de gênero em São
Paulo e em eventos nacionais e internacionais sobre a temática durante o ano de 2017/2018.
Na UNIFESP, a participação nas reuniões mensais do Núcleo Trans tem-se mostrado espaços de
troca e de networking entre profissionais de saúde e a comunidade travesti e trans. Além disso,
os atendimentos de enfermagem e participação na equipe multidisciplinar acontecem desde
abril de 2017. Durante este tempo, observa-se que a enfermagem vem ocupando lacunas,
além de desemprenhar atribuições específicas como a consulta de enfermagem. Um desafio
observado é a ausência de posicionamentos científicos quanto à prática da enfermagem no
contexto da afirmação de gênero ou no PT/SUS. Discussão: A proposta metodológica escolhida
tem como base os valores éticos do movimento organizado de pessoas trans nacional e
internacionalmente. O slogan “ Nada de nós sem nós” tem estruturado todas as fases da pesquisa.
Os resultados parciais apontam para ausência de protocolos de enfermagem, no processo de
cuidado a pessoas acessando o PT/SUS.. Nestes espaços, as interlocuções tem demonstrado que
a ausência de um guia nas práticas de enfermagem podem gerar insegurança e incertezas nos
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profissionais do campo. Sentir-se despreparado para exercer sua função é fator determinante na
gênese do sofrimento psíquico do profissional da área da saúde (6). Desta forma, a proposta vai
trazer benefícios tanto para os profissionais quanto para os assistidos. Aqui as pessoas trans são
coparticipantes do processo de pesquisa e análise, ou seja, as ações de enfermagem propostas
pelo presente trabalho serão feitas por e com os/as pessoas trans. No ambulatório do Núcleo
Trans da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), estamos comprometidos com a redução
das iniqüidades e disparidades no acesso ao PT/ SUS. Os resultados parciais apontam para a
necessidade de que intervenções de enfermagem sejam construídas a partir do reconhecimento
das necessidades de saúde da pessoas travesti e trans.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avalia-se com base dos dados preliminares que o projeto de pesquisa-ação tem um potencial
importante para o fortalecimento da ciência da Enfermagem no cuidado à saúde Trans..
A transformação da realidade poderá ser alcançada com a organização da assistência de
enfermagem integrada ao processo de trabalho da equipe multiprofissional e a elaboração
de um protocolo de ações que norteiem a atuação da enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados de Enfermagem, Pessoas Trans, Transgênero, Travesti, Assistência Integral à Saúde,
Enfermagem

A SAÚDE LGBT E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE
Amanda de Cassia Azevedo da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Raíza Wallace Guimarães
da Rocha (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Daniel Canavese de Oliveira (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Vera Lúcia Costa da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR,
Brasil), Andre Luis Cândido da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Marcos Claudio Signorelli
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 2586

INTRODUÇÃO
A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) têm seus direitos
humanos cerceados, incluindo o acesso aos serviços públicos de saúde. As políticas
públicas de equidade em saúde, que buscam efetivar os avanços sociais na área da saúde,
também reconhecem as desigualdades sociais como determinantes que geram o processo
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de adoecer e de morrer de forma diferenciada nos diversos segmentos sociais. Uma das
formas de amenizar essa desigualdade, na demanda de melhorias em políticas públicas, à
população LGBT, é através da participação popular desse grupo social.
OBJETIVOS
Analisar a relação entre as diferentes políticas de saúde direcionadas à população de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e a participação do segmento social LGBT
no Sistema Único de Saúde (SUS).
DESENVOLVIMENTO
Essa pesquisa trata-se de um estudo transversal, qualitativo de natureza exploratória, analítica
de dados atualizados das ações de implementação das políticas de saúde direcionadas à
população LGBT no Brasil, disponíveis em documentos publicados pelo Ministério da Saúde
e na literatura, nos últimos 28 anos (desde a publicação da Lei Orgânica 81240, referente
a participação social no SUS, no Brasil). Desta maneira encontrou-se como resultado dos
processos históricos importantes na construção de políticas pela saúde da população LGBT
no Brasil e sua participação em controle social no SUS que: em 2004 foi instituído o “Brasil sem
Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção
da Cidadania Homossexual” e constituído o Comitê Técnico de Saúde da População LGTB,
com perspectiva de construção de uma política específica para o SUS e em 2006, a inclusão
do nome social de travestis e transexuais no Cartão do Sistema Único de Saúde. No ano
de 2006, ocorreu, a inclusão de representação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais no Conselho Nacional de Saúde (CNS). Ocorreu ainda, a inclusão da orientação
sexual e identidade de gênero na análise de Determinantes Sociais de Saúde por meio de
deliberação aprovada na 13ª Conferência Nacional de Saúde em 2007; a criação da Comissão
Intersetorial de Saúde da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(CISPLGBTT) no Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Resolução nº 410 em 2009
e a reestruturação dessa Comissão pela Resolução nº 470, em 2013. Ainda em 2013, ocorreu
a alteração do instrumento de notificação às violências interpessoais e autoprovocadas do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com ampliação do objeto da
notificação ao incorporar as violências por motivação homo/lesbo/transfóbica, a informação
acerca da identidade de gênero, orientação sexual da pessoa atendida e a inclusão de
campo para o nome social da vítima de violência e ainda neste ano, o estabelecimento
de diretrizes de assistência ao usuário/a com demanda para o ProcessoTransexualizador,
com acolhimento e atendimento às pessoas transexuais e travestis no SUS. Também foram
instituídas as Campanhas “Cuidar Bem da Saúde de Todas/cada um. Faz bem para o Brasil” em
2015 e 2016, para saúde das pessoas trans, das mulheres lésbicas e bissexuais, dos homens
gays e bissexuais, valorizando a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltando
que a população LGBT tem direito a receber atendimento livre de qualquer discriminação,
restrição ou negação em virtude da orientação sexual e identidade de gênero. Com o
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objetivo de sensibilizar a sociedade, gestores e profissionais de saúde do SUS, para o melhor
acolhimento na rede SUS, sem preconceito e sem diferenças, foi implementado o Curso de
Educação a Distância (EaD) sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT para formação
de gestores e profissionais de saúde para melhor acolhimento no SUS. Ressalta-se que com
o objetivo de redução as desigualdades por orientação sexual e identidade de gênero, assim
como o combate à homofobia, lesbofobia e transfobia, e à discriminação dessa população
no SUS, surge a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSILGBT), em 2011.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contemplando o processo histórico da luta LGBT em busca de direitos e equidade, sobretudo
na égide da saúde no Brasil, é possível verificar não só a quantidade de conquistas, mas a
propriedade de avanços, no que diz respeito a políticas de saúde desse grupo. Verifica-se
que, desde 2004, existe uma trajetória de lutas e avanços nas pautas do movimento LGBT,
com vistas a redução das desigualdades por orientação sexual e identidade de gênero, além
do combate à homofobia, lesbofobia e transfobia, e à discriminação dessa população no
SUS. Mas consideramos que ainda é pouco. Pois vivemos em uma conjuntura de retrocessos,
com o crescimento da violência contra LGBTs, a aprovação de uma liminar pela Justiça
Federal de Brasília que abre precedentes para a aplicação de terapias de reversão sexual
(cura gay), dentre outros. Dessa maneira, acredita-se que através da participação constante
do controle social no SUS, com pessoas LGBTs, reivindicando direitos e pautando a criação
de políticas públicas, será possível fortalecer o SUS e o avanço de conquistas sociais contra
os retrocessos nas políticas de atenção à saúde da população LGBT.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas Públicas; Saúde LGBT; Participação Social

DEVIRES DA CARTOGRAFIA NAS PESQUISAS EM SAÚDE:
TRAN(S)AÚDE
Ana Maria (Alejandro) Mujica Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2471

INTRODUÇÃO
A Cartografia nasce com a esquizoanálise, também denominada de filosofia da diferença,
clínica da diferença, entre outras. Esta propõe, baseado nos princípios da esquizoanálise,
possibilitar o mapeamento de paisagens psicossociais, mergulhar na geografia dos afetos,
dos movimentos, das intensidades. O uso da cartografia nas ciências sócias e em pesquisa
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parte da preocupação pela inclusão das subjetividades na produção de conhecimento, a
partir do estudo da construção das realidades e dos seus processos, considerando estes
como dinâmicos e em constante movimento. Na área da saúde, as próprias características
da cartografia, a tornam todo um desafio, pensando no paradigma atual de ciência, neutra
e objetiva, que perpassa a construção e produção de conhecimento desses espaços. Devir
cartógrafa(o) e pesquisar dentro da área da saúde, mesmo que seja saúde coletiva, é lutar
contra o mito da cientificidade e da neutralidade como pesquisado(r)(a) e ao mesmo tempo
se permitir aprender a olhar para além do olho nu. Os estudos em saúde das pessoas Trans
vem aumentando nos últimos anos, por conta das lutas do próprio movimentos que visam
dignidade e autonomia no cuidado à saúde diante das iniquidades que estás pessoas
vivenciam nos processos de procura pelos serviços de saúde. A cartografia, na pesquisa
realizada, foi usada para mapear os trajetos, percursos e cenários que as pessoas trans
constroem para cuidar da sua saúde.
OBJETIVOS
Analisar as possibilidades que a cartografia nos permite construir com relação às pesquisas
em saúde, a partir da experiência da pesquisa em saúde com pessoas Trans. Contribuir a
partir da minha experiência com a cartografia como inspiração metodológica e de análise
para as pesquisas em saúde.
DESENVOLVIMENTO
Mergulhar na cartografia é se permitir sair das nossas zonas de conforto, e como parte
da própria pesquisa, pensar quais são as subjetividades e os corpos que nos habitam.
A(o) cartógrafa(o) não é uma pessoa neutra, e ao mesmo tempo é quem vai dar língua
para os afetos que estão sendo construídos e que perpassam a cartografia e os vínculos
que vão se (re)(des)fazendo. A invenção do mapa(s)/realidade(s) se dá através da(o)
cartógrafa(o), mas não por ela(e), pois não há agente da invenção. Desta forma, se
entende que é necessário pensar quais são os ingredientes identitários, no meu caso, que
me perpassam, e que darão uma certa sensibilidade no olhar dessas cenas pelas quais
transitarei e continuo transitando, isso não quer dizer que meu olhar estará fechado
para novos afectos e sensibilidades que perpassem o território pesquisado/construído/
cartografado. Como comenta ROLNIK (2011), o perfil de a(o) cartógrafa(o) é definido por
um tipo de sensibilidade, que deve procurar acolher o caráter finito ilimitado do processo
de produção da realidade, que seria o desejo. Para o anterior também se faz necessário
se esvaziar dos nossos conhecimentos, preconceitos e estigmas, no sentido de tornalos conscientes, mutáveis e flexíveis, para que possamos incluir outros conhecimentos
em nós, os que iremos construir através da cartografia. No sentido de estar abertas(os)
a aprender junto e a olhar sem os pre-conceitos que nos fariam pre-determinar o que
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está sendo olhado e construído. Antes de entrar no campo e entendendo que como
pesquisadoras(es) não somos pessoas neutras, é preciso descrever nossos lugares de
fala e as possíveis leituras. Entrei em cena como uma pessoa lida como uma mulher,
parda, gorda, que no momento de falar é observada, às vezes, com estranheza pelo seu
sotaque. Eu entrei em cena como pessoa não binária, sapatransviade, imigrante, gorde,
não branca, que estudou ensino médio e fundamental em escola privada e fez medicina
em uma universidade privada na Colômbia. No caso, quando acompanhei algumas
das pessoas trans num serviço ‘amigável’, no sentido que tem o intuito de atender só
pessoas trans e às suas demandas relacionadas ao processo transexualizador, se bem
era um lugar que respeitava às pessoas trans, também existia um cuidado em seguir um
protocolo, desta forma alguns contratempos aconteciam quando chegava uma pessoa
trans que não se encaixava dentro deste. Algumas coisas podem ser evidentes nas
cartografias das pessoas trans, como por exemplo algumas das violências relacionadas
ao nome social, evidentes para mim por exemplo, mas tem outras sutilezas, que tem
relação com a interação e vínculo por exemplo entre essa pessoa trans que chega na
consulta e a/o médica(o) que atende, derivadas também de um lugar de estranheza,
mas também de tutela e de cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cartografia pretende a captação e construção continua das realidades junto com a própria
pessoa que está cartografando, mesmo se afastando, entendendo que deve se esvaziar dos
seus conhecimentos prévios, preconceitos, estigmas, etc., para poder através do seu corpo
vibrátil –ver- as dinâmicas que são construídas e que constituem esse rizoma que está sendo
feito e que está em constante devir. Como inspiração metodológica esta deve ficar atenta
ao(s) objetivo(s) definido(s), mas não se limitar. A sua vez, os mapas/ rizomas permitem
abordar a pluralidade do cuidado à saúde e às formas de resistência, no caso das pessoas
trans, ao sistema biomédico.
REFERÊNCIAS
ROLNIK, S. Cartografia sentimental. Transformações contemporâneas do desejo. Porto
Alegre: Editora Sulina, [2006] 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Cartografia; metodologia; corpo vibrátil; saúde trans; pessoas trans
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MATERNIDADE COMO ESCOLHA: REFLEXÕES A PARTIR DA
CATEGORIA ANALÍTICA DE GÊNERO
Nayara de Araujo Brazil Barbosa (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba, MT, Brasil), Tayani de Campos
Rodrigues Marinho (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba, MT, Brasil), Ana Maria Nunes da Silva
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba, MT, Brasil), Edir Nei Teixeira Mandú (Universidade Federal de Mato
Grosso, Cuiaba, MT, Brasil)

ID: 2534

INTRODUÇÃO
Questões de gênero e maternidade têm sido amplamente e (in)dependentemente discutidas
na atualidade, sendo o foco de vários autores, que os significam de diferentes maneiras.
Enquanto categoria analítica, gênero é definido por Joan Scott como categoria que tem como
núcleo a conexão de duas proposições: 1) o gênero é um elemento constitutivo de relações
sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e 2) o gênero é uma forma primeira
de significar as relações de poder. O poder exercido nas relações de gênero é resultante
de representações sobre mulheres e homens, presentes no imaginário social a partir das
diferenças biológicas entre os sexos. Essas representações vão integrando um sistema
simbólico e de valores carregado de estereótipos, sendo naturalizados e veiculados pelas
instituições sociais e incorporados subjetivamente. Nesse processo, os homens vão sendo
direcionados para o mundo público e da produção, enquanto as mulheres são direcionadas
para o espaço privado e da reprodução. No que tange especificamente ao fenômeno social
da maternidade, este é marcado por questões de gênero que lhe são subjacentes. Considerase que a perspectiva de gênero dá evidência às diferentes abordagens culturais construídas
da maternidade e a sua relação com o exercício de poder e dominação que são estabelecidas
e se dão de forma desiguais entre os sexos. Nesse aspecto, nos espaços de cuidado a saúde
das mulheres e homens, a construção de gênero como categoria analítica urge em ser
adotada e/ou ampliada na formação e nas práticas profissionais, sendo hoje empregada por
organizações de saúde internacionais e nacionais, incluindo o Ministério da Saúde do Brasil.
Tais discussões são fundamentais ao passo em que os padrões de maternidade vêm sendo
transformados, incluindo mudanças relacionadas a inserção das mulheres no mercado
de trabalho, sua presença no mundo público e os impactos que estes fatos trouxeram à
instituição familiar e, em consequência, à escolha ou não da experiência da maternidade.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão teórica sobre a escolha da maternidade a partir da categoria analítica
de gênero, utilizando-se de uma capa de revista publicada e direcionada ao público de pais
e mães, onde em seu título consta a seguinte frase: “Mãe ou profissional? Escolha os dois”.

VOLTAR AO ÍNDICE

958 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Gênero, Sexualidade e Saúde

DESENVOLVIMENTO
A revista afirma trazer em seu conteúdo as informações mais recentes - e apuradas com os
melhores especialistas - para estar ao lado dos pais no que considera ser uma jornada de
suma importância em suas vidas, que é a de criar filhos saudáveis e felizes. Especificamente
em relação à capa, a princípio o leitor é levado a inferir sobre a dualidade de papéis que
não poderiam ser exercidos concomitantemente pela mulher, sendo este um importante
dilema na sua vida. Ou seja, caberia a ela assumir o papel materno ou exercer suas atividades
profissionais. Em seguida é anunciado que ela pode escolher exercer os dois papéis, o que
sugere uma mudança discursiva em torno das relações de gênero. Historicamente há o
reforço a ideia de que as mulheres são seres com corpos possuidores de especificidades
determinantes de sua vocação para a maternidade. Em especial por meio de discursos técnicocientíficos, do senso comum e morais, expande-se a ideia de que ser biologicamente do sexo
feminino torna as mulheres inexoravelmente vocacionadas ao exercício da maternidade. No
discurso feminista, a maternidade como necessidade para a felicidade da mulher tornouse significada como decorrente da dominação de um sexo sobre o outro. Entende-se que,
nessa perspectiva, as mulheres ficaram confinadas ao espaço privado e sujeitas à dominação
masculina, sendo delas a reprodução biológica e o cuidado dos filhos. Esse discurso social
naturalizado da gravidez-maternidade foi confrontado pelo movimento feminista dos anos
1960 a 1980, bem como por estudiosos das questões de gênero. Nesses anos, ocorriam,
na sociedade ocidental pós-guerra, acelerado crescimento industrial e urbano, a inserção
de mulheres no mercado de trabalho, além de práticas de controle da fecundidade com o
surgimento da contracepção medicalizada. Neste contexto, ser ou não ser mãe passou a ter
uma dimensão reflexiva, a ser uma decisão racional, influenciada por fatores relacionados às
condições subjetivas, econômicas e sociais das mulheres e, também, do casal. A maternidade
como escolha tornou-se, portanto, um fenômeno moderno e contemporâneo, consolidado
no decorrer do século XX, ocupando a crítica feminista um lugar importante nesta reflexão.
Atualmente, muitas mulheres e homens deixam de sustentar as ideias tradicionais sobre a
gestação-maternidade, com reflexos em suas ações no campo reprodutivo e em suas práticas
discursivas. Sob tal perspectiva, constrói-se um novo projeto político de gestão da produção
e reprodução do corpo social que pressupõe a maternidade como um plano racional, isto é,
planejado, tardio e opcional, mesmo dentro do casamento, privilegiando-se outros projetos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dito todo o exposto, se reconhece que a categoria analítica de gênero é útil na desnaturalização
da maternidade, sendo, portanto, interpretada pela mulher como uma escolha dentre tantas
outras existentes e não o condicionador de sua vida. Olhar por essa perspectiva é importante,
pois abre uma nova visão para as diferenças, que sejam da ordem do masculino e feminino, mas
também diferenças que esses papéis exercem, não sendo nada imposto a cada ser humano
somente pela determinação sexual, mas sim entendendo de que maneira as trajetórias
diferenciais homem-mulher são rearticulados, e de que maneira essas trajetórias vem sendo
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construídas ao longo da história. A partir desse conceito mudam-se então as funções dos
membros da família patriarcal, pois não há maternidade/paternidade e sim uma relação
parental em que ambos assumem as responsabilidades da prole, deixando de ter somente a
mulher o controle da maternidade. Essa discussão redefine a maternidade como uma escolha
reflexiva e rediscute o papel do pai, onde a decisão de homens e mulheres pela reprodução se
dá por meio da experiência adquirida, sem pressão, medo, ou determinação biológica.
PALAVRAS-CHAVE
Gênero. Maternidade. Paternidade.

O CONHECIMENTO SOBRE GÊNERO: A IMPORTÂNCIA DA
INCLUSÃO DO TEMA NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA
UMA ASSISTÊNCIA SEGURA AOS TRANSGÊNEROS
Denildo Freitas Gomes (Mestrando Acadêmico da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil), Enéias
Rangel Teixeira (Professor Titular da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil), Donizete Vago
Daher (Professora Associada da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil), Rafael Gravina Fortini
(Mestrando Acadêmico da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1660

INTRODUÇÃO
Trata-se de um relato de experiência reflexivo sobre a inclusão de componentes curriculares
sobre gênero no projeto pedagógico de formação do enfermeiro, visto que a não oferta desta
temática pode gerar dificuldade na assistência à pessoa transgênero, reflexão essa oriunda
da prática como enfermeiro em Estratégia de Saúde da Família (ESF). A transexualidade é
uma discussão de cunho científico, político e social, entretanto, não há, ainda, constructos
teóricos específicos que deem embasamento para uma assistência de enfermagem que
garanta a inclusão e o reconhecimento desses usuários nos serviços básicos de saúde. Desta
forma a ausência destes conteúdos na formação acadêmica, não só limita o enfermeiro no
estabelecimento de uma relação e cuidado com o outro, no que se refere a subjetividades
como no reconhecimento recíproco. Ressalta-se que a ausência de conteúdos aprofundados
dessa temática na formação, pode colocar o profissional em situação vulnerável, como
exemplo, a não utilização do nome social do transexual/transgênero, como preconizado pela
legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a sustentação dessa reflexão foi realizada
uma busca nas bases de dados BVS e PUBMED, de artigos que respaldassem a questão desta
reflexão: A ausência de conteúdos curriculares sobre gênero na formação do enfermeiro
poderá interferir na assistência de enfermagem prestada a transgêneros? Esta questão
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guiou a busca e foram encontrados 37 artigos, onde apenas 10 foram eleitos com aplicação
do padrão ouro de busca. Desta produção 30% foram construídos por enfermeiros, 25%
por assistentes sociais, 25% por psicólogos e 20% por médicos. Estes achados contribuíram
para a seleção da Metodologia, que é um relato de experiência de um enfermeiro que atua
na Estratégia de Saúde da Família, palestrante em grupos sobre sexualidade, planejamento
familiar e DSTs e que atende demandas dessa camada por consultas agendadas ou porta de
entrada, que culminou na reflexão sobre a oferta de conteúdos sobre gênero na formação e
seus desdobramentos na assistência prestada.
OBJETIVOS
Refletir sobre a oferta de conteúdos referentes à temática gênero e o desdobramento desta
oferta na assistência a transgêneros na formação do enfermeiro.
DESENVOLVIMENTO
Em análise documental através dos artigos eleitos anteriormente citados evidenciou-se que,
na maioria das universidades públicas ou privadas brasileiras, a temática sobre gênero e
assistência em saúde e de enfermagem à transgêneros/transexuais são ofertadas apenas na
modalidade de disciplina optativa ou eletiva, que, geralmente, apresentam uma carga horária
reduzida com conteúdos menos aprofundados sobre o tema, ou mesmo apresentados de
forma complementar em outras disciplinas, como por exemplo, parte da disciplina Psicologia
da Saúde. O frágil conhecimento sobre a diferenciação de identidade de gênero e orientação
sexual é gerador de importante lacuna na formação do enfermeiro, não só sobre questões
anátomo-fisiológicas em relação à pessoa transgênero, mas, principalmente, em questões
relacionadas a subjetividades formadas pela construção sociocultural referente a corpo. É
possível, como demonstrado na minha prática e embasadas na avaliação da bibliografia, que
essas questões sejam as principais dificuldades enfrentadas por esses usuários ao acessarem
a assistência em qualquer nível de serviço de saúde.
Os dados apresentados pelos artigos selecionados, somados a observação sistemática da
prática em ESF sobre a atuação dos membros da equipe multidisciplinar e principalmente
dos enfermeiros, que se mostram inseguros em como acolher essas pessoas, mostram a
exigência de uma ampliação e aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos nessa
área. Constou-se também por meio de observação realizada no campo prático que o
preconceito, juízos de valor e concepções religiosas repercutem em uma assistência marcada
por repulsa ao transgênero e, mais especificamente, aos transexuais, visto esses terem seus
corpos reconstruídos buscando a adequação mente-corpo, sendo esses os mais carentes
de assistência por possuírem necessidades específicas. Observa-se através desta realidade e
comprovada pelos artigos selecionados, que a deficiência do campo de formação científica
e inferência de valores morais no acolhimento, promovem um afastamento destes cidadãos
dos serviços oferecidos pela rede pública, para evitarem sofrimento e constrangimento.
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Entendemos, pois, que a base dessa reflexão está na constatação de que é premente a
incorporação de conhecimentos e saberes científicos na formação no que se refere a esta
temática, bem como a capacitações de profissionais nos serviços e sensibilização quanto
às questões relativas ao cuidado humanizado. Neste sentido, promover uma relação
transpessoal efetiva e de reconhecimento do transgênero como um cidadão de direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nesses dados, tomando como eixo a temática relativa a escassez de oferta na
formação do enfermeiro de conhecimentos científico-acadêmicos das ciências anatomofisiológica, humanas e sociais referente a questões de gênero, aliada às limitações
socioculturais trazidas do meio social e familiar tem determinado limitações e entraves na
assistência aos transgêneros/transexuais repercutindo em falhas importantes na assistência
de enfermagem. Tanto os artigos selecionados e analisados como a experiência da prática
profissional em ESF, demonstram que há necessidade de revisões e reorientações na
formação profissional do enfermeiro, garantindo assim uma assistência inclusiva e resolutiva,
promovendo o acesso aos serviços públicos e a criação de um vínculo dos transgêneros/
transsexuais com os profissionais de saúde através do reconhecimento recíproco que
promova a autonomia dessa pessoa dentro do processo de cuidado estabelecido e de uma
relação transpessoal eficiente que busque dirimir sofrimento e preconceito.
PALAVRAS-CHAVE
Transexual; Estratégia de saúde da família; Gênero

O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA PESSOA VIVENDO COM HIV:
REFLEXÕES SOBRE O ESTIGMA E O SOFRIMENTO SOCIAL
Paula Brustolin Xavier (Unoesc, Joaçaba, SC, Brasil), Francielli Girardi (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Marisangela
Spolaôr Lena (Unisinos, Sao Leopoldo, RS, Brasil), Maiton Bernardelli (Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil)

ID: 2690

INTRODUÇÃO
A hegemonia do saber biomédico frente às medicinas populares, observada ao longo dos
anos, reforçaram as dicotomias no cuidado e atenção à saúde tensionados por aspectos
culturais e aqueles considerados científicos. Desta forma, os percursos das pessoas na busca
de recursos para lidar com sua saúde são singulares, sendo as relações interpessoais e sócio-
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culturais fatores que influenciam nas diferentes formas de cura/tratamento. Os caminhos
percorridos por pessoas em busca de cuidados terapêuticos sofrem influência da família,
do conhecimento popular e dos profissionais (KLEINMAN, 1980). O itinerário terapêutico
apresenta-se como uma ferramenta imprescindível para ampliar, compreender e conhecer
o comportamento do usuário frente à tomada de decisão no tratamento. Entendê-lo é
respeitar, proporcionar a dignidade e ética, garantindo a autonomia do sujeito. Os itinerários
podem retratar questões subjetivas relacionadas a determinadas doenças, especialmente o
estigma e o sofrimento social (DAS, 2011) em pessoas vivendo com HIV.
OBJETIVOS
Relatar o itinerário terapêutico de uma pessoa vivendo com HIV, pontuando questões
relacionadas ao estigma e o sofrimento social (DAS, 2011) como conceitos transversais.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um relato de experiência acerca de um atendimento realizado no Serviço de
Referência Municipal para tratamento das Doenças Infectocontagiosas, em uma cidade
do Meio-Oeste do Estado de Santa Catarina no mes de maio de 2017. O nome utilizado
para determinar o usuário é fictício. João, tem 21 anos, branco, é homosexual e tem ensino
superior completo, do sexo masculino. Nasceu no interior do município e, há cerca de dois
anos, mudou-se para a cidade a fim de estudar e buscar estabilidade profissional. Atua
como professor em duas escolas e atualmente está estudando outro curso superior. Buscou
atendimento para retirar os exames de controle do CD4 e de Carga Viral, visto que ele vive
com o vírus do HIV.
Na entrega do resultado dos exames, apresentou certa angustia e tristeza observáveis, ainda
que os resultados fossem favoráveis. No decorrer da consulta conseguiu verbalizar algumas
das dificuldades enfrentadas ao viver com a doença, revelando grande sofrimento que
se estendia em sua realidade social. Suas relações conjugais, familiares, afetivas, estavam
prejudicadas e havia preocupação quanto à vida profissional e ao acúmulo de compromissos
e atividades. João relatou que sofreu exploração pelo seu ex-parceiro em relação aos afazeres
domésticos em função de seus silêncios em relação à doença.
Nesse sentido, o sofrimento social se estabelece, conforme aponta Das (2011), como resultado
de um conhecimento sobre algum segredo permeado de estigmas que se transforma, em
“conhecimento venenoso”, contaminado as relações reforçando estigmas e preconceitos.
Contribui a esses, o sofrimento relatado em relação à (não) aceitação da família, tanto por
sua sexualidade quanto em relação à doença.
O sofrimento social, ainda, se apresenta como forma representativa da vida em relação ao
mundo (VICTORA, 2011). Na solidão de seu silêncio, João sente-se obrigado a reprimir sua
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sexualidade e a esconder o diagnóstico, com medo da repulsa e de uma reação hostil, como
o desprezo. Em seus dizeres, há claras evidências de desalento – “porque dói muito” – e
retraimento – “eu não posso, por exemplo, pintar minhas unhas, coisas pequenas que não
vejo como algo errado e nem ter meus medicamentos em locais de fácil acesso” – sentimentos
que podem levá-lo a se isolar ainda mais da vida familiar e social, culminado em um processo
de aniquilamento da sua identidade. Fazia uso de ansiolíticos por recomendação médica,
apresentando insônia. Optou por parar de tomar o ansiolítico por não querer tomar mais um
medicamento, além dos retrovirais. Além da assistência de profissionais da saúde, relatou ter
buscado auxílio num Centro Espírita destacando que ali encontrou ajuda para aceitar a sua
condição, tanto em relação à doença quanto da sexualidade, além de receber mensagens de
fé e esperança. Relatou que a fé o fez sentir menos “culpado”, tendo buscado o Centro logo
após o diagnóstico.
É importante destacar que o cuidado em saúde deve articular diferentes racionalidades, as
quais devem buscar o bem-estar integral do sujeito. Além disso, a busca pela espiritualidade
tem demonstrado ser importante dentro destes processos de enfrentamento de doenças
e do sofrimento, podendo atuar como possibilidade para ampliar redes de apoio social na
diminuição do sofrimento. As relações de não-aceitação da família, das pessoas próximas, a
angústia frente ao diagnóstico e aos estigmas, fazem com que pessoas que vivem com HIV
padeçam pelo sofrimento social que se reflete em seus itinerários terapêuticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o que foi exposto, destaca-se a importância do acompanhamento
multiprofissional e de um atendimento integral, levando em consideração outras formas
de cuidado, não biomédicas. A busca pela espiritualidade pode apresentar-se como
recurso para que pessoas que vivam com HIV ampliem suas redes de apoio social na busca
por diminuir sofrimento social, afastando-se de espaços “infectados” pelo conhecimento
venenoso. Entender os intricados percursos vivenciados pelo João, mostra que todos os
caminhos do cuidado têm sua importância e significação para seus interlocutores Apontase a necessidade dos profissionais ampliarem os conceitos de cuidado à saúde, buscando
desvelar diversos sistemas de atenção à saúde, integrando a prática humanizada do cuidar,
respeitando os preceitos sócio-culturais na busca por diminuir estigmas e preconceitos.
PALAVRAS-CHAVE
HIV; Itinerário terapêutico; sofrimento social
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O PRECONCEITO COMO DETERMINANTE SOCIAL NA SAÚDE DE
MULHERES LÉSBICAS
Gesiany Miranda Farias (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Vera Lúcia de Azevedo Lima
(Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Maria Lúcia Chaves Lima (Universidade Federal do ParáUFPA, Belém, PA, Brasil), Valquíria Rodrigues Gomes (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Yara de
Souza Guedes (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Luanna Tomaz de Souza (Universidade Federal
do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Andrey Ferreira da Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 2518

INTRODUÇÃO
O preconceito e a discriminação contra mulheres lésbicas podem causar adoecimento físico
e psicológico. Sendo assim, é imprescindível que a equidade em saúde seja pautada no que
concerne à saúde dessas mulheres, promovendo o respeito e a humanização na assistência.
A heteronormatividade é uma presunção errônea que as relações afetivas são apenas
heterossexuais, sendo um exemplo de discriminação nos serviços de saúde. As normas sociais
heteronormativas determinam padrões socialmente impostos em relação ao sexo, corpo
e questões culturais, que particularizam dentro das instituições as formas de assistência. As
lésbicas vivenciam esse tipo de exclusão quando as ações para a saúde das mulheres são
direcionadas para as heterossexuais, promovendo a invisibilidade dessas mulheres dentro dos
serviços de saúde. A falta de conhecimentos dos profissionais de saúde sobre a saúde das
lésbicas é advinda desde a base de formação acadêmica que privilegia a heterossexualidade
como padrão normativo, provocando percepções errôneas de profissionais de saúde, além
de não proporcionar discussões baseadas em evidências clínicas. Então, percebe-se que para
a quebra desse paradigma, os profissionais de saúde devem praticar uma assistência que
valorize os direitos humanos de todas as pessoas, por meio do desprendimento de preceitos
morais que podem influenciar no momento do seu atendimento.
OBJETIVOS
Desse modo, o objetivo do presente estudo é refletir criticamente como o preconceito e a
discriminação podem influenciar na saúde de mulheres lésbicas.
DESENVOLVIMENTO
Como se trata de uma reflexão teórica, é digno de nota que diversos estudos sobre a temática
que envolve sexualidade e gênero apontam que as mulheres sofrem exclusão e discriminação
em todo o mundo por conta de suas práticas sexuais, provocando consequências negativas que
podem ocasionar adoecimento e ameaçar a qualidade de vida. Dentre essas exclusões contra
as mulheres, está o preconceito contra lésbicas durante o momento de assistência, sendo um
fator prejudicial para proporcionar os cuidados em saúde que contemplem favoravelmente
a necessidade dessas mulheres. Por conta do rompimento com o padrão heteronormativo
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imposto pela sociedade, as lésbicas também sofrem violência de gênero por meio da exclusão,
ofensas, agressões físicas e ameaças. Em uma pesquisa realizada com mulheres lésbicas em
Lesoto, na África Austral, constatou-se que 52% das entrevistadas sofreram assédio verbal, 14%
foram espancadas devido a orientação sexual e 9% referiram estupro, sendo que destas 31%
mencionaram que a violência ocorreu por conta da orientação sexual. No Brasil, foi lançado
em 2018 o primeiro Dossiê sobre lesbocídio, relatando 180 registro de homicídios contra
lésbicas entre 2000 e 2017, desses 126 ocorreram entre 2014 e 2017. Outro fator importante
para o conhecimento dos profissionais de saúde, que não deve passar despercebido, é de
que as lésbicas podem sofrer violência até dentro de suas casas, e, muitas vezes são vítimas
de abandono e expulsão pela própria família. Nessa perspectiva, é importante que se tenha
conhecimento das vivências dessas mulheres, porque quando os profissionais de saúde não
promovem uma assistência integral, configura-se tal atitude como uma forma de exclusão
e até mesmo de violência. Por isso é imprescindível a humanização no atendimento, e que
busque uma transformação no cenário da saúde, visando políticas e uma assistência que
promovam estratégias de uma melhor qualidade de vida. Porém, para que haja essa interação
de fato é preciso que se tenha clareza ao olhar o outro e sua individualidade, compreendendo
o outro por meio do respeito a sua subjetividade. Entretanto, para inserir tais intentos e práticas
dentro desses serviços é primordial que os profissionais reflitam de que forma é aplicada a sua
assistência para que não se produza violência institucional. Até porque a falta de reflexão e
discussão sobre a saúde das lésbicas faz com que elas se tornem suscetíveis ao câncer de colo
de útero, por conta da percepção errônea que elas não contraem o Human Papiloma Vírus
(HPV). Essas mulheres devem ser orientadas pelos profissionais de saúde sobre a necessidade
da realização do preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) e das formas de transmissão
das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), informando que a infecção também pode
ocorrer sem penetração, pois o contato com secreção oral, vaginal ou anal tem percentual de
risco, assim como com a menstruação. Porém, para contribuir com a qualidade nas instituições
de saúde, carece de uma maior capacitação dos profissionais de saúde, buscando a equidade
e o respeito a diversidade sexual e aos direitos humanos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, conclui-se que o preconceito contra lésbicas ocorre em diversos cenários da
sociedade, como nas comunidades, ambiente familiar e até mesmo nas instituições de saúde
que deveria ser um local de atendimento humanizado. Por isso, o conhecimento da vivência
das lésbicas é um dos fatores importantes para a assistência, podendo auxiliar na prescrição
de cuidados em saúde de acordo com as demandas e anseios dessas mulheres. Para tanto,
é preciso que os profissionais de saúde pratiquem uma assistência sem preconceito e juízos
de valores, evitando assim um atendimento ineficaz que contribua com o afastamento dos
serviços de saúde e o adoecimento dessas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE
Preconceito, Discriminação, Saúde, mulheres lésbicas
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O USO DA GROUNDED THEORY NA FORMULAÇÃO DE MODELOS
TEÓRICOS EXPLICATIVOS DIANTE A VIVÊNCIA DE SENSAÇÕES
DE PRAZER SEXUAL AO AMAMENTAR
Elaine Lutz Martins (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz da Costa
Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade de
São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
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INTRODUÇÃO
Os fenômenos que envolvem o ato de amamentar e a sexualidade estão inseridos em
normas tradicionais e crenças, que acabam controlando excessivamente a sexualidade
das mulheres1. Isso gera impactos negativos, tornando essa experiência regada por tabus
e preconceitos, principalmente em relação às experiências sensuais e eróticas durante
amamentação2. Acredita-se que investigar essa temática por meio de abordagens
qualitativas de pesquisa contribuirá para a desmitificação de crenças e tabus, bem como
para compreender o fenômeno que envolve as sensações de prazer sexual e/ou excitação
sexual ao amamentar. Assim, optou-se pelo uso da Grounded Theory, por ser um método de
pesquisa interpretativo e sistemático para o desenvolvimento de teorias e compreensão das
realidades sociais.
OBJETIVOS
Refletir sobre o uso da Grounded Theory, na formulação de modelos teóricos explicativos do
fenômeno que envolve as sensações de prazer sexual e/ou excitação sexual ao amamentar.
DESENVOLVIMENTO
Ao investigar sobre a temática de sensações de prazer sexual e/ou excitação sexual ao
amamentar, identificou-se uma grande lacuna no meio científico. A realização de um
levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs, Medline e ScienceDirect evidenciou
apenas cinco estudos3-7, com predominância de artigos de revisão de literatura e
internacionais. Nesse contexto, a utilização da Grounded Theory permitiu construir modelos
teóricos explicativos, a partir da identificação dos significados atribuídos por mulheres ao fato
de experimentar, sentir ou vivenciar sensações de prazer sexual e/ou excitação sexual durante
a amamentação8. Esse objeto de pesquisa surgiu com base em uma realidade indutiva, ou
seja, por meio da compreensão dos aspectos sociais, culturais e psicossexuais que envolvem
o corpo feminino e o ato de amamentar. A escolha do referencial metodológico partiu do
ponto de vista que já existe um conhecimento mínimo sobre um fenômeno ou quando uma
nova perspectiva é requerida. Através desse processo, o pesquisador descobre os padrões
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fundamentais da vida social ou do processo social básico, que leva ao desenvolvimento
de uma teoria9. Para isso, os dados coletados são analisados simultaneamente, visando
à saturação teórica. Neste estudo a saturação teórica atingiu-se com um total de 17
participantes. Porém, durante a análise profunda dos dados, identificou-se a possibilidade
de, no processo de análise comparativa, reagrupar as participantes em: 1º grupo amostral
composto por cinco mulheres que admitiram vivenciar a excitação sexual ao amamentar; 2º
grupo amostral formado por doze mulheres que negaram a excitação sexual ao amamentar,
porém relataram outras sensações de prazer sexual durante amamentação. Dessa forma,
por meio da codificação substantiva e categorização conceitual teórica, identificou-se as
categorias que descreveram o fenômeno investigado, a saber:
1) Significando a amamentação como ato sagrado, inocente e assexuado: a socialização
da amamentação;
2) Vivenciando e significando sensações de prazer ao amamentar;
3) Ressignificando a vivência de sensações de excitação sexual ao amamentar. O uso da
Grounded Theory foi considerado como método adequado, pois visou compreender
uma realidade, as atitudes dos indivíduos, os significados atribuídos às situações,
interações e experiências de suas vidas nos aspetos subjetivos do seu cotidiano12. Ainda,
percebeu-se algumas potencialidades durante aplicabilidade do método, pois trata-se
de um processo dinâmico e sistemático contribuindo para fidedignidade dos dados, por
meio das realidades observada. Como ferramenta ao pesquisador para esclarecimento
de dúvidas, inquietações e percepções ao longo da coleta e análise de dados, utilizou-se
o desenvolvimento de notas teóricas, metodológicas ou do pesquisador13.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar o uso da Grounded Theory através do objeto de pesquisa permitiu ao pesquisador
reconhecer as potencialidades da sua escolha. Percebeu-se que o referencial metodológico
foi eficaz na compreensão da vivência das sensações de prazer sexual e/ou excitação
sexual ao amamentar, devido as especificidades apresentadas na formulação de modelos
teóricos explicativos do fenômeno. Essa compreensão é de suma importância, pois permite
ao pesquisador e aos profissionais de saúde um planejamento do cuidado, com base nos
símbolos e significados advindos dos processos de interação social, visando a integralidade
e a singularidade de cada indivíduo. Dessa forma, o uso da Grounded Theory é uma
excelente alternativa metodológica para construção de conhecimento científico no campo
da saúde, por auxiliar na construção de modelos teóricos explicativos e na compreensão da
subjetividade das realidades sociais.
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INTRODUÇÃO
O empoderamento do gênero feminino relaciona-se com a história de lutas pelo espaço na
sociedade em diversas esferas, a saber: Forças Armadas (FFAA). Apesar de sua luta e proatividade
para a equidade na representação social do gênero, ainda enfrenta adversidades quanto à
colocação no mercado, distribuição salarial, valorização profissional e imagética frágil e de
impotência física para determinadas atividades, inclusive as militares. Portanto, o gênero
feminino, que historicamente nas figuras de Simone Beauvoir e Betty Friedan, tem se esforçado
ao longo do tempo para alcançar direitos sociais, políticos e romper barreiras construídas por
valores culturais seculares e estigmatizadores.
Na seara bélica, estar em um fronte de batalha seria somente para atividades femininas
relacionadas ao cuidado como as de socorro aos feridos de guerra. Destarte, a inserção feminina
nos quadros de arma no Brasil se dá a partir do século XIX de forma heróica na pessoa de Maria
Quitéria e Ana Vieira, que participaram de revoluções, a primeira na Bahia e a outra, em São Paulo.
Recentemente, o Exército Brasileiro tem como marco o ingresso das primeiras mulheres na linha
bélica em 2017. Este fato contribui para um novo olhar à mulher e sua inserção em profissões
majoritariamente masculinas.
OBJETIVOS
Promover reflexão crítica sobre o papel da mulher nas Forças Armadas.
DESENVOLVIMENTO
A profissionalização e feminização das FFAA incentivada pela Segunda Guerra Mundial foi
correspondente ao desenvolvimento tecnológico militar e da incorporação da tecnologia aos
materiais e equipamentos. Em países desenvolvidos, as FFAAs atuam com efetivos reduzidos
focalizados no serviço militar voluntário, altamente especializados e sofrendo alteração
no nível ético, no que diz respeito à reestruturação de seus recursos materiais e humanos.
Esta alteração substitui o papel do líder heróico para o gerente submisso às exigências da
racionalidade instrumental. A feminização das FFAAs se insere nesse processo de racionalização,
em que a redução de quadros e a necessidade de pessoal qualificado direcionou a atenção
para as mulheres, estas por sua vez mais escolarizadas e abertas para profissões, até então,
impensadas para o seu sexo. A transformação das atividades militares que atualmente tendem
a se dedicar menos à defesa do território nacional e mais às ações de vigilância e proteção
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de fronteiras e do espaço aéreo, apoiadas em tecnologias eletrônicas, de comunicação e
digitais, fez com que a mulher pudesse ser introduzida em tais atividades de maior exigência
intelectual. A feminização nos países europeus e no Canadá intensificou-se a partir dos anos
70 e começo dos 80 com a abertura das escolas de oficiais às mulheres e a supressão das
unidades exclusivamente femininas. Ao final da década 80, medidas facilitaram o ingresso das
mulheres na área militar desses países, estando incluídas políticas de combate à discriminação
de gênero. Essa integração das mulheres, que apresentou variações segundo o país, trouxe
à tona questionamentos, tendo como pano de fundo a ideia de que elas constituiriam um
elemento perturbador para a vida militar. Entre os benefícios que a presença das mulheres
teria trazido, um maior grau de civilidade nos relacionamentos e um debate sobre as condições
de trabalho (acomodações, tempo de trabalho), os critérios de eficiência e profissionalismo
no trabalho, o lugar das mulheres no ambiente militar e nas unidades de combate. A divisão
sexual do trabalho remete-nos ao questionamento: mulheres devem constar nos postos de
combate? Países como o Canadá e Inglaterra contam com taxas crescentes de feminização das
FFAA. No Brasil, essas taxas iniciam com as mulheres recrutadas a participarem de atividades
militares da Segunda Guerra em 1944, por ocasião do envio de efetivo, de caráter temporário,
de enfermeiras do Exército e Aeronáutica para a Itália. Mas é em 1980 que surge o primeiro
efetivo militar feminino a ser instituído na Marinha. Portanto, a mulher nas Forças Armadas
do Brasil efetiva sua história neste momento, corroborando para que a visão do gênero seja
ampliada para além dos olhares sexistas e considerada sua mão-de-obra como um ganho
institucional. As mulheres nas FFAAS têm seu papel iniciado na Marinha, expandindo-se a
seguir pela Aeronáutica e Exército. Na segunda metade dos anos 1990, inicia-se a integração
efetiva das mulheres nas FFAAs com a extinção do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha (CAFRM) e a incorporação das militares na estrutura oficial de Corpos e Quadros da
Marinha (1997). O ingresso da primeira turma feminina na Academia da Força Aérea se dá no
ano de 1996 e no Instituto Militar de Engenharia do Exército em 1997. Em 1998, há a permissão
para que as mulheres ingressassem no Serviço Militar do Exército, em caráter temporário.
Em 1999, há a inserção das mulheres, em caráter permanente, no Exército Brasileiro pelo
recém-criado Quadro Complementar de Oficiais - QCO nas especialidades de Administração,
Direito, Enfermagem, Psicologia, Magistério, Ciências Contábeis e Biblioteconomia, além do
pré-existente Quadro de Saúde composto pelas áreas de Farmácia, Medicina e Odontologia.
Em 2017, o pioneirismo feminino nos Quadros de Arma de Intendência e Material Bélico no
Exército Brasileiro ratificam o empowerment da mulher sobre áreas jamais impensadas para
o sexo, como a linha militar bélica. Porém, a mulher ainda sofre com a marginalização do sexo
que a segmenta e exclui quanto à divisão equitativa do trabalho. A mulher como profissional
militar ainda atrai olhares institucionais internos e externos que a mitificam na figura de
impotência pela suposta fragilidade e sensibilidade intrínsecas culturalmente. Mesmo com
seu preparo intelectual e físico, que a potencializa e coloca em situação de igual oportunidade
à concorrência de cargos e salários, quando o assunto é o tocante ao trabalho na esfera militar,
ainda é caracterizada pela fragilidade (equivocada) do biológico feminino, que às vezes leva
para o enfoque da visão sexual em detrimento da profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gênero feminino ainda enfrenta obstáculos sobre sua imagem e a representação social
em espaços de trabalho majoritariamente masculinos, como o militar. É preciso (re)pensar
sobre a simbologia social por detrás da feminização e as relações profissionais em grupos
de trabalho preponderantemente masculinos. Debater e refletir sobre o papel da mulher
nesses espaços é urgente e necessário, para ambientes de trabalho justos e equitativos.
PALAVRAS-CHAVE
Forças Armadas; Gênero; Poder; Chefia feminina.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE LÉSBICAS NA ATENÇÃO
BÁSICA À SAÚDE: UMA REFLEXÃO TEÓRICA
Gesiany Miranda Farias (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Vera Lúcia De Azevedo Lima
(Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Maria Lúcia Chaves Lima (Universidade Federal do Pará-UFPA,
Belém, PA, Brasil), Valquíria Rodrigues Gomes (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Luanna
Tomaz de Souza (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil), Andrey Ferreira da Silva (Universidade
Federal da Bahia-UFBA, Salvador, BA, Brasil), Yara de Souza Guedes (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém,
PA, Brasil), Victor Assis Pereira Paixão (Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém, PA, Brasil)

ID: 2353

INTRODUÇÃO
Os direitos sexuais e reprodutivos são de extrema importância para a saúde das usuárias,
tendo a Atenção Básica em Saúde (ABS) como uma matriz de referência. Destaca-se que
esses direitos fazem parte dos direitos humanos e no que se refere às mulheres, indica que
elas podem exercer a sua sexualidade sem repressão e violência. Porém, essa temática ainda
é pouco debatida nos serviços de saúde, por isso é importante a abordagem desse tema para
a promoção da saúde, visto que falar de sexualidade carrega preconceitos e tabus, fazendo
com que muitos profissionais sintam-se desconfortáveis e não se percebam capacitados
para promover a diversidade nos seus serviços. Em relação a essa temática, citam-se a saúde
sexual e reprodutiva de mulheres lésbicas, que deve ser abordado por meio de discussões
políticas e participação social com incentivo à produção de conhecimento.
OBJETIVOS
Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre saúde sexual e
reprodutiva de mulheres lésbicas na Atenção Básica à Saúde.
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DESENVOLVIMENTO
A atenção básica em saúde tem como característica promover ações de saúde por meio
da individualidade e da coletividade, buscando a promoção da qualidade de vida por
meio de ações que visem a prevenção de agravos. Deve ser aplicada por meio de ações
conjunta com a gestão democrática e participativa em territórios específicos.
Destaca-se que a atenção básica não é sinônimo de baixa complexidade, pois
necessitam de uma olhar mais atento aos indivíduos e suas singularidades de acordo
com o contexto social que os mesmos estão envolvidos. Sendo que “a atenção básica
se utiliza de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade tecnológica, as
quais devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu
território”.
Analogamente as equipes que operacionalizam os serviços nesse setor possuem
relevância em seu campo de atuação para a promoção da saúde tanto para o cuidado
individual, quanto para o cuidado coletivo dentro da comunidade ou das famílias
pertencentes a ela. Dentre as áreas de prioridade da atenção básica, está a atenção
em saúde sexual e reprodutiva, que deve ser oferecida a população com ética e
humanização, visando o respeito a esses direitos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde sexual remete a um “estado
físico, emocional, mental e social de bem-estar em relação à sexualidade; não é
meramente ausência de doenças, disfunções ou debilidades”. Já os direitos reprodutivos
são direitos humanos, no qual a pessoa tem o direito de decidir por ter ou não filhos, e de
obter acesso aos meios e tecnologias reprodutivas, sem discriminação ou preconceito.
Em relação aos direitos sexuais, destaca-se o direito de exercer a sexualidade sem
violência e constrangimento, bem como o direito de expressar a orientação sexual,
além do direito à informação e acesso sobre métodos de prevenção de inúmeras
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), sendo assistido nos serviços de saúde com
qualidade, visando a privacidade, o sigilo e um atendimento sem preconceito.
Dentre os profissionais que executam as políticas que envolvem os direitos sexuais
e reprodutivos estão os (as) enfermeiros (as). A consulta desses profissionais nos
programas que envolvem saúde das mulheres e seus direitos sexuais e reprodutivos
é primordial para que eles conheçam algumas especificidades da população, como
por exemplo, o possível desejo de mulheres lésbicas de engravidar. Nesse caso, o (a)
enfermeiro (a) deve proceder com os encaminhamentos para a reprodução assistida,
como a inseminação artificial e a fecundação in vitro. Nesse potencial, os protocolos
e diretrizes são importantes para a aplicabilidade de ações de saúde, mas para que
haja mudança, as ações educativas voltadas para a formação profissional tem que
ser constantes. Com isso é necessário a capacitação dos profissionais que realizam a
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coleta do Preventivo Câncer Colo do Útero (PCCU), ou seja, trabalhar com formação
continuada das equipes visando uma melhor prestação de cuidados.
Destaca-se que relação entre profissional e usuário é benéfica quando a mesma é feita
com humanização e empatia, podendo proporcionar vinculo de confiança, serenidade
e corresponsabilidade, sendo estes atributos um avanço fundamental no que diz
respeito à saúde. Porque um cuidado que vise o respeito é essencial, até mesmo, para a
valorização da enfermagem, pois a mulher quando for acolhida de forma humanizada,
passa a lembrar desses profissionais como um apoio para a melhoria da sua qualidade
de vida e, consequentemente, as aproxima dos serviços de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, conclui-se que a atenção básica é de suma importância para a atenção em
saúde sexual e reprodutiva, devendo ser promovida por meio de humanização e ética na
assistência, tendo o (a) enfermeiro (a) como um dos protagonistas desse processo, pois são
os (as) profissionais que ficam por mais tempo dentro dos serviços de saúde, e por meio da
consulta de enfermagem podem auxiliar ou orientar as lésbicas no que se refere a saúde e
seus direitos, desde que recebam capacitação para promover essa assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde sexual e reprodutiva, lésbicas, atenção básica

VOLTAR AO ÍNDICE

974 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

Gestão de Serviços
de Saúde

A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PARA AVALIAR
O USO DO PMAQ-AB A PARTIR DO MÉTODO DELPHI
Gabriella Almeida Raschke Medeiros (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Daniela Alba Nickel
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Cristina Marino Calvo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2683

INTRODUÇÃO
Avaliação em saúde é um importante instrumento de gestão em organizações públicas e
privadas. No Brasil, o PMAQ-AB foi o programa adotado pelo MS como processo avaliativo
da atenção básica com pactuação de compromissos e indicadores, para incentivar
financeiramente gestores e equipes a melhorar o acesso e a qualidade. Completando o
seu terceiro ciclo de avaliação, estudos sobre uso ainda são escassos, especialmente para
subsidiar decisões de políticas públicas.
OBJETIVOS
Apresentar um modelo para avaliar uso do PMAQ-AB, considerando o uso do processo e dos
resultados, e as mudanças produzidas na gestão e nas equipes de saúde avaliadas.
MÉTODO
A construção do modelo considerou o PMAQ-AB como intervenção a ser avaliada, com foco
no uso do processo e resultados produzidos pelo programa. Inicialmente foi conduzido um
estudo de avaliabilidade estruturado em duas etapas: (1) delimitação do programa para a
identificação de objetivos, metas, fases de desenvolvimento, resultados alcançados e (2)
construção do modelo teórico-lógico explicitando os componentes e inter-relações do PMAQAB com o construto do uso e da influência. Foram consultados artigos sobre avaliação em
saúde, avaliação na APS/ABS; institucionalização, uso e influência da avaliação, complementada
por documentos oficiais (Constituição de 88; leis 8080 e 8142, PNAB, portarias específicas do
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PMAQ-AB e seus Manuais Instrutivos). O modelo de avaliação foi submetido à validação perante
Oficina de Consenso realizada pelo Método Delphi utilizando a plataforma Survey Monkey. O
corpo de especialistas foi selecionado considerando pesquisadores, técnicos e docentes com
experiência na área de avaliação em saúde, avaliação da atenção básica, institucionalização da
avaliação e no PMAQ-AB. Aos especialistas foi solicitado que, após analisar cada um dos itens
propostos, atribuísse uma das seguintes opções de julgamento: concordo totalmente, concordo
parcialmente e discordo. Foi reservado um campo para que os especialistas pudessem registrar
comentários e sugestões para cada um dos itens avaliados. O Método Delphi foi realizado em
3 rodadas. Ao final de cada rodada, as pesquisadoras sintetizaram os pontos convergentes e
divergentes, bem como aqueles que necessitaram de maior aprofundamento, encaminhando
um material reformulado ao Grupo de Especialistas.
RESULTADOS
O modelo proposto considerou o direito universal à saúde como eixo estruturante que
subsidia os objetivos do PMAQ-AB, que incluem: pactuar compromissos, reconhecer o
esforço de gestores e equipes para melhoria do acesso e qualidade na ABS/APS, incrementar
novos padrões e indicadores de qualidade e, estimular a institucionalização da avaliação.
Para verificar os efeitos do programa, foram propostas as tipologias do uso (instrumental,
conceitual, processual e simbólico) e a teoria integrada da influência (níveis e mecanismos),
tendo como apoio a revisão de literatura, para analisar a capacidade do PMAQ-AB em orientar
e operacionalizar mudanças na gestão e nas equipes de saúde. Como efeitos do uso e da
influência do PMAQ-AB estariam o incremento da capacidade reflexiva, a valorização de
atitudes e opiniões, elaboração de novos conceitos e ações, desenvolvimento de habilidades
e aprendizado político. Articulando este conjunto efeitos à Teoria da Mudança que permeia o
desenho institucional do programa, estaria a capacidade persuasiva para mudança, orientação
e operacionalização de mudanças na organização da gestão e processo de trabalho das
equipes, tendo como imagem-objetivo mudanças para melhorar a qualidade da atenção e
as condições de saúde da população brasileira. Até o momento foram conduzidas 2 rodadas
da Oficina de Consenso pelo Método Delphi. Um convite para participar da pesquisa foi
encaminhado a 19 especialistas, destes 2 informaram indisponibilidade na participação e
outros 2 não retornaram resposta. Em novembro de 2017, 15 especialistas receberam por
correio eletrônico uma mensagem contendo o link de acesso à primeira rodada da Oficina de
Consenso na plataforma Survey Monkey. O material ficou disponível até fevereiro de 2018 com
o retorno de 10 especialistas. Em relação à construção do modelo teórico, 60% concordaram
totalmente, 40% concordaram parcialmente, não havendo discordantes. Já para o modelo
lógico, 50% concordaram totalmente, 20% concordaram parcialmente e 30% discordaram. As
principais contribuições trazidas pela primeira rodada da Oficina de Consenso foram: unificar
os dois modelos isolados e formular um modelo teórico-lógico, readequar o desenho deste
modelo teórico-lógico considerando o uso do processo de avaliação do PMAQ-AB e não apenas
os resultados da avaliação externa do programa, reconsiderar a permanência do construto da

VOLTAR AO ÍNDICE

976 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

teoria integrada da influência no modelo teórico-lógico sugerindo utilizá-lo para analisar os
resultados obtidos a partir da coleta de dados. A segunda rodada ficou disponível de maio a
junho de 2018, contando com a participação de 7 especialistas que concordaram parcialmente
(57,14%) com a reformulação do modelo teórico-lógico, concordaram totalmente (42,86%),
não havendo discordantes. As principais contribuições desta rodada foram ajustes no desenho
do modelo, não havendo alterações no construto teórico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão da literatura demonstrou uma lacuna no conhecimento quanto ao uso do processo e
dos resultados do PMAQ-AB, bem como aspectos facilitadores e limitadores da sua influência
nas ações da gestão e das equipes de saúde. A realização da Oficina de Consenso utilizando
o Método Delphi tem se mostrado enriquecedora, permitindo esclarecer e aprofundar
questões centrais da pesquisa, identificou áreas de concordância e discordância e assim,
tem permitido embasar a tomada de decisão em relação aos aspectos que compõem esta
avaliação a partir dos mais variados olhares e percepções.
PALAVRAS-CHAVE
Avaliação em saúde, conferência de consenso, uso da avaliação, utilização da avaliação,
avaliação de programas e projetos de saúde

A IMPLANTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UM
HOSPITAL BRASILEIRO: UMA AVALIAÇÃO PARA ALÉM DE SUA
DIMENSÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL
Ana Augusta Pires Coutinho (Hospital Odilon Behrens, Belo Horizonte, MG, Brasil), Luíz Carlos Oliveira Cecílio
(Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1938

INTRODUÇÃO
O contexto atual de organização do Sistema Único de Saúde, mesmo com os avanços e
progressiva expansão da atenção primária nas últimas décadas, tem demostrado ser ainda
crucial a contribuição dos hospitais para a realização da integralidade do cuidado. O serviço
de urgência e emergência, dentre as áreas de produção do cuidado no hospital, destaca-se
como espaço particularmente importante e complexo, motivo pelo qual o Ministério da Saúde
tem definido, de modo crescente, políticas especificas para a área. A modificação do perfil
epidemiológico e de morbi-mortalidade nas áreas metropolitanas, em particular o crescimento
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da importância das causas externas, resultou em maior relevância do atendimento de urgência
e emergência e tem apontado para a desproporção entre a demanda dos usuários que chegam
aos serviços e a capacidade de oferta de atendimentos. Sendo assim, a necessidade de agilidade
no atendimento não apenas como um meio de minimizar o problema da superlotação, mas
principalmente o de aliviar o sofrimento e salvar vidas, torna o trabalho nesses serviços
especialmente desgastante e tenso para usuários e trabalhadores. A adoção de ferramentas
com potencialidades para intervir sobre o processo de trabalho nos serviços de urgência e
emergência pode viabilizar o alcance de um novo ordenamento no cotidiano do hospital, na
perspectiva de legitimação e atendimento das necessidades dos usuários e de suas demandas,
negociadas e conciliadas, na medida do possível, com a dos profissionais. É nesse contexto
que surge o Acolhimento com Classificação de Risco como uma das alternativas possíveis para
qualificar as “portas dos Serviços de Emergências”, apresentando-se como dispositivo tecnoassistencial de intervenção sobre o modo de produção do cuidado.
OBJETIVOS
Caracterizar as percepções, dificuldades e mudanças no cotidiano dos profissionais
responsáveis pela operacionalização da implantação da Classificação de Risco por meio
do Sistema de Triagem de Manchester (STM) e verificar os impactos dessa implantação na
micropolítica do hospital.
MÉTODO
O estudo, de caráter qualitativo, analisou a implantação da classificação de risco, por meio do STM,
a partir dos relatos dos profissionais envolvidos diretamente em sua operacionalização. Foram
utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: a) diário de campo, a partir da observação
participante e da coleta de depoimentos nos meses iniciais de implantação da nova sistemática
de trabalho; b) grupo focal com equipe multiprofissional, oito meses após a implantação do STM;
d) entrevistas não estruturada com dois médicos que trabalham no pronto-socorro diariamente
e com dois atores externos ao hospital que participaram da formulação da política no Estado de
Minas Gerais; e) levantamento documental tais como relatórios gerenciais e documentos oficiais.
Utilizou-se da produção da literatura disponível sobre sistemas de classificação de risco, em
especial do Sistema de Triagem de Manchester, e da produção científica que discute o complexo
território micropolítico das organizações em geral e do hospital em particular.
RESULTADOS
A equipe multiprofissional faz uma avaliação positiva do STM, resultando em melhor definição
das regras e fluxos de trabalho e maior conhecimento do perfil de pacientes. A classificação
de risco amplia a possibilidade de acesso ao serviço de emergência, ao mesmo tempo em
que evidencia a já conhecida desproporção entre a demanda e a capacidade de oferta de
atendimento. A baixa articulação do serviço de emergência do hospital com a rede de serviço
de emergência e com a atenção primária resulta em grande demanda de atendimento e

VOLTAR AO ÍNDICE

978 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

interferem negativamente na operacionalização do STM; O STM é uma estratégia gerencial
que interfere na autonomia do trabalho médico, em particular quando a priorização e a
ordem do atendimento passam a ser definidas pelo profissional de enfermagem segundo
determinação do protocolo, funcionando como um dispositivo institucional de regulação
e controle interposto entre o médico e o paciente acentuando elementos prévios de
tensão entre a equipe médica e a de enfermagem causando conflitos de autoridade com
transformação dos papéis tradicionais desses profissionais. O atendimento de pacientes
triados na categoria menos urgente num hospital de complexidade elevada, como é o caso
do estudado, causa descontentamento entre os profissionais, tensão e conflitos na sala
de espera, prejudicando o atendimento dos pacientes com maior necessidade clínica. A
realização de treinamento dos profissionais não é só uma questão de capacitação técnica,
mas, sobretudo, uma estratégia de mobilização e envolvimento dos profissionais com o
processo de implantação. A estrutura física é um componente essencial para a organização
dos fluxos internos, para a otimização dos recursos materiais e humanos, visando oferecer
condições de atendimento segundo critérios de humanização da assistência. A implantação
da classificação de risco mobiliza toda a equipe do hospital e interfere em outros setores,
particularmente no serviço de apoio diagnóstico e requer não só a anuência da direção do
hospital, mas seu envolvimento direto no processo de implantação para intervir sobre os
problemas, agilizar a tomada de decisão e legitimar a classificação de risco como política
institucional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos serviços de urgência, coexistem relações de colaboração e complementaridade entre as
duas corporações sem o que não seria possível produzir o cuidado, mas, ao mesmo tempo,
é possível reconhecer importantes elementos de dissenso e de disputa, quase sempre
“silenciadas” no instituído hospitalar. A implantação da classificação de risco “provoca” esse
campo como que abrindo fendas na micropolítica do serviço, fazendo brotar elementos
interrogadores sobre o modo de produção do cuidado, em particular, o modo como se
estabelecem as relações entre os profissionais no tumultuado território dos serviços de
urgência. Seria possível dizer que o STM, mais do que um dispositivo técnico-gerencial para
classificar o risco, ordenar fluxos e qualificar o cuidado, constitui-se em tecnologia política
por interferir intensamente nas relações de poder presentes no serviço de emergência. Se
bem sucedido, tanto impacta o campo das relações de poder como pode vir a se constituir
em indutor de construção e articulação de redes assistenciais. No entanto, é necessário um
processo permanente de negociação.
PALAVRAS-CHAVE
Classificação, triagem, serviço hospitalar de emergência, política de saúde.
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ACESSO AOS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE EM UM MUNICÍPIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO: PERSPECTIVAS DE GESTORES,
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS
Luciana Rocha de Oliveira Nardo (Faculdade de Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil), Carmen Maria Casquel
Monti Juliani (UNESP - Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil), Eugenia Gil Garcia (Universidad
de Sevilla, Espanha), Juana Macias Seda (Universidad de Sevilla, Espanha), Wilza Carla Spiri (UNESP Faculdade de
Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 2522

INTRODUÇÃO
No Brasil, a saúde é considerada dever do Estado e um direito universal da população, na
tentativa de redução das desigualdades sociais. No entanto, mesmo representando um
direito preservado por meio da Constituição Federal de 1988, verificam-se fragilidades
na sua concretização. Os brasileiros se deparam com serviços de saúde desarticulados, e
com dificuldades de organização com baixa resolubilidade da Atenção Básica, que se
mostra pautada em procedimentos e reprodução do modelo hegemônico, evidenciando
o aumento das demandas por procedimentos de média e alta densidade tecnológica e,
consequentemente, a dificuldade de acesso1. O acesso aos serviços de média complexidade
representa um conjunto de ações hospitalares e ambulatoriais que englobam especialização
médica, procedimentos terapêuticos e diagnósticos, com adensamento tecnológico2, e a
alta complexidade se configura por procedimentos que abrangem alta tecnologia e custo,
na procura de oferecer à população acesso qualificado aos serviços de maneira integrada
aos demais níveis de atenção à saúde e tem sido apontado, como um dos obstáculos para
a efetivação da integralidade do SUS3. Portanto, a acessibilidade aos serviços universais de
saúde compreende um complexo desafio, na busca de vencer a má distribuição de renda e
gestão dos recursos, além do acesso não resolutivo e de qualidade.
OBJETIVOS
Compreender o acesso do usuário nas especialidades médicas e exames complementares,
a partir da perspectiva de gestores, profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) de um município do Estado de São Paulo, Brasil.
MÉTODO
Abordagem qualitativa, na vertente da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. A opção
por este método como referencial pressupõe a busca da reflexão por meio das vivências
contextualizadas de gestores, profissionais de saúde e usuários dos “motivos porquê” há
dificuldades e facilidades no acesso aos níveis de atenção de maior densidade tecnológica e
os “motivos para” a melhoria da qualidade da atenção, compreendendo o significado da ação
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no sentido social e a partir desta reflexão traçar estratégias de ações voltadas para o futuro. A
pesquisa incluiu entrevistas audiogravadas em sala fechada com uma amostra intencional de
32 participantes, representados por 15 profissionais da saúde, nove gestores e oito usuários.
A análise dos depoimentos envolveu os seguintes momentos: 1) descrição fenomenológica
- momento da transcrição dos depoimentos, que têm como elemento básico da pesquisa a
percepção, a consciência e o sujeito; 2) redução fenomenológica - realização de crítica reflexiva
dos conteúdos da descrição; neste momento foram desveladas as unidades significativas dos
depoimentos; 3) compreensão fenomenológica - revela a essência do fenômeno, isto é, o
significado para gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS com relação à problemática
do acesso dos usuários aos níveis de atenção à saúde de maior densidade tecnológica4-5.
Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília
(Famema), cada participante assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
e foi garantida a livre adesão ao estudo, sigilo e demais esclarecimentos necessários.
RESULTADOS
Após a caracterização do perfil dos participantes, emergiram três categorias concretas
do vivido, que seguem em destaque com suas respectivas idéias centrais: 1) Demanda
Reprimida nas especialidades médicas e exames complementares - falta de investimento
no setor público de saúde, falta de infraestrutura dos serviços de saúde, má formação
e qualificação profissional, mau atendimento, atenção à saúde centrada no modelo
fragmentado e biológico, dificuldades na organização e gestão dos serviços de saúde
e demanda maior que a oferta. 2) Facilidades no acesso às ações de saúde - importância
do SUS, controle social e integralidade das ações, qualificação e bom atendimento dos
profissionais e gestores envolvidos na atenção à saúde, disponibilidade de recursos no
próprio município, Estratégia Saúde da Família na contribuição do acesso, humanização
do cuidado e prevenção de doenças e 3) Alcançar a melhoria do acesso às especialidades
médicas e exames complementares - investimento na área da saúde e controle dos recursos
pelo serviço público, implantação de serviços médicos especializados, sistemas integrados
de comunicação e mutirões, desenvolvimento e utilização de protocolos como instrumento
para organização do sistema de saúde, priorização de especialidades e exames de acordo
com o grau de gravidade e humanização do cuidado em saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fenomenologia social de Alfred Schütz permitiu a compreensão do mundo da vida, de
gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS sobre o acesso aos níveis de saúde de maior
densidade tecnológica, permitindo contribuir na organização das redes de atenção à saúde e
na tentativa de superação dos entraves considerados pelos participantes do estudo em relação
à estrutura, financiamento e gestão, além dos aspectos de comunicação, relacionais e de
humanização que envolvem o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde. Ademais,
a partir da perspectiva de todos os atores, apesar das melhorias empreendidas até aqui no
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sistema de saúde brasileiro, se faz necessário reconhecer as dificuldades no acesso, para que
haja investimentos contínuos no sentido de se alcançar a integralidade da atenção à saúde.
REFERÊNCIAS
1. Spedo SM, Silva Pinto NR, Tanaka OU. O difícil acesso a serviços de média complexidade
do SUS: o caso da cidade de São Paulo, Brasil. Physis. 2010; 20(3):953-72.
2. Pires MRGM, Göttems LBD, Martins CMF, Guilhem D, Alves ED. Oferta e demanda por média
complexidade/SUS: relação com atenção básica. Ciênc Saúde Coletiva. 2012; 15(supl.1):1009-19.
3. Gomes FFC, Cherchiglia ML, Machado CD, Santos VC, Acurcio FA, Andrade, EIG. Acesso aos
procedimentos de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde: uma questão de
judicialização. Cad. Saúde Pública. 2014; 30(1):31-43.
4. Martins J, Bicudo MAV. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos
básicos. São Paulo: Moraes; 1989.
5. Conde CR, Ferreira MLSM, Popim RC. Vivenciando a escolha pelo curso de graduação em
enfermagem na perspectiva da fenomenologia social [dissertação]. Botucatu: Universidade
Estadual Paulista; 2009.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde; Gestão em Saúde; Enfermagem; Fenomenologia

ATENCION PRENATAL EN GRUPO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE
SU IMPLEMTACION EN POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL DE
MORELOS E HIDALGO, MEXICO
Ileana Beatriz Heredia-Pi (Instituto Nacional de Salud Publica, México), Evelyn Fuentes-Rivera (Instituto Nacional
de Salud Publica , México), Zafiro Andrade-Romo (Instituto Nacional de Salud Pública, México), Jacqueline AlcaldeRabanal (Instituto Nacional de Salud Pública, México), Laurie Jurkiewicz (University of California, San Francisco,
Estados Unidos), Blair Darney (Oregon Health & Science University, Estados Unidos)

ID: 1481

INTRODUÇÃO
La atención prenatal ha demostrado ser un método efectivo para mejorar los resultados
materno-infantiles. Ejemplos de estos beneficios son la reducción de las complicaciones
durante el embarazo, parto y puerperio; de las tasas de nacimientos pre-término, de las
tasas de bajo peso al nacer, entre otros. Por ello, toda mujer embarazada debe tener acceso
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a estas intervenciones, sin distinción de edad, etnia o condición socioeconómica. (1) La
atención prenatal, generalmente, se oferta a través de consultas individuales, con personal
de salud capacitado. Este modelo ha sido criticado debido a los largos tiempos de espera
que enfrentan las mujeres en las unidades de salud, a las brechas en la continuidad de la
atención y a la baja satisfacción de las usuarias con el trato del personal de salud. (2,3) La
atención prenatal en grupo (APG) es un modelo innovador en el cual la atención durante
embarazo ocurre en un contexto grupal, facilitada por múltiples proveedores de servicios de
salud, con un fuerte componente educativo, en un contexto ampliamente participativo. (4)
Este modelo ha demostrado mejorar los resultados de salud materno-infantiles comparado
con el modelo de atención individual. El presente estudio describe nuestra experiencia
durante la adaptación e implementación del modelo de APG, identificando las principales
barreras y facilitadores derivadas de esta experiencia en el contexto mexicano.
OBJETIVOS
Desarrollar un estudio de la factibilidad de la implementación del modelo de atención
prenatal en grupo en unidades del primer nivel de los servicios estatales de salud de Morelos
e Hidalgo, México. Identificando las principales barreras y facilitadores derivadas de esta
experiencia en el contexto mexicano.
MÉTODO
Estudio de factibilidad en cuatro unidades de atención del primer nivel ubicadas en dos
estados de México (Morelos e Hidalgo), que ofrecen atención a la población sin seguridad
social. Desarrollamos 7 pasos: (1) Creación de una aceptación local por parte de las secretarías
de salud estatales; (2) entrenamiento de nuestro equipo en el modelo; (3) adaptación del
contenido del modelo al contexto local; (4) selección de los sitios; (5) entrenamiento del
personal de salud en las unidades; (6) estudio piloto y (7) implementación. Entrenamos 23
facilitadores y reclutamos a 133 mujeres en 11 grupos. Recolectamos información cualitativa
con proveedores y participantes y utilizamos una observación participante y notas de campo
para identificar barreras y facilitadores de la implementación.
RESULTADOS
Se identificaron altos niveles de satisfacción con el modelo de atención grupal entre
las mujeres participantes. Se observó mayor involucramiento de las embarazadas en el
cuidado y monitoreo de su salud. Los proveedores identificaron fortalezas en términos
de que el modelo de APG logra una mejor educación, participación y autoeficacia en las
embarazadas. También identificaron desafíos en términos de cambio de cultura; modificando
específicamente la manera vertical de brindar atención para ajustarse a un modelo más
horizontal. La sensibilización y capacitación al personal de salud que conforma los equipos
de facilitación es un elemento necesario para el apego exitoso al modelo y el cambio de
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paradigma de atención, sin embargo, considerando la experiencia en los primeros 10
grupos implementados, las exigencias del proceso de atención grupal que apoyan la
atención más horizontal es lo más difícil de alcanzar en el personal médico. Por esta razón,
futuros esfuerzos de implementación deberían propiciar la incorporación adicional de
otros recursos humanos, disponibles en el sector como parteras profesionales y licenciadas
en enfermería y obstetricia (LEOs). Adicionalmente, se identificaron retos en términos de
los requerimientos y disponibilidad de espacios físicos en las unidades de atención y en
aspectos organizacionales y de gestión dentro de las mismas. Contar con unidades con
infraestructura adecuada para el desarrollo de la atención grupal es esencial para el éxito
del modelo. Es importante disponer de un espacio para la atención grupal (privado, amplio,
ventilado). De igual forma, la composición en núcleos básicos de trabajo debe permitir, sin
alterar las actividades de la unidad, la dedicación de, al menos dos facilitadores por unidad,
para la conducción de la atención grupal. La disponibilidad de personal suficiente en las
unidades seleccionadas es vital para el apego al modelo y para su implementación a pesar
de las adversidades administrativas y/o laborales (tipo de contratos, carga laboral, etc.).
Finalmente, la alta movilidad laboral o incertidumbre en los tipos de contratos del personal
de salud puede poner en riesgo la continuidad y/o el escalamiento del modelo ya que se
requiere contar con un equipo de facilitación constante y con posibilidad de programación
de calendarios hasta con 7 meses de anterioridad.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos barreras y facilitadores descritos previamente en la literatura; sin embargo,
algunos fueron únicos para el entorno mexicano. Si bien el modelo de APG es factible en México,
con vistas a su potencial escalamiento, se deberá prestar atención al contexto y la organización
del sistema de salud local. El liderazgo a nivel estatal es clave para la implementación total.
La continuidad y/o escalamiento de la implementación del modelo de atención prenatal en
grupo en México, exige un fuerte involucramiento y trabajo coordinado con los tomadores de
decisiones en las secretarías de salud estatales para apoyo a la implementación del modelo,
identificando sitios y áreas geográficas con mayores probabilidades de beneficiarse con este
modelo de atención. Investigaciones futuras deberán evaluar el impacto del modelo en la
atención del parto y en el uso de consultas de puerperio.
REFERÊNCIAS
1. Banta D (2003). What is the efficacy/effectiveness of antenatal care and the financial
and organizational implications? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health
Evidence Network report; Disponible en: http://www.euro.who.int/Document/E82996.pdf
Consultado: 20 de marzo del 2018.
2. Williamson S, Thomson AM. Women’ssatisfaction with antenatal care in a changing
maternity service. Midwifery 1996; 12,198–204.
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Australia--the CenteringPregnancy Pilot Study. Midwifery 2011;27(2):138-45.
4. Rising SS, Kennedy HP, Klima CS .Redesigning prenatal care through Centering Pregnancy.
Journal of Midwifery and Women’s Health 2004; 49,398–404.
PALAVRAS-CHAVE
Atención prenatal, Atención prenatal en grupo, Estudio de factibilidad, Modelo Atención
prenatal en grupo

BARRERAS DE ACCESO DEL SISTEMA SANITARIO COLOMBIANO:
EXPERIÊNCIAS DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH Y SUS
FAMILIARES
Lemy Bran Piedrahita (Fundación Universitaria Católica del Norte, Colômbia), Sergio Gómez Molina (Fundación
Universitaria Católica del Norte, Colômbia), Alejandro Valencia Arias (Instituto Tecnológico Metropolitano ,
Colômbia), Rosa María Vélez Holguín (Fundación Universitaria Católica del Norte , Colômbia), Lucía Palacios Moya
(Institución Universitaria Escolme , Colômbia), Yesenia Acevedo Correa (Fundación Universitaria Católica del Norte,
Colômbia), Claudia Milena Arias Arciniegas (Fundación Universitaria Católica del Norte , Colômbia)

ID: 1666

INTRODUÇÃO
El Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH- es un virus cuya transmisión puede ocurrir por
vía sexual, contagio vertical –de la madre al hijo durante la etapa de embarazo- o por contacto
sanguíneo; cuyas repercusiones se evidencian en el funcionamiento del sistema inmunológico,
lo cual ha llevado a que se constituya en una problemática de interés económico, social
y político; no sólo por los efectos que tiene para las personas, sino también en función del
número de afectados, pues a 2016 en el mundo cerca de 36,7 millones de personas vivían con
el virus [1-3]. Sin embargo, pese a que ésta es una temática de interés global, en Colombia
las barreras de acceso existentes en los servicios de salud –especialmente por parte de las
Empresas Promotoras de Salud EPS-, conducen a la dilatación del acceso y pleno uso de
los servicios por parte de la población [4], lo que no exime a quienes viven con VIH. En este
sentido, diversas investigaciones develan las dificultades de esta población para obtener
oportunamente servicios como la prueba Elisa (Enzyme-linked immunosorbent assay), lo
que conlleva al deterioro de su estado de salud; igualmente, las falencias de las estructuras
sanitarias de los países llevan a que grupos vulnerables como las mujeres en situación de
pobreza enfrenten complicaciones para acceder a la oferta del sistema, a lo que se suma el
impacto que genera el estigma asociado al virus para el acceso a los servicios de salud [5-7].
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OBJETIVOS
Explorar las percepciones de las personas que viven con VIH y sus familiares, respecto a las
barreras de acceso a los servicios de salud en la ciudad de Medellín, para el año 2016.
MÉTODO
Se llevó a cabo una investigación cualitativa de enfoque histórico – hermenéutico, en la cual
participaron 26 informantes clave, contactados a través de las Fundaciones RASA, SIFUTURO
y el Hospital San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín. Para su participación, se
garantizó el cumplimiento de las disposiciones éticas contempladas en la Declaración de
Helsinki, así como la normatividad aplicable del contexto colombiano. En cuanto al proceso
de recolección de la información, ésta fue realizada a través de entrevistas semiestructuradas
a profundidad, las cuales fueron posteriormente transcritas, codificadas y analizadas
tomando como referente elementos de la Teoría Fundamentada de Anselm Strauss y Juliet
Corbin, surtiendo los procesos de codificación abierta y axial, generando tres categorías
analíticas que se exponen como resultado principal.
RESULTADOS
El estudio realizado permitió develar la existencia de barreras de tipo administrativo y social en
el acceso a los servicios de salud en el marco del sistema sanitario colombiano. Una de ellas está
asociada al impacto de las barreras administrativas en la situación económica de quienes viven
con VIH y sus familiares; donde de acuerdo a los informantes clave del estudio, las limitantes que
persisten en el sistema colombiano, llevan a que las personas –bien sean aquellas en condición
seropositiva o sus familiares-, deban incurrir en gastos adicionales para poder reclamar
medicamentos –que en ocasiones les son provistos de manera incompleta- o para tramitar
órdenes para acceder a procedimientos, lo que a su criterio afecta la situación económica.
De otro lado, los participantes manifiestan los efectos de las barreras administrativas en el
relacionamiento familiar, pues la exposición a constantes trámites, demoras en los procesos de
atención y demás, llevan a que éstos se irriten con mayor facilidad, siendo el hogar el escenario
donde se manifiestan más este tipo de emociones y conducen a una serie de fricciones con los
integrantes del núcleo familiar. Finalmente, los informantes del estudio aducen otro aspecto,
relacionado con el impacto del estigma creado alrededor del VIH en la salud mental de las
personas que viven con el virus y sus familiares; según sus relatos la carga de estigma que ha
acompañado la infección desde sus primeros reportes, ha llevado a que exista un significado
social que repercute no sólo en quienes viven con VIH, sino también en sus familiares, con
lo cual llega a alterarse incluso la calidad de la salud mental. De esta manera se fue posible
identificar barreras de acceso a los servicios de salud percibidas por adultos que viven con VIH
y sus familiares, representadas en limitantes administrativas que afectan aspectos económicos
y de relacionamiento interpersonal; y otras de tipo social que se materializan en el impacto de
los estigmas creados alrededor del virus en la salud mental de los sujetos seropositivos y su
entorno afectivo más próximo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las barreras de acceso a los servicios de salud constituyen indudablemente un asunto
prioritario en las agendas sanitarias globales, en la medida que más allá de garantizar cobertura
en los sistemas de salud, es preciso asegurar la accesibilidad y uso de los recursos por parte
de la población, lo que adquiere mayor relevancia con enfermedades cuyo tratamiento en
caso de no ser provisto de manera oportuna, pueden deteriorar significativamente la calidad
de vida de las personas –como es el caso del VIH. En este sentido, los resultados arrojados
por este estudio dejan claramente un panorama para futuros estudios en profundidad,
especialmente desde el impacto en la salud mental de las personas que viven con el virus
y sus familias; pues si bien esta temática se ha abordado por otros autores, es usual que se
haga solo desde la perspectiva del paciente, sin incluir su núcleo familiar, que tal y como lo
reflejó en la investigación presentada, juegan un rol clave en el proceso salud – enfermedad
de las personas que viven con la condición seropositiva.
PALAVRAS-CHAVE
Estigma social, servicios de salud, sistema de salud, Teoría Fundamentada, VIH.

CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA PARA COMPREENSÃO
DAS CARGAS DE TRABALHO DE GESTORES EM SAÚDE
Thayse Aparecida Palhano de Melo (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Denise
Elvira Pires de Pires (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade
(Universidade do Estado de Santa Catarina e Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC,
Brasil), Jacks Soratto (Universidade do Extremo Sul Catarinense , Morro da Fumaça, SC, Brasil)

ID: 1722

INTRODUÇÃO
A pesquisa qualitativa é considerada uma abordagem metodológica que contribui
para estudos que contemplam aspectos da realidade social, dados que não podem ser
quantificados. Neste tipo de abordagem, os verbos mais representativos são o compreender e
o interpretar, os quais se estruturam, epistemológicamente, em um conjunto de substantivos:
experiência, vivência, sentido comum, ação social, significado e intencionalidade. No
contexto nacional e internacional, os estudos envolvendo a abordagem qualitativa no
campo das ciências da saúde têm aumentado significativamente nos últimos anos. Todavia,
apesar desse crescimento, a pesquisa qualitativa tem diversos desafios para sua difusão,
sobretudo no que tange à publicação em periódicos com alto valor de impacto, destes
muitos favorecem estudos quantitativos, corroborando assim para a produtividade e ensino
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de pesquisas quantitativas, além da análise crítica sobre a produtividade por meio deste
critério de avaliação na área de pesquisas em saúde. Neste sentido, é mister a promoção de
eventos (congressos, seminários, simpósios, dentre outros) para o fortalecimento do debate
sobre pesquisas qualitativas e disseminação de estudos desta abordagem.
OBJETIVOS
Para poder exemplificar a aplicação desta abordagem, o presente trabalho tem como
objetivo apresentar como este método auxilia na compreensão das Cargas de Trabalho (CT)
de gestores de Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atuam com a Estratégia Saúde da
Família de uma realidade brasileira, a partir da Análise de Conteúdo Temática.
MÉTODO
A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa do tipo exploratório-descritiva, uma vez que
teve o intuito de explorar e descrever os fenômenos relatados pelos gestores de UBS. Foi
utilizada a triangulação para a coleta e análise de dados, com uso de instrumentos que auxiliasse
com as observações (com um tempo total de 25 horas), com as entrevistas (que totalizou
aproximadamente 16 horas, tendo a média de 1 hora e meia com cada participante) e com a
análise documental. Neste trabalho apontaremos a análise das entrevistas. Participaram do
estudo 11 gestores de 10 diferentes Unidades Básicas de Saúde da cidade do Rio de Janeiro
no ano de 2014. A análise de dados foi realizada à luz dos referenciais teóricos orientada
pela Análise de Conteúdo Temática com o auxílio do software Atlas.ti 7.0 (Qualitative Data
Analysis). O processo de Análise de Conteúdo Temática consiste em três etapas cronológicas:
a sistematização das ideias iniciais, a pré-análise; a exploração do material que consiste
em codificar, decompor ou enumerar de acordo com regras anteriormente formuladas e;
por último, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. O tratamento do
material, na Análise de Conteúdo Temática, consiste na codificação, na transformação dos
dados brutos, por meio do recorte, agregação e enumeração, em dados que representem o
conteúdo ou expressão. A codificação utilizada na linguagem do software Atlas.ti é atribuída
como codes e as unidades de significado (trechos) como quotations. A categorização é o
modo de classificar diversos elementos e de reagrupar com os critérios pré-definidos, sendo
seu critério semântico, ou seja, o agrupamento ocorre com temas possuidores do mesmo
significado. O processo de categorização no Atlas.ti inicia com a codificação, podendo
associar codes em families (famílias). Na análise de conteúdo, a categorização constitui-se
no isolamento dos elementos (inventário) e na divisão dos elementos em busca de organizar
as mensagens (classificação), sendo que esta deve proporcionar não só um sistema de
categorias que representem os dados brutos, mas que traga à tona também os dados
invisíveis. Os aspectos éticos seguiram a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, tendo parecer aprovado sob o nº 638.904.

VOLTAR AO ÍNDICE

988 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

RESULTADOS
A partir da análise dos discursos dos participantes, foi possível criar algumas famílias
temáticas (temas centrais) a partir da agregação dos códigos (codes/características
associadas aos temas centrais) de acordo com o seu número de frequência (n). Neste trabalho,
apresentaremos duas famílias relacionadas ao manuscrito proposto. A primeira família “O
trabalho dos gestores de UBS” foi criada a partir dos códigos: Atendimento às demandas
externas à UBS (14), Atendimento de demandas não planejadas (13), Avaliar e monitorar os
dados da UBS (12), Participação de reuniões (11), Fazer e executar o planejamento (8), Verificar
o funcionamento UBS (8), Atender às demandas dos profissionais, dos usuários e externas
à UBS (7), Realizar atividades administrativas (5), Fazer a UBS ofertar acesso à população
(3), Utilização de Instrumentos de apoio (3), Mediação de conflitos (3), Ser polivante (3), Ser
gerenciador das ações da UBS (2), Ser o líder da UBS (2), Ser um apoio institucional (2), Realizar
atendimento direto ao usuário (1). A segunda família denominada de “Tipos de cargas de
trabalho” foram agregadas as categorias: CT- psíquicas (25), CT- físicas (11), CT- fisiológicas
(9), CT- biológicas (7), CT- mecânicas (4), CT- químicas (3). A partir da análise dos trechos,
das categorias classificadas e das famílias criadas foi possível induzir e interpretar os dados
e realizar um manuscrito intitulado “Cargas de trabalho presentes no trabalho de gestores
da Estratégia Saúde da Família”. Em suma, este manuscrito demonstrou que o trabalho
de gestor, neste modelo, envolve o atendimento cotidiano de múltiplas demandas, tanto
externas quanto internas à UBS, o que tem dificultado o planejamento e a organização do
seu trabalho implicando em aumento das cargas de trabalho, especialmente as psíquicas.
Apesar do predomínio destas, as cargas físicas, fisiológicas, biológicas, mecânicas e químicas
também foram identificadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação qualitativa por meio da Análise de Conteúdo Temática possibilitou explorar
a compreensão dos aspectos das cargas de trabalho dos gestores a partir do discurso de
quem o vivencia. Este tipo de abordagem possibilitou concluir os aspectos das cargas de
trabalho relacionados com características intrínsecas do trabalho de gestão em saúde, em
especial a complexidade e os múltiplos desafios que integram a proposta da Estratégia
Saúde da Família. E ainda, que apesar da forte influência dos fatores estruturais nas cargas
de trabalho, cada gestor possui um modo singular de executar o seu trabalho e de utilizar as
ferramentas existentes.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Trabalhador; Condições de Trabalho; Gestor de Saúde; Administração de Serviços
de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família.
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CUIDADO CON CALIDAD DESDE LA PERCEPCION DEL PACIENTE
EN SERVICIOS ONCOLÓGICOS AMBULATORIOS
Herlin Yeidy Vallejo (Universidad Pontificia Bolivariana, Colômbia), Jhon Henry Osorio (Universidad Pontificia
Bolivariana, Colômbia)

ID: 1495

INTRODUÇÃO
Hablar de calidad en el contexto sanitario, puede decirse que ha ganado mayor interés durante
los últimos 40 años. (1) El concepto más aceptado es el de Avedis Donabedian definiéndola
como “el tipo de atención que maximiza el bienestar del paciente, después de tener en
cuenta el balance de pérdidas y ganancias esperadas, contemplando el proceso de atención
en todas sus partes”. (2) La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha definido la
calidad de la asistencia sanitaria como “asegurar que cada paciente reciba el conjunto de
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria
óptima…”. (3) Por otra parte, el grado de satisfacción de los usuarios se ha convertido en un
importante indicador de la calidad. (4) La satisfacción del paciente con la atención sanitaria
es el resultado final de un proceso complejo, multidimensional que implica una serie de
factores (5-6), aunque la calidad se ha inclinado más por evaluar la cobertura, los recursos,
la oferta y la infraestructura; dejando de lado aspectos como las necesidades, percepciones,
significados y experiencias de los usuarios. (7) Estudios de calidad que contemplan la
atención centrada en el paciente, muestran que para lograr dicha atención se debe brindar
un cuidado integral (8). Otro estudio indicó que existen características fundamentales para
la atención centrada en el paciente; como son las relaciones personales y las cualidades del
personal. (9) Así mismo, ambos estudios ponen de manifiesto que el personal de enfermería,
es uno de los actores más influyentes en el proceso de atención (8-9). La satisfacción del
paciente con la atención enfermera se considera un importante indicador de resultado de
la calidad, especialmente en servicios de hospitalización (10-11). Aunque hasta ahora son
pocas las herramientas para medir la calidad de los cuidados en la práctica, especialmente
en escenarios especializados de desempeño (12). Áreas como el cuidado crítico (4-13), la
oncología intrahospitalaria (14-15) y servicios de hospitalización en general (16-17) han
tenido estudios sobre la medición de la calidad del cuidado partiendo desde la percepción
del paciente; la mayoría de ellos cuantitativos. Sin embargo, en el contexto ambulatorio
oncológico se concluye que aún hay poca evidencia desde el punto de vista de atención en
servicios ambulatorios (18). Lo anterior, da cuenta de la necesidad de ahondar en la realidad
del paciente oncológico con respecto a su percepción sobre la calidad del cuidado en estos
ambientes.
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OBJETIVOS
Comprender la percepción que tienen los usuarios frente al cuidado con calidad del
profesional de enfermería en los servicios oncológicos ambulatorios.
MÉTODO
Estudio cualitativo de tipo exploratorio en personas mayores de 18 años con diagnóstico de
cáncer y con mínimo tres meses de tratamiento de quimioterapia ambulatoria con intención
curativa. El total de participantes de este estudio fue determinado por la saturación teórica.
La selección de los participantes fue por muestreo de conveniencia. La técnica de recolección
de la información fue la entrevista no estructurada con un guion de temáticas orientadoras.
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad por los investigadores. Se
realizó un estudio preliminar con el fin de valorar las temáticas orientadoras. El análisis de
la información se hizo bajo la técnica de análisis de contenido cumpliendo las tres etapas
de pre-análisis, la exploración del material y el tratamiento de los resultados. Este proyecto
tuvo un riesgo mínimo y fue aprobado por los comités de ética de la Escuela de Ciencias de
la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto de Cancerología.
RESULTADOS
Emergieron tres categorías denominadas: cuidado centrado en la persona, atención
inapropiada y cuidado con amor. El cuidado centrado en la persona se comprendió como
aquella práctica enfermera en la que la persona que recibe quimioterapia es central y se
manifiesta por la preocupación que evidencia la enfermera de todas las necesidades
derivadas no solo de la enfermedad, sino también del tratamiento; adicionalmente, los
participantes expresaron en esta categoría que la atención brindada por el enfermero no
es básica, entendiendo este término como que el personal brinda una atención más allá
de las expectativas de las personas. Esto posteriormente genera un hálito de confianza y
de autorrealización en los pacientes. La categoría atención inapropiada emerge como una
categoría contraria a lo que debe ser el cuidado con calidad, ya que para que los participantes
lleguen a percibir un cuidado con amor y un cuidado centrado en la persona, debe primero
comparar el cuidado recibido depositado por otros profesionales en otras instituciones de
salud y bajo otras experiencias del proceso salud enfermedad. Esta categoría se manifiesta
en actitudes como la falta de interés y la falta de compromiso y en comportamientos como
el maltrato y la ausencia de afecto. Finalmente, la categoría cuidado con amor es para los
participantes el culmen del cuidado con calidad; ya que se percibe que esta permeado por
el amor como principal eje articulador de la interacción entre la enfermera y el paciente,
pudiéndose manifestar en situaciones como el respeto, el trato amoroso y realización de
procedimientos bajo una técnica diáfana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
El cuidado con calidad es desde la percepción de los usuarios una experiencia permeada por
el amor, donde ellos se convierten en el centro de atención de los profesionales y les permite
diferenciar lo que se les brinda de otras experiencias no tan satisfactorias recibidas en otros
escenarios y momentos de atención.
PALAVRAS-CHAVE
Servicio de oncología en hospital, gestión de la calidad, atención de enfermeira

EL CUIDADO DE LAS HERIDAS, VISIÓN DESDE LOS PATRONES DE
CONOCIMIENTO
Mery Luz Valderrama Sanabria (Universidad de los Llanos, Colômbia), Luz Marina Clavijo Alvarez (Universidad de
los Llanos, Colômbia)

ID: 1535

INTRODUÇÃO
Los patrones de conocimiento, hacen posible el análisis de percepciones de cuidado y
permiten de una manera innovadora el análisis del conocimiento de enfermería (1). Los
patrones permiten dar signiﬁcado al tipo de conocimiento aplicado a la disciplina de
enfermería; se construyen y alimentan en la experiencia única de cuidado de enfermería
de cada persona con el sujeto de cuidado y se fundamenta en las formas de ejercicio de la
enfermería y la acumulación de los conocimientos empíricos, éticos, estéticos y personales,
aportando elementos fundamentales en la enseñanza de la enfermería (2,3). Estos saberes
pueden ser utilizados en diferentes contextos de actuación profesional, cada patrón es
esencial y depende de los demás para formar el todo de la práctica profesional. La adopción
de prácticas y protocolos clínicos basados en la evidencia, son de utilidad en el cuidado
y recuperación del paciente con heridas. El profesional de enfermería está en capacidad
de actualizarse en los avances tecnológicos, conocerlos en profundidad a través de la
formación, con el fin de realizar su práctica lo mejor posible. El uso del pensamiento crítico
en enfermería es indispensable para llevar a cabo un abordaje idóneo del tratamiento de las
heridas, haciendo uso de la evidencia existente (4).
OBJETIVOS
Analizar la experiencia de los estudiantes de enfermería enmarcada dentro de los patrones
de conocimiento aplicados al cuidado de la persona con heridas.
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MÉTODO
Investigación cualitativa de carácter fenomenológico interpretativo, en donde se exploraron
y analizaron las narrativas de estudiantes de enfermería de VII Semestre que vivenciaron
el cuidado de la persona con heridas a través de los patrones de conocimiento. El tipo de
muestreo se realizó por Pertinencia, Adecuación, Conveniencia, Oportunidad y Disponibilidad
(5). Para la recolección y análisis de la información, se utilizaron entrevistas a profundidad,
observación participante, notas de campo. El análisis fue un proceso cíclico, flexible,
dinámico y creativo, pero a la vez sistemático. Comenzó a partir de la transcripción textual
de las primeras entrevistas y observaciones, se procedió a denominar conceptos y definir
categorías, mediante el método comparativo constante. Con el propósito de darle validez a
la investigación, se tuvo en cuenta los aspectos relacionados con el rigor durante el diseño
y la implementación del estudio, para asegurar la calidad científica; tales aspectos fueron la
credibilidad, transferibilidad, dependencia o consistencia, confirmabilidad y triangulación.
RESULTADOS
En la línea de profundización denominada; Cuidado a la persona con heridas, los estudiantes
de enfermería lograron adquirir las competencias básicas para el cuidado de las heridas, con
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad en la atención de los pacientes que las
padecen. La labor de los estudiantes durante el desarrollo del curso estuvo enmarcada tanto
en la prevención como el tratamiento de estas lesiones. Desde el punto de vista asistencial,
actuaron como planificadores y prestadores de los cuidados locales y generales precisos
para el abordaje integral de las heridas, en el campo de la gestión, tuvieron la sensibilidad
suficiente y la capacidad decisoria para poder contar con las iniciativas, productos, tecnología,
novedades e inversiones necesarias para abordar el problema. Los estudiantes en compañía
de un profesor realizaron el cuidado de las heridas más complejas iniciando el proceso
desde que el paciente se encontraba hospitalizado, luego al ser dado de alta le brindaron
educación entrenamiento y suministraron las indicaciones al cuidador para continuar con
las curaciones. Los estudiantes realizaron el seguimiento domiciliario desplazándose con el
docente para dar continuidad al proceso. En cada visita se instruía al paciente y su cuidador
sobre el manejo de la herida, dando recomendaciones como el cambio de los apósitos
para obtener la recuperación de las lesiones en su piel. En todo este proceso se lograron
identificar los patrones de conocimiento empírico, personal, estético, emancipatorio, ético
y sociopolítico. Los futuros profesionales de enfermería comprendieron la importancia
de brindar el cuidado integral a través de los patrones de conocimiento; entendiendo las
necesidades particulares de la persona con heridas y fomentando el autocuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El ejercicio de la investigación es imprescindible para el desarrollo de la disciplina de
enfermería, logrando dar sentido a las prácticas formativas, producto de la reflexión
de lo que significa el quehacer del profesional de enfermería. Por tanto, es importante
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fortalecer la investigación, con el fin de generar espacios de discusión y construcción del
conocimiento, de lo contrario, estaremos perdiendo el status que se ha logrado a través de
generar el posicionamiento de la disciplina y no someterla a una profesión de baja categoría
en el imaginario de ser parte de una simple labor médica sin la independencia de tomar
decisiones frente a los actos de cuidado.
REFERÊNCIAS
1. Abril-Higuero M. 2013. Percepcion y experiencia enfermera sobre la atención de la
dimensión espiritual de los pacientes en la práctica clínica. Revista Universitat internacional
de Catalunya, 3-225.
2. Arias-Valencia MM, Gaviria-Noreña DL. 2014. La investigación cualitativa: un acto creativo
por la enfermería. Revista avances en enfermería, 32(2):280-291.
3. Briñez K. 2009. Narrativa de enfermería: visión y patrones de conocimiento en una
entrevista en el hogar. Revista colombiana de enfermería, 9:142-148.
4. Campos-Pavan P, Barbosa-Merighi, M.A, Fernandes G. 2011 El estudio de la fenomenología
como una vía de acceso a la mejora de los cuidados de enfermería. Cultura de los cuidados.
29, 9-15.)
5. Carrillo-Algarra AJ, Garcia-Serrano L, Cardenas-Orjuela CM, Diaz-Sanchez IR, YabrudyWilchez N. 2013.La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. Revista electrónica
trimestral de enfermería global, 32:346-361.
PALAVRAS-CHAVE
Patrones de conocimiento, cuidado de las heridas, enfermeira

ELEMENTOS DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO EM PROCESSO
ETICO-DISCIPLINAR POR ERRO EM ENFERMAGEM
Ana Sued Lopes de Alencar Silva (FESF - SUS/ FIOCRUZ, Camaçari, BA, Brasil), Handerson Silva Santos
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 2000

INTRODUÇÃO
O erro é um termo genérico utilizado para abranger as ocasiões em que uma sequência de
atividades mentais ou físicas é planejada e que não conseguem atingir o resultado desejado
e quando este fracasso não pode ser atribuído à intervenção do acaso. Os erros podem surgir
por duas razões, sendo estas as falhas ativas e as condições latentes. As falhas ativas tratamse de atos inseguros cometidos por quem está na ponta dos chamados sistemas complexos,
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e as condições latentes são as evitáveis dentro do sistema¹. Entre condições sistêmicas que
contribuem para a ocorrência do erro, temos o subdimensionamento de pessoal, falta de
recursos físicos, cansaço, estresse, dentre outras condições². Estas condições podem se traduzir
como os elementos da precarização do trabalho aqui estudados.
A precarização do trabalho é uma das características da gestão do trabalho decorrente da atual
dinâmica do capital que atinge o campo de trabalho na saúde, resultando em baixa qualidade
dos serviços prestados e de qualidade de vida dos próprios trabalhadores, além de colocar
em risco a população atendida³ ao expor o trabalhador ao erro. Entre as várias consequências
que um erro pode levar, têm-se a instauração de processo ético-disciplinar, este apura e aplica
penalidades em razão de uma ação, omissão ou conivência que implique em desobediência
ou descumprimento das disposições que estão previstas no Código de Ética dos profissionais
de Enfermagem (CEPE)4.
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo caracterizar os elementos da precarização do trabalho em
enfermagem registrados em processos ético-disciplinares
MÉTODO
Trata-se de um estudo documental exploratório, qualitativo, longitudinal e retrospectivo que
busca caracterizar elementos de precarização do trabalho dos profissionais de enfermagem,
presentes em processos ético-disciplinares, com erro confirmado, datados entre os anos de
1995 a 2015, arquivados no Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia - COREN/BA.
Inspirados nas tipologias da precarização do trabalho elaboradas por Druck e Franco (2009), foram
selecionadas três tipologias de precarização cujos elementos para caracterizá-las fazem parte das
informações que compõem as peças dos processos éticos disciplinares e as mesmas já indicam
a presença da precarização das condições de trabalho, sendo estas tipologias: Intensificação do
trabalho, vulnerabilidade das formas de inserção e insegurança e saúde no trabalho.
RESULTADOS
Foram selecionados 21 processos éticos com erro confirmado, destes 4 processos encontravamse incompletos, portanto, encerrados antes do julgamento por insuficiência de informações.
Sendo assim, foram analisados 17 processos ético-disciplinares. O erro desencadeador dos 17
processos foi o de medicação, sendo que este erro de medicação pode ser decorrente de uma
ação incorreta, erro de via, troca de paciente, troca de medicação e dose incorreta. A ação
incorreta foi o objeto de denúncia que se destaca nos processos ético-disciplinares analisados,
contabilizando 35% das denúncias, seguido por erro de via com 29% das denúncias. As
ocorrências que caracterizam a precarização do trabalho em enfermagem (40 ocorrências)
foram agrupados em 3 categorias, sendo estas: insegurança e saúde no trabalho (21 ocorrências
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– frequência de 52,5% nos processos), intensificação do trabalho (16 ocorrências – frequência
de 40%), e a categoria vulnerabilidade das formas de inserção, com 3 ocorrências, tendo uma
frequência de 7,5% nos processos ético-disciplinares. Em 70,25% dos processos, os desfechos
encontrados adotam uma abordagem punitiva e individual frente ao erro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trata-se de um estudo inédito por revelar que os elementos da precarização do trabalho
identificados nos depoimentos existentes nos processos ético-disciplinares exercem
influência no acontecimento do erro, isto é evidente pelas características descritas dos
elementos da precarização no processo de trabalho destas trabalhadoras. Revela ainda a
submissão das trabalhadoras a uma política de precarização e exploração imposta pelo
capitalismo vigente, caracterizada por condições de trabalho precárias e desrespeitosas,
que oportunizam a ocorrência de erros.
As organizações precisam adotar uma conduta de transparência em relação aos erros, criando
políticas que estimulem a notificação dos erros pelos profissionais, o que poderá auxiliar
no processo de tomada de decisão, partindo sempre do pressuposto de uma abordagem
sistêmica frente ao problema, com uma cultura educacional e de aperfeiçoamento, através
da educação permanente em saúde.
Tais ações são importantes para prevenção de erros e danos no cuidado prestado pelas
trabalhadoras. Em todos os processos estudados, foram detectados, minimamente, uma
das tipologias da precarização acima relatadas, que interferem negativamente no trabalho
em enfermagem, colaborando para a ocorrência do erro e, consequentemente, para uma
assistência insegura.
Entre as tipologias da precarização condicionantes para a ocorrência do erro, a intensificação
do trabalho, caracterizada principalmente pelo subdimensionamento de pessoal, aparece
em todos os processos ético-disciplinares. Estes achados servem para desmistificar que o erro
é originado somente no ato isolado da trabalhadora. A pesquisa aponta que os elementos
da precarização do trabalho encontrados nos depoimentos existentes nos processos éticos
exercem influência para a ocorrência do erro, isto é evidente pelas características descritas
dos elementos da precarização no processo de trabalho destas trabalhadoras. É preciso
repensar a cultura de culpar pessoas, que coloca o erro como um ato individualizado.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho em Enfermagem; Precarização; Erro
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ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL:
INTERLOCUÇÃO COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Alexandra Ferreira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina Andrade
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andriela Backes Ruoff (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Viviana Mariá Draeger (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Talita Piccoli Sevegnani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Susana Cararo Confortin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1927

INTRODUÇÃO
A redução da taxa de mortalidade infantil é uma das prioridades mundiais incluída nos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que visa acabar com as mortes consideradas
evitáveis, ou seja, aquelas que não ocorreriam se a criança e/ou a gestante possuísse acesso
aos serviços de saúde e assistência eficaz em tempo hábil. Nesse sentido, os Comitês de
Prevenção do Óbito Materno Infantil e Fetal estabelecem-se como importantes estratégias de
gestão para a redução da mortalidade infantil. Constituídos por equipes multiprofissionais,
cumprem a incumbência nacional de realizar a vigilância epidemiológica e monitoramento
da mortalidade infantil e materna. Em Florianópolis, o Comitê Floripa pela Vida atua na
classificação dos óbitos a partir da investigação dos principais aspectos que contribuíram
para esse desfecho. Após a análise dos óbitos, são encaminhadas recomendações aos
serviços de saúde por meio dos seus representantes que integram a equipe do Comitê.
Esse processo é denominado interlocução e, no caso da atenção primária à saúde de
Florianópolis, a gestão é organizada em distritos e subordinada à Secretaria Municipal de
Saúde, a qual oferece o suporte aos centros de saúde de acordo com as áreas territoriais.
São os profissionais destes distritos que participam do Comitê, representando a atenção
primária à saúde. Assim, a responsabilidade de realizar a interlocução dos casos à atenção
primária é dos representantes distritais, sendo este papel fundamental para que a atenção
básica planeje ações para prevenção dos óbitos, visto que, em 2016, a causa evitável mais
recorrente foi em relação ao pré-natal, equivalendo a 60,6% dos óbitos evitáveis.
OBJETIVOS
Evidenciar a interlocução entre o Comitê Floripa pela Vida e um Distrito Sanitário de
Florianópolis, Santa Catarina.
MÉTODO
Estudo de caso único do tipo caso crítico, de abordagem qualitativa, explanatória e descritiva.
No presente estudo, o contexto foi a Gestão Municipal da Saúde da Criança e o caso foi o único
Distrito Sanitário de Florianópolis a realizar, de maneira precisa e sistemática, o processo de
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vigilância do óbito, salientando a interlocução com a atenção primária a saúde, objetivo desta
pesquisa. A coleta dos dados efetivou-se por quatro fontes de evidências, sendo elas: pesquisa
documental, observação direta participante, observação direta não participante e entrevista
focada. Na pesquisa documental foram utilizadas as atas das reuniões do Comitê Floripa
pela Vida dos anos de 2014 a 2016, totalizando 36 atas. A observação direta não participante
aconteceu nos anos de 2015 e 2016, por meio da experiência de extensão universitária. Por
sua vez, a observação não participante ocorreu em duas reuniões do Comitê Floripa pela Vida,
nos meses de setembro e dezembro de 2016. A entrevista focada compreendeu perguntas
abertas e direcionadas, sendo realizada com representante do Distrito Sanitário em questão
no Comitê Floripa pela Vida. Como estratégia analítica utilizou-se as proposições teóricas e o
desenvolvimento da descrição do caso. A técnica analítica foi a construção da explanação.
RESULTADOS
As recomendações elaboradas pelo Comitê são encaminhadas ao local que realizou
o atendimento da mulher e da criança, processo este chamado de interlocução. Esta
devolutiva é realizada, na atenção primária à saúde, nos centros de saúde de referência da
moradia materna, sendo realizada pelos representantes dos Distritos Sanitários no Comitê.
A interlocução se realiza em reunião geral dos centros de saúde, envolvendo toda a equipe
e favorecendo a educação permanente dos profissionais, mesmo os não envolvidos no caso,
trabalhando, desta forma, a prevenção. Quanto à forma de interlocução, as representantes
expõem o caso focando nas situações levantadas e nas recomendações, concluindo com a
avaliação de evitabilidade proposta pelo Comitê. Findada a apresentação, a equipe discute os
principais pontos e se posiciona frente às situações levantadas e recomendações elaboradas
pelo Comitê, possuindo liberdade para contribuir com os casos em apreciação. Esta atividade
de interlocução é avaliada pelos próprios profissionais da rede e tem obtido resultados
favoráveis. As equipes recebem de forma positiva a interlocução, relatando a importância
da discussão do caso e da revisão de condutas e processos de trabalho para a melhoria da
assistência. Ainda, o Distrito Sanitário realiza um trabalho com as equipes de saúde para
evitar a culpabilização dos profissionais envolvidos, e sim a relevância das interlocuções
para a minimização das fragilidades e dos erros encontrados, enfatizando que as ações têm
por objetivo final a redução da mortalidade infantil evitável. Cuidados éticos são tomados
para evitar constrangimentos. Quando a situação é relacionada a um profissional ou a uma
equipe específica, a conversa é realizada de modo individual, respeitando a integridade do
sujeito. Há, ainda, um cuidado especial com o tempo, para que o caso não se distancie da
memória da equipe envolvida, possibilitando a obtenção de mais detalhes por meio dos
profissionais que realizaram o atendimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstram a atividade de interlocução entre o Comitê de Prevenção do
Óbito Materno, Infantil e Fetal junto a atenção primária à saúde, atividade diferenciada para
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a Gestão de Saúde da Criança, permitindo a avaliação e revisão do processo de trabalho e,
ainda, maior atenção e reflexão a respeito da assistência prestada à gestante e à criança.
Possibilitando a educação continuada, a interlocução se faz valorosa ferramenta na
prevenção da mortalidade infantil e fetal.
PALAVRAS-CHAVE
Gestão em Saúde; Mortalidade Infantil; Mortalidade Fetal; Estudo de Caso.

ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE
BUCAL COLETIVA
Toni Adriano Martins (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fabrícia
Conceição de Carvalho (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Christie Anne
Ferreira de Jesus Braun (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Cristiano
Inácio Martins (FHEMIG, Chalé, MG, Brasil)

ID: 1400

INTRODUÇÃO
O Glossário Temático Economia da Saúde registra que a acessibilidade aos serviços de saúde
se relaciona ao estado econômico ou localização geográfica, status legal ou educacional
e organizativo que uma população possui para assistência em uma instituição de saúde.
Com ênfase às dimensões geográficas de nosso país e aumento da demanda populacional,
percebe-se uma defasagem da produção de serviços de saúde bucal, uma vez que políticas
públicas no país focalizam prevenção e tratamento somente no período escolar até a
adolescência, sendo que a odontologia curativa, por seu caráter privado individualista e de
alto custo, tornou-se inacessível a uma significativa parcela da população brasileira. Portanto,
o cuidado em saúde bucal passou a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que
se associe aos usuários e participe da gestão dos serviços para dar resposta às demandas e
ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal
por meio de medidas de caráter coletivo e com vínculo territorial. Entendendo que intervir
nestas demandas reprimidas pressupõe que o setor público de saúde tem o papel principal
no planejamento e execução das práticas em saúde, visando uma melhor condução do
processo de consolidação do Sistema Único de Saúde na esfera local, o presente estudo
tem como cenário o serviço de saúde bucal no município de Divino-MG que atualmente
possui uma população de 20.074 habitantes e quadro equipes de saúde bucal vinculadas as
Equipes de Saúde da Família ESF.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 999

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

OBJETIVOS
Propor estratégias para implantação de novas práticas em saúde bucal visando uma melhor
condução do processo de consolidação do serviço a partir da identificação de fragilidades
e inconsistências, tendo a unidade odontológica móvel como meio de fortalecimento e
promoção da acessibilidade.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa constituído de duas
etapas distintas: 1 - realização de um diagnóstico de necessidades em saúde bucal, por meio
da aplicação de um questionário estruturado. Os sujeitos da pesquisa foram 80 usuários
cadastrados na unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) da área rural do município
de Divino-MG que receberam tratamento odontológico nas unidades públicas de saúde
no município. Como estratégia para a coleta dos dados foi empregado um questionário,
contendo os dados de identificação e as perguntas discursivas referentes ao tema proposto.
Os dados foram categorizados (05 categorias) e organizados para identificar prioridades no
serviço e perspectivas dos usuários. Em seguida, foram analisados para levantamento de
propostas de ações estratégicas em saúde bucal. Este trabalho foi desenvolvido observando
as determinações contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe
sobre pesquisas envolvendo seres humanos principalmente as medidas que garantam a
liberdade de participação, a integridade do participante da pesquisa e a preservação dos
dados que possam identificá-lo, garantindo, assim, privacidade, sigilo e confidencialidade
os quais serão mediado por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Considerando ainda, a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de
Saúde de Divino-MG. A análise dos dados se dará à luz da Teoria das Representações Sociais.
RESULTADOS
A pesquisa encontra-se na fase de análise de dados os quais sinalizam para um maior
aprofundamento e discussão dos resultados obtidos. Todavia, alguns dados são passiveis
de apresentação e interpretação como a formação de cinco (05) categorias iniciais dentre
as quais: Renda familiar 60% dos usuários possuem renda de ate dois salários mínimos;
Necessidade de novas tecnologias houve 82% de conformidade entre os entrevistados no
que tange a necessidade de implementação de novas tecnologias leves-duras no cuidado em
saúde bucal; A categoria acessibilidade demonstrou um índice considerável de dificuldades
ao obter tratamento odontológico referido por 70% dos usuários; A categoria benefícios da
implantação de uma unidade odontológica móvel teve 95% dos usuários referindo que uma
unidade odontológica móvel promoveria diminuição das filas de espera no atendimento e
também menor deslocamento; 80% dos entrevistados avaliam como positivo o tratamento
dispensado por profissionais de saúde bucal ligado a Estratégia Saúde da Família (ESF).
Outras categorias, bem como, uma interpretação mais intrínseca dos dados serão obtidos a
partir da análise a luz dos referenciais teóricos a serem consultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para permitir acessibilidade dos usuários ao sistema de saúde bucal, a Unidade Odontológica
Móvel é elencada como uma ação estratégica por percorrer áreas rurais do município. Assim, o
usuário terá o atendimento próximo ao seu local de residência o que contribuirá para redução
das taxas de abandono ao tratamento, fortalecimento do vinculo com a equipe de saúde
bucal, efetividade das ações de atenção à saúde bucal e menor custo para a saúde pública
deste município. Este estudo contribuirá para o diagnostico situacional e levantamento de
iniciativas que visem acessibilidade, economia institucional para reestruturação de serviço e
incorporação de novas práticas nos processos de trabalho. É imprescindível a necessidade de
novas tecnologias no trabalho em saúde que direcionam para uma saúde pública resolutiva
e de baixo custo.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde bucal, saúde coletiva, unidade odontológica móvel.

GERÊNCIA DE RISCO HOSPITALAR E A VIGILÂNCIA POSCOMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE: ESTUDO DE
CASOS MÚLTIPLOS
Márcia Daniele Schmitt (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina de
Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1298

INTRODUÇÃO
A Rede Sentinela é uma estratégia do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária constituída
por uma rede de hospitais, configurada em todo o território brasileiro. Funciona como
observatório no âmbito dos serviços para o gerenciamento de riscos à saúde, em atuação
conjunta entre gestores, com o objetivo de obter informações qualificadas dos produtos
utilizados na assistência à saúde após sua comercialização. Os hospitais credenciados à Rede
Sentinela realizam notificações de eventos adversos e queixas técnicas, nos três principais
campos de atuação: tecnovigilância, hemovigilância e farmacovigilância. Os hospitais
assumem o compromisso de implantar, em sua estrutura, uma gerência de risco e designar
um profissional para atuar como gerente de risco e coordenar as ações desse âmbito,
tornando-se um elo entre o hospital e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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OBJETIVOS
Evidenciar como se desenvolvem as ações da gerência de risco hospitalar na vigilância
sanitária pós-comercialização de produtos para a saúde.
MÉTODO
Estudo de casos múltiplos, com abordagem qualitativa. Os participantes do estudo foram
quatro instituições hospitalares públicas, integrantes da Rede Sentinela em Florianópolis,
Santa Catarina, correspondendo cada uma a um caso. Os casos corresponderam a um hospital
universitário federal e três hospitais de referência estadual. Em cada instituição, os informanteschave foram os gerentes de risco, que coordenam os setores de gerência de risco e outros
profissionais que atuam juntamente com o gerente na vigilância sanitária pós-comercialização,
totalizando 11 profissionais. Os dados foram coletados no período de fevereiro a junho de
2017, por meio de entrevista semiestruturada, observação direta não participante e pesquisa
documental. A análise dos dados ocorreu por meio da síntese cruzada dos casos e utilizou-se
como ferramenta de apoio o software MaxQDA®plus. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina.
RESULTADOS
Os casos estudados apresentam similaridades e contrastes nas ações desenvolvidas pelas
gerências de risco hospitalar, na vigilância sanitária pós-comercialização. Em todos os casos,
as ações desenvolvidas são articuladas entre si, sendo desencadeadas a partir das notificações
recebidas pelo setor. Entre as ações desenvolvidas pela gerência de risco dos casos A, B e D
estão: receber as notificações, investigar o evento notificado, notificar no sistema NOTIVISA,
buscar solucionar o incidente que ocasionou a notificação e acompanhar o evento notificado
dentro da instituição e pelo sistema NOTIVISA. Todos os casos estudados apresentaram
similaridade nas ações que envolvem a investigação das notificações recebidas pelo setor e nas
mudanças de processos internos ocasionadas pela notificação/investigação. A investigação
ocorre por meio da busca em prontuários e interação com os autores envolvidos no evento
notificado, sendo priorizado os eventos mais graves. Isso resulta em planos de ação, mudanças
de processos internos e criação de barreiras, com o objetivo de evitar a ocorrência de um novo
evento. Ademais, todos os casos estudados realizam capacitações da equipe sobre as áreas
de atuação da gerência de risco. A busca ativa é realizada em prontuários dos pacientes (caso
B e C) ou pessoalmente, com os profissionais nas unidades, questionando-os sobre possíveis
eventos adversos e queixas técnicas ocorridas nos setores (caso D). O caso A não realiza busca
ativa, isso ocorre porque o local onde são realizadas as ações da gerência de risco na instituição,
inviabiliza este processo. Importante destacar que a gerência de risco realiza retorno, ao
notificador, aos setores e/ou profissional envolvido no incidente notificado. O retorno é
realizado por e-mail ou pessoalmente (caso B), por carta (caso D) ou, ainda, por um plano
de ação, com base nas demandas que surgem das notificações, visando à correção de falhas
nos processos de trabalho (caso C). Os casos A, B e D quando identificam queixas técnicas ou
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eventos adversos nos artigos médico-hospitalares e/ou medicamentos, entram em contato
com o fornecedor e comunicam o ocorrido, além de arquivarem as amostras desse artigos ou
medicamentos notificados. O caso D desenvolve uma ação que osdiferencia dos demais casos.
O gerente de risco é responsável por averiguar se os artigos médico-hospitalares possuem
queixas técnicas ou eventos adversos notificados, antes de encaminhá-los para os setores
realizarem o parecer técnico. O caso B também apresenta alguns contrastes. A gerência de
risco desenvolve ações voltadas para a comunicação interna dos riscos, por meio de boletins
informativos em farmacovigilância (realizado em situações pontuais), triagem e repasse dos
alertas técnicos da ANVISA para os setores do hospital e comunicação dos eventos adversos
que causaram danos ao paciente para a direção e para os principais gestores da instituição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
entre as ações desenvolvidas pela gerência de risco, desatacam-se o encaminhamento das
notificações para a ANVISA, via o sistema NOTIVISA. Esta ação é fundamental para que a
agência realize a vigilância sanitária dos produtos utilizados na assistência à saúde, na fase
pós-comercialização. Ademais, a gerência de risco busca soluções para as falhas identificadas,
em que grande parte dos problemas são solucionados pela mudança dos processos internos
e capacitação dos profissionais. Tais ações influenciam e promovem impactos positivos na
segurança e na qualidade do atendimento prestado pelas instituições hospitalares.
PALAVRAS-CHAVE
Gestão em Saúde. Vigilância em Saúde. Vigilância Sanitária. Gestão de Risco.Hospital.

GESTÃO ACADÊMICA UNIVERSITÁRIA: A RECONFIGURAÇÃO
GERENCIAL A PARTIR DA ESCOLHA DOS DIRIGENTES PELA
COMUNIDADE
Deise Ferreira de Souza (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Zenith Rosa Silvino (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Barbara Pompeu
Christovam (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Cristina Lavoyer Escudeiro (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Geilsa Soraia Cavalcanti
Valente (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Miriam Marinho Chrizostimo (UFF, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2670

INTRODUÇÃO
Na década de 1980, um dos anseios a comunidade acadêmica universitária centrava-se no
movimento político para escolha dos gestores das Universidades Federais de Ensino Superior
(IFES) em todos os níveis. Na Universidade Federal Fluminense (UFF), era latente a mobilização
e o processo de luta culmina em 1985 com a consulta para reitor e, posteriormente, como
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efeito cascata, os demais dirigentes tornaram-se elegíveis da mesma forma. A Escola de
Enfermagem (EE) pertencia ao conjunto de unidades acadêmicas do campo da saúde e, no
jogo politico de campanha, envolvendo os três segmentos universitários, foram escolhidas
as primeiras diretoras para o quadriênio 1987-1991. No período que antecede a escolha da
direção por consulta exacerbavam as inquietações quanto à forma gerencial e a tomada de
decisão já que articulações antecediam as reuniões do Colegiado de Unidade, órgão máximo
deliberativo da EE, de forma que o “arranjo” já estaria acertado, antes que as matérias fossem
apreciadas. Diante do novo quadro instituído, a comunidade centrou-se na possibilidade de
efetivar discussões e de ter retorno aos seus anseios, superando as contradições pré-existentes.
OBJETIVOS
Discutir a gestão universitária dos gestores da UFF e da Escola de Enfermagem a partir da
consulta ao seu corpo social.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, que se propôs
a resgatar as tendências gerenciais dos primeiros gestores escolhidos a partir de 1986,
marco do inicio de um processo diferenciado e democrático de nomeação dos diretores das
unidades de ensino da UFF e de outras instâncias. Através da história oral, enquanto técnica
de pesquisa, foi realizada entrevistas semiestruturadas com doze docentes (Apêndice A) e
dois servidores administrativos (Apêndice B) que conviveram diretamente com a direção
da EE neste período e com outros gestores. Como critério de inclusão dos depoentes,
considerou-se os aspectos: ser docente, membro do colegiado de unidade no período ou
ter ocupado cargo de chefia em estreita relação com a direção da Unidade ou ser servidor
técnico-administrativo que atuou junto aos dirigentes e participou do processo de consulta
à comunidade. Foi utilizada a análise temática como método interpretativo de apreciação
de dados qualitativos a luz de conceitos da sociologia de Pierre Bourdieu. A pesquisa
em foco é parte de uma pesquisa mais ampla, intitulada: “Historiografia dos modelos de
gestão dos dirigentes de Enfermagem em diferentes cenários”, submetida à Plataforma
Brasil e aprovada pelo CEP sob o número 771.846 em 08 de agosto de 2014, atendendo
aos preceitos da Resolução CNS/MS 466/12. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) foi oferecido aos sujeitos da pesquisa para conhecimento e qualquer esclarecimento
que se fizesse necessário (Anexo A). Os participantes da pesquisa tiveram garantia da
confidencialidade de sua identidade, sendo utilizados codinomes.
RESULTADOS
O modus operandi gerencial que antecede a escolha dos dirigentes da UFF e da Escola de
Enfermagem era mais rígido, controlador e estabelecia distinções. Esse modelo orientava a
condução das decisões dos dirigentes e dos agentes que coadunavam com esse modelo.
O processo de consulta estabeleceu relações de poder diferenciadas entre dominantes-
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dominados. As ações dos agentes-gestor começam a articular-se a uma nova compreensão
do mundo social e do mundo do trabalho e passam a ser percebidas na prática gerencial.
Tais aspectos reportam à noção de habitus como teoria explicativa do ato de administrar
constituído de saberes adquiridos, ao longo da vida, através de diferentes experiências e trocas
relacionais em distintos espaços sociais e campos do saber. Destaca-se que o diferencial para
gerenciar associou-se à compreensão das funções administrativas, sem a rigidez que vinha
sendo preconizada como modelo à época. A forma de controle austero já não era pertinente
e a gestão de pessoas implicava nas relações e envolvimento dos gestores com os parceiros,
coparticipes do processo gerencial. O poder político do gestor dependeria do seu grau
de influência no espaço universitário e na relação com agentes superiores, face ao caráter
político que estava imbuído nas relações dominantes-dominados nos diferentes níveis de
gestão. Ficou perceptível que, em cada processo de escolha realizado na UFF, os grupos de
apoio ou de resistência se refazem de acordo com demandas e interesses. O processo de
consulta dos gestores suscitou muitas expectativas em todo corpo social acadêmico em
função de ser democrático e da sociedade estar ávida por exercer seus direitos e, embora
se tenha aprendido muito com essa experiência, a operacionalização das propostas não
foram fáceis, pelas perspectivas econômicas e pela forma que os governantes do país
compreendiam o papel das IFES. Mesmo havendo resistências, escolher seus dirigentes foi
significativo e libertador porque o gestor representaria sua comunidade e as determinações
não viriam mais prontas e, da mesma forma, estava aberta a possibilidades de se dirimir
distinções ou privilégios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sentido do coletivo foi alimentado e necessitava-se de parcerias, de alianças, de uma
representação fidedigna dos anseios de todos os agentes, de uma política conciliável de
organizar as relações de poder e de conduzir a UFF e a Escola de Enfermagem. A escolha
dos agentes-gestor foi parte importante do processo democrático, mas era preciso tempo
e amadurecimento dos dirigentes e da própria comunidade para maturar e ter a clareza
das posições que se desejavam tomar. As lutas concorrenciais ficaram mais explicitadas
através das opiniões e posições dos agentes no campo, particularmente com a constituição
do estado democrático. Os agentes se empoderaram de seu papel e da amplitude de suas
articulações. As primeiras gestões eleita foi só o inicio de um processo de lutas e de avanços
que viriam e, nesse caminho, ganhou-se a adesão de muitos agentes que estavam focados
no crescimento e projeção da UFF e da Escola de Enfermagem. Em função do processo
democrático relacionado à escolha dos dirigentes, houve um estado de mudança que
se processou nos padrões da gestão e organização acadêmica no tempo-espaço deste
estudo. A isso se denomina metamorfose, que implica numa nova conformação da gestão
institucional imbricada com a especificidade histórica, política e social das instituições que
compõem a UFF, e gerou novas tensões e desafios.
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PALAVRAS-CHAVE
Gestão universitária; Instituições públicas de ensino; Escola de Enfermagem; Democracia;
Processo de mudança

GESTÃO DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UM
HOSPITAL REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA
Cintia koerich (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alacoque Lorenzini Erdmann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1518

INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico, em especial na alta complexidade, exige que o profissional de
saúde acompanhe a evolução do conhecimento em sua área de atuação. A pesquisa
brasileira tem avançado na área cardiológica, e a enfermagem tem contribuído de forma
efetiva para esse avanço. A compreensão dos enfermeiros de como a problemática das
doenças cardiovasculares se insere no cotidiano da assistência comporta a aplicação de
metodologias da assistência na prevenção destas doenças, assim como no cuidado ao ser
humano acometido por doença cardiovascular, de modo a favorecer a gestão do cuidado
de enfermagem 1.
OBJETIVOS
Compreender o significado atribuído por enfermeiros gestores do cuidado de enfermagem
às práticas da educação permanente em saúde em um hospital referência em cardiologia.
MÉTODO
Estudo qualitativo, o qual utilizou a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD)2 como método
de coleta a análise dos dados. Selecionou-se como cenário do estudo uma instituição
hospitalar pública de saúde referência cardiovascular para o Estado de Santa Catarina.
Foram entrevistados 22 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, os
quais constituíram 3 grupos amostrais. O processo de coleta de dados para a construção da
TFD iniciou por meio de uma questão central e ampla: Como você significa as práticas de
educação permanente como enfermeiro gestor do cuidado de enfermagem atuante em uma
instituição referência cardiovascular? Os dados foram organizados no software NVIVO10.
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RESULTADOS
O fenômeno “Vislumbrando a gestão das práticas de educação permanente na emergência
do cuidado de enfermagem qualificado em cardiologia” é composto por 5 categorias.
Categoria 1 Causa: Identificando necessidades de conhecimento e aperfeiçoamento
profissional em cardiologia a fim de promover a segurança do paciente observa-se
que a segurança do paciente depende do preparo do profissional considerando que
o conhecimento em cardiologia está em constante mudança e diante dos déficits na
formação do profissional de saúde.
Categoria 2 Contexto: Revelando as especificidades do cenário e o apoio incipiente da
instituição referência frente as prática de educação no trabalho destaca-se ser importante
conhecer a instituição como um todo para entender que cada parte da instituição possui
especificidades de cuidado. Foi percebido o apoio incipiente da instituição para as
práticas de educação permanente em saúde considerando que o responsável pelo setor
de educação permanente possui inúmeras atribuições além da coordenação do setor e
este não possui financiamento específico para tais práticas.
Categoria 3 Interveniências: Percebendo potencialidades e fragilidades para gestão
das práticas de educação permanente na instituição percebeu-se o apoio e incentivo
da gerência de enfermagem em relação à participação dos profissionais às práticas de
educação oferecidas dentro e fora da instituição, porém constatou-se a resistência de
alguns líderes em relação a liberação dos profissionais para participação em tais práticas.
Além disso, é essencial o envolvimento dos profissionais de setores chaves na elaboração
das práticas educativas na instituição e o envolvimento da equipe multiprofissional como
também dos usuários no planejamento do cuidado.
Categoria 4 Estratégias: Buscando estratégias para gestão das práticas de educação
permanente diante da adesão incipiente às praticas tradicionais os enfermeiros gerenciam
informações e conhecimentos entre a equipe no próprio cotidiano de trabalho em espaços
informais considerando a pouca adesão às práticas educativas oferecidas na instituição
tidas como tradicionais. Práticas como simulação e treinamento em loco apresentaram
resultados positivos e o núcleo de segurança do paciente foi destacado como principal
gestor de práticas de educação permanente na instituição por coletar a necessidade
da prática por meio das fichas de notificação de efeitos adversos, promover ações para
solucionar os problemas levantados, e mensurar os resultados por meio de indicadores
(as próprias notificações).
Categoria 5 Consequências: Desvelando outras configurações para gestão das práticas de
educação no trabalho a fim de alcançar um cuidado de excelência mostra a necessidade de
buscar permanentemente a qualificação profissional para atingir o cuidado de excelência
porém com novas conformações institucionais a fim de favorecer a gestão das práticas de
educação permanente como maior divulgação e estímulo para participação nas práticas
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de educação oferecidas na instituição, levantamento das necessidades da prática, práticas
no horário e ambiente de trabalho, e a emergência de novos modelos de educação no
trabalho que considere a aprendizagem significativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados revelam que o significado das práticas de educação permanente em saúde na
instituição está relacionado ao preparo da equipe, a segurança do paciente e profissional,
a valorização do trabalho do enfermeiro e ao cuidado qualificado/de excelência. Diante
dos resultados do estudo torna-se evidente a emergência de novos modelos de práticas de
educação no trabalho que envolva os profissionais em uma relação dialógica e de cooperação,
respeitando os enfoques tradicionais, porém considerando que práticas educacionais, como
cursos e palestras, pontuais e isoladas já não correspondem às necessidades dos profissionais
de saúde, dos usuários e da própria instituição.
Espera-se uma lógica para educação no trabalho que esteja orientada para a transformação
dos serviços de saúde e comprometida permanentemente com o desenvolvimento de seus
recursos humanos, considerando que as mudanças necessárias vão além da necessidade
de conhecimentos específicos apontando para mudanças no próprio contexto institucional.
REFERÊNCIAS
1. Stipp MAC. The management of care in cardiovascular nursing. Esc Anna Nery Rev Enferm
[Internet]. 2012[cited 2015 Sep 12];16(1):7-7. Available from: http://www.scielo.br/pdf/ ean/
v16n1/en_v16n1a01.pdf
2. Strauss A, Corbin J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento
de teoria fundamentada. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Gestão em Saúde; Educação Permanente; Serviço Hospitalar de Educação;
Cardiologia.
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GESTÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA A QUALIDADE
DA ATENÇÃO OBSTÉTRICA E NEONATAL NA VISÃO DE
ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Tamiris Scoz Amorim (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1469

INTRODUÇÃO
A atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção ao ciclo gravídicopuerperal apresenta importantes atributos em favor da qualidade da atenção obstétrica
e neonatal. O ciclo gravídico-puerperal é um momento riquíssimo para promover as boas
práticas de atenção à gestação, ao parto, ao nascimento, à puérpera e ao recém-nascido, como
a construção do plano de parto, a garantia do vínculo e da visita da gestante à maternidade
em que vai ocorrer o parto, a promoção do diálogo sobre os direitos da mulher, bem como
sobre a amamentação, os cuidados com o recém-nascido e o cuidado de si1. Uma atenção
qualificada pode melhorar os índices de mortalidade materna e neonatal, atuais desafios de
saúde no Brasil e na América Latina.
OBJETIVOS
Compreender o significado da gestão do cuidado de enfermagem para a qualidade da
atenção obstétrica e neonatal na visão de enfermairas da atenção primária à saúde.
MÉTODO
Este estudo teve como referencial teórico filosófico o Pensamento Complexo de Edgar
Morin. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com o referencial metodológico da Teoria
Fundamentada nos Dados, na versão de Corbin e Strauss2, realizada na Secretaria Municipal
de Saúde de Florianópolis/SC/Brasil, entre os meses de setembro de 2016 a setembro de
2017. O estudo foi conduzido baseado na amostragem teórica. A seleção das perticipantes
foi intencional, e elas estavam lotadas em sete Centros de Saúde diferentes. Foram realizadas
entrevistas em profundidade com 11 enfermeiras, contemplando gestoras e integrantes da
Estratégia Saúde da Família. Também foram realizadas quatro observações participantes. As
etapas de coleta, análise e construção da teoria ocorreram em sequências alternadas. A coleta
de dados foi encerrada com a saturação teórica dos dados. Os dados foram organizados por
meio do software NVIVO10® e analisados em três etapas por meio da codificação aberta,
axial e integração. O modelo paradigmático foi utilizado.
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RESULTADOS
Da análise emergiu o fenômeno central da pesquisa “Provocando mudanças na atuação do
enfermeiro da atenção primária” e a três categorias: Compreendendo os significados da gestão
do cuidado de Enfermagem na atenção primária; lidando com o movimento antagonista e
regulador que influencia a qualidade e melhorando a qualidade para promover a resolutividade da
atenção primária. Nota-se neste estudo que as enfermeiras da atenção primária são responsáveis
por promover um cuidado de enfermagem dentro de um modelo holístico e/ou modelo
humanizado de atenção obstétrica e neonatal. Este diferencial do atendimento das enfermeiras
está emanado na sua sensibilidade, na oferta de um atendimento caloroso e humano, onde o
toque e o olhar ampliado ao contexto das necessidades subjetivas e objetivas de cuidado e o uso
de aportes técnicos e filosóficos oriundos da ciência do cuidado, são fundamentais para a gestão
do cuidado de enfermagem, pensando na qualidade da atenção ao ciclo gravídico-puerperal.
Para tanto, é necessário trabalhar em consonância com a fisiologia do processo de gestar, parir,
nascer e amamentar. E romper com um modelo de atenção biomédico/tecnocrático, focado em
tecnologias como exames laboratoriais e de imagem e medicamentos. Nesse sentido, a gestão
do cuidado de enfermagem é fundamental para a organização e o planejamento das atividades
com mulheres gestantes, puérperas e recém-nascidos. Das entrevistas emergiram significados
para se refletir sobre a necessidade de trabalhar e melhorar a comunicação entre a Rede de
Atenção à Saúde, incluindo a Rede Cegonha voltada à saúde materno-infantil. Percebeu-se que
a adequada gestão dos cuidados de enfermagem está relacionada com o apoio da equipe, a
autonomia clínica e o apoio fornecido pela Coordenação da Atenção Primária. Verificou-se
que as dificuldades existentes englobaram a insuficiência de recursos humanos e insumos
materiais de assistência, bem como a falta de tempo ocasionado pela sobrecarga de atividades,
a execução concomitante de gerência da unidade e assistência. Neste estudo, a gravidez
indesejada constitui-se como um desafio para a gestão dos cuidados de enfermagem, bem
como pode ser um momento difícil para a mulher. As enfermeiras procuram oferecer orientações
de modo a valorizar a autoestima, a competência e a autonomia/protagonismo materno. Fato
que é preconizado pelas novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde3. Quanto às visitas
domiciliares à mulher puérpera e recém-nascido no contexto familiar, as enfermeiras tem que
lidar com barreiras/contradições referentes, majoritariamente, à falta de uma equipe completa e
em número suficiente nos Centros de Saúde e a sobrecarga de trabalho. Entretanto, existe uma
compreensão compartilhada entre as enfermeiras do estudo de que a visita domiciliar ao recémnascido e puérpera é um instrumento importante no estabelecimento da gestão dos cuidados
de enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ao enfermeiro da atenção primária acolher a mulher em sua singularidade, oferecendo
um cuidado centrado no indivíduo e baseado nas melhores evidências disponíveis. Tendo
como finalidade primordial que a mulher vivencie a gestação com tranquilidade e de maneira
positiva, sentindo-se segura sobre o que vai acontecer com ela em todo seu ciclo de cuidados.
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Situar a mulher em seu contexto social e familiar, proporcionar uma rede de apoio com a
inclusão do pai e familiares que estão vivenciando esse processo de gestação e proporcionar
à mulher um cuidado de enfermagem que a coloque como a protagonista deste momento. O
fato de os cuidados pré-natais culminarem em um trabalho de parto, parto e nascimento em
que as mulheres se sintam verdadeiramente empoderadas e atendidas em suas necessidades,
é uma das consequências de uma atenção pré-natal de qualidade e pautada nos princípios
da autonomia e do protagonismo materno. Diante disso, percebe-se que as enfermeiras da
atenção primária são fortes aliadas quando se precisam implementar ações e esforços com
vistas a romper com o modelo de atenção tecnocrático/biomédico.
REFERÊNCIAS
1. Ministério da Saúde (Br). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 318p.
2. Corbin J; Strauss A. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing
Grounded Theory. 4 ed. SAGE publications, Inc. 2015.
3. Organização Mundial de Saúde (OMS). Recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais
para uma experiência positiva na gravidez online. 2016.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde. Administração dos Cuidados ao Paciente. Cuidados de
Enfermagem. Enfermagem Obstétrica. Enfermagem Neonatal.

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO CLÍNICA PELO KANBAN NOS
SERVIÇOS HOSPITALARES DE EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Mariana Cabral Schveitzer (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Beatriz Almeida Simmerman
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Allan Gomes Lorena (Escola Nacional de Saúde Pública,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 1992

INTRODUÇÃO
Kanban é uma expressão japonesa com origem nos cartões utilizados por empresas
japonesas, desenvolvido pela Toyota Motor Company, aplicado aos processos de previsão,
produção e distribuição, seguindo os princípios do JUST IN TIME (JIT) (FELIX, 2013). Nos
Serviços Hospitalares de Emergência (SHE), o Kanban pode ser um método ou uma técnica.
O Kanban enquanto método (K maiúsculo) pode influenciar todo o processo de gestão
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conforme os princípios e práticas do Lean Thinking. O kanban enquanto técnica (k minúsculo)
pode auxiliar pontualmente o serviço de emergência em relação ao sistema de otimização
de fluxo. Em relação à Gestão Clínica, uma revisão de literatura buscou conhecer como
tem sido a prática do Lean Thinking (que inclui o kanban) em serviços de saúde. Todos os
estudos reportaram resultados positivos sobre Lean Thinking. Em 2014, Lawal públicou um
protocolo de revisão sistemática para avaliar definições, conceitos, metodologias e efeitos
do Lean management. Todavia, os resultados dessa revisão ainda não foram publicados e
tampouco o termo kanban foi citado como termo de busca dos estudos. Para dirimir a falta
de evidências e subsidiar a aplicação do Lean Thinking em hospitais, Andersen et al (2014)
desenvolveu uma revisão de revisões publicadas entre 2000 e 2012 e elaborou uma lista de
23 facilitadores para implantar Lean Thinking em hospitais.
OBJETIVOS
De modo a ampliar a compreensão sobre o Kanban e o Lean Thinking, esse trabalho tem o
objetivo de investigar como ocorre a aplicação e a implementação da Gestão Clínica pelo
Kanban nos Serviços de Emergência (SHE).
MÉTODO
Fundamentada no Movimento de Pesquisa Baseada em Evidências, a revisão sistemática
de dados qualitativos permite integrar estudos primários que utilizam o paradigma
interpretacionista e crítico de forma sintetizada, mas não combinada estatisticamente. Este
método propõe a realização de uma metassíntese, por meio da combinação de estudos
qualitativos de um determinado campo de estudo com vistas a compreender o fenômeno
e ampliar o conhecimento, favorecendo a sua aplicação na adoção de políticas e práticas e
nas tomadas de decisões em saúde (LOPES e FRACOLLI, 2008). A elaboração da pergunta
norteadora foi feita através da estratégia PICo (JBI, 2011), assim, como ocorre a aplicação e a
implementação da Gestão Clínica pelo Kanban nos SHE? sendo, P – usuários, profissionais de
saúde, gestores, I – aplicação e implementação da gestão clínica pelo Kanban, Co – Serviços
Hospitalares de Emergência. Descritores e bases de dados: A partir da pergunta norteadora
foi feita uma primeira aproximação com os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) através da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e do Medical Subject Headings (MeSH) através do National
Center for Biotechnology Information (NCBI). As seguintes bases de dados foram pesquisadas:
Web of Science, Scopus, CINAHL, PsycoInfo, Embase, Eric, Pubmed (included Medline), Lilacs,
ScienceDirect, Google Scholar. Período: 2008 a 2016, idiomas: inglês, português e espanhol.
Análise dos dados: Os dados dos artigos incluídos foram extraídos usando a ferramenta de
extração de dados padronizada. Os dados extraídos incluíram detalhes específicos sobre o
fenômeno de interesse, populações, métodos de estudo e resultados de importância para a
questão de pesquisa e objetivos específicos. Resultados foram agregados e categorizados a
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partir de significados semelhantes. Estas categorias foram então submetidas à metassíntese,
a fim de produzir um único conjunto abrangente de resultados sintetizados que podem ser
usados como base para a prática baseada em evidência.
RESULTADOS
Um total de 496 títulos foram identificados a partir da busca nas bases de dados. Destes,
33 eram duplicados, deixando 463 títulos para serem avaliados a partir do título e resumo.
Destes, 20 foram identificados para leitura na íntegra. Após leitura na integra, 13 foram
excluídos com motivos e 7 artigos foram analisados pela qualidade e incluídos. Todos os
artigos incluídos foram publicados entre 2008 e 2016. Os estudos incluídos são, em grande
parte, dos Estados Unidos. Dos 7 estudos, 4 eram dos Estados Unidos, 1 da Austrália, 1 da
Suécia e 1 do Reino Unido. Em relação à metodologia, estudos utilizaram: Estudo de Caso
Retrospectivo; Estudo de Caso Múltiplo, entrevistas semiestruturadas, estudo de observação
participante, Análise Pré/Pós-retrospectiva e metodologia Lean Six Sigma. Diferentes
contextos foram apresentados: público, privado, hospital universitário, hospital infantil
e todos no contexto urbano. Em relação aos participantes, estudos incluíram: gestores,
médicos, enfermeiros e auxiliares, parteiras, residentes e pacientes. Qualidade metodológica:
Todos os trabalhos avaliados pela qualidade foram incluídos na revisão. Houve variação na
qualidade dos estudos incluídos, embora nenhum estudo teve pontuação abaixo de 6 para
as 10 perguntas. Dos estudos, 4 tiveram nota 6 e 3 tiveram nota 7. Achados, Categorias e
Sínteses: Foram 93 achados: 32 unequívocos e 71 credíveis. Estes achados foram agregados
em 8 categorias, que foram meta-agregadas em três sínteses. Síntese 1: A implementação
da Gestão Clínica nos SHE apresenta aspectos positivos do Lean relacionados ao tempo
de permanência, fluxo e admissão dos pacientes, e, aspectos negativos sobre o tempo de
cuidado. Essa síntese incluiu 2 categorias. Síntese 2: A implementação da Gestão Clínica
nos SHE tem o envolvimento e suporte da equipe e dos gestores dividido, pois nem todos
os profissionais possuem a mesma compreensão sobre o Lean. Desenvolve a gestão
do cuidado e o senso crítico, empodera a equipe, modifica papéis profissionais, elimina
processos dispensáveis, identifica problemas e usa instrumentos como o kanban. Essa
síntese incluiu 4 categorias. Síntese 3: A implementação da Gestão Clínica nos SHE deve
respeitar os princípios do Lean, envolvendo gestores e trabalhadores. O Lean é difícil de
medir, especialmente, pelos usuários e gera dúvidas com relação à sustentabilidade. Essa
síntese incluiu 2 categorias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Kanban apareceu na revisão sempre associado ao Lean Thinking. O Kanban enquanto
método oferece maiores oportunidades para melhorar o processo de gestão dos SHE. O
kanban enquanto técnica pode sinalizar problemas. Os SHE têm muito a se beneficiar de
pequenas e constantes mudanças no processo de gestão.
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IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CEARÁ E
SUA RELAÇÃO COM A FORÇA DE TRABALHO MÉDICA
Ana Luisa Almeida Melo (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, Brasil), Ricardo Jose Soares Pontes
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto (Fundação Oswaldo
Cruz, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2437

INTRODUÇÃO
O estado do Ceará, nos últimos cinco anos, ampliou as Redes de Atenção à Saúde - RAS, a
fim de fortalecer a regionalização da saúde, desenhando e articulando as redes temáticas e
estruturando a RAS com a ampliação da oferta de serviços de saúde de forma regionalizada,
principalmente por meio da execução do Programa de Expansão e Melhoria da Atenção
Especializada - PROEXMAES, em andamento desde o ano de 2009. Diante disso, é importante
o desenvolvimento de estudos direcionados a acompanhar esse processo e os desafios para
a oferta adequada de serviços e ações de saúde demandadas pela população.
OBJETIVOS
Compreender a percepção de gestores acerca da implementação da Rede de Atenção
à Saúde do Sistema Único de Saúde no estado do Ceará e suas relações com a força de
trabalho médica.
MÉTODO
Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado apresentada ao programa de pósgraduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. Trata-se de um estudo do
tipo estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado no estado do Ceará. A coleta dos
dados foi realizada no período de agosto de 2015 a maio de 2016, contemplando, como
campo de investigação, o Sistema Estadual de Saúde Estado do Ceará. Teve como fonte de
dados qualitativas, entrevistas abertas com 13 informantes-chaves, profissionais de saúde
que atuam como gestores da saúde e educação. Todas as entrevistas foram gravadas e
tiveram duração média de 45 minutos a uma hora. Foram conduzidas pela pesquisadora, após
orientação e autorização do informante, mediante assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido – TCLE. O processo de análise se deu com a transcrição das gravações, e,
posteriormente, organização e interpretação das informações contidas nas narrativas, tendo
como categoria analítica: A implementação das RAS no Ceará, regulação do acesso à saúde
e a força de trabalho médica. Posteriormente, com base no referencial teórico construído e
na categoria analítica que fundamentam o estudo, foi realizado um diálogo entre os planos
empírico qualitativo e teórico. Com relação ao aspecto ético, este estudo atendeu à resolução
nº 466, e possui número de parecer 137.055, aprovado pelo Comitê de Ética da UFC.
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RESULTADOS
Quanto à implementação das RAS no estado, esse processo mostra-se fragilizado,
apresentando fragmentação na gestão e na atenção à saúde. Podemos observar que,
em parte, isso se deve à grande autonomia dos pontos de atenção à saúde, o que tem
ocasionado a descontinuidade dos fluxos previstos no desenho em rede. A regulação do
acesso apresenta-se como um dos pontos críticos do sistema de saúde do Ceará, evidenciado
pelas grandes filas de esperar e superlotação nos grandes hospitais de referência do estado,
que, em parte, se deve a inoperância da integração da rede assistencial e sua fragilidade da
comunicação entre os diversos pontos e níveis de atenção, e também de outros fatores como
a pouca oferta de serviços disponibilizada para as centrais de regulação, representando uma
autonomia diante do que é pra ser ofertado e regulado pelas centrais de regulação. O que
se tem observado que essa autonomia dos serviços, faz com que estes, de forma incoerente,
atuem como regulador do acesso, sem passar a oferta real dos serviços para serem reguladas
pela central de regulação do estado. É importante considerar que essa autonomia tem
gerado, também, uma disputa de poderes de gestores e de profissionais da saúde quanto
à regulação. Com isso, a regulação passa a ser orientada por interesses individuais ou de
corporações, mediada por relações de clientelismos, interferindo na equidade em saúde
e no funcionamento do SUS no estado. Outro ponto a ser considerado é que apesar do
investimento em criar novos serviços de saúde, o estado enfrenta problemas para colocálos em funcionamento pleno, diante da falta de profissionais, em especial de médicos
especialistas, para compor as equipes em tempo integral, o que sugere uma desarticulação
entre a oferta de serviços e a disponibilidade de profissionais de saúde, resultando em
subutilização dos equipamentos de saúde e assim representando barreira à ampliação do
acesso. Apontamos ainda como problemáticas a falta de protocolos e a necessidades de
melhorias na qualificação dos profissionais e nos encaminhamentos. É importante que os
encaminhamentos contenham todas as informações do problema de saúde do usuário,
exposto de forma clara e segura para melhor direcionar a prioridade do atendimento, este
deve respeitar o fluxograma e os critérios técnicos estabelecidos. Para que isso aconteça
é necessário a criação de protocolos de regulação e práticas profissionais orientadas para
as demandas do SUS, que acabam, muitas vezes, não sendo contempladas na formação
em saúde. Podendo indicar fragilidades na aprendizagem em ensino-serviço. Além disso,
pontuamos como outras necessidades: a ampliação da capacidade instalada e de outros
suportes, como transporte sanitário, equipamentos e outros insumos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, reconhecemos que, para garantir o direito universal à saúde, é importante garantir
uma rede de serviços regionalizada, com a presença de profissionais médicos, e isso requer
do estado o desenvolvimento permanente de políticas eficazes que assegurem a integração e
o funcionamento das RAS, bem como o provimento, a formação e a fixação de médicos para
garantir a oferta de ações e serviços de saúde segundo as necessidades de saúde da população.
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PALAVRAS-CHAVE
Gestão em saúde, serviços de saúde, pessoal de saúde

INDICADORES DE QUALIDADE NA GESTÃO DE PESSOAS EM
ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR
Tanise Martins Santos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Suzinara Beatriz Soares Lima
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Vera Regina Real Lima Garcia (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Valdecir Zavarese Costa (Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, RS, Brasil), Simone Kroll Rabelo (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Naiana
Buligon Alba (Univarsidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1796

INTRODUÇÃO
Devido às novas exigências do mercado na área da saúde, as novas formas de comportamento
dos clientes têm-se investido na excelência dos serviços de saúde, visto que as tendências
atuais buscam o aprimoramento dos serviços oferecidos e, consequentemente, a melhoria no
restabelecimento da saúde da população.(1) Nessa perspectiva, as instituições hospitalares
têm investido em serviços diferenciados para o atendimento das necessidades da população,
como a incorporação de sistemas integrados de atendimento e a busca por qualidade da
assistência, independentemente do financiamento da organização. Essa mesma qualidade,
atualmente, permeia o fazer dos profissionais da enfermagem para o alcance de um cuidado
adequado. Quando refere-se à relação entre os profissionais de enfermagem e as questões
de qualidade na assistência no ambiente hospital defendem que a qualidade assistencial não
está estritamente relacionada ao dimensionamento de pessoal e ao grau de dependência dos
pacientes, mas também à gestão de pessoas pelos administradores criando estratégias para
o desenvolvimento de competências e satisfação para os colaboradores.(2) Nesse sentido,
os dirigentes das organizações hospitalares buscam colaboradores com perfil proativo e
colaborativo, desse modo, surge à preocupação com os indicadores de qualidade na gestão
hospitalar.(2) Com base nessas, justificam-se a realização de pesquisas que contemplem a
busca pela qualidade nos processos da assistência hospitalar, portanto a questão da revisão
foi: Quais os indicadores de qualidade encontrados na literatura especializada que são
utilizados na gestão de pessoas em enfermagem nos hospitais?
OBJETIVOS
Conhecer os indicadores de qualidade aplicados à gestão de pessoas em enfermagem em
instituições hospitalares.
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MÉTODO
A pesquisa bibliográfica foi realizada nos padrões analítico-descritivo e a coleta de dados
deu-se nas bases de dados virtuais em saúde, na Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line
(Medline), via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os meses de junho a novembro de
2017. Utilizou-se como descritores “enfermagem” and “indicadores” and “qualidade” and
“recursos humanos”. Na eleição dos estudos analisados, utilizou-se os seguintes critérios
de inclusão: serem realizados por autores brasileiros, textos encontrados na íntegra e que
possuem relação com o objeto da pesquisa. Foi utilizada a leitura flutuante dos resumos dos
trabalhos, identificando-se o objeto, os objetivos do estudo e os resultados.
RESULTADOS
Encontraram-se 15 artigos abordando a temática do estudo, publicados entre os anos de
2002 e 2015, sendo a maior concentração das publicações nos período entre 2009 e 2014,
escritos em português e com autoria brasileira. Nos resultados da pesquisa encontrou-se que
os estudos ainda estão sendo desenvolvidos e os indicadores estão em fase de construção, a
partir de elementos apontados pelos profissionais que vivem a realidade dos serviços. O foco é
a definição de dados que possam subsidiar a construção de indicadores de qualidade na gestão
de pessoas já usados na prática hospitalar, a fim de melhorar a qualidade na assistência. A
construção do indicador tem início com o seu conceito, em que ocorre a descrição do indicador
e a definição de termos, pois o indicador será uma medida descritiva de uma determinada
situação, apontando tendências ou avaliando mudanças por um período de tempo e indicando
as ações de saúde a serem executadas.(3) Após a construção, os indicadores devem passar
por um processo de validação, para demonstrar o grau de atributos ou características desse
indicador, os atributos essenciais para o indicador são a validade, sensibilidade, especificidade,
simplicidade, objetividade e o baixo custo.(3) Com base nessas tendências, sugere-se
a necessidade de construção de indicadores que acompanhem as exigências políticas,
econômicas e sociais atuais na área da saúde, bem como o aprimoramento dos processos de
trabalho.(4,5) Foi apontado a falta de uso de indicadores na gestão de pessoas em saúde e em
enfermagem, além do reduzido número de indicadores.(6,7) A não utilização de indicadores
pode ser devido à carência de indicadores especificamente construídos que deem consistência
e respaldo às avaliações e decisões, associado a falta de conhecimento de como os enfermeiros
vêm adotando os indicadores, com o objetivo de avaliar a qualidade do gerenciamento de
pessoas na enfermagem.(7) Além disso, o reduzido número de ferramentas utilizadas para
avaliação da qualidade da gestão de pessoas, justifica a elaboração e validação de novos
indicadores de qualidade especificamente para o pessoal da enfermagem.(7) Ao abordar-se a
busca por qualidade nos serviços de saúde, deve-se compreende a melhoria como contínua,
isto é, um processo dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade na identificação de falhas
nas rotinas e procedimentos, conferindo a instituição de saúde a capacidade de satisfazer as
necessidades implícitas e explícita dos clientes e demais interessados.(6)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se a forma empírica ainda praticada pelos enfermeiros no uso de indicadores de
qualidade na gestão de pessoas em enfermagem. Além disso, os estudos ainda são muito
restritos regionalmente, por isso, há a necessidade de novas pesquisas em outros cenários
e realidades, validando indicadores que poderão ser utilizados nacionalmente para a
excelência dos serviços de saúde e para a qualidade na gestão de pessoas, em instituições
públicas ou privadas de saúde, de maneira a embasar cientificamente o uso de indicadores
e o alcance da qualidade dos serviços de enfermagem nas instituições hospitalares. Com
o conhecimento dos indicadores, é possível estruturar programas na gestão de pessoas
direcionados para os problemas existentes, buscando assim sanar as possíveis causas de
comprometimento da qualidade da assistência na enfermagem.
REFERÊNCIAS
1. Chiavenato I. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3
ed. Barueri: Manole; 2014.
2. Tronchin DMR, Melleiro MM, Takahashi RT. A qualidade e a avaliação dos serviços de saúde
e de enfermagem. In: Kurcgant P. (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2012. p. 71-84.
3. Kurcgant P. et al. Indicadores de qualidade e a avaliação do gerenciamento de recursos
humanos em saúde. Rev Esc Enferm USP. 2009 dez, 43.
4. Kurcgant P, Melleiro MM, Tronchin DMR. Indicadores para avaliação de qualidade do
gerenciamento de recursos humanos em enfermagem. Rev Bras Enferm. 2008 set/out, 61(5):
539-44.
5. Lima AFC, Kurcgant P. Indicadores de qualidade no gerenciamento de recursos humanos
em enfermagem. Rev Bras Enferm. 2009 mar/abr, 62(2): 234-9.
6. Simões e Silva C. et al. Opinião do enfermeiro sobre indicadores que avaliam a qualidade
na assistência de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. 2009 jun, 30(2): 263-71.
7. Vieira APM, Kurcgant P. Indicadores de qualidade no gerenciamento de recursos humanos
em enfermagem: elementos constitutivos segundo percepção de enfermeiros. Acta Paul
Enferm. 2010 23(1).
PALAVRAS-CHAVE
Administração hospitalar. Enfermagem. Indicadores. Qualidade. Recursos humanos.
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INTEGRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR E
A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE: ESTUDO DE CASO EM RECIFE/PE
Jéssica Mascena de Medeiros (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Garibaldi Dantas Gurgel Junior (Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE, Recife, PE, Brasil)

ID: 2531

INTRODUÇÃO
A mudança no perfil populacional tem gerado lacunas assistenciais e urgência na
implementação de estratégias que as preencham, a exemplo dos Serviços de Atenção
Domiciliar (SAD), regulamentados no Brasil em 2011. Os SAD surgiram com caráter
substitutivo ou complementar aos serviços já existentes e o desafio de garantir continuidade
de cuidados à população de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde (RAS), não sendo
até então, entretanto, analisados os mecanismos empreendidos para tal. Objetivo: Analisar
os mecanismos de integração e a inserção dos Serviços de Atenção Domiciliar na Rede de
Atenção à Saúde do Recife/PE.
OBJETIVOS
Analisar os mecanismos de integração e a inserção dos Serviços de Atenção Domiciliar na
Rede de Atenção à Saúde do Recife/PE.
MÉTODO
Trata-se de estudo de caso de caráter qualitativo realizado na cidade do Recife, capital de
Pernambuco, a partir de entrevistas semiestruturadas com gestores e gerentes da Secretaria
Municipal de Saúde, selecionados de forma intencional e em cadeia de informantes,
considerando-se cargo e perfil necessário em função do objetivo da pesquisa, resultando
em quatro informantes-chaves. As entrevistas foram gravadas, transcritas e editadas, sendo
feito em paralelo registro em diário de campo e análise documental abrangendo: portarias
do Ministério da Saúde relativas aos SAD e constituição de redes; projeto de implantação
dos SAD no município; e contratos de vínculo entre as instituições prestadoras dos SAD e
o município. As informações obtidas foram submetidas a análise de conteúdo, agrupandose os temas a partir de descrição sistemática e objetiva nas variáveis: Instrumentos para
continuidade informacional; Ferramentas de participação ativa e autogestão dos usuários; e
Regulação e controle de vagas e formalização dos serviços de referência da Rede de Atenção
à Saúde. Este é um recorte do projeto “O impacto das Reformas Estruturais no SUS: Uma
análise compreensiva sobre gasto público, acesso e performance da assistência à saúde
(ReformaSUS)” e resultado de dissertação de mestrado, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisas do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (parecer 407526/2012-9).
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RESULTADOS
Na variável “instrumentos para continuidade informacional”, identificou-se como principal
o Sistema Nacional de regulação (SISREG), com barreiras referentes à não informação de
absenteísmo ao seu operador, necessidade de capacitação deste e acesso à internet restrito.
Foi relatado uso incipiente do Telesaúde e baixa completitude nos itens de acolhimento
e contrarreferência na ficha padrão de encaminhamento do município, não reconhecida
como de uso dos SAD por um dos entrevistados. Não foi identificado instrumento formal de
compartilhamento da história clínica dos usuários nem adoção de prontuário eletrônico que
abranjam a rede. Como potencialidade, encontram-se: emissão de relatório de alta; realização
de reuniões periódicas; e existência de protocolos clínicos e de acesso com estratificação de
risco na rede, pouco trabalhados. Serviços pontuais no município fizeram uso de sistemas
próprios ou utilizaram o sistema e-SUS, havendo dificuldade de expansão e unificação para
o restante da rede. Quanto às “ferramentas de participação ativa e autogestão dos usuários”,
foi identificada precariedade no uso de tecnologias de informação e comunicação ou
ferramentas que permitam acompanhamento e participação ativa dos usuários na autogestão
do cuidado, sendo destacado o estímulo ao autocuidado. O funcionamento de Call Center foi
colocado como ferramenta que proporciona acompanhamento de solicitações de consultas
e exames pelos usuários, além de referidos meios presencial, eletrônico e telefônico de
comunicação entre usuários e gestão, destacando-se o papel da ouvidoria no processo e o
envio de mensagem para o celular dos pacientes cadastrados confirmando marcações de
suas consultas ou exames. Outra ferramenta exposta foi o prontuário em domicílio, versão
espelho do prontuário institucional localizada na residência de cada paciente admitido
pelo serviço e compartilhado quanto ao preenchimento entre as equipes SAD e de atenção
básica. Com relação à variável “Regulação e controle de vagas e formalização dos serviços
de referência da Rede de Atenção à Saúde”, identificou-se atuação de instâncias municipal
e estadual de regulação e controle de vagas no município, com sistemas independentes de
funcionamento. Entretanto, os SAD não foram incluídos nestes sistemas, sendo tal processo
feito à parte pelas coordenações do serviço. Os SAD têm referências formais com as equipes
de atenção básica, de acordo com sua distribuição nos distritos de saúde do município, mas
o mesmo não ocorre em relação ao restante da rede. Sobre a solicitação de consultas ou
exames, por não possuírem acesso direto ao SISREG, tais serviços utilizam os seguintes meios:
solicitação por parte das equipes de atenção básica ou instância superior; contato direto
com a coordenação de regulação ambulatorial do município; marcação internamente pela
filantrópica prestadora do SAD, com diferença entre as prestadoras devido à abrangência
dos serviços que dispõe. Não houve pactuação de serviços de referência na regulação e
controle de vagas em urgência e emergência para os SAD, sendo indicada a solicitação
do SAMU, com possibilidade de agilização do processo pelos serviços. No que se refere à
organização da regulação e controle de leitos e internações, foi feita pela gestão estadual
através de um sistema terceirizado, com processo informatizado em que alguns dos serviços
trabalhavam com protocolos e têm perfil traçado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que os mecanismos empregados abrangem os Serviços de Atenção
Domiciliar de forma superficial, sendo mais presente a articulação desses serviços com a
Atenção Básica e havendo barreiras estabelecidas em sua relação com o restante da rede
do município. Espera-se que este trabalho contribua no planejamento de intervenções mais
resolutivas ou ajustes nas já existentes a partir do aprimoramento da inserção do modelo de
atenção domiciliar na Rede de Atenção à Saúde e do preenchimento das lacunas evidenciadas
nos mecanismos de integração para a conformação de uma rede integrada. Destaca-se a
o potencial dos SAD em concretizar práticas de saúde pautadas na integralidade no SUS,
considerando sua possibilidade de articulação com os diversos atores. Com isso, a análise de
sua inserção na Rede de Atenção à Saúde ampliou também a visualização das fragilidades e
potencialidades existentes na conformação da mesma.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência Domiciliar; Assistência Integral à Saúde; Rede de Cuidados Continuados de Saúde.

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS PELOS DOCENTES
PARA FACILITAR O APRENDIZADO DA LIDERANÇA NA
ENFERMAGEM
Patrícia Alves Galhardo Varanda (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Ises Adriana Reis dos
Santos (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Camila Dourado Reis (Universidade Federal da
Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Magda Ferreira Cerqueira (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA,
Brasil), Iana Eglen Abbud Viana (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Vanessa Rocha Boaventura
(Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil), Paula Luiza Santos da Hora (Universidade Federal da BahiaUFBA, Salvador, BA, Brasil), Simone Coelho Amestoy (Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1835

INTRODUÇÃO
O processo educativo é mediado pelo docente por meio de estratégias de ensino, dentre
as quais, a utilização de metodologias constitui ferramentas que buscam atender os
objetivos propostos pelo educador. Isto posto, estas são compreendidas por um conjunto
de procedimentos didáticos, que revelam métodos e técnicas de ensino1, referentes às
habilidades, competências, conhecimentos, planejamento, integração, avaliação entre
outras atitudes relacionadas no contexto da educação. As metodologias no processo de
ensino-aprendizagem em saúde, incluindo a enfermagem, estão em constante evolução
devido a um cenário globalizado, no qual exige um apropriado preparo dos profissionais
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para enfrentarem os desafios do mundo do trabalho. Portanto, é essencial que o docente
desenvolva expertise para acompanhar essas mudanças na educação em enfermagem e
facilitar a apreensão do conhecimento dos discentes durante a sua formação. Vale ressaltar as
importantes transformações no ensino em enfermagem, a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN´s) dos Cursos de Graduação em Enfermagem, instituída em 2001, que
definem a formação do profissional enfermeiro e destaca entre elas as competências
gerenciais: a atenção à saúde, a tomada de decisões, a comunicação, educação permanente,
o gerenciamento, a administração e liderança. Sendo, que essa última consiste na capacidade
do enfermeiro-líder em influenciar a equipe para estarem engajados no compromisso
com a assistência dos pacientes e familiares3. Deste modo, o estudo dar-se o enfoque no
ensino-aprendizagem em liderança na enfermagem, devido tratar-se de uma importante
competência do enfermeiro para ser aperfeiçoada e fundamental no interior das atividades
desempenhadas por este profissional. Diante desta perspectiva, compete ao docente a
abordagem de metodologias de ensino como: a aprendizagem baseada em problema
(ABP ou PBL), aula expositiva, simulação realística, problematização, entre outras ações de
conhecimento que contribuam para uma educação de qualidade e eficiente que favoreça o
diálogo e a participação ativa dos discentes.
OBJETIVOS
Conhecer as metodologias de ensino adotadas pelos docentes para facilitar o aprendizado
da liderança na graduação em enfermagem em uma universidade pública.
MÉTODO
O estudo apresenta abordagem de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. Os participantes
da pesquisa constituem docentes que atuam no curso de graduação em enfermagem, em
uma universidade pública no estado da Bahia, Brasil, por atenderem aos seguintes critérios
de inclusão: ser docente permanente do curso de enfermagem e ter no mínimo um ano de
atuação na escola de enfermagem; quanto aos critérios de exclusão, destacam-se: docentes
em contrato temporário; afastado para aperfeiçoamento; licenças médica e maternidade;
após estabelecimento dos critérios acima descritos um total de 40 docentes participou da
pesquisa. A coleta de dados ocorreu entre o período de dezembro de 2016 a julho de 2017,
após o esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As
entrevistas foram realizadas em ambiente reservado, com data e horário pré-estabelecidos,
conforme contato prévio com cada participante, por meio de entrevistas individuais, seguidas
por roteiro semiestruturado. Os entrevistados foram questionados, quanto ao entendimento
acerca da liderança, as abordagens metodológicas adotadas para facilitar o seu aprendizado.
O estudo “Ensino da liderança na graduação em enfermagem: perspectivas dos docentes e
discentes” foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nº 1.479.217 de
Parecer Consubstanciado em atendimento à Resolução n°. 466/2012.
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RESULTADOS
Durante a análise de dados, evidenciou-se que os docentes entrevistados buscam atuar como
facilitadores do ensino, por meio da aplicação de abordagens pedagógicas, das quais emergem
como uma necessidade em se tratando de educação na contemporaneidade. Para além de
atuar como transmissores de conteúdos, promovem a participação e autonomia dos discentes
no aprendizado, baseando-se em metodologias ativas, com fomento no desenvolvimento da
capacidade crítica e reflexiva4. Nesse contexto, surge a preocupação enquanto docentes em
estimular a transformação com uma proposta de aprendizagem centrada nas ações do discente,
sua interação com o meio e assimilação da realidade para a construção do conhecimento4. Num
espaço de trocas de forma criativa e planejada, a exemplo de abordagens como: estudos de
casos, simulação realística, rodas de conversas, leituras de artigos científicos. Tais metodologias, a
exemplo da simulação realística, oportuniza o discente vivenciar uma situação muito próxima da
realidade no campo de prática, em uma condição que ampliará sua capacidade crítico- reflexiva
por meio de realização de cenário em um ambiente seguro e controlado, no qual o erro permitirá
reflexão diante do que poderia ter sido feito de maneira diferente, no intuito de valorizar a
aprendizagem como uma condição processual, em detrimento do enaltecimento do que foi feito
de errado, diante de uma atividade simulada, sem levar danos ao paciente. Demais tipos quando
utilizadas no contexto das estratégias de ensino, proporcionam ainda, a discussão em grupo e
levantamento de situações problemas, as quais permeiam o protagonismo discente, diante do
aprendizado e constituem etapas da problematização, abordando um recorte de acontecimentos
vivenciados ou conhecidos no contexto da formação de profissionais capacitados e qualificados
para o exercício do trabalho5. Diante do exposto, nota-se que os docentes estão mais abertos
para as inovações acerca do ensino-aprendizagem em enfermagem e consideram relevante a
aplicação de recursos que favoreçam aos discentes a compreensão do papel de liderança pelo
enfermeiro. Ressalta-se que embora o docente lecione um componente curricular que aborde
temáticas como: Urgência e Emergência, Contexto hospitalar, Saúde Coletiva, entre outras,
percebe-se que determinadas disciplinas mesmo não contemplando na ementa a temática
liderança, buscam conduzir transversalmente aspectos que envolvam e relacionem-se a essa
competência, nas quais, oportunizam habilidades e conhecimentos para influenciar a equipe,
compreender o papel do enfermeiro líder, reflexões sobre as relações interpessoais, tomada
de decisões, favorecendo diversas discussões acerca das atividades do enfermeiro. Porém, foi
observado o contrário também, onde alguns docentes por não ministrarem especificamente
conteúdos sobre liderança nos seus componentes curriculares acreditam que suas metodologias
não desenvolvam questões acerca dessa temática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo desvelou-se, a abordagem de metodologias adotadas pelos docentes no
aprendizado da liderança, que contribuiu no fortalecendo do diálogo e na integração
com os discentes, oportunizando a formação de enfermeiros críticos, criativos e reflexivos.
Favorecendo positivamente com o processo de ensino-aprendizagem em liderança e
preparo de egressos para o mercado de trabalho.
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ID: 1846

INTRODUÇÃO
As práticas de gestão do cuidado a saúde vem sendo delineadas como um novo paradigma
na organização da rede de atenção à saúde, sustentadas por um arcabouço teóricocientífico com capacidade de mediar as complexas relações das necessidades demandadas
pelos usuários deste sistema. O grande desafio abarca o planejar, executar e avaliar o
modelo de gestão do cuidado a saúde adotado ou preterido, uma vez que, as intervenções
necessárias na saúde, dependem da construção das relações interpessoais, profissionais,
da configuração das redes e, de um sistema estruturado, reconhecendo que o modelo de
gestão, é construído a partir das conexões e vinculações entre os atores envolvidos em
todo o processo.1 Nesta perspectiva, torna-se fundamental fomentar ações intersetoriais
e estimulando a participação da comunidade, buscando tornar o sistema de saúde mais
resolutivo e acolhedor as demandas da população.2
OBJETIVOS
Compreender as relações dos significados atribuídos pelos profissionais da enfermagem a
gestão do cuidado da saúde, no contexto da organização do sistema de saúde.
MÉTODO
A metodologia adotada sustenta-se na abordagem qualitativa, apoiada no referencial
metodológico Grounded Theory,3 abarcando 20 participantes. A coleta de dados ocorreu de
maio a julho de 2015, em três municípios do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com
profissionais que atuavam exclusivamente na atenção básica. O primeiro grupo amostral
foi formado por 11 enfermeiros, o segundo grupo amostral, formado por 05 técnicos em
enfermagem, e o terceiro grupo, constituído por 04 coordenadores de enfermagem. As
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análises dos dados foram realizadas por meio dos processos de codificação aberta, axial e
seletiva, como demanda a Grounded Theory.3 Todos os preceitos éticos foram respeitados,
sendo a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Santa Maria, sob o Parecer nº 1.060.312. Este resumo é um recorte dos resultados emergidos
do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem, discorrendo sobre a
categoria intitulada “Obstáculos na estrutura organizativa das ESF: interfaces com a carência
de recursos”.
RESULTADOS
Os recursos físicos, humanos e financeiros interferem diretamente nas ações estruturais e
locais do sistema de saúde, comprometendo a estratégia organizacional da atenção básica
e consequentemente a qualidade do desenvolvimento do exercício dos profissionais
envolvidos. Nesse cenário, os gestores das ESF tem improvisado mecanismos para suprir
a carência de estruturas básicas fundamentais, na tentativa de manutenção dos serviços
essenciais à população, sem prejuízo na qualidade. Esses arranjos organizativos, podem
comprometem os resultados das ações desenvolvidas por profissionais, bem como, dirimir
os vínculos entre as ESF e as famílias.4 Essa realidade pode estar associada a cobertura
integral de saúde por ESF, visto que muitos municípios não apresentam 100%, havendo
invariavelmente um nicho populacional à mercê da atenção à saúde. Essa lacuna na
assistência à saúde, rompe com o modelo preconizado pela ESF e pela política de promoção
a saúde, forçando ou direcionando os gestores na adoção de medidas que descaracterizam
as estruturas de gestão a saúde de qualidade.4 A partir de uma gestão qualificada que se
pode traçar objetivos concretos, que direcionam as ações de forma eficiente e efetiva. No
entanto, a falta de recursos gera comprometimento na condução harmônica do sistema de
saúde, influenciando nas prioridades planejadas nas estratégias e ações em saúde, fazendo
com que os gestores de unidades das ESF repensem a sistemática da gestão do cuidado no
seu território.5 A gestão dos recursos é parte da responsabilidade dos gestores do cuidado
a saúde, dessa forma, é importante o profissional da enfermagem conhecer os trâmites
administrativos e burocráticos que perpassam o sistema de saúde. Por meio do conhecimento
dos processos, o profissional potencializará suas estratégias e ações na atenção à saúde,
planejando, executando e avaliando a organização da gestão do cuidado.2,6,7
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visualiza-se que os “nós” na rede de atenção à saúde estão centralizados na organização do
sistema, entrelaçado na capilaridade dos setores estruturantes, gerando um sobejo de ações
distantes dos princípios e diretrizes do SUS. Mesmo os desafios serem desmedidos, entendese que as dificuldades podem ser consideradas propulsores de mudanças, por meio de
estratégias e ações de gestão planejada, de acordo com a realidade dos territórios, pensadas
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e executada pelos atores envolvidos. Torna-se essencial que os profissionais de enfermagem,
vislumbrem a necessidade de abandonar o papel de coadjuvantes no processo de gestão
do cuidado, tornando-se protagonistas, impulsionando e potencializando a inserção de
mudanças de forma organizada no sistema de saúde, possibilitando maior aproximação aos
princípios e diretrizes do SUS.
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INTRODUÇÃO
O processo de doação e transplante de órgãos e tecidos é uma opção terapêutica segura e
eficaz no tratamento de doenças crônicas terminais que causam insuficiências e falências
de órgãos. É capaz de prolongar a vida de pacientes, melhorando a qualidade e perspectiva
de vida das pessoas acometidas por tais doenças1. Ele inicia com a morte do doador devido
a parada cardíaca ou morte encefálica, ou pode acontecer com o doador vivo. No caso de
ser um doador falecido, o enfermeiro responsável pelo processo de doação de órgãos e
tecidos desenvolve ações de planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação
dos procedimentos de enfermagem prestados ao doador cadáver, ou seja, em ME, bem
como, planeja e implementa ações que visem a otimização de doação e captação de órgãos
e tecidos para fins de transplantes. Nesse cenário, a Enfermagem é essencial para garantir
o sucesso do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos, pois possui meios que
possibilitam a congruência da ação organizacional, por meio de recursos administrativos,
dos conhecimentos, habilidades e atitudes em gestão sendo capaz de promover um
ambiente adequado à realização da doação e transplante2. O Brasil possui o maior programa
público de transplantes de órgãos e tecidos do mundo, sendo que o Sistema Nacional de
Transplantes está presente em todos os estados do país, por meio das Centrais Estaduais
de Transplantes. As regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de transplantes. Na
região Sul, o estado de Santa Catarina é líder nacional de doação de órgãos, com a melhor
taxa de doadores efetivos de 40,8 por milhão de população (pmp) e com efetivação (50%)
dos potenciais doadores3. O pensamento Lean é um modelo de gestão que tem despontado
como um referencial para o alcance da qualidade assistencial aliado a melhoria contínua dos
processos em saúde. Busca desenvolver boas práticas de gestão, redução do desperdício e
aumento do valor por meio de uma cultura de melhoria contínua4. Acredita-se ser possível
incorporar o pensamento lean a gerência do cuidado no processo de doação e transplante
de órgãos para oferecer agilidade e qualidade ao mesmo.
OBJETIVOS
construir um modelo teórico da gerência do cuidado no processo de doação e transplantes
de órgãos e tecidos em um estado brasileiro a partir dos significados atribuídos pelos
profissionais de saúde atuantes nesse contexto na perspectiva do pensamento Lean.
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MÉTODO
Trata-se de uma Teoria Fundamentada nos Dados na perspectiva Straussiana6 desenvolvida
de julho de 2014 a outubro de 2015 por meio de entrevista semiestruturada com 36
participantes distribuídos em três grupos amostrais que foram analisados mediante
codificação aberta, axial e seletiva conforme preconizado pelo método. Destaca-se que
para classificar e organizar as conexões emergentes entre as categorias, utilizou-se o
modelo paradigmático, composto pelos componentes: contexto, condições causais,
condições intervenientes, estratégias e as consequências. A pesquisa foi submetida ao
Sistema CEP/CONEP da Plataforma BRASIL, tendo parecer favorável mediante o CAAE:
31929414.2.0000.5361.
RESULTADOS
Ao final do processo de análise, emergiram cinco categorias e 19 subcategorias que
sustentam o fenômeno central “Gerenciando o cuidado no contexto interdependente
e complementar do processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos com o foco
no paciente em lista de espera, orientado pela melhoria contínua e desenvolvimento da
cultura da doação”. A primeira categoria relaciona-se com o contexto que se configura como
complementar e interdependente exigindo competências atitudinais, teóricas e relacionais
do enfermeiro. A temporalidade, pouca cooperação e sensibilização dos profissionais, falta
de recursos materiais e humanos, logística e o acolhimento da família foram algumas das
condições intervenientes destacadas. A padronização do trabalho, o desenvolvimento de
ações gerenciais, o monitoramento dos indicadores para mensuração do desempenho e a
realização de auditorias para identificar não conformidades no processo foram destacadas
como estratégias que objetivam garantir o cumprimento dos aspectos éticos e legais, bem
como a segurança do processo – tanto no momento do diagnóstico da morte encefálica
quanto no transplante. Apresenta-se como consequência da gerência do cuidado no
processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos o desenvolvimento da cultura de
doação de órgãos para efetivação da doação. Ela está sustentada e fortalecida na capacitação
e envolvimento dos profissionais, no empoderamento dos profissionais para a tomada de
decisão na condução clínica no potencial doador, bem como na valorização e integração das
pessoas que atuam diretamente nesses serviços.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do modelo construído entende-se que a gerência do cuidado contribui para a
agilidade e melhoria da qualidade da assistência, fundamentando a prática a partir dos
preceitos técnicos, científicos, éticos. Os profissionais dos serviços de doação e transplantes
participantes da pesquisa não utilizam de forma clara a perspectiva do pensamento lean.
Porém, ainda assim, compreendeu-se que as estratégias utilizadas na gerência do cuidado
no processo de doação e transplantes de órgãos são práticas lean, pois visam otimizar o
processo, buscando identificar os erros e propor ações de melhorias continuamente.
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INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde foi idealizado para operar através de Redes de Atenção à Saúde
como uma resposta social organizada às necessidades, demandas e preferências da
sociedade1 Embora, esses níveis de atenção tenham sido idealizados e organizados para
funcionar como uma rede interligada, levando em consideração a gravidade do usuário, há
uma grande dificuldade de estruturar os serviços de saúde e os fluxogramas de atendimento
na realidade atual2. Sistemas estruturados em diferentes níveis de atenção, como o
brasileiro, recebem críticas no sentido de serem incapazes de se articularem, resultando em
um cuidado fragmentado, principalmente para o enfrentamento das condições agudas ou
agudizações das condições crônicas3. Seguindo este raciocínio, para efetivar estes valores
de integralidade há necessidade de um adequado sistema de referência e contrarreferência
para viabilizar o fluxo entre as diversas esferas que compõe a Rede de Atenção à Saúde3
OBJETIVOS
Levantar as facilidades e as dificuldades dos enfermeiros de uma rede municipal de saúde na
efetivação da referência e contrarreferência entre a Atenção Primária à Saúde e as Unidades
de Pronto Atendimento e desenvolver um processo reflexivo com os profissionais de saúde
sobre a importância da utilização de um fluxograma de referência e contrarreferência entre
Atenção Primária à Saúde e as Unidades de Pronto Atendimento.
MÉTODO
Pesquisa Convergente Assistencial com enfoque na gestão do cuidado4. A coleta de dados
ocorreu no período de julho de 2017 a fevereiro de 2018. Os sujeitos da pesquisa tiveram
sua participação firmada pelo aceite à participação através do Termo de Consentimento
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Livre e Esclarecido específico de cada etapa. A coleta de dados ocorreu em dois momentos.
O primeiro momento ocorreu de julho a agosto de 2017 e a população estudada foi
composta por 91 enfermeiros que atuam no município e sete residentes de enfermagem.
Como critério de inclusão utilizou-se ser enfermeiro ou enfermeiro residente da Secretaria
Municipal de Saúde, com cadastro no grupo de e-mails da categoria. A coleta de dados se
deu pela aplicação de um questionário disponibilizado pela ferramenta SurveyMonkey;
com quinze questões fechadas e abertas que permitiu conhecer como os enfermeiros
percebem a referência e contrarreferência entre a Atenção Primária à Saúde e as Unidades
de Pronto Atendimento. O segundo momento ocorreu de outubro de 2017 a fevereiro
de 2018, participaram nove enfermeiros, os quais haviam respondido ao questionário
do momento anterior, e que faziam parte da Comissão de Sistematização da Assistência
em Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde do município estudado. Com esses foi
realizado um grupo de convivência no qual foram apresentados e discutidos os resultados
obtidos com o questionário e levantada as sugestões para elaboração do fluxograma de
referência e contrarreferência entre a Atenção Primária à Saúde e as Unidades de Pronto
Atendimento. A análise dos dados seguiu os preceitos da Pesquisa Convergente Assistencial
e ocorreu em três etapas, apreensão, síntese e teorização4. Na fase de apreensão foi
realizada a codificação dos dados dos questionários e do grupo de convivência. Na fase de
síntese foram comparados os dados obtidos separando em categorias por palavras-chave e
temas semelhantes. Na fase de teorização realizou-se uma reflexão confrontando os dados
encontrados com a literatura sobre o assunto, buscando pontos comuns e divergentes,
relacionando a aplicabilidade com a prática assistencial. A análise dos questionários e das
falas do grupo de discussão resultou em cinco categorias: “percepção dos profissionais
no sistema de referencia e contrarreferência”, “fluxo de referência e contrarreferência na
realidade atual”, as “facilidades no sistema de referência e contrarreferência”, as “dificuldades
no sistema de referência e contrarreferência”, e, “aspectos essenciais a um fluxograma de
referência e contrarreferência”.
RESULTADOS
Constatou-se que a referência e a contrarreferência entre as unidades ocorre desarticulada
e informalmente. Não existem fluxos formais para referenciar usuários da atenção primária
para as unidades de pronto atendimento e vice versa. Destaca-se a fragilidade de elo entre
a Atenção Primária à Saúde e os serviços de outros níveis, não há contrarreferência ou
retorno monitorados, implicando em descontinuidade do cuidado, e baixa resolubilidade
dos casos. A ferramenta mais utilizada nos encaminhamentos é um formulário, com registro
ineficiente de informações e das intervenções realizadas e as motivações que justificam o
encaminhamento. O Sistema de Registro Eletrônico é considerado um aspecto positivo para
a efetivação de um fluxograma de referência e contrarreferência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referência e contrarreferência ainda são vistas como entraves a integralidade do cuidado e
exige uma mudança na prática, não só a padronização de fluxos, mas também a conscientização
dos profissionais envolvidos em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde. Os participantes
do estudo identificam que, hoje, este fluxo é informal e desarticulado, mas conseguem
visualizar qual deveria ser o trânsito ideal deste usuário na rede, bem como, percebe como
sua atuação é importante e prejudica o usuário quando não há responsabilização do cuidado
e a comunicação eficaz entre os pontos da rede. Observamos que este fluxo, mesmo que
informal, acontece em ações isoladas e tem sido cada vez mais difundido e estimulado, não
estando distante do preconizado, precisando de ajustes operacionais, capacitações e incentivo
institucional. Um passo importante para a efetivação da continuidade do cuidado já foi dado,
e é visto como um grande facilitador, o Sistema de Registro Eletrônico, tecnologia apontada
como essencial dentro do componente logístico, sem o qual esta integração não é possível.
Precisamos caminhar para que esta integração de informações com o histórico de atendimentos
do usuário, através do prontuário eletrônico, seja ampliado a nível estadual, já que é comum
o fluxo de usuários entre serviços das esferas municipais e estaduais. Outro passo importante
para auxiliar esta integração é o incentivo a comunicação entre os profissionais, favorecendo e
facilitando a continuidade do cuidado, ampliando o acesso do usuário em unidades de saúde
de várias complexidades, em qualquer direção.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem referência e contrarreferência

PERCEPCION DEL LIDERAZGO EN ENFERMERIA, DESDE LA OPINION
DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE ATENCION TERCIARIA: UNA
MIRADA DESDE LOS PATRONES DEL CONOCIMIENTO
Roxana Lara Jaque (Universidad de Chile, Chile), Daniela Castillo Mansilla (Universidad de Chile, Chile), Denisse
Carolina Quijada Sánchez (Universidad Chile , Chile), Alfredo Lorca Nashar (Universidad de Chile, Chile), Gloria
Garcia (Universidad de Chile, Chile), Daniela Montecinos (Universidad de Chile, Chile)

ID: 2221

INTRODUÇÃO
La gestión de los cuidados implica autonomía profesional, requiriendo de enfermeras/
os capaces de practicar liderazgo efectivo, en virtud de potenciar el empoderamiento
de la profesión y la calidad de los cuidados. Asimismo, los patrones de conocimiento de
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enfermería, representan una forma de valorar diversas preguntas y problemas que surgen
con la práctica, pudiendo vincularse al desarrollo de liderazgo en la profesión. La gestión
de los cuidados implica autonomía del ejercicio profesional, requiriendo de enfermeras/
os capaces de practicar un liderazgo efectivo, considerando habilidades como toma de
decisiones, resolución de conflictos, comunicación, gestión de emociones, entre otras, a fin
de motivar a los equipos de trabajo. Es así como el liderazgo se convierte en una habilidad
imprescindible para el ejercicio profesional y necesaria de desarrollar en virtud de potenciar
el empoderamiento de la profesión.
La presente propuesta de investigación, proyecta ser una contribución innovadora para el
desarrollo de la Enfermería, tal que sustenta su desarrollo en aplicar la evidencia disponible
en contextos propios del rol de enfermería, para efectos de esta primera fase en atención
terciaria, con las particularidades propias de esta disciplina. Asimismo, al finalizar las dos
fases del proyecto, se dispondrá de una triangulación de las percepciones en torno al
liderazgo desde profesionales de enfermería, estudiantes y docentes, pudiendo evidenciar
similitudes y disonancias, relevantes de considerar en la lógica de posicionar a la enfermería
desde estrategias de formación de líderes.
OBJETIVOS
Conocer la percepción del liderazgo en enfermería, desde la opinión de profesionales de
enfermería de Atención Terciaria y su vinculación con patrones del conocimiento. La presente
propuesta de investigación, proyecta ser una contribución innovadora para el desarrollo de
la Enfermería, tal que sustenta su desarrollo en aplicar la evidencia disponible en contextos
propios del rol de enfermería, para efectos de esta primera fase en atención terciaria, con las
particularidades propias de esta disciplina.
Asimismo, al finalizar las dos fases del proyecto, se dispondrá de una triangulación de las
percepciones en torno al liderazgo desde profesionales de enfermería, estudiantes y docentes,
pudiendo evidenciar similitudes y disonancias, relevantes de considerar en la lógica de posicionar
a la enfermería desde estrategias de formación de líderes.
MÉTODO
Investigación cualitativa, exploratoria, descriptiva, tipo estudio de caso. Se utilizó muestreo
no probabilístico, opinático por conveniencia, desarrollando entrevistas semiestructuradas. Se
realizó análisis de contenido, combinando categorías previas con emergentes. Los aspectos
éticos se cautelaron mediante consentimiento informado y autorización por Comité de ética.
RESULTADOS
Se observó la presencia de los patrones de conocimiento de enfermería empírico, personal,
estético y socio-político. Destaca, que el patrón ético no se vinculó explícitamente con
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el liderazgo. Asimismo, emerge la relevancia en la formación del liderazgo, siguiendo lo
postulado por la teoría de Patricia Benner. Se evidenció vinculación ambigua respecto al
patrón sociopolítico, además de la no vinculación de liderazgo y calidad del cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La Gestión de los Cuidados implica autonomía en el quehacer profesional (Ferreira, 2013),
requiriendo de enfermeras/os capaces de practicar un “liderazgo efectivo”, lo que considera el
desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, distribución de recursos, resolución de
conflictos, comunicación, gestión de emociones, entre otras, a fin de motivar a las personas que
conforman el equipo de trabajo (Marriner, 2009; Ferreira, 2013; Zárate, 2004, González, 2013).
Asimismo, se requiere de líderes que se constituyan en generadores de cambio y transformación
social positiva, a través de la materialización del bienestar laboral y la consecuente potenciación
del capital social que sustenta a las organizaciones (Contreras, 2009; Bustamante, 1998).
Diversos estudios sostienen que enfermería examine la actual formación de los profesionales
para el liderazgo, de esa reflexión preguntarse si es la adecuada para el contexto de salud
actual, de lo contrario, enfermería quedará desarticulada frente a los cambios existentes en
el sistema de salud. Por lo tanto resulta esencial que el profesional de enfermería se posicione
de este contexto, favoreciendo el desarrollo del sistema de salud y la gestión del cuidado.
En este sentido, la adquisición de herramientas para ejercer un liderazgo efectivo es
fundamental, y sólo la formación, así como la capacitación continua logrará establecerlos.
Al respecto, la educación constituye un factor clave para la adquisición de competencias de
liderazgo por parte de los enfermeros, considerando que es un medio que permite y facilita
la modificación de conductas y comportamientos de las personas (Balsanelli et al, 2014). El
liderazgo es considerado una habilidad primordial para la gestión de equipos y se vincula
con los patrones del conocimiento de enfermería. Es necesario explorar más profundamente
aspectos la relación entre liderazgo y la toma de decisiones desde aspectos ético-morales,
además de dilucidar las concepciones vinculadas al rol sociopolítico; y liderazgo/calidad.
PALAVRAS-CHAVE
Liderazgo, Enfermería, Gestión del Cuidado, Atención Terciaria de Salud.
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PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO: CAPACITAÇÃO DA
EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UTI NEONATAL
Deise Ferreira de Souza (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ana Lilia Vieira Almeida (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Marianna de Souza Soares (CopStar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Cristina Lavoyer
Escudeiro (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Liliane Belz Reis (Universidade Federal Flunimense,
Niterói, RJ, Brasil), Miriam Marinho Chrizostimo (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2485

INTRODUÇÃO
A higienização das mãos (HM) é identificada como a prática mais efetiva para reduzir as
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), pois impede a transmissão cruzada
de microrganismos(1) e, por ser veículo de transmissão de microrganismos de diversos
sítios corporais de um mesmo paciente, entre pacientes e entre pacientes e o ambiente da
assistência(2). As IRAS representam uma preocupação dos órgãos de saúde, tendo em vista
ser um problema de ordem social, ética e jurídica1. A adesão à HM correta tem se constituído
em um dos maiores desafios para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
pois envolve o comprometimento e conscientização de toda equipe de saúde. Esse embate
é maior quando em unidades de alta complexidade como de neonatologia, que acolhe
recém-nascidos e outros que necessitam de cuidados intensivos. Em uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) neonatal, observou-se que a equipe de saúde não cumpria todas as etapas de
higienização das mãos, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS) que
se referem: a HM antes do contato com o paciente; antes da realização de procedimento
asséptico; após exposição a fluidos corporais; após contato com paciente e após contato
com o ambiente próximo ao paciente(3). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2007)
aborda a responsabilidade dos profissionais de saúde ao colocar em risco a saúde dos
pacientes em qualquer ambiente de cuidado à saúde (4).
OBJETIVOS
Relatar a experiência de capacitação realizada junto à equipe de enfermagem, sobre a
higienização das mãos, no sentido de prevenir e controlar infecção numa UTI neonatal.
MÉTODO
Estudo qualitativo que narra a experiência de capacitação da equipe de enfermagem de uma
UTI neonatal, com 16 leitos, de uma instituição de caráter privado do Estado do Rio de Janeiro.
Tal empreendimento foi realizado por profissionais de uma empresa de consultoria em CCIH,
com vista à redução dos índices de infecções relacionadas à assistência à saúde, envolvendo
toda equipe de enfermagem, com exceção dos que em afastamento por férias ou motivo de
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saúde. Assim, 88% da equipe participaram da capacitação, realizada em serviço, através de
dinâmicas, que ocorreram em dezembro de 2017, totalizando 9 (nove) encontros, dirigidos
por dois consultores de CCIH e um estagiário. Ocorreram três momentos: esclarecimento
de dúvidas e identificação das fragilidades na adesão da técnica de HM; conhecimento dos
cincos momentos de HM a demonstração da técnica correta. Posteriormente, o consultor
manteve-se junto à equipe para observar a adesão dos profissionais durante o serviço,
utilizando novas abordagens quando necessário.
RESULTADOS
Participaram da capacitação 19 técnicos de enfermagem (76%) e 8 enfermeiros (100%), sendo
que 63% dos técnicos eram dos plantões diurnos e 37 % da noite. As principais fragilidades
identificadas para HM estavam relacionada à crença pessoal e a hábitos adquiridos errôneos;
ao déficit de conhecimento quanto à técnica e associação somente a limpeza com água e
sabão. Outras se relacionavam a infraestrutura inapropriada, sem planejamento e dificuldade
de acessibilidade para HM. O dimensionamento de pessoal para o setor era inadequado e não
atendia a exigências da Portaria MS/GM nº 3432/19984, que estabelece critérios de classificação
das UTI, o que dificultava a realização do procedimento de forma correta, além de ocasionar
sobrecarga física e emocional dos profissionais. Na fase de abordagem do procedimento em
seus cinco momentos, foi enfatizado uso correto do álcool a 70%, e seu acesso, substituindo a
lavagem das mãos, quando não houver sujidade aparente, especialmente nos procedimentos
de baixo risco para infecção ou em situações emergenciais. Foi necessário reforço de
conhecimento teórico e da técnica, até que os profissionais demonstrassem estar aptos
a realizá-la corretamente. As barreiras percebidas e citadas pelos profissionais confirmam
achados da literatura; os prejuízos à pele, a falta de insumos, esquecimento e desconhecimento,
ceticismo e a falta de exemplo de colegas e líderes afetando negativamente na adesão dos
procedimentos adequados. Autores reforçam a importância da continuidade dos programas
educacionais para que o seu efeito não seja diminuído após algum tempo(5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação permanente deve ser assumida pela CCIH e gestores, enquanto agentes
multiplicadores de ações, para promover mudanças eficazes e duradouras. Considera-se que a
vigilância da HM é essencial para verificar a adesão dos profissionais e encontrar caminhos que
favoreçam a mudança de comportamento das equipes para o controle, prevenção e disseminação
das infecções. As lideranças devem ir além das “cobranças” e aterem-se a humanização voltada
aos profissionais além de pensar nas condições estruturais, no quantitativo dos profissionais e no
permanente diálogo, fundamental para motivação e satisfação no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Prevenção e Controle de Infecção, Higienização das mãos, Educação permanente, Equipe de
enfermagem
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PRINCIPAIS SITUAÇÕES LEVANTADAS REFERENTES AOS SERVIÇOS
DE SAÚDE QUE CONTRIBUÍRAM COM ÓBITO INFANTIL E FETAL
Alexandra Ferreira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina Andrade
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Viviana Mariá Draeger (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andriela Backes Ruoff (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Talita Piccoli Sevegnani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Monique Helen Faria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Susana Cararo
Confortin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1929

INTRODUÇÃO
Reconhecido mundialmente como indicador sensível da qualidade de vida da população,
o coeficiente de mortalidade infantil reflete as condições de vida de uma determinada
população ao abranger diversos determinantes, como os fatores os biológicos, ambientais,
assistenciais e socioeconômicos. No Brasil, grande parte dos óbitos é considerada evitável,
significando que ocorrem por causas passíveis de evitabilidade. A realização da vigilância
do óbito é desempenhada pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal,
os quais constituem estratégias governamentais cujo objetivo é acompanhar e monitorar
os óbitos infantis e fetais, propondo intervenções para sua redução. Para a sua execução, a
vigilância do óbito possui uma metodologia, tendo início com a chegada da Declaração de
Óbito para a Vigilância Epidemiológica do município. Em Florianópolis, a gestão em saúde
possui descentralização em Distritos Sanitários, sendo estes responsáveis pela segunda
etapa da vigilância do óbito, com a realização da investigação em prontuários hospitalar e
ambulatorial, bem como entrevista domiciliar com os familiares. Esta investigação resulta em
um resumo com as principais informações do atendimento realizado, o qual é apresentado e
avaliado em reunião pelos membros do comitê. O Comitê de Prevenção do Óbito Materno,
Infantil e Fetal de Florianópolis possui equipe multidisciplinar, garantindo diferentes
olhares sobre os dados e informações inerentes ao caso de óbito. Após a leitura do caso, os
especialistas fazem considerações a respeito dos pontos-chave que influenciaram no óbito,
sendo estas informações reconhecidas como situações levantadas. Das situações levantadas
elaboram-se recomendações, a fim de intervir nessas situações que sejam recorrentes,
evitando que desfechos semelhantes venham a ocorrer. Os fatores que influenciam nos
óbitos são diversos, desde situações de questão materna, situações pessoais referentes à
criança, bem como situações relacionadas aos serviços de saúde.
OBJETIVOS
Caracterizar as situações levantadas pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e
Fetal do município de Florianópolis aos serviços em saúde.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, embasada nas atas dos anos
de 2006 a 2016 pertencentes ao Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal
de Florianópolis. Realizou-se a coleta de dados entre setembro de 2016 a fevereiro de
2017. Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: atas que constavam análise de óbitos,
constando as situações levantadas pontuadas pelo Comitê. Os critérios de exclusão
abarcam as atas que não relatavam avaliação de óbitos e aquelas que, apesar de avaliarem
o óbito, não apresentavam registro das situações levantadas dos casos. Ao estudo foram
incluídas 122 atas, totalizando 60 óbitos infantis e fetais evitáveis analisados. A análise
das situações levantadas deu-se em duas etapas, compreendidas por sistematização
de documentos e síntese das informações. Na primeira etapa, os dados referentes às
situações levantadas foram organizados em uma tabela no Microsoft Word, passando
pela fase de síntese das informações com a extração dos conteúdos. Por fim, emergiram
quatro categorias: situações do serviço relativas à infra-estrutura; situações do serviço
direcionadas à atenção primária em saúde; situações do serviço referentes à atenção
secundária em saúde e situações do serviço relacionadas à atenção terciária em saúde.
RESULTADOS
As situações levantadas na categoria situações do serviço relativas à infra-estrutura
abordam questões como a falta de sala para a realização do atendimento, bem como a
falta de recursos humanos e tecnológicos, com relatos de falta de profissionais para a
assistência e maquinário para a realização dos exames. A carência de recursos materiais
também foi pontuada, com a insuficiência de medicamentos. Os leitos escassos de Unidade
de Terapia Intensiva foram incluídos nesta categoria, pelos relatos de falta de leito para
crianças e recém-nascidos. A segunda categoria é direcionada ao pré-natal realizado na
atenção primária em saúde, levantando questões como número de consultas adequadas;
manejo correto no tratamento para sífilis e infecções de trato urinário. Ainda, reporta a
falta de realização de exames no pré-natal, ausência de cálculo de idade gestacional e
falha no encaminhamento das gestantes ao pré-natal de alto risco. De forma recorrente,
apresentam falta de registro das consultas realizadas. As situações de serviços referentes
à atenção secundária discorrem sobre alta inadequada do pré-natal de alto risco; o
serviço de atendimento móvel de urgência que não atendeu ao chamado; a classificação
inadequada dos serviços de urgência e pronto-atendimento às gestantes de alto risco,
bem como a falta de registro por parte dos profissionais destes serviços. Por fim, a quarta
categoria aborda a demora na espera por atendimento em maternidades públicas e a
falta de registro dos batimentos cardíacos fetais na admissão da gestante ao serviço; o
não encaminhamento da placenta e do feto para a necropsia; a não administração do
corticóide profilático pela equipe de saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A caracterização das situações levantadas pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno,
Infantil e Fetal do município de Florianópolis demonstra a carência de recursos materiais
e estruturais e o comprometimento na assistência prestada à saúde materno-infantil.
O investimento de recursos na saúde e a revisão das prioridades necessitam de maior
atenção, tanto para a redução de taxas importantes como a mortalidade infantil, como para
a qualificação da assistência e atendimento à população, finalidade central dos serviços
de saúde. Além disso, os resultados apontam a premência da qualificação profissional no
atendimento pré-natal à gestante, bem como o fortalecimento das questões relativas ao
atendimento desta população que não podem ser desprezadas, para fins de prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde e bem-estar do binômio mãe-bebê.
PALAVRAS-CHAVE
Gestão em Saúde; Mortalidade Infantil; Mortalidade Fetal; Serviços de Saúde.

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE (PMAQ) COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NA
ATENÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS
Isabel Cristine Oliveira (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Teresinha Heck Weiller
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Carmem Lucia Colomé Beck (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Rafael Marcelo Soder (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Elisa Rucks Magier (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Bruna Marta Kleinert
Halberstadt (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Silva da Rosa (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1986

INTRODUÇÃO
A busca contínua por um modelo que reorganize as práticas de gestão, focalizado em
resultados que venham a propiciar a efetividade das ações e serviços ao usuário é um
desafio. Os obstáculos que a qualidade da gestão dos serviços públicos enfrenta está
centrado na resolutividade. Nessa configuração, diversas iniciativas de avaliação em saúde
vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde (MS), entre estas, institui-se como
instrumento avaliativo o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB).1 O êxito do programa têm como base as ações realizadas pela
equipe multidisciplinar. Neste contexto, a figura do enfermeiro que integra o núcleo dos
saberes fica evidenciada.
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OBJETIVOS
O objetivo central do estudo buscou-se conhecer a percepção dos enfermeiros de Estratégia
de Saúde da Família (ESF) dos municípios da 19º Coordenadoria Regional de Saúde do
estado do Rio Grande do Sul (CRS/RS) acerca da implementação do PMAQ e as repercussões
nas ações em saúde.
MÉTODO
O método sustentou-se na abordagem qualitativa, exploratória e descritiva de caráter
social, fundamentado no materialismo histórico dialético (MHD). As pesquisas qualitativas
descritivas, buscam desvelar opiniões, atitudes e crenças de uma população,2 sendo nesta,
os enfermeiros de ESF de municípios que aderiram a proposta do PMAQ. Portanto, a corrente
de pensamento do MHD, propõe a junção da proposta de análise dos contextos históricos, as
relações sociais de produção e de dominação com a compreensão das representações sociais.
A dialética trabalha com a valorização das quantidades e das qualidades, com as contradições
intrínsecas às ações e realizações humanas, e com o movimento perene entre parte e todo
e interioridade e exterioridade dos fenômenos. O MHD é parte das correntes do Marxismo,
definidas por Marx e Engels que buscam explicar o processo de desenvolvimento social. A
expressão materialismo histórico é representada pelo caminho teórico que aponta a dinâmica
do real na efervescência de uma sociedade. A dialética refere-se às questões de abordagem da
realidade, reconhecendo o processo histórico como dinâmico, provisório e de compreensão
da prática social empírica dos indivíduos que vivem nas coletividades da sociedade.3,4 Na
perspectiva do MHD viabiliza-se a discussão dos paradigmas de interpretação da realidade
e da prática profissional. Dessa forma, a enfermagem brasileira consolida seu saber como
profissão e ciência após sua inserção no sistema de saúde enquanto força de trabalho e através
da produção do conhecimento científico.4,5 Nesta compreensão, o cenário da pesquisa
abarca 26 municípios da 19ª CRS/RS, dos quais integram o estudo enfermeiros atuantes em
ESF, pactuadas com o PMAQ. A coleta de dados se deu mediante entrevista com questões
norteadoras, gravadas e transcritas, perfazendo a análise temática. Ressalta-se que foram
atendidos à todos os preceitos éticos, sob o Certificado de Apreciação e Aprovação Ética nº
49534815.60000.5346, sendo este resumo, um recorte da dissertação de mestrado intitulada
“Percepções de enfermeiros acerca da implementação da avaliação na Atenção Básica”.
RESULTADOS
Os resultados apontam que a implementação do PMAQ viabiliza a inserção de um novo
ciclo do Programa Nacional de Atenção Básica (PNAB), tencionando os avanços na saúde
e o fortalecimento de qualificação das ações ofertadas na saúde pública. No entanto, não
minimiza os desafios diários que o serviço enfrenta, mas justifica o crescente investimento
do MS na manutenção do programa, na duplicação do investimento federal na AB por
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meio dos ciclos avaliativos do PMAQ, promovendo padrões para as práticas e organização
do trabalho, impulsionando a inovação e a qualidade do uso dos sistemas de informação,
fortalecendo a reflexão crítica dos profissionais e ressignificando o processo de trabalho.6,7
Por conseguinte, a implementação de ações dependem de processos avaliativos e do
desenvolvimento e implantação de uma abordagem pedagógica adequada para ampliação
dos saberes e fazeres dos atores envolvidos. Portanto, o PMAQ pode ser considerado um
aporte e um suporte expressivo no processo de trabalho, organização e planejamento, não
somente sustentado pelo incentivo financeiro, mas pela elevação da qualidade dos serviços
de saúde.7,8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidencia-se há necessidade de uma reflexão mais aprofundada do perfil do enfermeiro,
ratificado pela sua importância frente ao PMAQ, em especial na organização da AB. Dessa
forma, este estudo tem o papel social de contribuir com a construção de conhecimento
sobre a temática, reafirmando a importância do estabelecimento de uma cultura avaliativa
permanente, eficaz e eficiente, pautada na qualidade, preocupada com os processos de
trabalho, bem como com a importância de se estabelecer uma cultura avaliativa nos serviços
de saúde, voltadas principalmente as demandas dos usuários do sistema de saúde.
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RECOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE ÓBITOS EVITÁVEIS
POR ADEAQUADA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL
Selma Regina de Andrade (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Andriela Backes Ruoff (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Alexandra Ferreira (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Monique Faria (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Susana Cararo
Confortin (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1702

INTRODUÇÃO
A redução da mortalidade infantil constitui-se como um desafio para os gestores, os serviços
de assistência à saúde e para a sociedade como um todo, uma vez que a taxa de mortalidade
infantil reflete a qualidade de vida da população e da assistência realizada, bem como o
embasamento e direcionamento das políticas públicas1. Ratifica-se esta relevância ao
constar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a erradicação das mortes evitáveis2.
Por óbitos evitáveis, compreendem-se os casos que não ocorreriam se, em tempo oportuno,
fossem assistidos com adequadas, qualificadas e resolutivas ações em saúde. Os fatores
que levam a este desfecho consistem em razões biológicas, sociais, culturais e, ainda, falhas
na assistência à saúde, podendo variar de acordo com as realidades sociais e tecnologias
disponíveis. Os óbitos evitáveis desencadeiam uma investigação para elucidar os fatos que
resultaram na morte, pertinente para avaliar a ocorrência de problemas na atenção à saúde,
assim como atentar à gestão aos setores que necessitam de aprimoramento. Na realização
desta investigação, destaca-se o trabalho realizado pelos Comitês de Prevenção do Óbito
Materno, Infantil e Fetal, propostos pelo Ministério da Saúde. Em Florianópolis, o Comitê foi
instituído em 2006, avaliando os óbitos maternos, infantis e fetais, levantando as situações
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e elaborando recomendações aos serviços de saúde voltados a esta população. Trata-se de
um Comitê que possui representantes de instituições públicas e privadas, dos três níveis de
atenção à saúde (primária, secundária e terciária), compondo uma equipe multiprofissional. A
realização da análise da evitabilidade dos casos de óbito infantil e fetal, pelo Comitê, permite
a classificação em evitável, inevitável ou inconclusivo. Em 2016, 60,6% dos óbitos avaliados
pelo Comitê foram considerados evitáveis, sendo destes 40% considerados evitáveis por
“adequada atenção à gestação”, ou seja, relacionados à atenção gestacional, o pré-natal3.
OBJETIVOS
Descrever as recomendações elaboradas pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno,
Infantil e Fetal do município de Florianópolis para a prevenção dos óbitos evitáveis por
adequada atenção ao pré-natal.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, realizado com base
nas atas das reuniões do Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal do município
de Florianópolis do período de 2007 a 2016. A coleta de dados ocorreu entre setembro de
2016 a fevereiro de 2017 e, como critérios de inclusão, adotaram-se as atas de análise de
óbitos com características fetais e infantis evitáveis por adequada atenção ao pré-natal. Os
critérios de exclusão foram as atas de análise dos óbitos inevitáveis, pendentes, inconclusivos,
evitáveis por outras causas, sem registro de avaliação e óbitos maternos. Foram incluídas
no estudo 122 atas, correspondendo a 260 óbitos infantis e fetais evitáveis analisados.
Destes, 118 corresponderam aos óbitos evitáveis por adequada atenção ao pré-natal. As
recomendações registradas nas atas foram analisadas pela técnica de análise documental,
constituída por duas etapas: sistematização de documentos e síntese das informações. Na
etapa de sistematização de documentos, as informações extraídas das atas foram registradas
em uma tabela do Word®, com informações sobre as recomendações elaboradas pelo
Comitê. Na segunda etapa, obteve-se a síntese das informações documentais, extraindose os conteúdos, das quais resultaram três categorias: recomendações para melhoria do
processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, recomendações para capacitação dos
profissionais de saúde e recomendações para melhoria da assistência prestada às gestantes.
RESULTADOS
As recomendações elaboradas para a atenção primária à saúde do município de Florianópolis,
direcionada para processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, visam
estruturar um modelo de referência e contra referência da gestante entre a atenção primária
e a atenção terciária em saúde, assim como facilitar o acesso da gestante ao pré-natal e realizar
a busca ativa das gestantes ausentes. No que diz respeito à capacitação dos profissionais, as
recomendações buscam uma capacitação contínua da equipe médica e de enfermagem, em
especial, alertam para a importância da notificação compulsória das doenças e agravos e ao
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registro adequado das informações no prontuário e na Caderneta de Saúde da Gestante. Em
relação à melhoria da assistência à saúde da gestante, o Comitê recomenda reforçar o rastreio
da infecção do trato urinário e doenças sexualmente transmissíveis, estar atento aos sinais
de alarme para Doença Hemolítica da Gestação e melhorar a avaliação do útero e anexos nas
consultas. Além disso, recomendam a orientação da gestante sobre o planejamento da vida
sexual e reprodutiva, realizar busca ativa e tratamento do parceiro e dar um olhar especial à
gestante usuária de drogas e tabagista. Ainda, o Comitê recomenda a educação em saúde
por meio de grupos de gestantes e o fortalecimento do vínculo da gestante com a Estratégia
de Saúde da Família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As recomendações constituem importantes ferramentas para a retificação e avaliação do
serviço prestado ao público materno-infantil. As recomendações direcionas à Estratégia de
Saúde da Família abordam questões inerentes ao atendimento pré-natal, tanto no âmbito
da gestão, como em recursos humanos ao trabalhar capacitação profissional, quanto
recomendações voltadas à assistência direta ao binômio mãe-bebê, almejando qualificar os
serviços e prevenir a mortalidade infantil e fetal.
PALAVRAS-CHAVE
Mortalidade infantil, óbito evitável, gestão em saúde, saúde da criança, comitês profissionais

SEGURANÇA DO PACIENTE E COMPREENSÃO DO ERRO HUMANO
NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA
Sabrina da Costa Machado Duarte (EEAN/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marluci Andrade Conceição Stipp
(EEAN/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Manuela Vila Nova Cardoso (EEAN/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Andreas Büscher (Hochschule Osnabrück, Alemanha)

ID: 2013

INTRODUÇÃO
A Segurança do Paciente é um princípio fundamental para o cuidado em saúde. Nos
últimos anos houve um aumento substancial nas discussões sobre os danos associados à
assistência. Os episódios de erro podem causar sérios danos à clientela, afetando quantiqualitativamente às instituições e os profissionais. Na assistência de enfermagem em
terapia intensiva, a equipe deve contribuir para a prevenção de erros, e para a qualidade e
segurança assistencial. Compreender a ocorrência do erro poderá estimular o profissional a
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realizar a notificação de forma adequada, mudando o panorama atual de subnotificações.
É fundamental o investimento na cultura de segurança organizacional, disseminando-se o
conceito de segurança do paciente e discussões não punitivas sobre o erro humano. Este
estudo utilizou como referencial teórico a Teoria do Erro Humano de James Reason, que
busca a compreensão e o tratamento adequado das ocorrências, sem culpabilizar somente
o profissional, destacando a necessidade da análise do sistema organizacional.
OBJETIVOS
analisar as falhas ativas e as condições latentes relacionadas aos erros na assistência de
enfermagem em terapia intensiva; discutir as medidas reativas e proativas referidas pela
equipe de enfermagem.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo, exploratório. Considerando a Teoria do Erro Humano, foi
utilizado o método de “estudo de questionário”. O cenário foi o Centro de Terapia Intensiva
(CTI) de um hospital geral, universitário, público e federal. Os participantes do estudo foram
36 componentes da equipe de enfermagem, sendo caracterizados de acordo com as variáveis
sexo, idade, tipo e tempo de formação profissional, e tempo de atuação no CTI. Os dados foram
coletados através de entrevistas semiestruturadas, questionando-se sobre a compreensão e o
posicionamento profissional sobre o erro na assistência, além dos fatores causais e preventivos
acerca do erro, e observação participante com auxílio de um roteiro que direcionou a atividade
através de tópicos sobre adequação do cenário à segurança, a inter-relação dos participantes
e a identificação de possíveis situações de erro. A análise dos dados foi do tipo lexical, sendo
utilizado o software ALCESTE®. Os dados provenientes da observação foram submetidos
à análise etnográfica e os resultados foram apresentados de forma complementar aos que
foram gerados pelo ALCESTE®. Para essa análise, foi preparado um corpus que originou as
três classes lexicais descritas nos resultados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa conforme pareceres 229.926 de 26/03/2013 e 292.974 de 10/06/2013.
RESULTADOS
Caracterização dos participantes: 64% dos participantes eram auxiliares de enfermagem e
36% enfermeiros. Predominou o sexo feminino (81%), a faixa etária variou de 30 a 59 anos.
Quanto à formação profissional, 40% possuía menos de 10 anos de formação e 73% possuía
de 04 a 10 anos de atuação no CTI. O corpus analisado obteve 74% de aproveitamento e
originou 3 classes lexicais, divididas em dois blocos temáticos. O primeiro bloco temático
originou apenas a classe 3, com representatividade de 34% do total do corpus. O segundo
bloco temático originou as classes 1 e 2, no qual a classe obteve representatividade de 37%
do corpus e a classe 2 apresentou representatividade de 29%. As classes foram as seguintes:
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1. O erro na assistência de enfermagem em terapia intensiva: foram identificados erros
de medicamento e prescrição; uso inadequado das bombas infusoras; não elevação
das grades do leito, relacionada pelos profissionais à baixa qualidade do mobiliário;
extubações acidentais.
2. Falhas ativas e condições latentes relacionadas ao erro da equipe de enfermagem na
terapia intensiva: as falhas ativas são cometidas pelas pessoas que atuam na ponta final
do sistema, sendo: identificação errada dos pacientes, falta de checagem das prescrições
médicas e de enfermagem, uso inadequado dos alarmes e das técnicas assépticas,
administração de medicações suspensas e identificação errada de medicamentos.
As condições latentes têm origem na tomada de decisão organizacional, podendo
permanecer dormentes por anos antes de se combinarem as falhas ativas e causarem os
acidentes, destacando-se a falta de programas de capacitação profissional.
3. Medidas reativas e proativas adotadas pela equipe de enfermagem frente ao
erro na terapia intensiva: destacaram-se como medidas reativas o reconhecimento
pelos entrevistados de que os episódios de erro ocorrem no cotidiano assistencial;
negligenciamento do erro devido a cultura punitiva, medo de críticas e sentimentos de
vergonha, culpa e frustração; e tentativas empreendidas pelos profissionais para sanar
os possíveis danos. As medidas proativas referidas foram necessidade de fortalecimento
da liderança na equipe de enfermagem; necessidade de investimento e de respeito à
hierarquia profissional; importância de investimento em uma comunicação eficaz entre a
equipe multiprofissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu compreender a ocorrência dos erros na assistência identificando as
falhas ativas e condições latentes, além da necessidade de investimento em medidas reativas
e proativas. Dentre as medidas reativas, destacou-se a importância do reconhecimento do
erro pelos profissionais, o que pode ser considerado a base para compreendê-lo e prevenilo, associado a medidas proativas como o investimento em capacitação profissional e
comunicação eficaz. A adoção de tais medidas está diretamente relacionada à cultura de
segurança organizacional, permitindo que os profissionais se sintam confortáveis para
discutir o erro humano, e adotem medidas eficazes para a promoção de uma assistência
segura e de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do paciente. Erros médicos. Enfermagem de cuidados críticos.
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SENTIDOS E PRÁTICAS DA GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO
NA REITORIA DE UM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO NO
NORDESTE
Nailena Maika da Rocha Vieira (Cesmac, Maceió, AL, Brasil), Mara Cristina Ribeiro (Cesmac, Maceió, AL, Brasil),
Renata Guerda de Araújo Santos (Cesmac, Maceió, AL, Brasil), Sônia Maria Soares Ferreira (Cesmac, Maceió, AL,
Brasil), Luciano Bairros da Silva (Cesmac, Maceió, AL, Brasil), Karine da Silva Santos (Cesmac, Maceió, AL, Brasil)

ID: 1246

INTRODUÇÃO
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) são instituições de educação
profissional e superior, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar, sendo equiparadas às universidades federais. Para essa pesquisa,
investigou-se a gestão do processo de trabalho dos servidores de um desses institutos,
localizado em um estado do nordeste brasileiro. Composto pela Reitoria, cinco Pró-reitorias
e 16 campi localizados na capital e interiores, engloba pesquisa, extensão e ensino desde
a formação básica à pós-graduação. Sua comunidade acadêmica é composta pelos corpos
discente, docente e técnico-administrativo em educação (TAE). A educação representa
a atividade-fim da instituição, os corpos discente e docente destacam-se como atores
principais. Entretanto, o trabalho de apoio técnico, administrativo e operacional prestado
pelos TAEs é determinante para a produção da atividade-fim. A área de atuação dos TAEs é
abrangente, distribuída nos níveis de formação fundamental, médio e superior. Considerase que o trabalho tem lugar central na construção da identidade, na realização pessoal e nos
processos de saúde/doença. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Decreto
nº 6.833/09, indica assistência à saúde do trabalhador como ações visando a prevenção, a
detecção precoce e o tratamento de doenças, e promoção e prevenção como ações que
objetivam intervir no processo de adoecimento do servidor no aspecto individual e nas
relações coletivas no ambiente de trabalho; porém, a redução de investimentos, leva ao
enfraquecimento da assistência à saúde do servidor federal. Atualmente há a necessidade
de realização de estudos que contextualizem o trabalho dessa categoria, descrevendo suas
vivências de prazer e sofrimento, aprofundando a questão e contribuindo na construção
de políticas públicas mais próximas das necessidades desses trabalhadores. Dentro desse
contexto e com o referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho, a pesquisa, baseiase na observação da subjetividade e na investigação da normalidade e não da patologia,
procurando compreender quais estratégias e mecanismos são acionados ou disparados
pelos TAEs diante das pressões ocorridas nos processos do trabalho.
OBJETIVOS
Conhecer os sentidos e práticas dos técnico-administrativos do IF, relacionadas à gestão do
trabalho, associadas à geração de prazer, sofrimento e adoecimento.
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MÉTODO
Estudo constituído pela escuta das vivências dos trabalhadores, visando o aprofundamento
da compreensão da realidade vivida, com intuito de construir estratégias coletivas de
liberdade. A investigação foi aprovada pelo CEP sob o CAEE 66633017.3.0000.0039. A
abordagem qualitativa foi caracterizada por apropriação da linguagem e suas formas de
expressão como o material de pesquisa. Dados foram produzidos no período de 01 de junho
a 10 de julho de 2017 através das técnicas de Entrevista Semiestruturada, que possibilitou
ao entrevistado discorrer sobre o tema sem respostas ou condições prefixadas e, Diário de
Campo, que constituiu-se pelas impressões pessoais do pesquisador, descritas durante o
processo investigatório. Os sujeitos foram 22 trabalhadores da Reitoria e das Pró-reitorias.
RESULTADOS
Ao serem estimulados a falar sobre o que provoca prazer, sofrimento ou adoecimento nos
processos de trabalho, os participantes expressaram o que vivem, sentem e percebem.
Destacaram o prazer quando vivenciam situações de cooperação, camaradagem e empatia,
aproveitamento das suas aptidões profissionais, participação na organização do trabalho,
reconhecimento das chefias, reconhecimento do propósito do próprio trabalho, construção
da identidade individual e coletiva, contribuições da instituição ao engajamento dos sujeitos.
Quanto às percepções de sofrimento, expuseram, entre outros aspectos, intensificação
de trabalho, regras institucionais inflexíveis, pouca liberdade na organização do trabalho,
desengajamento, responsabilidades ao assumir funções gratificadas ou substituição
de chefias, demandas políticas, desmotivação, riscos do serviço público, burocracia,
falta de reconhecimento e diferenciação quanto ao tratamento concedido para TAEs e
docentes. Quanto ao adoecimento destacaram aspectos como elevada carga psíquica,
baixa significância da doença, individualização e culpabilização. Assim como apontado
pela Psicodinâmica do Trabalho, a subjetividade das relações organizacionais determinou
vivências que seguiram do prazer ao adoecimento. Evidenciamos situações conflituosas que
geraram adoecimento nos TAEs e desencadearam mudanças de atitudes e comportamentos
na busca pelo reestabelecimento da saúde e prazer. O apoio e reconhecimento entre os
pares mostrou sua importância, entretanto, sua falta produziu situações conflituosas,
que apesar de negadas pelos participantes, tornaram-se evidentes à observação da
pesquisadora durante a realização das entrevistas. Enquanto alguns servidores sinalizam
sintomas de adoecimento como normais, negligenciando ou disfarçando conflitos velados,
outros demonstram maior consciência das próprias vivências, e buscam alternativas através
de enfrentamento direto. Suportar situações devastadoras interpretando-as como comuns
ou normais evidencia a necessidade de aprofundar o entendimento do que é estar ou não
saudável. Importante é a criação de canais de discussão, permitindo tanto a propagação
das ações positivas, individuais e coletivas, quanto a expressão das angústias e frustrações,
construindo uma rede de colaboração entre TAEs, e entre TAEs e a gestão institucional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cadeias de relações humanas direcionam as vivências dos TAEs para uma encruzilhada,
onde de um lado encontramos servidores subsidiados no enfrentamento de conflitos, e de
outros servidores ilhados em solitárias lutas subjetivas. O compartilhamento e disseminação
das experiências exitosas contribuiria para o resgate dos ilhados e a transmissão de
habilidades individuais de enfrentamento apresentadas por alguns servidores poderiam
atuar como “descongestionantes” emocionais, tendo em vista a importância da influência
da coletividade. Existe a necessidade de um alinhamento de atribuições e competências dos
gestores, pois a organização é agente responsável por efeitos danosos ou positivos causados
ao funcionamento psíquico do trabalhador. Códigos corporais claros de desconforto e
descontentamento apresentados durante a investigação demonstram uma luta pelo auto
convencimento de que não é possível o confronto e resolução de conflitos existentes. Ações
guiadas por tais descobertas gerarão o fortalecimento do desenvolvimento do trabalho não
apenas desta instituição mas da Rede Federal de Ensino, fomentadora da cidadania no país.

SITUAÇÕES DE RISCO A SAÚDE MATERNA E O ÓBITO INFANTIL E
FETAL EVITÁVEL
Viviana Mariá Draeger (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina Andrade
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alexandra Ferreira (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andriela Backes Ruoff (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Talita Piccoli Sevegnani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Monique Helen Faria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Susana Cararo
Confortin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2224

INTRODUÇÃO
Em resposta à preocupação global, a redução dos óbitos neonatais de crianças se tornou um
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas onde
visa reduzir a taxa de mortalidade materno-fetal para menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos no mundo até o ano de 2030. O indicador de mortalidade infantil representa
as condições de vida de uma determinada população, demonstrando aspectos do processo
saúde-doença, como os fatores ambientais, biológicos, socioeconômicos e serviços de
saúde. Sendo assim, estimativas presumem que a combinação entre esses elementos podem
reduzir os óbitos de crianças e também das gestantes, uma vez que esses não ocorreriam
se houvesse intervenção nas causas predominantes identificadas e com elaboração de
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estratégias de evitabilidade. O conhecimento dos múltiplos fatores relacionados aos óbitos
infantis e fetais é uma necessidade de gestão e, por isso, com intenção de monitorar esses
casos, os Comitês de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal brasileiros executam a
vigilância dos óbitos de gestantes e crianças. O processo de vigilância avalia os principais
fatores que interferem no óbito, sendo estes denominados de situações de risco á saúde.
Em Florianópolis, a equipe multidisciplinar que compõe o Comitê de Prevenção do
Óbito Materno, Infantil e Fetal elenca as principais situações de risco á saúde e elaboram
recomendações para a gestão dos serviços de saúde, possibilitando arevisão de condutas,
a fim de evitar a ocorrência de desfechos semelhantes. Ao elencar as situações que
influenciaram no desfecho do óbito, o Comitê reconstrói a rede de acontecimentos que
suscitaram no óbito, que não podem ser ignorados e, principalmente, devem ser, a medida
que possível, evitados.
As situações de risco à saúde podem ser referentes aos serviços de saúde do atendimento
pré-natal, do atendimento neonatal, da assistência dos serviços pré-hospitalares e de
urgência, das condições familiares, questões próprias ao feto, recém-nascido e/ou hábitos
e condições maternas. As situações de risco à saúde relacionado aos hábitos e condições
maternas envolvem questões comportamentais e de escolha da mulher, interação social e
suas condições sócio-econômicas.
OBJETIVOS
Descrever as situações de risco à saúde relacionadas aos hábitos e condições maternas nos
óbitos infantis e fetais analisados pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e
Fetal do município de Florianópolis.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. Fundamentou-se
nas atas descritas, nos anos de 2007 a 2016, pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno,
Infantil e Fetal de Florianópolis. A coleta de dados deu-seentre os meses de setembro de
2016 a fevereiro de 2017, utilizando-se doscritérios de inclusão: atas que relatavam a análise
dos óbitosinfantis e fetais evitáveis e que continham situações de risco à saúde relacionadas
aos hábitos e condições materna.
Por sua vez, os critérios de exclusão foram as atas s óbitos maternos, inevitáveis, pendentes
ou inconclusivos, e aquelas quenão continham o registro das situações das situações de
risco á saúde, objetivo desta pesquisa. Foram avaliadas 122 atas, totalizando 60 óbitos
infantis e fetais evitáveis analisados. Para realizar a análise, duas etapas foram realizadas,
sendo elas: a sistematização de documentos e a síntese de informações. A primeira consiste
na organização dos dados em uma tabela, com suporte do Microsoft Word. Enquanto
que, a segunda etapa, foi realizada a síntese das situações maternas levantadas, obtendo
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o conteúdo almejado. Assim, foram criadas as seguintes categorias: condições biológicas
naturais, condições biológicas adquiridas e influências sociais e hábitos materno.
RESULTADOS
Na primeira categoria, condições biológicas naturais, estão inclusas situações de risco à
saúde que referiram à questão da gestação na adolescência, cuja idade materna varia entre
16 e 19 anos, e a com relação à obesidade materna. Por sua vez, a segunda categoria –
condições biológicas adquiridas– compreende questões como o uso de substâncias ilícitas
como álcool, drogas e tabaco; e a condição de não realização do tratamento para a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
A última categoria, relativa às influências sociais e hábitos maternos, predominando as
situações de falta de adesão ao pré-natal, falta de acompanhamento e/ou acompanhamento
parcial do pré-natal, gestação não planejada pelo casal, moradia em locais de risco, situação
socioeconômica desfavorável impactando nas demais situações citadas; não adesão ao
tratamento de infecções do trato urinário durante o pré-natal, evasão das consultas de
puericultura, violência doméstica, parceiro preso, e envolvimento com tráfico de drogas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As situações de risco à saúde relacionadas às influencias socias e hábitos maternos que
influenciaram nos óbitos infantil e fetal do município de Florianópolis retratam o cenário
de vulnerabilidade da gestante. A influência do meio social é irrefutável, sendo as mães
com condições socioeconômicas críticas as mais atingidas, destacando o envolvimento em
tráfico de drogas e a violência doméstica.
Os hábitos maternos são, também, muito evidenciado, onde a escolha da mulher na
realização de um acompanhamento pré-natal com profissionais influencia, de maneira direta,
na probabilidade da ocorrência de óbitos. A análise destas informações se faz necessária
para o planejamento de ações dos serviços de saúde, que necessitam compreender a
realidade da população atendida para produzir cuidados condizentes às carências sociais,
desenvolvimento de políticas publicas que dão suporte na condução e direcionamento das
necessidades desta população.
PALAVRAS-CHAVE
Mortalidade infantil; Redução da mortalidade infantil, materna e neonatal; Situação de Saúde.
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SITUAÇÕES DE RISCO A SAÚDE NO PARTO E PÓS-PARTO EM
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS POTENCIALMENTE EVITÁVEIS
Viviana Mariá Draeger (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina Andrade
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SP, Brasil), Alexandra Ferreira (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andriela Backes Ruoff (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Talita Piccoli Sevegnani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Monique Helen Faria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Susana Cararo
Confortin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2290

INTRODUÇÃO
O óbito infantil é considerado um evento sentinela, devido ao seu grande potencial de
prevenção. Fragilidades que ocorrem na atenção à gestante, durante o pré-natal, o parto
e ao recém-nascido são fatores que levam à ocorrência dos óbitos, principalmente, entre o
primeiro dia de vida até o primeiro ano de idade, caracterizando o óbito infantil. A taxa de
mortalidade infantil reflete a eficácia e resolubilidade dos serviços de saúde, em todos os
níveis de atenção à saúde, auxiliando a levantar conjecturas que concedem o rastreamento
sobre a atuação desses serviços em uma determinada região. Devido à implementação de
políticas públicas, a taxa de mortalidade infantil nacional, em 2015, alcançou o percentual
de 13,8 óbitos a cada mil nascidos vivos. No âmbito estadual, essa taxa foi de 9,2 óbitos a
cada mil nascidos vivos, promovendo o Estado de Santa Catarina ao mérito de registrar a
menor taxa de mortalidade infantil no Brasil. Nesse mesmo ano, a região de Florianópolis
apresentou taxa de mortalidade infantil de 11,0 óbitos a cada mil nascidos vivos. Esse
valores identificam a necessidade de atuação dos segmentos políticos e assistenciais na
redução e evitabilidade de mortes maternas e infantis, uma vez que esse é considerado
um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização Mundial de Saúde.ndo.
Nesse sentido, o Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal de Florianópolis traz
visibilidade para que os óbitos infantis e fetais possam ser monitorados e acompanhados,
objetivando a realização da análise dos casos e elaboração de recomendações e intervenções
para reduzir a mortalidade infantil no município. Para a análise dos óbitos evitáveis, o Comitê
busca compreender as situações de risco à saúde que a mulher e/ou criança estiveram
expostas durante atendimento na rede de atenção ä saúde, possibilitando uma visão ampla
sobre as condições vida e saúde da população, o que permite que as intervenções sejam
direcionadas de acordo com as necessidades do usuário e/ou serviços de saúde.
OBJETIVOS
Identificar as situações de risco à saúde referentes ao parto e pós-parto nos óbitos infantis e
fetais analisados pelo Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal do município
de Florianópolis.
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MÉTODO
Esta pesquisa é de cunho qualitativa, exploratória e descritiva. Foi realizada a partir da base
de conteúdo sobre óbitos infantis e fetais descrito nas atas do Comitê de Prevenção do Óbito
Materno, Infantil e Fetal de Florianópolis, ocorridos no período de 2007 a 2016. Neste estudo,
a coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, de acordo
com os seguintes critérios de inclusão: atas que apresentavam a análise dos óbitos evitáveis
infantis e fetais e as situações de risco á saúde referentes ao parto e ao pós-parto. Os critérios
de exclusão abrangeram as atas de óbito materno, inevitável, pendente, inconclusivo, bem
como as que não descreveram as situações de risco à saúde referente ao parto e pós-parto.
Assim, 122 atas foram incluídas na análise, em um total de 60 óbitos infantis e fetais. A análise
foi efetuada em duas etapas, compreendidas em sistematização de documentos e na síntese
de informações, onde a primeira etapa se dá com a organização dos dados no Microsoft Word,
e a segunda etapa ocorre com a síntese das situações de risco à saúde relacionadas ao parto
e ao pós-parto. Da análise emergiram duas categorias, sendo elas: situações de risco á saúde
referentes ao parto e ao pós-parto relativas à equipe de saúde;, e situações de risco á saúde
referentes ao parto e ao pós-parto relacionadas à mãe e/ou feto e/ou criança.
RESULTADOS
Os resultados encontrados foram divididos em duas categorias. A primeira categoria abrange
as situações de risco à saúde referentes ao parto e ao pós-parto relativas à equipe de saúde,
segundo evidenciou o Comitê. Nesta categoria, as situações de risco à saúde compreendem
a assistência e atuação prestada à gestante e feto pelos membros da equipe, como falta de
instalação e realização de cardiotocografia, indução do parto medicamentoso com uso de
ocitocina, a falta de acompanhamento e de avaliação da gestante e bebe durante o trabalho
de parto, rigor mortis causado por demora no trabalho de parto e a evasão das consultas
do primeiro ano de vida da criança. Na segunda categoria, apresentam-se situações de
risco à saúde referentes ao parto e ao pós-parto relacionadas à mãe e/ou feto e/ou criança,
como eventos de tocotraumatismo, taquicardia fetal durante o trabalho parto, disfunção
respiratória e asfixia grave. Também estão ligadas nessa categoria situações de sangramento
materno, prolapso de cordão e sepse.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação dos resultados demonstra fragilidade na atenção ao parto e ao pós-parto pelos
serviços de saúde, sendo necessário a reflexão sobre as condutas e a assistência prestada no
pré-natal, parto, pós-parto e no atendimento á criança nos primeiros dias de vida. Em relação
à redução do quantitativo de óbitos infantis e fetais, a revisão dos processos de trabalho é
substancial, por estarem atreladas aos óbitos considerados passíveis de redução. As questões
biológicas maternas e/ou do feto e/ou criança são abordagens que merecem atenção e
acompanhamento no pré-natal, parto e pós-parto, visando à prevenção de complicações e
através de uma assistência qualificada e resolutiva prestada pela equipe de saúde.
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PALAVRAS-CHAVE
Mortalidade infantil; Mortalidade fetal; Gestão em Saúde; Comitê de profissionais;

TENDÊNCIA DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS ACERCA DO
ENFERMEIRO NA GESTÃO EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS
Tanise Martins Santos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Suzinara Beatriz Soares Lima
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Vera Regina Real Lima Garcia (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Valdecir Zavarese Costa (Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, RS, Brasil), Simone Kroll Rabelo (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Naiana
Buligon Alba (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)
ID: 1792

INTRODUÇÃO
Nas organizações atuais desponta a substituição do estilo autocrático e impositivo dos
gestores, por uma postura aberta, que proporcione um estilo de gestão eficiente, democrático,
participativo e incentivador, voltado para a excelência organizacional.(1) Seguindo essa
propensão, os hospitais têm adotado modelos de gestão focados no compartilhamento das
decisões, superando os modelos tradicionais.(2) Assim, suscita-se a necessidade de gestores
modernos, que consigam implementar um novo modelo capaz de proporcionar à gestão
controle e descentralização, inclusive, em hospitais universitários federais (HUF). Pois,
esses possuem atribuições importantes nos âmbitos da atenção à saúde, da educação e do
desenvolvimento de profissionais, bem como, são corresponsáveis pela produção científica
do conhecimento, com o desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde.(2) Por meio
do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais foi criada,
em 2011, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com o intuito de gerenciar
os hospitais universitários do Brasil, em um modelo de gestão privada, tendo, entre as
atribuições, a coordenação e a avaliação da execução das atividades dos HUF; o apoio técnico
à elaboração de instrumentos de melhoria da gestão e da matriz de distribuição de recursos
para os hospitais.(3) As exigências da gestão da Ebserh nas organizações hospitalares têm
gerado transformações na formação profissional, especialmente, na enfermagem, já que a
categoria predomina no quadro de pessoal.(3) Ao considerar-se a ocupação de diferentes
cargos pelos profissionais graduados em enfermagem, desponta-se o interesse das
instituições nesses profissionais devido à repercussão direta na qualidade da assistência.
(4) Para tanto, realizou-se uma revisão buscando as tendências nas publicações científica no
que tange a temática do enfermeiro na gestão em hospitais universitários, sob a pergunta
de revisão: O que tem sido produzido nos programas de pós-graduação em enfermagem
brasileiros sobre o enfermeiro na gestão em hospitais universitários?
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OBJETIVOS
Conhecer a tendência das produções científicas acerca do enfermeiro na gestão em hospitais
universitários.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão narrativa.(5) A pesquisa foi realizada por meio das produções
encontradas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal
de Nível Superior. A busca foi executada durante o mês de maio de 2017, sendo utilizados
os termos “gestão enfermeiro” e “hospital universitário”, sem recorte temporal. Foram
selecionadas 18 produções conforme os critérios de inclusão: serem teses e dissertações
produzidas na área da Enfermagem, em pós-graduações no Brasil, terem resumo disponível
gratuitamente e contemplarem à temática. Ocorreu a análise das características das
produções por meio da descrição das mesmas, já os dados colhidos nos resultados foram
submetidos à análise de conteúdo temática de Minayo, originando três categorias temáticas.
(6)
RESULTADOS
Houve o predomínio de dissertações de mestrado, com 16 produções. Quanto à distribuição
temporal das datas de defesa, houve destaque para o ano de 2015, com quatro estudos.
A Universidade de São Paulo destacou-se nos estudos sobre o tema, com cinco defesas,
seguida pelas Universidade Federal de Minas Gerais, com três defesas, números que acabam
indicando uma expressiva produção de conhecimento sobre a temática na região sudeste.
Quanto ao delineamento metodológico percebe-se um predomínio de estudos qualitativos.
Das 18 produções, dez estudos eram estudos de caso. Para a coleta de dados, nove autores
elegeram a entrevista como a mais adequada. Para a análise dos dados, foi seguida a análise
de conteúdo, seguindo os passos propostos por Minayo ou Bardin. Os estudos encontrados
descrevem, verificam e/ou analisam diversos aspectos referentes ao enfermeiro na gestão
no contexto hospitalar universitário. E, com base, nos principais resultados dos estudos
definiram-se as categorias temáticas: 1) Mudanças organizacionais e os custos com a saúde,
que traz as repercussões das mudanças organizacionais ocorridas em decorrência da adoção
de um modelo de gestão, que visa a modernização dos serviços, e o controle dos custos
com a saúde.(7) 2) Gestão de pessoas nos hospitais universitários, que aborda as bases
teóricas para a gerência em enfermagem, quanto a avaliação de desempenho profissional,
ainda reuniu resultados dos estudos que apresentaram o importante papel do enfermeiro,
enquanto líder da equipe de enfermagem.(7,8) 3) Gestão da qualidade e a acreditação
hospitalar que versa sobre o foco principal na gestão hospitalar que prima pela qualidade,
vislumbrando os padrões de acreditação.(8)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As produções abordam aspectos importantes para a gestão hospitalar e a gerência em
enfermagem, além disso, reforçam que os conhecimentos da enfermagem, vão além das
competências e habilidades do ser enfermeiro, havendo uma formação na graduação
superior que poderia subsidiar amplas tomadas de decisão dentro das organizações
hospitalares. As mudanças organizacionais ocorridas pela adesão de novos modelos
de gestão nos hospitais universitário traz incertezas e desafios para o enfermeiro. Com a
análise das tendências das produções acadêmicas, pontua-se que os estudos circundam
os aspectos gerenciais relacionados ao cuidado e a assistência, e quando centra-se em
atividades administrativas, estas restringem-se a ações burocráticas. Desse modo, ressaltase que os estudos selecionados não focam no enfermeiro enquanto dirigente, pertencente
ao alto escalão dos hospitais universitários, mas na ocupação de cargos adjacentes.
REFERÊNCIAS
1. Chiavenato I. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3
ed. Barueri: Manole; 2014.
2. Araújo KM, Leta J. Os hospitais universitários federais e suas missões institucionais no
passado e no presente. História, Ciências, Saúde. out/dez 2014; 21(4): 1261-81.
3. Ministério da Educação (BR). Hospitais Universitários Federais. Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares. 2017 [acesso em: 18 jun. 2017]. Disponível em: <http://www.ebserh.
gov.br/web/portal-ebserh>.
4. Montezeli JH, Peres AM. Competência gerencial do enfermeiro: conhecimento publicado
em periódicos brasileiros. Cogitare Enferm. 2009 jul/set, 14(3):553-8.
5. Rother ET. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paul Enferm. jun 2007, 20(2): v-vi.
6. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São
Paulo: Hucitec; 2014.
7. Bernardes A et al. Framing the difficulties resulting from implementing a participatory
Management Model in a public hospital. Rev Latino-am Enferm. Dec. 2012, 20(6).
8. Dall’agnol CM et al. Motivations, contradictions and ambiguities in the leadership of
nurses in management positions in a university hospital. Rev Latino-am Enferm. 2013, 21(5):
1172-8.
PALAVRAS-CHAVE
Gestor de saúde; Administração hospitalar; Hospitais universitários; Diretores de hospitais;
Enfermeiras administradoras.
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TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O PROCESSO
DE TRABALHO DO ENFERMEIRO EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
Suzinara Beatriz Soares de Lima (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Simone Kroll Rabelo
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Rosangela Marques Machado (HUSM/Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Soeli Teresinha Guerra (HUSM/Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Tanise Martins dos Santos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Thaís Dresch Eberhardt
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Rhea Silvia de Avila Soares (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Lidiana Dutra Silveira (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2684

INTRODUÇÃO
Ao analisar o processo de trabalho em saúde do serviço de emergência hospitalar, esse
mostra-se fragmentado e sustenta-se no trabalho intensivo, onde cada agente domina o
seu processo de trabalho, sendo centrado na figura do médico cuja atividade é vista como
produtora de utilidade, e ao enfermeiro cabe a manutenção das regras institucionais e a
organização do trabalho.1 O enfermeiro mostra-se fundamental na gestão do trabalho,
incentivando este profissional a praticar uma reflexão sobre a organização do trabalho, a
fim de propor novas práticas assistenciais que se distanciem do modelo biomédico e se
aproxime dos princípios de gestão propostos pelo Sistema Único de Saúde.2,3 Com base
nessas considerações surge a necessidade de melhor conhecer este trabalho e as demandas
envolvidas a fim de suscitar a discussão de processos de trabalho articulados em busca de
maior resolutividade bem como a melhoria destes.
OBJETIVOS
Conhecer o que tem sido produzido sobre o processo de trabalho do enfermeiro em urgência
e emergência nos programas de pós-graduação brasileiros.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo narrativa. A pergunta de pesquisa
foi: O que tem sido produzido sobre o processo de trabalho do enfermeiro em urgência e
emergência nos programas de pós-graduação brasileiros? Para o seu desenvolvimento foi
realizada a busca no Banco de Teses e Dissertações da Associação Brasileira de Enfermagem
- Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn) por meio da Biblioteca Virtual em
Saúde, na temática de Enfermagem, e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Nos catálogos do
CEPEn, a busca foi realizada utilizando-se os índices de assuntos relacionados à urgência e
emergência e o índice “Processo de Trabalho”, esta estratégia mostrou-se incompleta já que
excluiu estudos conhecidos pelas autoras, portanto, foi associada à busca com as palavras
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“emergência” e “pronto socorro” nos títulos e corpo dos resumos. Já na BDTD a estratégia
foi o uso das palavras “processo de trabalho em enfermagem” associada às palavras “Pronto
Socorro” ou “Pronto Atendimento” ou “emergência” ou “urgência” em todos os campos. A
coleta dos dados foi realizada entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, encontrandose um total de 623 ocorrências no primeiro banco, que foram codificadas de A1 a A623,
e dez ocorrências no segundo banco, que foram codificadas de B1 a B10. Tendo como
critérios de inclusão: teses e dissertações produzidas em programas de pós-graduação
no Brasil sobre o tema em estudo, sem recorte temporal. Já os critérios de exclusão foram:
estudos que versavam sobre serviços móveis de emergência e aqueles que tinham como
cenário emergências especializadas, como pediátricas, cardiológicas, entre outras, devido a
particularidade de seus processos de trabalho. O conjunto de estudos da revisão foi composto
por 10 resumos, no primeiro momento correu a análise das características das produções
por meio da descrição das mesmas, já os dados colhidos nos resultados foram submetidos à
análise de conteúdo temática de Minayo, originando três categorias temáticas.4
RESULTADOS
Houve o predomínio de dissertações de mestrado (n=09) sobre as teses de doutorado (n=1).
Quanto à distribuição temporal das datas de defesa, esta é de caráter variável com uma diferença
pouco mais expressiva apenas nos anos de 2009 e 2010, com dois estudos em cada ano, sendo
o primeiro estudo encontrado defendido em 2000. A Universidade Federal de Santa Catarina
destacou-se nos estudos sobre o tema, com três defesas, seguida pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul com duas defesas, números que indicam uma expressiva produção de
conhecimento sobre a temática na região sul. Sobre o delineamento metodológico percebese um predomínio de estudos qualitativos (n=7; 70%). Os estudos encontrados descrevem
e/ou analisam diversos aspectos do trabalho do enfermeiro em cenários de urgência e
emergência tanto de baixa quanto de alta complexidade. Assim, as categorias que emanaram
das análises temáticas dos conteúdos dos resumos foram: 1) Gerenciamento do cuidado: o
papel do enfermeiro na organização da assistência no serviço de emergência reuniu estudos
que demonstraram que nesses serviços o enfermeiro ocupa-se em proporcionar meios para
o funcionamento do serviço, seja organizando e priorizando o atendimento, seja provendo
recursos materiais e humanos, com vistas a promover a qualidade da atenção. A segunda
categoria, o gerenciamento do cuidado: equilíbrio entre gerenciar e cuidar no serviço de
emergência evidenciou o equilíbrio e a articulação entre atividades gerenciais e assistências no
processo de trabalho do enfermeiro no serviço de emergência, demonstrando que este cenário
exige a prática do gerenciamento do cuidado como importante no trabalho do enfermeiro. A
categoria: O pensar crítico e a necessidade de organização do trabalho do enfermeiro reuniu
estudos que demonstraram a necessidade de o enfermeiro pensar criticamente sua prática
nos serviço de emergência, com vistas a uma melhor sistematização de suas ações, visando
a qualidade do cuidado à medida que inclui em seu processo de trabalho meios para o
enfrentamento às dificuldades e peculiaridades inerentes a este serviço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfermeiro em cenários de emergência assume um papel central na organização do serviço,
proporcionando unidade de ações, onde em seu processo de trabalho o gerenciamento do
cuidado assume posição importante com a característica da visão do todo. Desta maneira,
a centralidade do processo de trabalho do enfermeiro nos cenários de emergência é o
gerenciamento do cuidado, onde este profissional aproxima-se mais do cuidado direto ao
paciente.
PALAVRAS-CHAVE
Administração hospitalar; Enfermagem em emergência; Trabalho; Papel do profissional de
enfermagem; Administração dos cuidados ao paciente

TERCEIRO SETOR E ATENÇÃO A SAÚDE: ESTUDO DE CASO DA
ATENÇÃO DOMICILIAR EM RECIFE/PE
Jéssica Mascena de Medeiros (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Garibaldi Dantas
Gurgel Junior (Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ-PE), Recife, PE, Brasil)

ID: 2593

INTRODUÇÃO
Com a Reforma do Estado, repercutida no Brasil na década de 90, buscou-se maior autonomia
e responsabilidade dos administradores públicos e maior descentralização dos agentes
responsáveis pela execução dos serviços, dentre eles a saúde. Uma das características
principais desta reforma foi a garantia dos direitos sociais pelo poder público através
da manutenção do consumo coletivo gratuito, com a transferência de sua oferta para
provedores públicos não estatais. O Estado de Pernambuco tem realizado mudanças nesse
sentido, com maior número de parcerias público-privadas na administração de serviços
públicos de saúde, refletindo diretamente sobre o número e tipo de vínculo profissional e
financiamento. Nesta situação se enquadram os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) da
cidade do Recife, trazendo possíveis repercussões na sua coordenação e integração com a
Rede de Atenção à Saúde.
OBJETIVOS
Analisar a estrutura organizacional, administrativa e financeira dos SAD e sua relação com a
Rede de Atenção à Saúde do Recife/PE.
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MÉTODO
Estudo de caso de caráter qualitativo realizado na cidade do Recife, capital de Pernambuco,
a partir de entrevistas semiestruturadas com gestores e gerentes da Secretaria Municipal
de Saúde, selecionados de forma intencional e em cadeia de informantes, considerandose cargo e perfil necessário em função dos objetivos da pesquisa, resultando em quatro
informantes-chaves. As entrevistas foram gravadas, transcritas e editadas, sendo feito em
paralelo análise documental abrangendo: portarias do Ministério da Saúde relativas aos
SAD e constituição de redes; projeto de implantação dos SAD no município; e contratos
de vínculo entre as instituições prestadoras dos SAD e o município. As informações obtidas
foram submetidas a análise de conteúdo, agrupando-se os temas a partir de descrição
sistemática e objetiva das seguintes categorias, baseadas nos modelos liderados por Almeida
(1) e klauw (2): Pactos políticos e administrativos; Natureza jurídica e tipo de prestadores
de serviços; Financiamento; e Organização no território. Este é um recorte do projeto “O
impacto das Reformas Estruturais no SUS: Uma análise compreensiva sobre gasto público,
acesso e performance da assistência à saúde (ReformaSUS)” e resultado de dissertação de
mestrado, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (parecer 407526/2012-9).
RESULTADOS
Na categoria “pactos políticos e administrativos”, identificou-se que a oferta de serviço
de atenção domiciliar do município teve sua primeira etapa de implantação em abril de
2010, em uma perspectiva de desospitalização, adequando-se ao modelo nacional trazido
pelo programa Melhor em Casa em 2011. Desde 2006, o município possuía convênios de
assistência à saúde com quatro instituições filantrópicas objetivando a prestação de serviços
diversos, entre eles os SAD, prestados em sua totalidade por meio de três destas instituições
a partir de 2012. Ressalta-se a não ciência de parte dos entrevistados da oferta dos SAD
por um dos convênios, demonstrando falha no conhecimento dos serviços ofertados. A
administração dos SAD é feita por uma coordenação própria das instituições conveniadas,
que passam a ter liberdade para gerenciar a contratação de profissionais, obtenção de
medicamentos, materiais e insumos que considere necessários ao seu funcionamento, com
acompanhamento da coordenação central do SAD no município. A área técnica dos SAD na
gestão municipal é composta por coordenações à nível central e distritais e, no âmbito das
prestadoras, pela coordenação local, subdividida em coordenação médica e de enfermagem,
além das próprias equipes assistenciais. No que se refere à categoria “natureza jurídica e tipo
de prestadores de serviços”, houve concordância entre os entrevistados e análise documental
quanto à sua classificação no município, respectivamente, como “filantrópicas com CNAS
válido” e “Entidade Beneficente sem fins lucrativos”. Já a rede com que os SAD se articulam é
composta, em sua maioria, por serviços públicos municipais e estaduais e de administração
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direta da saúde, além dos próprios serviços correspondentes às prestadoras dos SAD, com
mesma natureza e tipo. Sobre a categoria “Financiamento”, identificou-se que o município
caso complementa o incentivo financeiro recebido do Ministério da Saúde e repassa para
as instituições filantrópicas de acordo com a conformação dos SAD em cada uma, dandoas alto grau de autonomia no uso da verba recebida. Não foi identificada existência de
mecanismo financeiro voltado à integração no orçamento dos SAD por parte do governo
federal nem municipal. Sobre o monitoramento de desempenho, destacou-se caráter
diferencial na abordagem dos SAD em comparação com o restante da Rede, sendo relatada
impossibilidade de atribuição de metas ou retorno financeiro nesse sentido. Por último,
sobre a “Organização no território”, houve divergência entre os atores quanto à quantidade
de equipes implantadas, correspondente a 12 de acordo com o Portal da Saúde. Conforme
entrevistas, a ampliação do número de equipes se dá em conformidade, principalmente,
com a demanda ao serviço, observada pela área técnica, e a disponibilidade financeira do
município. Verificou-se também déficit em recursos humanos nas coordenações distritais,
necessidade de reformulação do projeto dos SAD quanto à divisão entre distritos sanitários
e instituições prestadores, bem como divergência entre os entrevistados sobre a inserção ou
não dos SAD em áreas descobertas pela atenção primária à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados apresentados, observa-se fragilidade no conhecimento dos atores
sobre a estrutura organizacional, administrativa e financeira dos SAD, além de ampla
autonomia destes serviços em relação ao funcionamento do restante da Rede de Atenção
à Saúde. Tal contexto reflete fragmentação na relação com o terceiro setor, reforçando
necessidade de integração, controle e monitoramento para a oferta de uma atenção integral
à população.
REFERÊNCIAS
1. Almeida PF de, Giovanella L, Mendonça MHM de, Escorel S. Desafios à coordenação dos
cuidados em saúde: estratégias de integração entre níveis assistenciais em grandes centros
urbanos. Cad Saúde Pública. 2010;26(2):286–98.
2. Klauw D Van Der, Molema H, Grooten L, Vrijhoef H. Identification of mechanisms enabling
integrated care for patients with chronic diseases: a literature review. Int J Integr Care.
2014;14(4):1–10.
PALAVRAS-CHAVE
Gestão em Saúde; Parcerias Público-Privadas; Assistência Domiciliar.
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VIOLÊNCIA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM E SUAS
REPERCUSSÕES PARA O CUIDADO NO CONTEXTO HOSPITALAR
Daiane DAL Dal Pai (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Juliana Petri Tavares (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Letícia
Lima Trindade (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Fábio Colombo Schestak (HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil), Larissa
Fonseca Ampos (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Catarina Lindenberg (UFRGS,Porto Alegre, RS, Brasil), Cecília
Helena Glanzner (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1554

INTRODUÇÃO
A violência no trabalho tem sido fenômeno observado no contexto dos serviços de saúde,
tanto na forma física quanto psicológica (1), a qual pode trazer repercussões negativas
sobre a saúde dos trabalhadores (2). Nesse contexto, os trabalhadores de enfermagem têm
sido apontados como pertencentes ao grupo mais exposto à violência (1,3) praticada pelos
pacientes, acompanhantes e por profissionais do convívio laboral. Dessa forma, entendese que um ambiente permeado por relações agressivas não favorece a comunicação e as
relações humanas no trabalho, as quais são fundamentais para a qualidade do cuidado
prestado e a segurança dos pacientes e trabalhadores.
OBJETIVOS
Descrever a violência no trabalho da enfermagem e suas repercussões para o cuidado no
contexto hospitalar
MÉTODO
Estudo de abordagem mista, do tipo sequencial (4). O cenário da investigação foi um hospital
universitário de grande porte referência para a região sul do Brasil. A primeira etapa do
estudo (quantitativa) contou com amostra probabilística de 391 profissionais da equipe de
enfermagem (enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem), selecionados aletoriamente
para responder a questões sociodemográficas e à versão brasileira do Survey Questionnaire
Workplace Violence in the Health Sector e do Hospital Survey on Patient Safety Culture. A
partir da identificação dos profissionais expostos, foram selecionados intencionalmente 18
trabalhadores para responder às entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio a fim de
aprofundar o assunto. Os dados foram tratados com estatística descritiva e analítica, sendo
considerados significativos valores de p < 0,05. As entrevistas foram transcritas e submetidas
à análise de conteúdo (5). Os dados quantitativos e qualitativos foram confrontados a fim
de formular um conjunto interpretativo sobre o fenômeno da violência no trabalho da
enfermagem e as suas repercussões sobre o cuidado no contexto hospitalar. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do local do estudo e os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
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RESULTADOS
A amostra foi composta principalmente por mulheres (82,3%), com mediana de 44 anos de
idade sendo 9,7% enfermeiros e 90,3% técnicos/auxiliares de enfermagem. Dos respondentes,
204 (52,20%) relataram ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Foram
relatados 312 episódios de violência, sendo eles: 51 (16%) de violência física, 155 (49,67%)
agressão verbal, 83 (26,60%) de assédio moral, 10 (3,20%) assédio sexual e 13 (4,1%) de
discriminação racial. Considerando a avaliação sobre a cultura de segurança do paciente,
72% avaliaram positivamente a cultura de segurança do paciente. O domínio com melhores
avaliações foi “Aprendizado Organizacional – Melhoria Contínua”, sendo o percentual mais
elevado de respostas positivas (84,5%) para a questão que versa sobre o desenvolvimento
de atividade para melhoria da segurança. Ainda, 52,4% consideraram que a segurança do
paciente pode ser influenciada pela maior quantidade de trabalho e a comunicação na
transferência de cuidado entre turnos e entre unidades foi considerada negativa no que tange
à segurança do paciente para mais de 22% dos respondentes. O domínio “Respostas Punitivas
ao Erro” obteve as piores avaliações, sendo que 64,9% da amostra avaliou negativamente a
prática do registro dos erros nas fichas funcionais. A avaliação negativa sobre a segurança
do paciente foi associada à experiência de violência no trabalho (p<0,001). A análise das
entrevistas permitiu compreender de que forma essa segurança pode estar sendo afetada,
uma vez que a violência no trabalho repercute sobre o cuidado de enfermagem por meio do
distanciamento, desmotivação, hostilização e, desatenção. O distanciamento do cuidado ao
paciente que praticou a agressão foi um comportamento descrito pelos trabalhadores, que
mencionam evitar a aproximação durante o atendimento. A desmotivação foi descrita pela
falta de desejo em realizar suas atividades, com sentimento de desvalorização e desânimo.
A hostilização foi constatada pela maneira agressiva e hostil de tratar o paciente agressor
como resposta ao ocorrido. A desatenção se fez presente na fala dos participantes que não
se sentiram inteiramente atentos após a experiência da violência. Algumas falas banalizam
a violência no trabalho em enfermagem, mas a maioria dos entrevistados sinalizaram que
os episódios de violência sofridos repercutiam no cuidado ao paciente por compreenderem
que o profissional em alguma medida sofre com a situação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade e a segurança do cuidado de enfermagem podem sofrer repercussões negativas
pela exposição dos profissionais à violência, uma vez que os profissionais se distanciam,
tornam-se desmotivados, desatentos e até hostis. Medidas de proteção e contenção são
investimentos necessários à saúde do trabalhador, bem como à garantia da qualidade e
segurança do cuidado prestado pela enfermagem.
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PALAVRAS-CHAVE
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A GESTÃO DE RISCOS NOS SERVIÇOS DE IMAGEM SOB
A PERSPECTIVA DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO EM
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Laura Vargas Acauan (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marluci Andrade
Conceição Stipp (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Valentina Barbosa da Silva
(Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, Brasil), Julia Souza Fernandes (Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carolina Vianna Abrantes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2457

INTRODUÇÃO
Diante da complexidade da assistência à saúde na atualidade, com sofisticadas intervenções
e equipamentos, os riscos são uma realidade que podem levar a incidentes podendo evoluir
para eventos danosos ao paciente. Dentro dessa complexidade os serviços de radiologia e
diagnóstico por imagem, se destacam pela sua diversidade, que utiliza formas de radiação
ionizante, sonora e magnética, com auxílio de medicamentos, meios de contraste e
radiofarmacos, que aliada a sofisticados sistemas de informação, permite a análise estrutural,
anatômica e funcional do corpo humano, auxiliando no diagnóstico, prevenção, tratamento,
acompanhamento das mais variadas doenças, nas diferentes especialidades da saúde.
Embora os métodos sejam muito diferentes entre si, todos seguem o mesmo o princípio
básico: alguma forma de energia interage com o corpo humano e depois é colhida por um
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filme ou por sensores e transformada numa imagem, permitindo a realização do laudo. A
busca por mais qualidade, maior segurança e inclusão da melhoria contínua, começou a
permear esses serviços, além da percepção que após a adoção de ações com esse propósito,
algum tipo de avaliação seria importante.
OBJETIVOS
Promover a reflexão sobre a relevância da gestão de riscos nos serviços de radiologia e
diagnóstico por imagem
DESENVOLVIMENTO
A acreditação é reconhecida como um símbolo da qualidade que não constitui um atributo
abstrato, pois é construída pela avaliação da estrutura, processos, resultados, tendo na sua
metodologia uma forma de tornar a qualidade mensurável. Não há a menor dúvida de
que agrega atributos aos serviços, garantindo a excelência no desenvolvimento das suas
atividades; controle das situações de emergência; na estrutura do ambiente físico adequado
à legislação brasileira, entre outras atividades, que garantem a segurança na oferta de
serviços aos pacientes, profissionais, acompanhantes e visitantes. Indo ao encontro dessa
ideia, em 2014, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem- CBR começou
a desenvolver uma metodologia de acreditação que utiliza a auditoria externa, de caráter
voluntário, específica para os serviços de imagem. Pioneiro no país, o Programa de Acreditação
em Diagnóstico por Imagem (PADI) estabelece padrões pertinentes as especificidades dessa
especialidade, com uma metodologia adequada que avalia esses serviços considerando seu
diferencial organizacional, as imagens e os laudos dos exames. Em 2016, o CBR foi reconhecido
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como entidade acreditadora por meio do PADI.
Com o programa, valores tem sido agregados aos serviços e os riscos envolvidos nas várias
fases da realização dos exames, não serão eliminados na sua totalidade, mas sua severidade e
impacto podem ser reduzidos significativamente. Para isso, a implantação e implementação
da gestão de riscos, preconizada pelo programa de acreditação em diagnóstico por imagem,
que envolve a identificação, análise, tratamento, monitoramento, avaliação dos diversos riscos
que envolvem da sustentabilidade do serviço a segurança dos pacientes, acompanhantes,
visitantes e profissionais, se faz necessária. A finalidade é minimizar ou eliminar esses riscos
que devem estar alinhados com a política de riscos definida pela direção do serviço, avaliação
do plano de gerenciamento de riscos, avaliação do impacto e resultados de melhorias dos
processos e segurança das pessoas, além da definição dos responsáveis por sua gestão. Para
que se analisem os riscos é fundamental que sejam identificados, e uma das maneiras é através
dos registros e notificações dos eventos, reações adversas e near miss ou quase erros. Sabe-se
haver muita dificuldade nessas ações e a subnotificação é decorrente da cultura da culpa, por
medo da punição, o que gera o aspecto negativo de uma ação fundamental para que se possa
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estudar, investigar e impedir a repetição do evento. Através da estimulação da notificação de
qualquer incidente, com base numa cultura justa, auxilia na análise das causas e escolhas das
tratativas dos riscos que deverão ser geridas. Alcançar a mudança de cultura é um desafio das
lideranças que está entrelaçado com muitos outros elementos de um programa efetivo de
segurança do paciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao instituir-se a gestão de risco preconizada pelo PADI pretende-se que o serviço institua
melhorias continuas, que muitas vezes são originadas de impactos negativos dos riscos.
Se os pacientes são os mais beneficiados com a gestão dos riscos, não podemos esquecer
que os profissionais que prestam assistência antes, durante e depois dos exames, também
se beneficiam. O progressivo avanço dos métodos de exames de imagens e sua crescente
utilização para fins diagnósticos e/ou terapêuticos tem representado um desafio na busca de
oportunidades de melhorias, superando adversidades focadas nos processos de assistência
do paciente e a gestão de riscos nos serviços. O PADI trouxe uma estratégia deliberada
de deflagrar uma revolução cultural- “gestão de riscos como diferencial, como hábito
diário”- tornando-se parte da estrutura, evitando os riscos diários aos quais os pacientes,
acompanhantes e profissionais estão expostos nos serviços de imagem.
PALAVRAS-CHAVE
Diagnóstico por imagem; gestão de riscos; melhoria da qualidade; segurança do paciente;
acreditação

AS PRÁTICAS NO CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA IDENTIFICADAS
PELOS GESTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Edilaine Assunção Caetano Loyola (Escola de Enfrmagem de Ribeirão Preto, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Tatiana Silva
Vaz Paterra (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Priscila Alvarenga Teles (Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Larissa Clara Nunes (Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Paola Alexandria Pinto Magalhães (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
Ribeirao Preto, SP, Brasil), Andrea Ferreira Ouchi França (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,
SP, Brasil), Marislei Sanches Panobianco (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirao Preto, SP, Brasil)
ID: 2573

INTRODUÇÃO
O controle do câncer de mama no país ainda passa por dificuldades e barreiras cotidianas
que muitas vezes estão relacionadas com os processos de gestão.
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OBJETIVOS
Analisar a implementação das ações de rastreamento oportunístico do câncer de mama,
propostas pelo MS, identificadas por gestores das Unidades Básicas de Saúde do município
de Ribeirão Preto/SP.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo, com análise de conteúdo temática dos dados, proposta por
Bardin. O cenário de estudo foi composto pelas unidades de saúde que integram a Atenção
Primária à Saúde do município de Ribeirão Preto-SP. Os sujeitos do estudo foram cinco
gestores das instâncias centrais – Secretaria Municipal de Saúde e Departamento Regional
de Saúde do município. A coleta de dados foi realizada em agosto de 2016, por meio de
entrevistas. A abordagem qualitativa permitiu aos gestores se manifestarem livremente
sobre sua trajetória no campo técnico-político e pessoal sobre o tema, com a finalidade de
compreender o funcionamento do sistema de referência e contra-referência, nos diferentes
equipamentos de saúde para os quais as mulheres com câncer de mama são encaminhadas
no município de Ribeirão Preto. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética segundo
protocolo CAAE: 16982513.7.1001.5393. Resultados
Emergiram dos dados, as seguintes categorias: 1- “A gestão do sistema de saúde: a
importância do Modelo de Atenção” Quanto à Política Nacional de Atenção Básica, que
define os modelos de atenção, fica claro na fala de uma gestora:“A política do MS é boa,
pois se baseia em estudos internacionais e é elaborada por experts da área; porém, é falha
ao não considerar as especificidades locais” E5. Para os gestores, é de extrema importância
o Modelo de Atenção, sendo que na proposta das redes, é primordial a territorialização e a
busca ativa realizada por ACS, que permitem o conhecimento das necessidades de saúde
da população e a Vigilância da Saúde.“Para mim, é extremamente importante o modelo de
atenção... Se você tem como conhecer e buscar a população fica muito mais fácil identificar
suas reais necessidades e buscar as mulheres faltosas” E5. Os entrevistados destacaram, ainda,
a importância do gestor nos diversos modelos de atenção, conhecendo as possibilidades
de cada um:“Realmente o perfil do gestor influencia muito, se ele está articulado com a
unidade, tudo vai bem, mas infelizmente ainda encontramos muitos gerentes que pensam
que estão ali somente para cuidar de burocracia, de reforma, etc!” E3. Categoria 2- “A gestão
do sistema de saúde: a importância dos recursos gerenciais”.
Em Ribeirão Preto por meio do SISCAN têm sido envidados esforços na busca de um sistema
que sirva como instrumento de gestão, tanto dos casos individuais quanto do programa
de saúde da mulher no município. “Com a implantação do SISCAN facilitou muito e os
profissionais tem que ver isso como uma importante ferramenta de gestão, pois ele permite
ter todos os dados que precisamos em relação às mulheres e aos exames” E2. Neste estudo,
ficou clara a visão dos gestores centrais com relação à importância da sensibilização do
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profissional que atua na porta de entrada do sistema de saúde:“Sabe, depende muito do
profissional que está na ponta, é dele a gestão do cuidado, se você tem um profissional
preparado e disposto, a coisa anda, senão, não há capacitação que resolva” E3.
Assim, a qualidade do atendimento dos profissionais pode influenciar na prática do exame
e no retorno das usuárias aos serviços de saúde. A gestão de pessoas é extremamente
importante, influenciando até mesmo no gerenciamento dos recursos financeiros. Destacase que a avaliação da satisfação dos participantes é uma parte importante na monitoração
da qualidade dos programas de controle de câncer de mama e é papel do gestor realizar
tais auditorias para conhecer a produtividade de seu pessoal e promover treinamento e
qualificação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo demonstrou que existem discrepâncias na identificação das práticas no controle
do câncer de mama de gestores centrais de diferentes setores e dos gestores das unidades
locais. Assim, é importante que haja um maior diálogo entre os gestores das diferentes
esferas do governo: federal, estadual e municipal e, ainda, no locus das unidades básicas,
para que, efetivamente, o discurso seja igualitário e favoreça as ações de controle do câncer
de mama.
Assim, há uma série de etapas do processo de desenvolvimento dos programas de
rastreamento e controle do câncer de mama a serem melhoradas pelos gestores, que
incluem a sistematização da coleta de dados informatizados nos sistemas, manutenção dos
equipamentos e capacitação dos profissionais que atuam na entrada da usuária no sistema
de saúde. Portanto, várias iniciativas precisam ser despertadas nos profissionais gestores e
poder público para elaboração de planos de ação visando à melhoria do rastreamento do
câncer de mama a fim de garantir a equidade e universalidade da atenção integral à saúde
das mulheres, em especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias da mama, gestão, atenção primária à saúde.
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COACHING EM PESQUISAS QUALITATIVAS: DESAFIO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE PROFISSIONAIS
ENFERMEIROS
Louise Aracema Scussiato Louise Scussiato (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Aida Maris Peres
Aida Peres (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1857

INTRODUÇÃO
O crescimento das organizações implica no investimento em pessoas, e o desenvolvimento
de competências é uma estratégia que pode ser utilizada para alcançar esse crescimento. A
competência pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes, mas a competência profissional envolve também valores pessoais, experiências e
atitudes adequadas voltadas para a prática profissional (Feury, Fleury, 2001; Camelo, Angerami,
2013). Na Enfermagem, apesar do gestor possuir acesso privilegiado ao desenvolvimento de
competências, compreende-se que o enfermeiro assistencial é um profissional que gerencia,
lidera sua equipe de enfermagem e o cuidado que realiza, individual ou coletivamente, e
para tal precisa de competências bem apreendidas, as quais inclusive estão determinadas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (Brasil, 2001). Uma estratégia que vem sendo
utilizada em pesquisas qualitativas para o desenvolvimento de competências é o coaching. O
coaching origina-se etimológicamente da palavra húngara koczi, uma carroça antiga coberta
usada para transportar pessoas que apresentava maior conforto para os passageiros (Milaré,
Yoshida, 2007). Segundo Avila et al. (2012), o coaching é compreendido como um processo em
que o coachee (passageiro), ao seguir instruções do coach (condutor), é capaz de desenvolver
competências que pensava não ser capaz de alcançar. Por isso, o coaching é utilizado como
um processo de interação colaborativa que busca estimular as pessoas a aprenderem e
suas potencialidades (Blanco, 2006; Chiavenato, 2017; Gaspar, Portassio, 2009). O coaching
proporciona melhoria do desempenho, aumento de produtividade, desenvolvimento de
competências, aprendizado e obtenção de conhecimentos, aplicabilidade do conhecimento,
busca da excelência e aumento da eficiência e eficácia, diagnóstico e resolução de problemas,
ajuda na definição e alcance de objetivos, definição de valores, fatores críticos de sucesso,
missão e visão, visão e ação estratégica, mudança comportamental e organizacional,
empoderamento (Chiavenato, 2017).
OBJETIVOS
A partir desses apontamentos, o objetivo deste trabalho é refletir sobre o uso da estratégia
do coaching em pesquisas qualitativas para o desenvolvimento de competências de
profissionais enfermeiros.
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DESENVOLVIMENTO
A pesquisa qualitativa não visa testar hipóteses e sim descrever ou compreender uma
experiência ou um fenômeno. Os fenômenos são estudados em seus ambientes naturais em
busca dos seus significados e, com a pesquisa qualitativa é possível determinar ações e/ou
intervenções que sejam necessárias para a solução de problemas (Lacerda, Costenaro, 2015).
Mas, como desenvolver ou aprimorar competências de profissionais enfermeiros em tempos
em que a agilidade, a assertividade e a efetividade no desenvolvimento do trabalho são
cobranças diárias nos serviços? Acredita-se que para desenvolver competências é necessário
tempo, oportunidades vivenciais e treino. E, durante a formação do enfermeiro não é possível
desenvolver com excelência todas as competências necessárias para o desempenho profissional,
apenas uma aproximação com as mesmas. Por isso, a busca do autodesenvolvimento e
de novos conhecimentos precisa ser contínua, para que possa desenvolver habilidades e
tomar decisões efetivas e assertivas em sua prática diária. Também é fundamental que as
organizações se comprometam com atividades de educação permanente e que contribuam,
inclusive com apoio estrutural, para o desenvolvimento das competências que almejam em
seus funcionários. Segundo o documento Triplo Impacto da Enfermagem, publicado em
2016, uma das ações que devem ser desenvolvidas para a profissão ter impacto é desenvolver
enfermeiros líderes, capazes de terem tomada de decisão para que a profissão consiga mostrar
todo o seu potencial (APPG, 2016). No Brasil, uma tese de doutorado comprovou que por meio
do coaching é possível desenvolver a competência profissional liderança entre enfermeiros
(Rocha, 2014). Um enfermeiro com a competência liderança desenvolve um gerenciamento
do cuidado focado no processo e nos resultados sem esquecer de sua equipe. Assim, conforme
afirma Caveião (2017), a liderança é um instrumento gerencial fundamental no processo de
trabalho do enfermeiro. Liderar é uma competência profissional vista como um desafio para os
profissionais enfermeiros pois, para cada situação, para cada equipe e de acordo com o perfil
de cada pessoa o enfermeiro precisa liderar de determinada forma. Pesquisas qualitativas que
usaram a estratégia do coaching para o desenvolvimento de competências entre profissionais
enfermeiros obtiveram sucesso, apontaram melhoria na eficiência do trabalho, assim como
mostraram que o processo do coaching colabora para o autodesenvolvimento pessoal
também (Rocha, 2014; Cardoso, Ramos, D’Innocenzo, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, entende-se que usar a estratégia do coaching em pesquisas qualitativas
para o desenvolvimento de competências é um desafio possível. A partir do processo
vivenciado durante o coaching em que o participante relatará as situações vivenciadas ou
as dificuldades que pretende trabalhar, o pesquisador que neste caso pode ser o coach,
coletará os dados para serem explorados. O processo do coaching torna-se um fenômeno a
ser explorado e mais usado nas pesquisas em Enfermagem. Acredita-se que com a criação
de programas de educação permanente com o uso do coaching é possível desenvolver
enfermeiros competentes, líderes, com tomada de decisão efetiva e assertiva. E, constata-se
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que, com o desenvolvimento de competências profissionais do enfermeiro por meio deste
processo, o cuidado prestado será de melhor qualidade, com consequente reconhecimento
da profissão e da organização de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Competência profissional. Coaching.

ESTUDO DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE: CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Heloise Lima Fernandes Agreli (University College Cork Irlanda, Irlanda), Marina Peduzzi (Universidade de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Marcio Anderson Cardozo Paresque (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil),
Daiane Aparecida Dias (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1705

INTRODUÇÃO
O estudo do trabalho interprofissional na Atenção Primária à Saúde (APS) visa identificar
barreiras e potencialidades presentes no cotidiano profissional para cumprir com objetivo
último de incitar melhorias nos resultados na assistência à saúde. Diferentes formas
de trabalho interprofissional podem existir no cuidado em saúde: trabalho em equipe,
colaboração e trabalho em rede (Reeves et al. 2010). Tais formas de trabalho interprofissional
variam de acordo com as necessidades de saúde locais, em que nem sempre o trabalho
em equipe é suficiente para lidar com complexidade do cuidado apresentada. Embora seja
crescente o número de estudos na temática interprofissional, as contribuições teóricas
mantêm enfoque no trabalho em equipe como única ou principal forma de organização do
trabalho em saúde (Reeves et al, 2017) com escassez de estudos com enfoque metodológico.
OBJETIVOS
Traçar recomendações metodológicas para o estudo do trabalho interprofissional na APS
tendo em consideração o trabalho em equipe, colaboração e trabalho em rede para melhoria
dos serviços de saúde.
DESENVOLVIMENTO
Apresentamos três recomendações teórico-metodológicas e exemplificamos sua utilização
em dois estudos realizados na APS. Recomendação 1: Utilização de terminologia do trabalho
em equipe consistente com literatura nacional e internacional. A fim de superar a imprecisão
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terminológica, aprimorar a qualidade teórica e facilitar a comparação entre estudos da
temática interprofissional, recomenda-se que os conceitos de trabalho interprofissional
utilizados sejam descritos para maior compreensão. Xyrichs et al., 2017 criticam o uso de
diferentes termos relacionados ao trabalho interprofissional como sinônimos (exemplo:
trabalho em equipe e colaboração) sem clareza conceitual ou atenção às diferenças entre
eles. O uso de diferentes conceitos do trabalho interprofissional ou a ausência de descrição
do conceito adotado, têm resultado em uma polissemia de termos que dificulta o avanço
teórico da temática, o dialogo entre a literatura internacional e nacional e seu fortalecimento
e consolidação nos serviços de APS. Recomendação 2: Uso de método misto de pesquisa.
Revisões sistemáticas (Zwarenstein et al., 2009; Reeves et al., 2013) sugerem a necessidade
de estudos que analisem o trabalho interprofissional, especificamente a colaboração
interprofissional, no que diz respeito a suas características empíricas e conceituais, assim
como explorem mecanismos para sua mensuração. Como metodologia, são sugeridos
estudos de método misto.. Apesar da crescente popularidade e precisão proposta pelo
método misto, a execução desse método de pesquisa não é simples (Ivankova, Creswell, Stick,
2006). Ao optar pelo desenho misto de pesquisa o pesquisador deve considerar: Se possui
instrumentos para medir os constructos de interesse primário; Se tem tempo suficiente para
conduzir um estudo em duas fases; Se terá acesso aos participantes para uma segunda etapa
de coleta de dados, e se com base nos resultados quantitativos é capaz de desenvolver novos
questionamentos que não poderiam ser respondidos apenas com os dados quantitativos
(Creswell & Clark, 2007). No contexto de pesquisa sobre trabalho interprofissional na APS,
é importante que os pesquisadores busquem conhecer os instrumentos já existentes e
se estão adaptados à APS. Especificamente no contexto do trabalho interprofissional na
APS, a alta rotatividade profissional nas equipes de saúde pode dificultar o acesso aos
mesmos profissionais para uma segunda etapa de coleta de dados e esse aspecto deve ser
considerado desde o planejamento do estudo. Recomendação 3: Utilização de referencial
teórico. O desenvolvimento de pesquisas robustas requer clareza na definição de termos,
como apontado acima, e também densidade do referencial teórico. No campo do trabalho
e educação interprofissional há o reconhecimento de que ainda persiste a ausência de
consenso sobre os construtos fundamentais (Brandt et al, 2015) e fragilidade teórica (Barr
et al, 2005), embora um conjunto de teorias vêm sendo adotadas pelos autores, sobretudo
da área de ciências humanas e ciências sociais como: psicologia social, psicodinâmica,
psicologia organizacional, teoria de sistemas, sociologia das profissões, outras (Reeves et
al, 2010). No contexto da APS do Sistema Único de Saúde (SUS) vêm sendo desenvolvidas
pesquisas empíricas que buscam, na articulação consistente entre o que pode ser observado
do recorte de práticas eleito para investigação e os conceitos adotados fundamentados em
referencial teórico, produzir conhecimento do campo interprofissional que seja validado
pela comunidade acadêmica nacional e internacional e subsidie a melhoria da qualidade
dos serviços de saúde.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1071

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente reflexão metodológica destaca estudos realizados com base no método misto, que
ao integrar abordagem quantitativa e qualitativa, permite tanto avançar no reconhecimento
dos objetos estudados em uma escala maior visto a aplicação de instrumentos de medida com
propriedades psicométricas robustas e validados no país, como aprofundar o conhecimento
sobre os construtos tratados com base em pesquisa qualitativa em profundidade. Ambas as
abordagem são integradas desde a pergunta e o objetivo geral da investigação, o desenho
de método misto adotado, à integração dos resultados produzidos pelas fases quantitativas e
qualitativas. Por fim, espera-se que o conhecimento produzido constitua efetiva contribuição
para o fortalecimento do trabalho em equipe, prática colaborativa e colaboração em rede
na APS do SUS, tendo em vista assegurar o acesso universal a usuários, famílias e população,
bem como produzir melhores resultados na qualidade dos serviços de saúde tanto para
usuários como para os trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho em equipe, prática interprofissional colaborativa, atenção primária à saúde,
método misto

GESTÃO DE PESSOAS E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE
ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR
Suzinara Beatriz Soares de Lima (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Vera Regina Real Lima
Garcia (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Valdecir Zavarese da Costa (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Tanise Martins dos Santos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Dienifer Fortes Fonseca (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Simone Kroll Rabelo
(Univeridade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Graziela Gorete Portella Fonseca (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Caren Franciele Coelho Dias (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil)

ID: 2707

INTRODUÇÃO
A gestão de pessoas vai além da simples mão de obra ou serviços de produção em massa,
porém ainda engessa e padroniza o processo de trabalho com o intuito da necessidade
de administrar as pessoas - planejar, organizar, direcionar e controlar-, na execução das
suas atividades, já que não são estimulados para participação das etapas das ações
organizacionais.1 Com a competividade e nova dinâmica do mercado atual a gestão de
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pessoas tem sido discussões atuais e direcionadas para modelos de gestão horizontais, pois
o desempenho das pessoas nas instituições é o diferencial para o crescimento no mercado
atual das organizações.2 Nesse intuito, a gestão de pessoas consiste em proporcionar a
participação ativa dos trabalhadores e estimular as competências e habilidades a fim de
agregar talentos e desenvolver o trabalho em equipe, a qual faz parte de um processo
dinâmico e interativo nas organizações.1 As organizações hospitalares tem se adequado
as novas teorias de gestão horizontais, as quais tem direcionado as pessoas para o
entendimento do seu papel de transformação de conhecimento em atitudes para buscar
diferentes formas de adaptações e estratégias para atender as perspectivas coletivas, pois
essas afetam a estrutura, a cultura e os processos organizacionais. Quando trata-se da gestão
de pessoas têm-se destaque a enfermagem, por ser a maior representação do pessoal nos
hospitais. As atuais exigências de mercado com relação as organizações de saúde evocam
alterações na formação continuada dos profissionais, especialmente, os de enfermagem,
por compreenderem entre 30 e 60% do quadro de pessoal das instituições hospitalares,
considerado um custo elevado se comparado às demais categorias.3
OBJETIVOS
Refletir sobre a gestão de pessoas e o dimensionamento de pessoal de enfermagem no
ambiente hospitalar.
DESENVOLVIMENTO
A gestão de pessoas define-se pelo conjunto, o coletivo, ao trabalho em equipe, sendo assim,
Chiavenato4, aponta que gestão de pessoas é a função gerencial que permite a relação
entre as pessoas que atuam e buscam objetivar ações das organizações e dos indivíduos,
desde que se tenha um dimensionamento de pessoal adequado. Já o dimensionamento
de pessoal de enfermagem se tornou um instrumento que auxilia e atua diretamente no
processo de gerenciamento da enfermagem com o intuito de auxiliar e diminuir os riscos
da sobrecarga de trabalho para os profissionais e melhorar a qualidade e eficiência da
assistência, pois este instrumento atua diretamente na identificação e avaliação dos níveis
de complexidade das unidades de saúde.3 Em decorrência disso, o enfermeiro enquanto
líder da equipe de enfermagem, necessita desenvolver competências gerenciais, como
a liderança, gestão de conflitos e tomada de decisão e competências políticas. Dentre as
ferramentas para o enfermeiro gestor na gestão de pessoas encontram-se a avaliação de
desempenho organizacional e profissional (produtividade), a educação permanente e
continuada, a administração de recursos materiais e humanos, adotadas como formas
de melhorar o cumprimento das práticas pelos profissionais nas organizações. Um dos
grandes desafios atuais do gerenciamento de pessoas é a organização e planejamento da
equipe de enfermagem, após a avaliação dos perfis dos pacientes e suas complexidades e
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a demanda requerida para a assistência diária. Diante desse contexto, é necessário buscar
estratégias e instrumentos para possibilitar uma gerência de qualidade dos profissionais de
enfermagem, a fim de produzir conhecimentos e desenvolver habilidades e competências
para planejar, alocar, distribuir e controlar o quadro de enfermagem nos serviços de
saúde.3 A enfermagem ao dispor dos trabalhadores quantitativamente e qualitativamente,
terá subsídios para sistematizar o processo de trabalho e alcançar as condições mínimas
e adequadas para prestar assistência em ambiente seguro e de qualidade, apropriados a
atenção à saúde dos pacientes. Com isso, torna-se imperativo a realização do adequado
dimensionamento de pessoal, de forma a atender as demandas e exigências da organização
hospitalar. A identificação do grau de dependência do paciente em relação à equipe de
enfermagem, por meio da utilização do Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), é um
procedimento já consolidado, enquanto critério indispensável para dimensionar pessoal
de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Resolução COFEN
Nº 543/2017, estabelece parâmetros para dimensionar o quadro de profissionais de
enfermagem para as unidades assistenciais nas instituições de saúde e devem basear-se em
características relativas: instituição/empresa e suas características organizacionais, serviço
de enfermagem seus aspectos éticos, fundamentação legal do exercício profissional, Lei nº
7.498/86 e Decreto nº 94.406/87. Todo esse processo viabiliza a prática da enfermagem, já
que o dimensionamento de pessoal é um dos fatores que interfere diretamente na eficiência
e nos custos do atendimento à saúde. No quesito da gestão de pessoas, aponta-se o
treinamento, o desenvolvimento profissional, a educação continuada e permanente, como
formas de melhorar o cumprimento das práticas pelos profissionais nos hospitais. Assim,
a enfermagem precisa dispor de ações de capacitação ao profissional no desempenho de
determinadas tarefas, em curto prazo de tempo e de apoio para o crescimento profissional
e pessoal, para que haja desenvolvimento
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfermeiro precisa atuar como agente de fortalecimento da gestão, primando pelo
foco principal dos serviços de saúde que é qualidade da assistência prestada aos clientes,
independentemente de a organização ser pública ou privada. Portanto, instrumentalizar a
atuação do enfermeiro no gerenciamento do cuidado, bem como nos recursos humanos de
enfermagem, possibilita fortalecer a produção de conhecimento, competência e habilidades
para organizar e criar estratégias para o planejamento do cuidado e/ou assistência de
enfermagem com excelência, de acordo com a necessidade da demanda e dos recursos
das instituições de saúde. O dimensionamento de pessoal de enfermagem se tornou um
instrumento que auxilia e atua diretamente no processo de gerenciamento da enfermagem
com o intuito de auxiliar e diminuir os riscos da sobrecarga de trabalho para os profissionais
e melhorar a qualidade e eficiência da assistência.
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INVESTIGAÇÃO DA GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE –
UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA QUALITATIVA
Francisco Edinaldo Lira de Carvalho (Doutorando, Manaus, AM, Brasil)

ID: 1245

INTRODUÇÃO
As organizações de saúde, estruturas identificadas como as clínicas, os hospitais, os
laboratórios e em outras unidades organizacionais ligadas no sector de saúde, tanto de
natureza econômica privada ou pública, são organizações complexas no sentido de gestão
e organização, pois possuem sua própria lógica e outras características que as divergem de
outras organizações. Analisar, perceber e identificar seus fenômenos organizacionais evade
das tradicionais metodologias de investigação cientifica, necessitando assim de técnicas mais
profundas e que melhor possam interpretar as realidades organizacionais. Os métodos de
investigação quantitativos, por exemplo, se mostram eficazes em investigar a gestão quando
os dados são concretos e exatos, mas quando a investigação tem como cenários as questões
comportamentais, subjetivas ou que necessitam de uma profundidade de percepção,
evidencia-se grandes oportunidades de melhoria na qualidade dos resultados (Howe and
Eisenhart, 1990). Em paralelo a este facto, as organizações de saúde são complexas pela
sua própria natureza e particularidades. Podemos elencar vários elementos que ressaltam
as características que divergem os determinantes de uma organização de saúde. Com este
cenário, a intenção desta comunicação é apresentar uma reflexão sobre uma proposta de
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métodos de investigação qualitativos para melhor perceber os fenômenos organizacionais em
organizações de saúde, permitindo um aprofundamento na realidade de gestão, produzindo
resultados com o máximo de fiabilidade possível (Guba and Lincoln, 1984).
OBJETIVOS
Evidenciar a aplicabilidade dos métodos de investigação qualitativos em gestão de
organizações de saúde; demonstrar esta complexidade organizacional por meio das
teorias das fronteiras organizacionais, da coordenação relacional, do serviço de saúde e
da burocracia especializada, e; apresentar a vicissitude do método qualitativo para análise
organizacional e produção do conhecimento em gestão.
DESENVOLVIMENTO
Para fins de justificação e contextualização desta comunicação, elegemos apresentar uma
reflexão sobre questões organizacionais e de gestão, nomeadamente:
a) A interpretação da estrutura organizacional dessas organizações é atípica. As mesmas
são consideradas pelas literaturas como burocracias especializadas, que possuem
sua própria lógica organizacional, com um processo de gestão que é singular das
outras organizações, que é percepcionado com um arquétipo de mundos ou espaços
organizacionais que se encontram conflituosas pelas estruturas profissionais, com os
mundos de cuidar dos médicos, do de curar dos enfermeiros e o de gerir dos gestores
(Glouberman and Mintzberg, 1996, 1997, 2001, Mintzberg, 1989, 2010);
b) A existência de fronteiras organizacionais não explícitas no processo de relação entre
estes diferentes mundos, identificadas como os conceitos de Buferring e de Boundary
Spanning de Tushman and Scanlan (1981) que afetam a comunicação, a interação e o
bom desempenho das equipes. (Mørk et al., 2012).
c) Uma coordenação relacional peculiar, com aspetos de gestão, de comunicação e da
liderança, afetando o desempenho organizacional (Gittell, 2011); e
d) A natureza dos serviços (Lovelock, 2003) como a inseparabilidade e a perecibilidade
nos serviços de saúde. (Wilson, 1972, Bateson and Hoffman, 2003, Lovelock, 2003).
Percebe-se que análise da gestão em saúde deve ser densa, sendo necessários métodos
de investigação que permitam a análise de dados subjetivos e comportamentais.
A investigação qualitativa tem tido significações diferentes ao longo da evolução do
pensamento científico, mas pode-se aplicar a esta uma definição genérica, que esta
abordagem metodológica abrange os estudos nas quais se confina na percepção de um o
observador no mundo, edificando-se num enfoque naturalista interpretativo da realidade
(Denzin and Lincoln, 2006). Partindo destes cenários, se propõe apresentar uma reflexão
teórico-metodológica no contorno de uma sugestão de método qualitativo para melhor
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perceber e investigar este processo de gestão e de organização no sector de saúde. Esta
proposta é de natureza teórica, o qual se propõem quatro etapas:
1- A escolha do método do estudo de caso, que compreendem uma estratégia de pesquisa
utilizada nas ciências sociais e com bastante regularidade para uma investigação que
possua como objetivo a compreensão do “como?” e “por quê?” de um fenómeno (Bryman,
2005);
2- A coleta de dados, fundamentada em entrevistas semiestruturadas áudio-gravadas e
transcritas (Triviños (1987) e Manzini (1990/1991));
3- A codificação das transcrições para análise de discurso e de conteúdo (Bardin, 1977),
empregando um sistema de código e um software de Qda Analysis. (Stone et al., 1974),
fundamentados nas teorias do objeto da investigação (e.g. Estrutura Organizacional
(Glouberman and Mintzberg, 1996, 1997, 2001, Mintzberg, 1989, 2010); Buferring e de
Boundary Spanning (Tushman and Scanlan, 1981), desempenho das equipes (Mørk et
al., 2012), Coordenação Relacional (Gittell, 2011) e natureza dos serviços. (Wilson, 1972,
Lovelock, 2003, Bateson and Hoffman, 2003);
4- A estabilização da análise com a Grounded Theory Approach (Glaser and Strauss, 1967,
Strauss, 1987, Strauss and Corbin, 1998).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se a grande valia que a utilização de métodos qualitativos para análise de
fenômenos de gestão, pois facilitam a apreciação profunda de variáveis subjetivas e
comportamentais. Com o uso desta metodologia, é possível entender ainda com clareza
pensamentos, propostas de ação e referências superficiais. Outra oportunidade é sistematizar
os diagnósticos com vistas a possibilitar uma análise qualitativa, o que passa a ser de suma
importância no processo de investigação com grandes montas de inquéritos e ou entrevistas
complexas estruturadas ou semiestruturadas.
A discussão crítica do conceito de “metodologia qualitativa” nos induz a pensá-la não
como uma alternativa ideológica às abordagens quantitativas, mas a aprofundar o carácter
do social e as dificuldades de construção do conhecimento que o apreendem de forma
parcial e inacabada. Com esta proposta de estratégia puramente qualitativa, objetiva-se
então o aprofundamento nestas questões metodológicas, com a tentativa de definição, de
justificação e da validação desses métodos qualitativos para a investigação em organizações
de saúde de uma forma compreensiva das racionalidades envolvidas na articulação da
gestão com diferentes domínios de práticas da organização.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ESTRATÉGIAS COLETIVAS PARA O
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
Dirce Stein Backes (Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS, Brasil), Camila Pinto Malgarin Coelho
(Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Cristina Santos de Freitas (Centro Universitário
Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Janaina Cervo Pilecco (Centro Universitário Franciscano - Unifra,
Santa Maria, RS, Brasil), Janine Vasconcelos (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil),
Carine Alves Gomes (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Leris Salente Bonfanti
Haeffner (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Mara Caino Teixeira Marchiori (Centro
Universitário Francsicano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1306

INTRODUÇÃO
Sistema Único de Saúde (SUS), em sua construção histórica, apresenta crescentes avanços e
conquistas, mas também importantes questionamentos, com opiniões, por vezes, contrárias e
divergentes, mas que repousam na ideia de que é preciso aperfeiçoar o modelo de gestão do
SUS, a fim de torná-lo mais dinâmico, participativo e resolutivo. Para tanto, é fundamental que
os gestores se orientem e conduzam o processo de planejamento em saúde em consonância
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, o qual estabelece a pactuação
dos objetivos, metas e indicadores universais e específicos de acompanhamento.
OBJETIVOS
Objetiva-se apresentar estratégias coletivas para o fortalecimento da rede de atenção à
saúde local e regional.
DESENVOLVIMENTO
Este estudo vincula-se a um projeto de pesquisa ampliado de pesquisa-ação denominado
“Formação em educação permanente em saúde„ que, a priori, buscou conhecer o que os
profissionais de saúde sabem, pensam e falam sobre o SUS para, num segundo momento,
intervir na realidade por meio de metodologias participativas. Com base nos dados
analisados e discutidos evidenciou-se, portanto, à necessidade de estabelecer espaços
de discussão ampliada para o delineamento de estratégias coletivas para o alcance das
metas propostas. Assim, com base nas evidências constatadas na pesquisa de que o SUS
é uma “teia teoricamente perfeita, mas com fragilidades gerenciais, na prática”, propôsse, em parceria com profissionais da saúde e autoridades públicas da região central do
Estado do Rio Grande do Sul, encontros ampliados, em formato de Mesa de Debates, para
discutir amplamente o que se entende por saúde e coletivamente delinear estratégias
para o fortalecimento das RAS. Realizou-se, para tanto, encontros periódicos entre agosto
e novembro de 2016, em uma instituição de ensino superior da região central do Estado
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do Rio Grande do Sul, sendo que cada encontro teve a duração de cerca de três horas. Os
integrantes das Mesa de Debates foram escolhidos por área de afinidade, a partir de convite
formal, sendo que responderam afirmativamente ao convite: Vereadores e o Presidente
da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores, a Secretária Municipal de
Saúde, representantes da 4a Coordenadoria Regional de Saúde, Gestores de Entidades de
Saúde local, Representantes do Conselho Municipal de Saúde, Profissionais dos diferentes
serviços de saúde, bem como Docente e acadêmicos da área de saúde. Inicialmente, cada
integrante da Mesa foi convidado a discorrer sobre as questões propostas, por cerca de
sete minutos. Na sequência, o moderador da Mesa - docente da acadêmica - passou a
palavra para o público presente, constituído por usuários e profissionais da saúde,
bem como docentes, estudantes da graduação e residentes da área da saúde, os quais
participaram das discussões de forma afirmativa e propositora. Num terceiro momento,
os integrantes da Mesa foram estimulados, pelo moderador, a apresentarem estratégias
concretas de intervenção, com base nas discussões previamente debatidas. Salienta-se,
que os debates foram gravados e, na sequência, transcritos para análise de conteúdo
temática e posterior delineamento das estratégias, conforme prevê a técnica de análise.
Participaram efetivamente das seis Mesas de Debates doze gestores de saúde e dentre o
público, constituído por cerca de cem participantes, figuraram usuários e profissionais da
saúde, docentes, estudantes da graduação e residentes da área da saúde das diferentes
áreas, os quais foram convidados por meio de chamada eletrônica na página central da
instituição de ensino. Resultados
Os debates ampliados possibilitaram reflexões que, após analisadas pela análise de
conteúdo temática, culminaram em estratégias temáticas assim denominadas: Repensar
o modelo de gestão em saúde; Criar sistema informatizado integrado; Qualificar a gestão
da rede de saúde com a participação de todos os setores; Criar parceria com a mídia
televisiva para fomentar cultura valorativa do SUS; Promover audiência pública para
discutir amplamente a crise de saúde local e regional; Desenvolver gestão participativa
e corresponsável dos usuários do SUS; Qualificar a atenção básica de saúde e investir
intensivamente na educação em saúde. Repensar o modelo de gestão em saúde foi
apontada como principal estratégia e que implica em repensar o processo de gestão
do sistema. Ficou evidente na compreensão dos participantes de que preciso superar
a ideia de que SUS é para os pobres e indigentes e a compreensão de que o sistema é
efetivamente uma teia/rede que envolve diálogo, interação e comprometimento de todos
os atores envolvidos. Reconhecem que é preciso transcender as questões pontuais e
assistencialistas e conceber o SUS como um todo integrado para que, de fato, essa teia/
rede funcione na prática. Logo, os gestores precisam estar aptos para integrar, religar e
dinamizar o SUS, teia/rede complexa, na qual os diferentes fios se encontram para formar
a unidade complexa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado permite afirmar que não existem estratégias preestabelecidas ou
métodos prescritivos para o fortalecimento da rede de atenção integral à saúde, pelo menos
em âmbito local e regional, tendo em vista que cada ponto da rede deve ser apreendido em
sua dinamicidade e intersetorialidade. É fundamental que as ações de saúde tenham como
referência os interesses e demandas de todos os atores envolvidos, as quais resultam do
encadeamento dos determinantes sociais, políticos, culturais, ambientais e outros.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde; Educação permanente; Gestão em saúde; Participação social.

VIVÊNCIAS DE CAMPO DE UMA ENFERMEIRA NA ADAPTAÇÃO
DE INSTRUMENTO SOBRE A SATISFAÇÃO DA FAMÍLIA DE
PACIENTES EM UTI
Josiele de Lima Neves (Ufpel, Pelotas , RS, Brasil), Eda Schwartz (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Maria Elena EchevarríaGuanilo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Fernanda Lise (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2328

INTRODUÇÃO
A adaptação transcultural de um instrumento deve garantir a inclusão das particularidades da
população alvo. Para tanto, se faz necessário cumprir com rigor as etapas exigidas pela literatura
OBJETIVOS
Descrever as experiências de campo durante a adaptação transcultural do instrumento
Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit (FS-ICU 24) para o português do Brasil
DESENVOLVIMENTO
Para iniciar o processo de adaptação se obteve autorização do autor, Dr Daren Heyland,
líder do grupo de pesquisa Canadian Researchers at the End of life Network (CARENET)
do Hospital General Kingston, em Ontário no Canadá. As etapas ocorreram de maio de
2014 a setembro de 2015, as quais contemplaram as etapas segundo Ferrer et. Al1, com a
inclusão de alteração da ordem conforme Echevarría-Guanilo2 e Zanetti3, sendo estas: duas
traduções independentes, consenso das traduções, avaliação por comitê de especialista/
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juízes, Back-translation (duas versões independentes), consenso do Back-translation,
avaliação semântica e pré-teste. Para realizar a tradução do FS-ICU (24) para o português
do Brasil foram convidados dois brasileiros com conhecimento da cultura canadense e do
idioma inglês, identificados através de uma rede social.
Foram convidados a participar da primeira etapa dois tradutores – uma profissional
médico que residiu no Canadá por 18 meses, fluente no inglês e, uma professora de inglês
com mestrado em tradução e constante contato com a realidade canadense. Ambos os
tradutores receberam convite formal contendo os objetivos do estudo e cópia da versão
original As traduções independentes resultaram em Versão em Português 1 (VP1) e a
Versão em Português 2 (VP2).
Para a obtenção do primeiro consenso das versões em português foi organizada reunião
na qual foram dadas informações e esclarecimentos; distribuição de cópias das versões
traduzidas e; leitura conjunta. Após leitura atenta de cada sentença, as discrepâncias
foram avaliadas até a concordância. Foi produzida a Versão em Português Consenso
1 (FS-ICU – VPC1), a qual foi submetida à Avaliação pelo comitê de especialistas/juízes,
composta pela mestranda e orientadoras e, uma enfermeira com residência em atenção
ao paciente crítico, um médico intensivista, uma enfermeira doutora e docente e um
profissional psicólogo, ambos experientes na temática famílias. Após a leitura dos itens
traduzidos foram realizadas discussões e ajuste sem causar prejuízos semânticos. O
produto desta etapa foi a Versão em Português Consenso 2 (VPC2). A VPC2 foi submetida
a Back-translation (retrotradução), etapa na qual se contou com a participação de dois
canadenses com amplo conhecimento da cultura brasileira e do idioma, além de residir
no Brasil. Porém, mesmo após solicitar colaboração da embaixada canadense em Porto
Alegre/RS, não foi possível encontrar o perfil exigido pela literatura.
Por meio de uma rede social, foi indicada uma americana moradora em cidade do
interior de Rio grande do Sul e, o segundo tradutor foi convidado através de um grupo
de tradutores juramentados, de origem americano, residente na cidade de São Paulo. A
Versão em Português Consenso 2 (VPC2) foi enviada por e-mail, sendo solicitado traduções
independentes. Após, procedeu-se para a obtenção do consenso das versões em inglês e
comparação com a original, para tanto, foram convidadas duas brasileiras, acadêmicas
de enfermagem de uma universidade federal que recentemente haviam retornado dos
Estados Unidos da América (EUA). Nesta reunião a versão inglês 1 (FS-ICU - VI1) e versão
inglês 2 (FS-ICU - VI2) foram comparadas com a versão original. Extraiu-se uma versão
consenso que foi enviada aos tradutores com as duas versões em inglês traduzidas e a
versão original. Foi solicitado aos tradutores a análise do instrumento e uma justificativa
em caso de modificação. Após consenso com os tradutores obteve-se a Versão Inglês
Consenso Final (FS-ICU VICF) que foi enviada ao autor da escala para avaliação dos itens.
Alguns ajustes foram solicitados pelo autor e, depois de realizados, uma professora de

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1081

E-PÔSTERES
Gestão de Serviços de Saúde

inglês passou novamente o instrumento para o português do Brasil o que resultou na
Versão Português Consenso 3 (VPC 3).
Para a Avaliação semântica dos itens da versão em português foram convidados três
familiares dos pacientes, foram informados sobre os objetivos do estudo e o motivo
de sua participação. Os familiares afirmaram que o instrumento traduzido era claro e
objetivo. O resultado desta etapa foi a construção da Versão em Português Consenso Final
(FS ICU – VPCF). A coleta de dados do pré teste foi realizada após aprovação do projeto de
dissertação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Enfermagem da UFPel
sob o numero 1.104.124.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências do campo prática e o rigor das etapas de adaptação transcultural permite
assegurar a confiabilidade do instrumento adaptado. As etapas, que antecedem o pré-teste
tem como base a apreciação e conciliação qualitativa, necessárias para discussão em prol
da preservação da clareza, pertinência e objetividade do instrumento em questão. Após a
conclusão da etapa de adaptação o instrumento FS-ICU 24 encontrou-se adequado para ser
avaliado quanto às propriedades psicométricas.
REFERÊNCIAS
1. Ferrer M, Alonso J, Prieto L, Plaza V, Monsó E, Marrades R, et al. Validity and reability of the
St Geoges’s Respiratory Questionnaire after adaptation to a different language and culture:
the Spanish example. European Respiratory Journal. 1996; 9(6):1160-6.
2. Echevarría-Guanilo ME, Rossi LA, Dantas RAS, Santos CB. Cross-cultural adaptation of the
Burns Specific Pain Anxiety Scale - BSPAS to be used with brazilian burned patients. Rev
Latino-Am Enfermagem. 2006; 14:526-33.
3. Zanetti ACG, Giacon BCC, Galera SAF. Adaptação Cultural do Family Questionnarie para
avaliação da emoção expressada. Rev. enferm. UERJ. 2012 Jan-Mar; 20(1):90-7.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem , família ; unidade de terapia intensiva
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: CONTRIBUIÇÕES
PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
NO CUIDADO AO IDOSO HOSPITALIZADO
Ana Izabel Jatobá Souza (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Campagnollo Melo (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Francis Solange Vieira Tourinho (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Nádia Chiodelli
Salum (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Jordelina Schier (HU UFSC, Floiranópolis, SC, Brasil), Melissa Orlandi
Honório Locks (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina Anders (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1905

INTRODUÇÃO
O aumento da população idosa traz importantes consequências para os serviços de saúde
exigindo que os profissionais tenham capacitação adequada para o cuidado destinado a esta
população, em especial nas instituições hospitalares. Tal necessidade implica na procura pelos
profissionais de enfermagem por cursos de atualização objetivando a melhoria do cuidado de
enfermagem. Diante desta perspectiva é imperativo o uso de novas tecnologias educacionais
favorecendo o processo de educação permanente dos trabalhadores da saúde. A inserção
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na área de Saúde vem demandando a
qualificação e aprimoramento de seus profissionais para que se tornem fluentes no seu uso e
para que sejam capazes de se adaptar e inovar suas práticas de modo contínuo. Portanto, esta é
uma ferramenta que pode ser utilizada para proporcionar o aprimoramento técnico científico
dos profissionais da Enfermagem em seu ambiente de trabalho a partir de ambientes virtuais
de aprendizagem que viabilizem a educação permanente no interior das instituições de saúde.
Os mais variados assuntos pertinentes ao cuidado poderiam ser abordados e debatidos em
ambientes virtuais, proporcionando riquíssimas trocas de experiência, tal como os necessário
para o cuidado ao idoso hospitalizado. O cenário do envelhecimento populacional instiga o
profissional de enfermagem a refletir sobre suas ações e sua própria maneira de pensar, para,
a partir daí, qualificar-se, enquanto ser humano que cuida, e busca novas possibilidades frente
ao cuidado, em especial de idosos.
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OBJETIVOS
Desenvolver, implementar e avaliar um curso estruturado à equipe de enfermagem no
ambiente virtual de aprendizagem Moodle® sobre o cuidado ao idoso hospitalizado.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa metodológica com produção tecnológica de análise mista com o
objetivo de desenvolver, implementar e avaliar um curso estruturado no Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle® sobre o cuidado ao idoso hospitalizado, como proposta para
a educação permanente da equipe de enfermagem. Adotou-se a metodologia ADDIE
do Design Instrucional, contemplando as etapas: Análise (necessidades do público alvo),
Desenho (estruturação do curso), Desenvolvimento (traçado pedagógico), implementação
(realização do curso) e Avaliação (avaliação pedagógica, e de aprendizagem). Optou-se pelo
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle® da Universidade Federal de Santa Catarina. O
curso proposto teve 20 horas de carga horária, seguindo a estruturação de um curso em ordem
modular: Módulo I: Envelhecimento; Módulo II: Legislação e políticas do envelhecimento;
Módulo III: O idoso hospitalizado e Módulo IV: Preparo para alta hospitalar e educação em
saúde. Participaram do estudo 36 profissionais de enfermagem de unidades de internação
de um hospital geral que atendem de idosos hospitalizados. O estudo foi realizado no ano
de 2017. Os temas abordados na composição do curso surgiram a partir de um questionário
entregue aos participantes e posteriormente analisados. O conteúdo temático do curso foi
avaliado por três enfermeiros experts na área do idoso. O Ambiente Virtual de Aprendizagem
foi avaliado pelos participantes do estudo que realizaram as atividades no mesmo.
RESULTADOS
A construção do Curso utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizando a
metodologia ADDIE mostrou-se adequado às necessidades de capacitação da equipe de
enfermagem que cuida do idoso hospitalizado, pois segundo os participantes, contribuiu
para o aprimoramento técnico científico dos mesmos. Estes avaliaram positivamente a
proposta como recurso para a inovação tecnológica no âmbito da enfermagem e como
contribuição para a educação permanente. Na avaliação do ambiente realizada pelos
participantes que realizaram as atividades no AVA destacam-se a importância do tema e a
atualidade do mesmo. A avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem no que se refere
ao conteúdo pedagógico foi considerado pelos especialistas entre bom e ótimo, sugerindo
melhorias que foram realizadas antes da aplicação do curso para os participantes do estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a proposta é viável e exequível, que o material didático disponibilizado para
a realização do curso é adequado e que propostas como essa contribui para a capacitação
da equipe de enfermagem e a utilização dos recursos tecnológicos no âmbito da educação
permanente com desdobramentos para a consolidação da qualidade da prática da

VOLTAR AO ÍNDICE

1084 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Informação e Tecnologias da
Informação em Saúde

enfermagem. Destaca-se que a realização do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem
proporcionou o desenvolvimento de habilidades dos participantes que o cursaram,
contribuindo para o manuseio das novas tecnologias da informação. Espera-se que ao longo
do tempo cada vez mais tais ferramentas possam ser utilizadas para estruturação de cursos
online contribuindo para a consolidação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, seja como
apoio ao ensino presencial, semipresencial ou para ofertar cursos na modalidade à distância
na forma de capacitação como proposta de educação permanente pelos serviços de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Ambiente virtual de aprendizagem. Enfermagem. Educação permanente. Idoso. Informática
em Enfermagem.

ANALISANDO A EFETIVIDADE DO HISTÓRICO DE ENFERMAGEM
EM UMA UTI GERAL DO OESTE CATARINENSE
Kátia Cilene Godinho Bertoncello (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maritania
Orlandi (Prefeitura de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Alexsandra Martins da Silva (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Leoni Terezinha Zenevics (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, SC,
Brasil), Tatiana Gaffuri da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Alexander Garcia
Parker (Universidade Federal de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Maria Do Carmo Vicensi (COREN, Concórdia,
SC, Brasil), Kátia Lilian Sedrez Celich (Universidade Federal da Fronteira Sul, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1879

INTRODUÇÃO
O cuidar em enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um constante desafio,
abrangente e complexo. Nas UTI’s, os enfermeiros estão permanentemente expostos
às situações clínicas difíceis, que demandam atenção e controle, além de inovações
tecnológicas que necessitam de integração correta e segura ao sistema de cuidado. Assim, o
Processo de Enfermagem (PE) caracteriza-se por ser uma ferramenta tecnológica do cuidado
considerada leve-dura, envolvendo os saberes estruturados, como é o caso das teorias, sendo
uma estratégia imprescindível para o cuidado em qualquer instituição de saúde pública
ou privada, pois promove o bem-estar ao indivíduo, a organização no serviço de saúde e
autonomia profissional. O PE tem como primeira etapa, o histórico de enfermagem (HE), que
consiste na coleta de dados referente ao estado do paciente, da família e da comunidade,
tendo por objetivo identificar necessidades, problemas, preocupações e reações dos sujeitos
às condições vitais e às impostas pelo dia a dia. Esta fase de coleta de dados constitui-se
como elemento chave, fundamental para embasar os demais passos do PE, possibilitando ao
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enfermeiro prestar um cuidado individualizado na direção das necessidades dos envolvidos.
Cientes desta importância, os enfermeiros devem procurar formas de envolver, sensibilizar e
estabelecer parcerias com a equipe de enfermagem, buscando assegurar práticas assistenciais
que primam por um cuidado integral, fundamentado e sistematizado cientificamente.
Rememorando, desde a década de 50, com o avanço da ciência em enfermagem, o cuidado
passa a ser efetivado com base na utilização de métodos e teorias próprias de seu escopo.
Nesta direção, o PE tem representado, ao longo dos anos, o modelo metodológico para o
desenvolvimento da prática de enfermagem que concede ao enfermeiro uma assistência
qualificada e diferenciada. Para seu desenvolvimento, são necessárias habilidades técnicas e
incessante capacitação dos profissionais.
OBJETIVOS
Identificar como os enfermeiros percebem a influência do histórico de enfermagem para o
cuidado em enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral de um Hospital
Catarinense.
MÉTODO
Estudo de cunho qualitativo, desenvolvido em setembro de 2016, após a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob o número
CAAE: 58335516.8.0000.5564, na UTI Geral de um Hospital público Catarinense, referência
em alta complexidade em diversas especialidades. A UTI conta com 17 leitos de internação e
serve de campo de prática para Instituições de Ensino Superior e cursos técnicos. A amostra
foi por conveniência, sendo que dos nove enfermeiros atuantes na UTI adulto, oito atendiam
aos critérios de inclusão, que consistia em atuar na UTI por tempo maior que 30 dias e ter
aplicado o histórico implantado na UTI, por no mínimo 30 dias; e, após esclarecimentos sobre
a pesquisa, aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A etapa da coleta de dados ocorreu através da técnica do grupo focal, onde os enfermeiros
foram instigados a dialogar/discutir sobre suas percepções quanto à influência do HE para
o cuidado de enfermagem. O grupo foi conduzido pelo pesquisador tendo como questão
disparadora: Como o HE influencia no cuidado oferecido pela enfermagem? O encontro foi
realizado em uma sala da instituição, conforme acordado previamente, com duração de 120
minutos. Para garantir fidedignidade das informações, utilizou-se um diário de campo e
gravador de voz, com prévia autorização dos participantes. Posteriormente as informações
foram transcritas e validadas junto aos participantes. Foi utilizado como método de análise
o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a fim de dar conta da discursividade, característica
própria e indissociável do pensamento coletivo. Para a confecção do discurso, as falas
foram organizadas seguindo as etapas metodológicas: extração de expressões chave, ideias
centrais, a ancoragem e o DSC.
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RESULTADOS
A análise dos dados deu origem ao seguinte discurso: “O HE influencia muito no nosso
cuidado, saber os dados do paciente, se é tabagista, se não é, quais medicamentos faz uso,
como por exemplo, para dormir, para ficar mais calmo em função do prosseguimento no
uso de alguns medicamentos, saber que o paciente fumou 40 anos da vida dele, quando
chegou dentro da UTI. A implantação do HE com certeza melhorou o atendimento, reverteu
na qualidade do cuidado e no tratamento, foi de grande valia”. O discurso evidencia que
a utilização do histórico organiza a assistência individualizando e qualificando o cuidado.
Ao coletar dados, o profissional enfermeiro reconhece necessidades e consegue intervir de
forma mais efetiva, garantindo ao usuário e sua família maior resolutividade, supervisionando,
avaliando e prestando a assistência necessária. O HE possibilita o desenvolvimento de
ações individualizadas pela equipe de enfermagem, as quais favorecem o atendimento
humanizado, capaz de oferecer conforto àqueles que estão em condição de vulnerabilidade.
Neste sentido, amplia o olhar do profissional na identificação das necessidades humanas,
sejam elas do paciente, família ou comunidade, a fim de proporcionar um cuidado que
considere o todo indivisível do ser humano. Como instrumento metodológico e tecnológico,
o HE exige raciocínio clínico, além de empatia, experiência e habilidade no relacionamento
interpessoal. Além do mais, é amparado pela Resolução do COFEN nº 272/2002, revogada
pela Resolução do COFEN nº 358/2009, que torna obrigatória a implantação e implementação
do PE de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem, incluindo hospitais, serviços ambulatoriais, escolas e domicílio,
devendo ser organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes:
histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem,
implementação e avaliação de enfermagem. Assim, pode-se dizer que a assistência aos
pacientes na UTI está relacionada ao cuidado direto e intensivo, com monitoramento
permanente, proporcionando um cuidado humanizado e de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando implantado e aplicado pela equipe, valoriza além da própria enfermagem, a
instituição de saúde, evidenciando o compromisso dos profissionais na prestação de
cuidados à saúde, buscando a qualificação do serviço prestado à sociedade. O estudo
evidenciou a organização e qualificação do cuidado com a utilização do HE.
PALAVRAS-CHAVE
Processos de enfermagem, Unidades de Terapia Intensiva, Cuidado de enfermagem,
Histórico de enfermagem.
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CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO BUNDLE DE PREVENÇÃO
DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO
Amanda Trindade Teixeira Bessa (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Júlia Gonçalves
Escossia Campos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marluci Andrade Conceição
Stipp (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2422

INTRODUÇÃO
No contexto internacional, sabe-se que as infecções nosocomiais, dentre elas a Pneumonia
Associada à Ventilação Mecânica (PAV), são importantes fatores que influenciam na
morbimortalidade de pacientes em processo de internação, causando aumento do período
de internação e gerando mais custos a instituição, seja ela no âmbito privado ou público.
Estudos referem que em unidades de terapia intensiva, essas taxas de infecções são ainda
maiores, sendo normalmente associadas a intervenções diagnósticas e terapêuticas invasivas,
tais como a ventilação mecânica. Diante desta problemática, a enfermagem exerce papel
fundamental no tratamento e prevenção deste agravo, pois representa a força profissional que
está em contato por mais tempo com os pacientes, sendo essencial que estes profissionais
apresentem habilidades e conhecimento técnico-científico pautados nas melhores evidências
OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e aplicação das recomendações do bundle da Pneumonia Associada
à Ventilação Mecânica pelos enfermeiros
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, cujo o cenário de escolha foi o
Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Geral de âmbito federal integrante da Rede
de Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os critérios de
inclusão foram: enfermeiros de ambos os sexos com mais de 6 meses de atuação no cenário,
visto que se considerou o conhecimento das normas e rotinas bem como a vivência do
participante na unidade. O critério de exclusão foi estar afastado do CTI no período de coleta
dos dados, por motivos de férias e licenças diversas. Após aplicação dos critérios propostos,
foram selecionados 30 enfermeiros. Nenhum dos enfermeiros selecionados recusou-se a
participar do estudo. Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento com a caracterização
do perfil profissional, uma entrevista individual e uma observação não participativa. A
coleta ocorreu entre os meses de agosto de 2016 a maio de 2017. A análise das entrevistas
ocorreu pelo software IraMuteq® e para o perfil e caracterização dos participantes, foi
utilizado software estatístico SPSS®. A observação não participativa foi orientada pelo check
list acerca do bundle de prevenção da PAV. Os dados obtidos através do check list foram
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tabulados e organizados utilizando-se o Software SPSS®, os resultados desta análise foram
apresentados de forma complementar à análise pelo programa IraMuteq. O projeto de
pesquisa foi aprovado, sob parecer nº 1.472.436, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
instituição de origem e da instituição coparticipante, sendo respeitados todos os aspectos
da Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Foi analisado um corpus composto por 30 textos, submetidos ao software IraMuteq®, obtendo
77% de aproveitamento. Resultou em 502 lemas, 376 formas ativas e 20 suplementares,
gerando 132 segmentos de textos, dos quais, 102 foram analisáveis. O bloco temático
analisado constituiu 16,7% da representatividade total da amostra tratando do conhecimento
e aplicação do bundle da PAV, não havendo nenhuma variável associada em destaque. Dos
30 participantes, observou-se um perfil de profissionais jovens e com relativamente pouco
tempo de experiência. Com relação à formação, 66,7% realizaram ou estão realizando cursos
de pós-graduação, sendo 100% deles em nível de lato sensu, dos quais apenas 42,1% são
na área de terapia intensiva. Este bloco temático não apresentou relação com nenhuma
variável associada ou participante da pesquisa, o que denota que se configurou como uma
visão geral do grupo quanto ao conhecimento e aplicação do Bundle da PAV. Destacaramse as palavras “etapa” (Chi2 52), “protocolo” (Chi2 39) e “bundle_da_pav” (Chi2 29), que
demonstraram a caracterização positiva na aplicação do Bundle da PAV em detrimento do
seu conhecimento como protocolo assistencial. No que tange aos dados analisados pelo
software SPSS®, foram realizadas 64 observações no preenchimento do check list contendo
as etapas do bundle, dos quais, pode-se observar que as etapas denominadas profilaxia para
trombose venosa profunda, profilaxia para úlcera péptica e higiene oral com clorexidina
apresentaram elevadas taxas de execução (94,5%; 93,2% e 90,4%, respectivamente).
Entretanto, observou-se também que 20,5% das vezes o despertar diário não era realizado,
e em 34,2% a cabeceira não era mantida elevada entre 30-45º. Os dados nos mostraram que
apesar dos participantes não conhecerem o Bundle da PAV como um protocolo assistencial,
em sua maioria, todos o desenvolviam, referindo dificuldades apenas com o despertar diário.
Esses dados corroboraram com os dados obtidos da análise complementar do SPSS®, onde
cerca de 20% das observações apontaram para a não aplicação do despertar diário. Estudos
apontam o bundle da PAV como uma eficaz estratégia na redução e prevenção de PAV,
reduzindo até 75% das taxas de PAV em unidades de terapia intensiva. Todavia, o presente
estudo aponta para o não conhecimento, por parte dos profissionais, acerca de suas etapas,
corroborando com a maioria dos estudos encontrados. As causas relacionadas à falta de
conhecimento dos profissionais não estão muito elucidadas, apenas um estudo aponta para
uma possível deficiência nos ensinos dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como
para a grande diversidade de centros de ensino presentes no referido país, o que muitas vezes
dilui o conhecimento. Com relação ao presente estudo, foi apontado pelos profissionais que,
apesar de não conhecerem o bundle, o aplicam por ser uma prática comum em seu cenário
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de atuação, sendo suas intervenções normalmente prescritas pelos médicos e enfermeiros.
A confirmação desta prática é endossada pelas comprovadas baixas taxas de PAV, dados
estes obtidos através dos indicadores de saúde desenvolvidos no setor. Tal fato nos permite
comprovar a facilidade, simplicidade e eficácia do protocolo, caraterísticas essenciais para
sua aplicação e sucesso na redução de PAV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como possível estratégia de modificação da realidade encontrada, sugerimos a utilização da
educação permanente, onde através de treinamentos e discussões esse conhecimento seria
disponibilizado aos profissionais, de modo que se conscientizem da importância da utilização
e o apliquem como uma boa prática. Sugerimos também a discussão e implementação de
um protocolo de orientação para o despertar diário, de modo que esta intervenção venha
a ser padronizada, facilitando o manejo destes pacientes e minimizando o risco de agravos.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica , Bases de Conhecimento ,
Ventilação Mecânica.

CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE MATERIAL EDUCATIVO
DIGITAL NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: EM FOCO O
PROCESSO DE MORTE E MORRER
Helen Chaves Pereira (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Aretusa Thame de Morais Santos
(Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Alfredo Almeida Pina-Oliveira (Universidade Guarulhos,
Guarulhos, SP, Brasil)

ID: 2050

INTRODUÇÃO
Contribuir para a formação técnica e humanística relacionada ao processo de morte e
morrer durante a graduação em Enfermagem representa um desafio para o corpo docente
e para os demais representantes das Instituições de Ensino Superior. A incorporação dos
assuntos relativos aos cuidados das pessoas no fim de vida pode propiciar oportunidades
para o desenvolvimento de competências na área de cuidados paliativos e afins. Por esse
motivo, criar estratégias auxiliares para construir conhecimentos, habilidades e atitudes
mais assertivas para lidar com a morte e o luto desde a graduação em Enfermagem incitou
a realização da presente pesquisa. A construção da práxis da Enfermagem na temática deste
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estudo requer subsídios e propostas oriundas das necessidades reais de aprendizagem e,
por esse motivo, elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: Como os acadêmicos de
Enfermagem podem contribuir para a construção de materiais educativos digitais sobre
formas de lidar com o cuidado do indivíduo fora das possibilidades terapêuticas de cura?
OBJETIVOS
Analisar os conteúdos relativos ao processo de morte e morrer na formação em graduação
de Enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa-ação com ancoragem teórica na Pedagogia Crítica de Paulo Freire, pois
exige um processo de construção do conhecimento participativo e emancipatório. Entendeuse que a elaboração de materiais educativos digitais (MED) sobre a temática da presente
pesquisa seriam beneficiadas pela dialogicidade, leitura crítica da realidade e compromisso
com a mudança durante o processo de coleta e análise dos dados e a validação do protótipo de
MED. O presente estudo foi realizado em Instituição de Ensino Superior (IES) privada, situada na
cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. Foram selecionados estudantes de graduação em
Enfermagem do oitavo período das turmas matutinas (n= 32) e noturnas (n= 39) do primeiro
semestre de 2018, perfazendo um total aproximado de 71 potenciais participantes desta
pesquisa. Adotou-se a amostra por conveniência, ou seja, os pesquisadores permitiram que
todos os interessados participassem dos CCV. Duas pesquisadoras foram responsáveis pela
coleta de dados e apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram
treinadas com relação à sua apresentação formal, aos cuidados éticos em pesquisa qualitativa,
a condução dos grupos fechados no Facebook®, aos lembretes periódicos para a verificação
das contribuições dos participantes, à organização dos dados produzidos e ao Itinerário de
Pesquisa Freireano. Adotou-se a abordagem metodológica do Itinerário de Pesquisa Freireana e
foram propostas cinco oficinas virtuais em grupo de discussão fechado no Facebook®. Contudo,
apenas a primeira semana possibilitou a coleta de dados baseadas em experiências prévias dos
acadêmicos com base na participação nestes Círculos de Cultura Virtuais (CCV). Seis estudantes
compartilharam materiais relevantes e interagiram no grupo fechado do Facebook® durante
o período de 10 de março a 09 de abril de 2018, subsidiando a primeira etapa desta pesquisa,
que permitiu a compreensão do universo dos pesquisados: as experiências, os vocábulos e
as concepções dos acadêmicos de graduação em Enfermagem sobre sua formação com foco
no processo de morte e morrer. Foram adotadas as Competencies and recommendations for
educating undergraduate nursing students preparing nurses to care for the seriously ill and
their families (CARES) em cursos on-line para organizar os CCV: fundamentos do cuidado no
processo de morte e morrer; avaliação e controle da dor; avaliação e manejo de sintomas;
luto, tristeza e perda; cuidado do paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura. Foi
utilizada a análise de conteúdo temática de todo material produzido pelos participantes no
grupo fechado. O corpus do estudo foi armazenado, organizado e categorizado por meio do
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software WebQDA 3.0. A codificação foi realizada separadamente pelas duas pesquisadoras
supervisionadas pelo orientador, com experiência em pesquisa qualitativa e com a área de
Educação em Enfermagem/especializando em Educação e Tecnologias. A presente pesquisa
adotou todas as premissas da Resolução 466/2012 e foi aprovada, em 05 de fevereiro de
2018, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos sob o número de parecer
2.485.315. Os acadêmicos de Enfermagem foram convidados a participar da pesquisa,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS
A primeira categoria foi denominada “A complexidade do cuidado no processo de morte
e morrer”, sendo composta por cinco subcategorias: “Promover o cuidado humanizado”,
“Desenvolver atitudes empáticas”, “Garantir a qualidade dos cuidados paliativos”, “Respeitar
os desejos individuais” e “Considerar a família no processo de cuidado”. A segunda
categoria foi intitulada “O enfrentamento pessoal relacionado ao cuidar na finitude da
vida” e constitui-se por três subcategorias: “Identificar a impotência pessoal”, “Reconhecer
a dificuldade de aceitar a finitude” e “Apoiar-se na própria espiritualidade”. Para fortalecer
a coleta de dados virtual, empregou-se a análise das Diretrizes curriculares nacionais de
enfermagem, do Código de ética profissional de enfermagem, do Manual da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos e os Planos de Ensino (PE) do sexto ao oitavo período de
graduação em enfermagem da instituição avaliada. Baseada nas competências relacionadas
às recomendações internacionais proposta pelo CARES, a análise desses documentos
evidenciou lacunas no ensino, na pesquisa e na extensão na abordagem das competências
essenciais para o nível de graduação saber lidar com pessoas e famílias no fim de vida.
Empregou-se a ferramenta digital gratuita Adobe Spark®, pois permite a construção de
páginas virtuais que integram imagens, textos, vídeos e outros tipos de links, assim como
possibilita avaliar a quantidade de acessos a este material produzido e o comentário de seus
visualizadores. Os seis participantes reavaliaram esse material e sugeriram pequenos ajustes,
mas não modificaram o teor das categorias e subcategorias identificadas nesta pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os participantes desta pesquisa indicam duas categorias fundamentadoras do material
educativo digital com enfoque no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes favoráveis ao saber lidar com o processo de morte e morrer desde a formação
inicial na graduação em Enfermagem. O protótipo elaborado colaborativamente poderá ser
aplicado em futuras pesquisas sobre sua validação de conteúdos e sua
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologia Educacional; Estudantes de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Atitude
Frente à Morte.

VOLTAR AO ÍNDICE

1092 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Informação e Tecnologias da
Informação em Saúde

CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRONICOS DE SALUD
ESTANDARIZADOS DE ATENCION PRIMÁRIA DE SALUD EN
ESCUELAS DE ENFERMERIA
Denisse Parra-Giordano (Departamento de Enfermería Universidad de Chile, Chile), Roxana Lara-Jaque
(Departamento de Enfermería Universidad de Chile, Chile), Blanca Mesías-Inostroza (Departamento de Enfermería
Universidad de Chile, Chile)

ID: 2551

INTRODUÇÃO
Al pensar en la Enfermería como un Arte, es importante aprovechar al máximo los recursos
que se disponen, y optimizar su uso para mejorar la práctica de ésta. Uno de estos
recursos corresponde a los registros electrónicos de salud en Atención Primaria de Salud,
implementados en los Centros de Salud Familiar CESFAM en todo Chile. Estos son utilizados
en las experiencias prácticas de los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Chile, desde segundo a quinto año de la carrera. Lo anterior se presenta como una gran
oportunidad de estandarizar esta función de la Enfermería, entregando directrices claras
para su quehacer, formando al estudiante en el sistema de registros de la profesión, desde el
saber hasta el demostrar esta competencia declarada por la institución.
OBJETIVOS
Desarrollar un documento de registros electrónicos en salud en prácticas de Atención
Primaria para estudiantes de Enfermería.
MÉTODO
Este es un estudio de tipo descriptivo, exploratorio, cualitativo desarrollado con foco en el
materialismo histórico dialéctico. El escenario corresponde a la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Chile, fundada en 1906 que otorga el título y grado de Enfermería, acreditada
por siete años (máximo otorgable); además, es una universidad pública destacada como
referente a nivel nacional e internacional. La población corresponde a 19 docentes y a 64
estudiantes inscritos en III Nivel el segundo semestre de 2017. La investigación fue desarrollada
en dos fases: Fase I: Se desarrollan tres grupos focales con docentes expertos en Atención
Primaria de Salud, aplicando preguntas semi-estructuradas en cada uno; estos son grabados
para su posterior transcripción. Se realiza análisis de contenido, y en base a las categorías
extraídas se construye un documento tipo de registro para ser piloteado. Se realiza un piloto
con el documento construido, en la experiencia práctica del curso “Enfermería en personas
adultas” durante el segundo semestre del 2017 en cinco Centros de Salud Familiar, campos
clínicos de la institución. Fase II: Posterior al pilotaje se realiza un grupo focal con los docentes
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y una entrevista semi-estructurada a un estudiante de cada campo clínico piloteado, estos
son grabados para su posterior transcripción. Mediante análisis de contenido se realizan
nuevos cambios en el documento de registro. El estudio fue presentado y aprobado por la
Comisión de Docencia y el Consejo de Escuela de la Escuela de Enfermería; e igualmente,
desarrollado de acuerdo con las exigencias éticas, siendo aprobado por el Comité de Ética
de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
RESULTADOS
En la Fase I participaron 13 docentes del equipo de Atención Primaria de Salud entre los
tres grupos focales de construcción. Se debió realizar tres entrevistas grupales debido a la
dificultad de esclarecer puntos de común acuerdo entre docentes especializadas en diferentes
etapas del ciclo vital, logrando finalmente una unificación de criterios como enfermeras que
se han desempeñado clínicamente en el mismo nivel de atención de salud. El documento
confeccionado cuenta con una introducción que presenta los aspectos generales del
sistema de registro utilizado en los campos clínicos, un cuerpo que describe los puntos a
desarrollar en el registro conforme al Proceso de Enfermería, y un anexo que resume los
puntos anteriormente descritos para ser utilizado como guía por los estudiantes en campo
clínico. El cuerpo del documento contiene: I. VALORACIÓN que cuenta con los aspectos
generales a evaluar y conforme al Modelo de Enfermería de Dorotea Orem los Requisitos
de Autocuidado Universales, Requisitos de Autocuidado Del Desarrollo y Requisitos de
Autocuidado en la Desviación de la Salud. II. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA, que incluye
el Análisis de la Situación de Salud y la formulación del diagnóstico en formato Problema +
Etiología + Signos y síntomas. III. PLANIFICACIÓN / EJECUCIÓN / EVALUACIÓN incluyendo
las indicaciones entregadas al usuario y firma. El documento fue implementado por cinco
docentes y 35 estudiantes cursando el segundo grupo de rotación del curso “Enfermería en
Personas Adultas” de 2017. En la Fase II se realizó un grupo focal con el total de las docentes
involucradas y una entrevista semiestructurada a un estudiante de cada campo clínico. En
base a las categorías analizadas, se cambiaron definiciones en el registro. Asimismo, surge la
categoría de satisfacción frente al proceso de pilotaje por parte de docentes y estudiantes,
quienes valoran positivamente la iniciativa mencionando el aporte que realiza a la formación
de los estudiantes y al rol de Enfermería en los campos clínicos, junto con la necesidad de ser
implementada en el resto de las asignaturas con experiencia práctica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El desarrollo realizado evidencia la dialéctica presente en la Enfermería, donde se presentan
los aspectos positivos y negativos del trabajo docente y asistencial. El trabajo de Enfermería
incluye tanto el desarrollo de la atención directa como de la docencia; es así como el
trabajo realizado en conjunto con docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería en la
Universidad de Chile permite desarrollar una propuesta de registros electrónicos en salud
en prácticas de Atención Primaria para estudiantes de Enfermería.
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PALAVRAS-CHAVE
Registros de Enfermería; Registros Electrónicos de Salud; Escuelas de Enfermería; Atención
primaria de salud; Estudiantes de Enfermería.

CONTRIBUIÇÕES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO A
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Gisele Martins Miranda (Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Martins
da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Mabel Villa Demétrio (Centro
de Pesquisas Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC, Brasil), Giovanna Paola Trescher (Centro de Pesquisas
Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Inez Severo Varela (Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON,
Florianópolis, SC, Brasil), Rosimeri Helena da Silva (Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC,
Brasil), Érica Bernardes Duarte (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Amanda
Espíndola de Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Carolina Kirch
(Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1376

INTRODUÇÃO
O crescimento e desenvolvimento das tecnologias desencadearam mudanças na prática
assistencial e gerencial em saúde. Na atualidade, tanto as instituições públicas como
as privadas vêm utilizando sistemas de informações com ferramentas para os registros
da Sistematização da Assistência de Enfermagem. A informatização garante o registro
padronizado das informações do paciente, a disponibilização dos mesmos para a equipe de
saúde em tempo real, e ainda, permite a gestão dos registros e das demandas dos cuidados
e, principalmente, contribui para a assistência de enfermagem segura e qualificada.
OBJETIVOS
Identificar nas publicações científicas nacionais as contribuições dos sistemas de informação
à sistematização da assistência de enfermagem.
MÉTODO
Estudo cienciométrico com análise temática, proposta por Bardin. As análises sociológicas dos
indicadores cienciométricos, permitem a extração de informações úteis para a compreensão
da estrutura social e/ou intelectual, assim, ultrapassando o aspecto meramente quantitativo
da produção científica. A investigação foi realizada nos artigos disponibilizados em texto
completo para acesso online, via Biblioteca Virtual em Saúde – Enfermagem, no idioma
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português, no período 2012-2017 e com o primeiro autor do artigo vinculado à instituição
brasileira. Utilizou-se para as buscas os descritores: informática; informática em enfermagem;
processo de enfermagem; diagnósticos de enfermagem; enfermagem. Foram extraídos das
publicações: objetivo do estudo e principais resultados, estas informações foram submetidas
à análise de conteúdo. Para caracterização dos artigos incluídos no estudo identificou-se: tipo
de estudo, titulação e vínculo do primeiro autor; ano da publicação, periódico e classificação
da publicação na WEBQUALIS da CAPES, para estes dados realizou-se o agrupamento das
informações e calculou-se a frequência absoluta dos achados.
RESULTADOS
Na primeira seleção foram encontradas 285 publicações, após leitura dos títulos e resumos
selecionou-se 40 publicações e após a leitura do texto integral inclui-se no estudo nove
publicações por estarem relacionadas à temática de busca. Da análise temática dos
objetivos e resultados dos estudos emergiram três categorias temáticas: 1) Produção
e aplicação de softwares por enfermeiros para utilização na assistência ao paciente. Esta
categoria temática abrangeu as seguintes unidades de registros: desenvolvimento de
ferramenta informatizada para o registro da sistematização da assistência de enfermagem;
desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis que possuem um algoritmo
auxiliando na automatização da classificação de dados (lesões por pressão) por meio de
processamento de imagens digitais; elaboração de um conjunto de dados essenciais de
enfermagem para atendimento de paciente com criação de um arquétipo para os registros
eletrônicos de saúde; e desenvolvimento de um protótipo/software para assistência segura
do paciente. 2) Habilidades de informática essenciais à tomada de decisão no gerenciamento
em enfermagem. Esta categoria temática abrangeu a seguinte unidade de registro: O
crescimento de recursos tecnológicos na área da saúde, modificando a assistência e as
formas de registros do cuidado de enfermagem; aquisição de conhecimentos e habilidades
para uso das ferramentas tecnológicas em informática para tomada de decisão; necessidade
de formação/aperfeiçoamento e dos enfermeiros para a aptidão e uso das ferramentas
tecnológicas em informática. 3) Importância das ferramentas informatizadas nos registros
de saúde. Esta categoria temática abrangeu as seguintes unidades de registro: qualidade
e segurança na assistência do paciente; apoio à tomada de decisão ágil; indicador para
mensuração da carga de trabalho diária dos profissionais favorecendo o dimensionamento
profissional; contribuições para a segurança na administração de medicamentos; viabilização
da classificação dos pacientes quanto aos riscos assistenciais por meio de escalas e
índices informatizados; integração de condutas realizadas pelas equipes; favorecimento
da comunicação eficiente e contínua entre equipes para o sucesso do cuidado integral,
seguro e humanizado. Caracterizando as publicações incluídas no estudo, identificou-se
cinco tipos de abordagens distintas de investigação, pesquisa convergente-assistencial
(duas publicações), pesquisa exploratória (duas publicações), pesquisa quantitativa (duas
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publicações), revisão integrativa da literatura (duas publicações) e estudo avaliativo e
descritivo (uma publicação); quatro publicações foram produzidas por doutorandos, duas por
pós-doutores e uma por mestre, residente e mestrando, respectivamente. Quanto ao vínculo
institucional do primeiro autor, foram encontradas oito instituições distintas: Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, com duas publicações; Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Federal de
Minas Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Santa Maria,
Universidade Federal de São Paulo, respectivamente com uma publicação por instituição.
Os nove periódicos escolhidos pelas autoras para divulgação dos resultados foram o Journal
of Health Informatics e Revista de Enfermagem UFPE Online, ambos com duas publicações
respectivamente. A Revista Brasileira de Ciências da Saúde, Revista da Escola de Enfermagem
da USP, Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Revista Gaúcha de Enfermagem
e Revista Mineira de Enfermagem, todas com uma publicação. Quanto à classificação dos
periódicos - WEBQUALIS do CAPES - enfermagem/estrato (classificações de periódicos
quadriênios 2013-2016), a classificação mais escolhida para publicação foi a B2, a totalidade
dos achados foi: uma publicação A2; uma B1; quatro B2: três B3. Quanto à publicação por
ano de estudo, observou-se um crescimento no número de publicações no ano de 2016, com
quatro publicações; os anos de 2012 e 2014 tiveram, respectivamente, duas publicações e
2015 uma publicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As publicações analisadas denotam que a sistematização da assistência de enfermagem,
registrada com o auxílio de sistemas informatizados, garante a padronização das informações
sobre o paciente, reduzem o tempo utilizado para o preenchimento dos registros de
enfermagem, sem diminuir a qualidade dos dados coletados, resultando em maior tempo
do enfermeiro no cuidado do paciente realizado com maior segurança e qualidade. Além
de auxiliar na organização e administração das informações, fornecendo dados para o
desenvolvimento de ações que contribuem para o melhor julgamento clínico e tomada de
decisão. As linguagens padronizadas são elementos indispensáveis para a implementação
dos registros eletrônicos de saúde. Portanto, este estudo mostra o empenho da enfermagem
para qualificar o cuidado e dar visibilidade às ações de enfermagem apoiadas ao uso de
tecnologias, atendendo o crescimento e desenvolvimento das tecnologias da informação
disponíveis na atualidade.
PALAVRAS-CHAVE
Informática; informática em enfermagem; processo de enfermagem; diagnósticos de
enfermagem; enfermagem
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE AS PESSOAS COM DIABETES COM
PÉ DIABÉTICO: PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA
Luciana Martins Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Paula Padilha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Melissa Orlandi Honório Locks (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Laura Cavalcanti de Farias Brehmer (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Amanda Espíndola Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Soraia Dornelles Schoeller (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Gisele Martins Miranda (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1328

INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus é uma doença crônica com alta incidência nos tempos atuais, que vem
preocupando e exigindo ações específicas na Rede de Atenção à Saúde. A preocupação
envolve a progressão da doença com suas complicações, uma delas é o pé diabético, que
pode levar à amputação e incapacidades. Assim, as pessoas com diabetes precisam de
atenção especializada, de forma continuada, mas, principalmente de educação em saúde
para controle da doença. Em um hospital universitário do sul do Brasil, referência para o
atendimento de complicações vasculares, observou-se a necessidade de elaboração de
manual educativo para pessoas com diabetes com pé diabético.
OBJETIVOS
Construir um manual educativo para pessoas com diabetes mellitus com pé diabético.
MÉTODO
Estudo metodológico realizado em seis etapas. Na primeira etapa do estudo definiu-se a
questão norteadora da revisão narrativa, a qual investigou as informações e os principais
cuidados que devem compor um manual educativo para pessoas com diabetes e pé diabético.
Na segunda etapa, realizou-se a revisão propriamente dita, segundo protocolo de busca. As
buscas das publicações ocorreram na Scientific Eletronic Library Online, Biblioteca Virtual em
Saúde. Foram também incluído no corpus da investigação um Caderno da Atenção Básica,
um manual e uma diretriz do Ministério da Saúde, uma diretriz da Sociedade Brasileira de
Diabetes, sete cartilhas de orientação de autocuidado para pessoa com DM com diabetes e
pé diabético de diferentes instituições brasileiras, um livro de enfermagem clínico cirúrgico
e três artigos científicos. Os descritores utilizados nas buscas nas bases de dados foram
diabetes, diabetes mellitus, pé diabético, manual. O período do estudo de revisão ocorreu em
julho de 2016. A terceira etapa do estudo configurou a seleção dos estudos. Foram incluídas
neste estudo somente as publicações que apresentassem conteúdos vinculados à educação
em saúde de pessoas com diabetes, abrangendo as seguintes temáticas: fisiopatologia do
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diabetes mellitus, autocuidado do diabético, pé diabético, cuidados com os pés, higiene dos
pés, complicações do diabetes, cuidados pós-cirúrgicos, cuidados pós-alta hospitalar. Na
quarta etapa do estudo realizou-se a leitura exaustiva das publicações incluídas no estudo e
a extração dos conteúdos para composição do manual, objeto deste estudo. Os conteúdos
selecionados foram devidamente arquivados. Na quinta etapa efetivou-se a sumarização
dos dados, com a transformação da linguagem, dos conteúdos da forma literária para
linguagem acessível ao público alvo. Além disso, foram definidas as ilustrações (56 ilustrações)
relacionadas aos conteúdos definidos para composição do manual educativo, de forma a
facilitar a compreensão do texto e foi definida a diagramação. Na sexta etapa realizou-se a
consulta (entre outubro e nobembro de 2016) com experts e interessados para avaliação
dos conteúdos e diagramação do manual educativo. Os experts (profissionais com um ano
ou mais de experiência no atendimento de pessoas com diabetes) foram sete enfermeiras
assistenciais atuantes na unidade de internação cirúrgica, uma professora de ensino superior
de enfermagem, uma enfermeira atuante em ambulatorial para atendimento de pessoas
com diabetes, um professor do ensino superior de medicina, um médico cirurgião vascular,
três pacientes (diabéticos com pé diabéticos internados em unidade cirúrgica) com e seus
acompanhantes (presentes no momento da coleta de dados). A consulta aos experts foi
realizada por rodadas de avaliação dos conteúdos, por meio de formulário encaminhado
via online. A cada encaminhamento os experts avaliavam por meio de escala Likert os
conteúdos do manual construído e registravam suas sugestões de mudanças. A cada rodada
de avaliação calculou-se o percentual de concordância total dentre todas as respostas
obtidas com os experts, conteúdos com 70% ou mais de concordância foram mantidos
no texto como valor mínimo para permanência do conteúdo no manual. Todos os ajustes
recomendados foram incluídos no texto. Com os pacientes e acompanhantes o manual foi
impresso e apresentado fisicamente junto a uma ficha avaliativa para registro da impressão
dos mesmos sobre o manual, quanto ao conteúdo e aparência do texto.
RESULTADOS
A literatura existente e a consulta aos interessados permitiram a elaboração de um manual
educativo para uso na educação em saúde dos pacientes do cenário do estudo e, principalmente,
para uso no cuidado domiciliar pós-alta-hospitalar. Na primeira rodada de consulta com
experts, dos 21 conteúdos construídos, a partir do estudo de revisão, oito não atingiram 70%
de concordância. Os percentuais oscilaram entre 45% e 90%. Na segunda rodada, todos os
conteúdos foram considerados pertinentes. As pessoas com diabetes consideraram que o
manual estava adequado e de fácil compressão. Os conteúdos do manual avaliados e que
compõem a versão final abrangeram: pequena introdução sobre o tema, conceitua o diabetes
e seus principais tipos, apresenta a ação da insulina, os sinais e sintomas da doença e suas
complicações, destacando o pé diabético, como realizar o autoexame, a higiene e os cuidados
com os pés, orientações para compra dos sapatos e tratamento do pé diabético, orientações
para alta e para controle do tabagismo, locais e sites informativos.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1099

E-PÔSTERES
Informação e Tecnologias da
Informação em Saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do manual envolvendo conteúdos disponibilizados em publicações científicas,
associada à avaliação de experts e usuários (diabéticos e seus acompanhantes) possibilitou a
construção de uma tecnologia educativa e de cuidado que atenda a necessidade do diabético.
PALAVRAS-CHAVE
Diabetes mellitus; Manuais; Cuidados de enfermagem.

O SABER E O FAZER PROFISSIONAL SOBRE BIOSSEGURANÇA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO
DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Alexandre Aguiar Pereira (Universidade do Estado do Pará (UEPA)/Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
(FSCMPA), Belém, PA, Brasil), Camilla Cristina Lisboa do Nascimento (Universidade do Estado do Pará (UEPA),
Belém, PA, Brasil), Diully Siqueira Monteiro (Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém, PA, Brasil), Ivaneide Leal
Ataíde Rodrigues (Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém, PA, Brasil)

ID: 1800

INTRODUÇÃO
Biossegurança é o conjunto de ações destinadas à prevenção, minimização ou eliminação de
riscos intrínsecos às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico
e prestação de serviços. Em grande parte dos cenários de prestação de cuidados observa-se
o negligenciamento das normas de biossegurança. Entende-se a Atenção Primária à Saúde
como o primeiro nível do Sistema Único de Saúde e porta de entrada preferencial, com ações
resolutivas sobre os problemas de saúde, articulando-se com os demais níveis de complexidade,
formando uma rede integrada de serviços. É nesse contexto que a elaboração de tecnologias
educacionais para a equipe multiprofissional de saúde mostra-se relevante, uma vez que permite
disponibilizar informações, potencializando o conhecimento desta, atuando no processo de
ensino-aprendizagem e na educação permanente do profissional de saúde.
OBJETIVOS
Conhecer os saberes e práticas de profissionais de saúde da Atenção Primária sobre
biossegurança e estimular a reflexão crítica desses profissionais sobre o tema, para construir,
de forma compartilhada com os profissionais, tecnologia educacional sobre biossegurança
na Atenção Primária em Saúde.
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MÉTODO
Realizou-se um estudo qualitativo e descritivo, do tipo pesquisa-participante. O cenário foi
a Unidade de Saúde da Família (USF) Benfica Centro, situada no município de Benevides,
Pará, que atende uma comunidade de característica rural, cujo território está dividido
estrategicamente em 08 microáreas. Os participantes foram 12 profissionais de saúde,
(66,7%), do total de 18 que atuavam na USF e que foram convidados. Os participantes foram
Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem. Os dados foram
produzidos por meio da técnica de Grupo Focal, que se caracteriza por uma sessão grupal,
de pessoas organizadas de forma intencional.
Realizaram-se quatro encontros com a equipe de saúde, que foram suficientes para o alcance
dos objetivos. Estes aconteceram na própria Unidade no período de março a maio de 2017,
conforme a disponibilidade dos participantes e pactuação com a enfermeira gestora da
Unidade. Estes tiveram duração de duas horas, atendendo às recomendações para realização
da técnica. Compuseram o grupo focal, além dos participantes, o moderador do grupo e um
observador, que realizou o registro das discussões em um diário de campo. O corpus foi
organizado e analisado por meio da técnica de análise de conteúdo.
A partir dessa análise foram identificados os sabres e fazeres dos profissionais sobre
biossegurança e os temas propostos por eles que se conformaram no conteúdo da tecnologia
escolhida, posteriormente apresentada a eles para a construção conjunta do produto final.
A pesquisa obedeceu aos preceitos éticos da Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional
de Saúde. Foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará,
sob o parecer nº 1.876.217 e CAAEE: 62701316.6.0000.5170. A todos os participantes foi
apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para manifestarem seu interesse
em participar. Para preservar suas identidades foram identificados pela letra P seguido do
número de ordem das falas (P1, P2...P12).
RESULTADOS
Dentre os participantes, 9 (75%) eram Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 2 (16,7 %)
técnicos de enfermagem e 1 (8,3%) enfermeira. Quanto ao sexo, predominou o feminino,
11 (91,7%), na faixa etária de 29 a 33 anos foram 5 (41,7%). Quanto ao tempo de formação,
predominou de 2 a 5 anos, 3 (25%), e atuando na USF de 1 a 4 anos 7 (58,3%). A análise resultou
em duas categorias temáticas: O saber sobre biossegurança na Atenção Primária em Saúde,
em que discute-se o saber da equipe de saúde quanto à biossegurança na Atenção Primária
em Saúde; e O fazer da biossegurança na Atenção Primária em Saúde, em que discute-se as
práticas de biossegurança dos profissionais a partir de suas vivências no cotidiano. Quanto
à construção da tecnologia educativa, após a descrição das duas categorias temáticas
apresentam-se os temas selecionados para compor seu conteúdo, bem como o tipo de
tecnologia escolhida para ser construída de maneira compartilhada. Constatou-se que as
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questões relativas à biossegurança embora presentes no cotidiano desses profissionais, não
eram entendidas de maneira correta e tampouco identificadas em suas práticas de saúde.
Essa questão é preocupante porque a efetiva incorporação das medidas de biossegurança
pelos trabalhadores da Atenção Primária tem uma importância vital para a melhoria da
qualidade da assistência, possibilitando a existência de um ambiente seguro tanto para o
profissional quanto para o usuário.
Quanto às práticas de biossegurança realizadas na unidade, 100% apontaram práticas
individuais como a lavagem das mãos e o uso do jaleco como as principais e fundamentais
práticas que são e devem ser cumpridas. Reafirma-se, então, a necessidade de programas
de capacitação permanente aos profissionais da Atenção Primária para que possam,
efetivamente, adotar comportamentos de proteção individual e coletiva durante o trabalho.
No encontro para construção da tecnologia, houve consenso quanto à necessidade de se
criar um material de fácil acesso e compreensão, que abordasse assuntos importantes para
o seu cotidiano. Assim, foi indicado, majoritariamente, pelos profissionais o aplicativo para
celular, considerando a facilidade de acesso. O produto final resultou em um aplicativo
composto de 20 páginas digitais, começando com uma página de apresentação, na qual
constam as explicações sobre seu conteúdo, forma de elaboração e os autores, além do
menu de acesso às opções de temas, tendo total aceitação dos profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu conhecer os saberes e práticas dos profissionais atuantes na Atenção
Primária em Saúde, bem como estimulá-los a fazer uma análise crítica de suas ações
cotidianas, que culminou na elaboração de uma ferramenta que auxiliará em suas práticas
na Unidade de Saúde, facilitando o empoderamento desses profissionais quanto ao tema
biossegurança. A construção compartilhada da tecnologia educacional foi muito gratificante
e desafiadora, uma vez que sua modalidade é inovadora e o assunto abordado ainda é pouco
discutido no contexto da Atenção Primária em Saúde.
O envolvimento dos profissionais permitiu que se chegasse ao produto proposto neste
estudo, com a elaboração de uma ferramenta educativa de fácil acesso e grande utilidade em
suas atividades em saúde, que colaborará simultaneamente para uma melhor qualificação
do serviço ofertado a comunidade.
PALAVRAS-CHAVE
Biossegurança; Atenção Primária à Saúde; Tecnologia Educacional.
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TECNOLOGIAS CUIDATIVO-EDUCACIONAIS E SUA INSERÇÃO
NA PRAXIS DE ENFERMEIROS QUE ATUAM NO CENÁRIO
HOSPITALAR
Elisabeta Albertina Nietsche (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Cléton Salbego
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Andressa Böck (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Tierle Kosloski Ramos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Giovana Colussi (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Joseph Wrague
da Conceição (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Natalia Barrionuevo Favero
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), José Victor Eiróz dos Santos (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2326

INTRODUÇÃO
As Tecnologias Cuidativo-educacionais (TCE) se inserem no cotidiano da enfermagem como
uma possibilidade emergente para significar produtos e processos desenvolvidos, práticas
e reflexões que transcendem uma concepção de cuidar e educar de modo isolado. Nesta
conjuntura as TCE são concebidas como “um conjunto de saberes/conhecimentos científicos,
resultante de processos concretizados, que sustentam a operacionalização do processo de
cuidar e educar do outro (usuário/paciente, acompanhante e profissional de enfermagem), de
modo direto e indireto na práxis do enfermeiro, a partir da experiência cotidiana e da pesquisa,
sob uma perspectiva que envolva uma consciência crítica, reflexiva, criadora, transformadora
e multidimensional entre os envolvidos e o meio em que estão inseridos”. Ao pensar em
práxis, sob uma perspectiva filosófica, o termo remete à atividade livre, universal, criativa e
autocriativa, por meio da qual o homem (re)cria, faz/produz, reflete, avalia e transforma seu
mundo humano e histórico de si e, frente ao universo que habita. Pensar em práxis não deve
incisivamente ser visto como uma ação, uma prática, um ato com um fim estabelecido em
si mesmo. Práxis existe na atuação do enfermeiro quando avança barreiras de uma prática
demasiadamente mecânica, onde o profissional reflete sobre o seu fazer.
OBJETIVOS
Conhecer a inserção das tecnologias cuidativo-educacionais na práxis do enfermeiro em
âmbito hospitalar.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, fundamentada no referencial teórico-filosófico
da práxis humana. A pesquisa foi desenvolvida em um Hospital Universitário do Estado
do Rio Grande do Sul, Brasil. Participaram 21 enfermeiras, atuantes em unidades/serviços
distintos, selecionadas por meio dos critérios de inclusão: atuar na instituição hospitalar em
um período igual ou superior a um ano, estar em atividade durante o período destinado
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ao estudo. A coleta de dados aconteceu no período de março a dezembro 2015, por meio
de entrevista semi-estruturada. A análise dos dados foi com base na técnica de Análise de
Conteúdo Bardin, operacionalizada a partir das etapas: pré-análise, exploração do material e
interpretação dos resultados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal de Santa Maria sob parecer 932.520/2015. As participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, e o anonimato foi mantido por meio da identificação
numérica das enfermeiras, com base na ordem sequencial em que se iniciou a coleta.
RESULTADOS
Os resultados apresentados, a seguir, foram obtidos a partir de uma categoria analítica,
intituladas “Revelando as Tecnologias Cuidativo-Educacionais no universo do cuidar e
educar das enfermeiras”. Revelando as Tecnologias Cuidativo-Educacionais no universo do
cuidar e educar das enfermeiras Cada profissional de enfermagem ao encarar as situações
vividas em âmbito hospitalar demonstraram as Tecnologias Cuidativo-educativas a partir
de materialidades (ferramentas palpáveis e materiais, criadas pelo homem, ou seja, o
produto final do conhecimento profissional e cotidiano) e, subjetividade (fenômeno que
se manifesta a partir do comportamento, do desejo, das ações, da linguagem verbal e não
verbal, e da percepção de mundo das pessoas). [...] é aquela ferramenta que a gente vai
usar, como uma forma de ensinar e proporcionar o cuidado. [...] um material ilustrativo,
um material de leitura, como também um aparelho - depende muito do propósito deste
aparelho. (EEnf 02) Clarificando as TCE sob à visão de materialidades, se apresentam na
práxis das enfermeiras, como possibilidades o intervir educativo a partir do uso de materiais
ilustrativos, materiais de leitura e/ou folders e, bonecos (simuladores). Sendo ferramentas/
materiais utilizados pelos diferentes atores sociais (paciente, acompanhante, profissionais).
Porém a utilização destes recursos tecnológicos tem por propósito/finalidade atender
necessidades emergidas do cotidiano profissional, que, por vezes, partem da solicitude dos
pacientes. As ferramentas citadas possuem o propósito de ‘ensinar’ determinado conteúdo/
assunto e, concomitantemente, dar subsídios para o ‘realizar cuidados’, e vice-versa. Este
processo de “ensinar” indica percepções subjetivas e ampliadas do cuidado em saúde,
desvinculadas da ideia de doença. Isso sugere uma representação positiva sobre as TCE,
associado-as ao sentido de promover o autocuidado, a autonomia e empoderamento do
paciente/acompanhante, vislumbrando o bem-estar, individual e coletivo no ambiente
hospitalar. Sobretudo, as participantes consideraram a utilização de documentos impressos
de tamanho reduzido que, composto somente por uma folha de papel, possuindo uma ou
mais dobras, apresentando informações gerais sobre algo ou para divulgar e publicitar algo,
como importante mediador de comunicação entre os diferentes sujeitos, pessoas, seres
humanos. Além disso, ponderados como direta e indiretamente a conversa, a orientação e o
vínculo (sensibilidade) como tecnologias. A gente orienta, desde o primeiro pós-operatório,
se o paciente tem condições. De como desprezar uma bolsa de colostomia, como lavar,
como limpar. [...] chamar o familiar para aprender também. Do momento mais precoce que
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a gente possa ter, vendo o paciente, se ele tem uma bolsa de colostomia, no momento que
ele começa a levantar e caminhar, a gente já orienta, troca a bolsa para uma posição diferente
para poder estimular “ele” a realizar o próprio (auto)cuidado. (EEnf 10) Revelar o significado das
TCE na natureza do cuidar e educar das enfermeiras em âmbito hospitalar permite aproximarse do mundo dos cuidados com o intuito de ter a compreensão do que é necessário para ver
o paciente em sua totalidade. A rotina pré-estabelecida do hospital, muitas vezes, ocasiona,
sofrimento físico, angústia aos pacientes, então olhar para esse fenômeno atentivamente,
enquanto profissionais, e recorrer a instrumentos/ferramentas/materiais que auxiliam no
aprimoramento do cuidado é de relevância para subsidiar a assistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa investigação, as ferramentas citadas pelas participantes inferiram seu potencial
tecnológico cuidativo-educativo, por constituírem-se estratégias para cuidar e educar,
criadas a partir da experiência do dia a dia profissional e de necessidades emergentes
da clientela. Portanto, percebeu-se a forte presença dos saberes, técnico-científicos das
enfermeiras, as quais proporcionavam a informação, o conhecimento e a educação para o
(auto)cuidado. Sob uma perspectiva tecnológica cuidativa-educacional, no momento em
que o profissional está realizando uma atividade prática cuidativa, os preceitos da práxis
educativa estarão sendo revelados na medida em que a interação profissional-cliente estiver
transcendendo o saber e o fazer técnico do cuidado, ou seja, estará elucidando uma práxis
impregnada de consciência prática.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologias; Cuidado, Educação; Enfermagem

AVALIAÇÃO DOS ESTOMAS INTESTINAIS: IMPLEMENTAÇÃO EM
UM SERVIÇO REFERÊNCIA PARA ONCOLOGIA
Mabel Villa Demetrio (UFSC, Florianópolis , SC, Brasil), Gisele Martins Miranda (UFSC, Florianópolis , SC, Brasil),
Giovanna Paola Trescher (UFSC, Florianópolis , SC, Brasil), Lucia Nazareth Amante (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Marivana Mattos Fernandes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maristela Jeci dos Santos (CEPON, Florianópolis, SC,
Brasil), Ana Inez Severo Varela (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Amarildo Maçaneiro (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1500

INTRODUÇÃO
O Processo de enfermagem (PE) contempla uma série de passos que individualizam o
cuidado com abordagem para a solução de problemas, possibilitando a implementação da
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sistematização da assistência de enfermagem (SAE), consistindo na elaboração das ações
terapêuticas que tem sua essência em métodos de resoluções de problemas científicos,
sendo constituído de cinco etapas inter-relacionadas: coleta de dados, diagnóstico de
enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Sendo assim, fornece subsídios
para o desenvolvimento de métodos interdisciplinares e humanizados do cuidado
em Estomaterapia, permitindo uma avaliação holística da pessoa com estoma e um
planejamento da assistência de enfermagem voltada para suas reais necessidades. Em uma
instituição referência para o tratamento do câncer, a SAE está informatizada, porém sentese necessidade de incluir um instrumento que direcione a avaliação clínica de um paciente
com estoma intestinal. A SAE permite a organização do cuidado para que as necessidades,
problemas e complicações vivenciados pelos pacientes com estomas intestinais sejam
assistidos. Além disso, por meio de cuidados individualizados pode-se contribuir para
o conforto, controle da dor e dos elementos que interferem na qualidade de vida. Para a
assistência à pessoa com estoma intestinal/família, é necessário o uso de tecnologias de
enfermagem, requerendo conhecimentos teóricos e práticos e conhecimento sistematizado
e especializado. Condições clinicas precisam ser investigadas e discutidas para atender à
necessidade imediata que leva o indivíduo a buscar a assistência.
OBJETIVOS
Implementar um instrumento informatizado para avaliação da pessoa com estoma intestinal.
DESENVOLVIMENTO
O instrumento foi criado durante a realização de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação
Gestão do Cuidado em Enfermagem-Modalidade Mestrado Profissional da Universidade
Federal de Santa Catarina, em 2017. O Sistema de Gestão em Saúde TASY é utilizado nesta
instituição, para o qual se desenvolveu um instrumento para avaliação do estoma intestinal,
bem como da pele periestomal. Este instrumento favorece a documentação da prática e
registro no prontuário eletrônico, padronizando a linguagem dos enfermeiros, contribuindo
para definir diagnósticos e intervenções de enfermagem específicas. A metodologia utilizada
foi um estudo de desenvolvimento de soluções oriundo da abordagem do design thinking,
cujas etapas de construção foram: Briefing, levantamento de dados, análise do problema,
conceito, geração de alternativas, seleção da melhor alternativa, refino da solução, o
protótipo, testes e modificações, e a etapa final implementação. A construção do instrumento
foi realizada baseada na literatura cientifica e com análise crítica da estomaterapeuta da
instituição. Utilizou-se ainda como ferramenta de apoio um cartaz de avaliação do estoma
da ConvaTec®. Posteriormente seis enfermeiras da Unidade de Internação de Cuidados
Paliativos receberam capacitação individualmente, sendo entregue instrumento de avaliação
impresso, que no decorrer do manuseio e utilização deste, contribuíram com sugestões
para alterações em alguns itens. Destaca-se ainda a participação de extrema importância da
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enfermeira do setor de tecnologia e informática, responsável pela implantação da SAE no
TASY. O instrumento definitivo contém os tópicos: CONSTRUÇÃO DO ESTOMA (motivo, tempo
de cirurgia, situação, tipo de estoma/porção do intestino, localização, proximidade, contorno
abdominal, forma de exteriorização do estoma). CARACTERÍSTICAS DO ESTOMA: forma,
mucosa, cor, altura, presença de pontos/sutura, separação muco-cutanea. INSPEÇÃO OU
RELATO: Complicações, condições da pele periestomal, efluentes, aspecto, realiza irrigação?
EQUIPAMENTO UTILIZADO: tipo, acessórios, periodicidade de troca do equipamento, local
que adquire o material. CARACTERÍSTICAS DA PESSOA COM ESTOMA INTESTINAL: acuidade
visual prejudicada, destreza manual, dependência, realiza o autocuidado. Sua visualização
e preenchimento é por meio de campos com tópicos de seleção simples, multi-seleção,
check box e descritivos (livre digitação) dependendo da informação a ser registrada. Após
as sugestões das enfermeiras o instrumento foi implementado no Sistema de Gestão em
Saúde TASY, devidamente customizado e disponibilizado no item “avaliações” na árvore do
Prontuário Eletrônico Paciente (PEP).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização deste instrumento pode ser considerado um recurso para o enfermeiro utilizar
na admissão do paciente oncológico com estoma intestinal, complementando o processo de
enfermagem informatizado existente no TASY. Ao receber o paciente que inicia o tratamento
quimioterápico, radioterápico ou na internação hospitalar, o enfermeiro através do histórico
de enfermagem, realiza as cinco etapas da SAE, sendo a primeira a coleta de dados, onde
contará com este instrumento para registrar a avaliação do estoma intestinal da pessoa com
esta condição, contribuindo para direcionar o desenvolvimento das fases posteriores do
PE, podendo assim planejar a assistência de enfermagem de qualidade. O instrumento é
intuitivo e auxilia o enfermeiro no registro científico e padronizado no prontuário eletrônico
das pessoas com estomas intestinais; é visível para toda equipe multiprofissional, podendo
cada profissional planejar suas ações em sua área de atuação; permite a continuidade do
planejamento dos cuidados de enfermagem; proporciona conhecimento sobre o contexto
situacional do paciente; permite a adaptação de intervenções às suas necessidades, além de
intensificar a assistência de qualidade beneficiando esses pacientes, contribui ainda para a
visibilidade e reconhecimento profissional. A implementação deste instrumento teve boa
aceitação na instituição, sendo considerado eficaz a utilização do mesmo, despertando
nos enfermeiros maior interesse e sensibilização para a condição do paciente com estoma
intestinal e contribuindo para otimizar nossa prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência de Enfermagem, Registro de Enfermagem, estomas cirúrgicos, coleta de dados
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ABORDAGEM CENTRADA NO USUÁRIO COMO REFERENCIAL
METODOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA
Valéria de Cássia Sparapani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lucila Castanheira
Nascimento (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2237

INTRODUÇÃO
Atualmente, o desenvolvimento de recursos tecnológicos voltados à educação de pacientes e
profissionais de saúde tem sido alvo de diversos estudos. São estratégias que têm se mostrado
uma opção interessante pelas suas diversas possibilidades como promoção de um ambiente
de simulação e interatividade, capacidade de divertir e ao mesmo tempo ensinar, prendendo
a atenção de quem a utiliza, por meio de diversos recursos. A possiblidade de utilizar a
narração, figuras, gráficos, sons e textos simultaneamente, é um exemplo. Tecnologias,
como os videogames, podem fornecer um ambiente informativo, reduzir ansiedades e
desconhecimento de pacientes perante sua condição e tratamento, auxiliar na tomada de
decisões, motivar a adoção de comportamentos saudáveis e criar redes de comunicação e
troca de informações. Apesar de todas essas premissas, a consideração de referenciais teóricos
e metodológicos torna-se imperativa para o alcance do sucesso destas estratégias. Dentre eles,
o referencial metodológico que tem sido utilizado para o desenvolvimento de tecnologias é
o da abordagem centrada no usuário, mais conhecida como User Centered Design (UCD).
Um dos pressupostos deste referencial indica que o futuro usuário da tecnologia a ser criada
seja considerado ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento. Para a coleta destes
dados, a pesquisa qualitativa torna-se primordial, permitindo com que o pesquisador acesse
informações essenciais, como necessidades e preferências do futuro usuário.
OBJETIVOS
Apresentar os passos que devem ser seguidos para o desenvolvimento de tecnologias, de
acordo com o referencial do UCD, com vistas a enfatizar a importância da pesquisa qualitativa
na coleta de dados. Tais passos serão exemplificados a partir de pesquisa realizada com
crianças com diabetes mellitus tipo 1, para o desenvolvimento de um videogame.
DESENVOLVIMENTO
Foco nos usuários e suas tarefas: Este princípio prevê o acesso aos futuros usuários para
o conhecimento do seu perfil, das suas necessidades perante a problemática que será
abordada, assim como suas preferências, antes que a tecnologia comece a ser desenhada.
Este é um momento de geração de ideias, em que o pesquisador irá entender de forma
mais aprofundada sua clientela e qual o caminho que deve seguir para o desenvolvimento
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de um produto que os represente. Ainda, permite conhecer preferências quanto ao uso
de tecnologias e escolher a plataforma e o desenho adequados à população alvo. Grupos
Focais podem ser estratégias utilizadas para obtenção destes dados de forma a promover a
discussão de ideias e percepções sobre o assunto em um determinado grupo. A experiência
das pesquisadoras traz a realização de ciclos de grupos focais realizados com crianças,
de forma que fossem abordadas e discutidas necessidades de aprendizagem quanto ao
conhecimento e autocuidado do diabetes mellitus tipo 1. Este passo mostrou-se primordial
para o entendimento de comportamentos que interferiam no tratamento destas crianças.
Cabe ao pesquisador, junto à sua equipe, analisar e formalizar as ideias geradas por meio
da análise pautada em referenciais da pesquisa qualitativa. Neste momento, o pesquisador
pode retornar aos usuários e, a partir destes resultados, identificar junto aos mesmos tarefas
que podem ser incluídas no desenho da tecnologia. Um novo ciclo de grupos focais pode
ser realizado, confirmando ideias e gerando conteúdo a ser abordado futuramente. O
desenho participativo nesta fase pode auxiliar os pesquisadores a entender as preferências
dos futuros usuários. Dar a oportunidade de materializar as ideias discutidas, dando voz às
crianças para explicar o seu desenho, permitiu o maior envolvimento do participante com
a proposta, expressando suas opiniões, conhecimentos e fragilidades sobre o assunto. A
mensuração da usabilidade: O segundo grande princípio desta metodologia refere-se à
elaboração de versões simplificadas da tecnologia, no papel (protótipo em papel), mas que
representem as tarefas planejadas na sua aparência e funcionalidade. Este é um momento
de testá-las, a partir da opinião de experts no assunto e também dos futuros usuários.
Avaliações individuais ou em grupo podem ser realizadas, permitindo com que o expert
e/ou usuário utilize a versão do produto, emitindo suas percepções, dificuldades e pontos
que o fortalecem. Enfatizamos aqui a importância da pesquisa qualitativa, que irá permitir
maior entendimento da opinião do entrevistado e, consequentemente, aprimoramento do
produto a ser desenvolvido. Nesta etapa, as pesquisadoras levaram o protótipo em papel
para testes, discutindo questões importantes levantadas pelos avaliadores. Em seguida, a
tecnologia passa a ser desenvolvida de forma mais fidedigna ao produto final. Finalmente,
o teste da tecnologia junto aos usuários, de forma interativa, traz uma versão, agora
ainda mais parecida com o formato final. A tecnologia, neste momento também deve ser
apreciada com vistas à coleta de depoimentos, que informam questões de funcionalidade
e usabilidade do produto. É importante que a equipe desenvolvedora tenha membros
participantes da equipe multidisciplinar do estudo e que tenham acompanhado todo o
processo de desenvolvimento, em especial, os dados obtidos junto aos futuros usuários.
Isso torna a equipe ainda mais consciente das necessidades e preferências dos usuários
do produto em questão. O contato constante com estes profissionais mostrou-se essencial
no desenvolvimento do videogame, de forma que as pesquisadoras pudessem informar e
esclarecer dúvidas quanto ao conhecimento do diabetes mellitus tipo 1 e preferências da
clientela à equipe de profissionais da informática e design.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do referencial teórico do UCD no desenvolvimento de tecnologias permite
com que os pesquisadores e equipe avancem gradativamente com os futuros usuários
na construção da tecnologia desejada. Os depoimentos, a partir de grupos focais ou de
entrevistas individuais, mostram-se essenciais na promoção de melhor entendimento das
suas necessidades e preferências. O desenvolvimento de tecnologias é uma estratégia
que demanda tempo e recursos financeiros e estar atentos às questões que favoreçam a
sua adequada construção é papel de pesquisadores e profissionais. A apresentação deste
trabalho, enfatiza a reflexão acerca da importância da inclusão da análise qualitativa dos
dados no desenvolvimento de recursos tecnológicos, fortalecendo seus resultados.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologias, Abordagem Centrada no Usuário, Pesquisa Qualitativa, Educação em Saúde

CONEXÕES ENTRE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO COM O GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE
ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA
Luana dos Santos Costa (Escola de Enfermagem Anna Nery- EEAN/UFRJ, rio de janeiro, RJ, Brasil), Italo Rodolfo
Silva (Curso de Enfermagem e Obstetrícia-Campus UFRJ Macaé , Macaé , RJ, Brasil), Maria da Conceição Albernaz
Crespo (Escola de Enfermagem Anna Nery- EEAN/UFRJ, rio de janeiro, RJ, Brasil), Isis Vanessa Nazareth (Curso de
Enfermagem e Obstetrícia- Campus UFRJ Macaé , Macaé, RJ, Brasil)

ID: 2262

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos as informações e o processo de comunicação sofreram significativas
modificações, sobretudo no que concerne ao acelerado processo de acesso à informação
em tempo real¹.Nessa conjuntura, énecessário destacar as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), pois permeiam a capacidade de acesso edisseminação de informações
com vistas à gestão do conhecimento para o gerenciamento do cuidado de enfermagem².
Logo, no campo do gerenciamento do cuidado, vale destacar a importância que essas
tecnologias apresentam para a adoção e/ou manutenção de comportamentos protetores
ou de risco para a saúde, pois, o acesso remoto às informações pode favorecer ou não a
construção do conhecimento para as práticas de saúde, haja vista que nessa conjuntura
operam fatores intervenientes como: capacidade cognitiva/ alfabetização científica das
pessoas; qualidade da informação acessada; bem como por mediadores do processo de
gestão do conhecimento para a saúde, dentre os quais está o enfermeiro4. Portanto, diante
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do exposto, questiona-se: qual o panorama das pesquisas que abordam as Tecnologias de
Informação e Comunicação pela enfermagem com vistas ao gerenciamento do cuidado?
OBJETIVOS
Identificar o panorama da produção científica acerca das relações entre Tecnologias de
Informação e Comunicação e o gerenciamento do cuidado de enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Pesquisa bibliográfica, aos moldes de revisão integrativa da literatura. Para tanto, foram
seguidas as seguintes etapas: delimitação do problema e objetivo da pesquisa; delimitação das
bases de dados;estratégias de busca; critérios de inclusão e exclusão; análise e apresentação
dos resultados. Os dados foram coletados nas basesLILACS (Literatura Latino-americana e
do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE/Pumeb (Medical LiteratureAnalysisandRetrievel
System Online) e CINAHL (Cumulative Index toNursing&Allied Health Literature). Foram
critérios de inclusão: artigos disponibilizados na íntegra, dos últimos dez anos (2009-2018)
e que se adequavam ao objeto de estudo, para tanto, após captação, os títulos e resumos
foram analisados inicialmente. Critérios de exclusão: teses, artigos duplicados, resenhas e
pesquisas bibliográficas. Para a captação dos artigos, foram consideradas duas dimensões
que contemplam o objeto da pesquisa, a saber: os descritores/MeshTermsque contemplam
as Tecnologias de Informação e Comunicação e os descritores/MeshTerms que contemplam o
gerenciamento do cuidado de enfermagem.
Contudo, para esta última dimensão, considerando o seu caráter específico, foram adotados
descritores/MeshTermsmais amplos, cabendo, desse modo, ao processo de refinamento o
afunilamento dos resultados, de modo a designar o gerenciamento do cuidado. Os descritores
e estratégias booleanas empregadas foram: 1) na base de dados LiLACS (“informática
aplicada a enfermagem” OR “informática em enfermagem” OR “informática em saúde” OR
“informática em saúde publica” OR “Tecnologia de Informação” OR “gestão da informação”
OR “gestão da informação em saúde” AND “Enfermagem” OR “assistência de Enfermagem”
OR “cuidado de Enfermagem” OR “cuidados de Enfermagem” OR “equipe de Enfermagem” OR
“papel do profissional de Enfermagem” OR “serviço hospitalar de Enfermagem” OR “serviços
de Enfermagem”), totalizando em 29 publicações.Na PUBMED, a partir dosMeshTerms:
(“NursingInformatics/trends” OR “Medical Informatics/nursing” OR “Medical Informatics/
utilization”AND“NursingCare”), resultando em 58 artigos. Na CINAHL: (“Information Technology”
OR “Nursing Informatics” OR “Health Information” OR “Health Information Management Service”
AND “Nursing Care” OR “Nursing Practice” OR “Nursing Service” OR “Nursing Staff, Hospital”
OR “Office Nursing”),resultandoem 541publicações. A pesquisanas bases foirealizadaemabril
de 2018. Para ainclusão dos artigos no corpus amostral, osmesmosforamanalisados (título e
resumos, inicialmente) pordoispesquisadoresindependentes. Após processo de refinamento,
chegou-se aseguintequantidade de artigos, por base de dados: LILACS, 14 artigos; PUBmed, 13
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artigos e CINAHAL, 24 artigos.O processo de análise se deu a partir da comparação constante
entre os dados para a construção de categorias. Os resultados foram categorizados a partir
das seguintes dimensões: identificação de estratégias que relacionem TIC e gerenciamento
do cuidado de enfermagem e o possíveis desfechos da utilização de TIC para o gerenciamento
do cuidado. Essa prévia definição categorial foi motivada a partir da adaptação do modelo
paradigmático da Teoria Fundamentada nos Dados, na perspectiva de Strauss e Corbin5 em
especial as dimensões estratégias e consequências. Duas categorias foram desenvolvidas: 1)
Conexões entre Tecnologias de Informação e Comunicação e o Gerenciamento do Cuidado de
Enfermagem; 2) Reflexos das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Gerenciamento
do Cuidado de Enfermagem. A primeira aborda estratégias para a utilização de TIC no processo
de trabalho do enfermeiro para gerir o cuidado, dos quais, estão: formulários eletrônicos;
capacitação dos recursos humanos para sistemas informatizados; planejamento do cuidado; e
operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, dentre outras. A segunda
categoria, como possíveis consequências, apresenta ações diretas no processo de tomada de
decisão; informatização da SAE; impactos nas habilidades relacionais; promoção da saúde e
prevenção de doenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção científica sobre as conexões entre TIC e processo de trabalho do enfermeiro com
vistas ao gerenciamento do cuidado apresenta-se multifacetada, revelando a importância de
a enfermagem atentar para o contexto atual da ciência e seus desdobramentos tecnológicos
para melhor atender às demandas de cuidado e do processo de trabalho em saúde.
REFERÊNCIAS
1.Correa AMG, Pereira AD, Backes DS, Ferreira CLL, Gomes IEM, SIGNOR E. IMPACTO DAS
TECNOLOGIAS: O OLHAR DOS PAIS ACERCA DO VIVER SAUDÁVEL DA CRIANÇA, R. Enferm.
Cent. O. Min. 2016 jan/abr; 1(6):1915-1929;
2. SILVA, T.P. SILVA, M. M; ALCANTARA, L. M; SILVA, I. R; LEITE, J. L. Establishingaction/
interactionstrategiesforcaredeliverytohospitalizedchildrenwithchronicconditions. Escola
Anna Nery [Internet] V. 19, n.2. 2015;
3. MORETTI, F. A.; OLIVEIRA, V. E.; SILVA, E. M. K. Acesso a informações de saúde na internet:
uma questão de saúde pública. Rev Asso MedBras, v.58, n.6, p.550-558, 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n6/v58n6a08.pdf;
4. ARAÚJO, A.B.; SILVA, M.A. Ciência, tecnologia e sociedade; trabalho e educação:
possibilidades de integração no currículo da educação profissional tecnológica. Rev Ensaio,
v.14, n.(1), p.99-112.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologias da Informação em Saúde, Informática em Saúde, Cuidado em Enfermagem
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CONSIDERAÇÕES QUANTO AO MANEJO DA PSICOTERAPIA
PSICOLÓGICA MEDIADA PELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO: O SETTING E A RELAÇÃO TERAPÊUTICA
Fernando Luis Macedo (Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Silvia Sidnéia Silva (Universidade
de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Edilson Carlos Caritá (Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,
SP, Brasil)

ID: 1310

INTRODUÇÃO
No Brasil, serviços psicológicos mediados por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
ainda são proibidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), de acordo com a Resolução nº
011/2012 (CFP, 2012), que regulamenta os serviços psicológicos mediados por computador,
com destaque para a orientação psicológica online, com permissão para seu uso somente
em caráter experimental, como forma de pesquisa. Crestana (2015), em seu estudo sobre
terapias online, discute alguns problemas relacionadas ao assunto pontuando a capacidade
de se desenvolver relação terapêutica, como agir em caso de queda ou falha na comunicação,
como seriam feitos os pagamentos e os riscos do sigilo. O setting terapêutico é um lugar
especial e que será conquistado pelo paciente, espaço onde concede ao seu psicanalista a
nova chance de poder reviver outros significados e soluções para a sua vida. Zimerman (2004)
deixa clara a importância do setting para uma análise, um lugar preparado para o paciente
sentir-se como se esse espaço fosse dele, em que seja capaz de externalizar sentimentos de
diversas naturezas. O setting define-se para além de características físicas do ambiente de
terapia ou do acordo do contrato. Ele é a relação de como se encontra terapeuta e paciente,
a relação da aliança terapêutica pela confiança e relação ética entre ambos. Portanto, mais
significativo que o espaço físico do setting é conseguir estabelecer os papéis, as regras,
a ética, independente do lugar, sem submeter-se ao ambiente físico (MOREIRA; ESTEVES,
2012). Sobre a relação terapêutica, Avelar (2011) considera uma hipótese de psicoterapia
chamada de “clínica dos afetos” salientando que se trata de uma prática psicoterápica em
que a aliança terapêutica, com ênfase na afetividade, seria o aspecto fundamental para um
prognóstico positivo no tratamento terapêutico psicológico. Siegmund e Lisboa (2015),
discorrendo sobre Orientação Psicológica Online, citam ser provável que nos atendimentos
psicológicos online se construa uma relação positiva com os pacientes e alcance os objetivos.
Segundo Fernandes, Popovitz e Silveira (2013), nas últimas três décadas ocorreu aumento
considerável do interesse da relação terapêutica por estudiosos. Desse modo, nesse estudo
pretende-se investigar se há efetividade nas psicoterapias psicológicas mediadas pela
TIC, considerando o Setting e a Relação terapêutica, aspectos relevantes utilizados nas
psicoterapias tradicionais.
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OBJETIVOS
Discorrer sobre como o setting e a relação terapêutica se ajustam nas terapias mediadas
pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de acordo com as produções científicas
disponíveis na literatura.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo-exploratório e abordagem
qualitativa. Foram selecionadas as publicações indexadas na Base de Dados em Enfermagem,
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e na Scientific Electronic
Library Online, incluindo os artigos do período 2004 a 2017, utilizando os descritores:
relação terapêutica, setting e psicoterapia online. Os critérios de inclusão compreenderam as
pesquisas em inglês, português e espanhol relativas às psicoterapias mediadas pela TIC, relação
terapêutica e setting. Os 38 artigos selecionados foram lidos integralmente e catalogados em
um instrumento de coleta de dados pontuando: título, autores, método, periódico, ano de
publicação, local e origem da pesquisa, objetivo do estudo e os principais resultados. Ao término
das leituras seguiu-se com a análise e organização das temáticas incluindo: Relação terapêutica
nas psicoterapias mediadas por computador e Setting terapêutico. Identificou-se que no Brasil
há permissão para atendimentos mediados pela TIC somente em caráter experimental, como
forma de pesquisa, o que torna imperativo novos estudos sobre o tema, com respaldo dos
conselhos profissionais, na direção de ofertar essa modalidade de atendimento psicoterápico
a um número maior de cidadãos, pois o mundo globalizado precisa de respostas rápidas
em todas as esferas vitais, sobretudo, no que se refere à saúde. Nesse cenário, despontam
algumas questões entendidas como problemas relacionados a psicoterapia mediada pela
TIC considerando que ainda é uma ferramenta nova de psicoterapia, se discute a perda de
prognóstico positivo ao comparar a psicoterapia tradicional com a online, nos aspectos: como
chegar a uma boa relação terapêutica se não há um setting estruturado de forma física, ocorre
a perda do enquadre e se ocorrerá a transferência, aspecto importante para atingir a aliança
terapêutica. Os estudos demonstram que é possível efetivar uma boa relação terapêutica e
o setting mais articulado não se mostrou distante do setting enquadrado, tradicionalmente,
especialmente nas questões relativas à ética, segurança e sigilo. Em alguns casos os trabalhos
mostram preferência pelo atendimento online, especialmente devido à comodidade que essa
ferramenta proporciona aos pacientes que têm tempo restrito devido às demandas do mundo
contemporâneo; pela distância física, local onde o terapeuta atende, que poderá inviabilizar o
atendimento e gerar interrupção da terapia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo permitiu discorrer sobre dois pontos já consagrados na psicoterapia tradicional,
eficiente há décadas, que se alicerça em um ambiente físico, com um setting estruturado,
constituindo-se no Setting e a Aliança Terapêutica ou Relação terapêutica. Esses componentes
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são relevantes, pois é questionado se a mudança de setting levará a uma perda de aliança
terapêutica, singularmente por haver escassos estudos sobre terapias psicológicas mediadas
pela TIC, em um contexto que as ferramentas tecnológicas ainda têm uso restrito, na área,
no Brasil. Os estudos apontam que não houve perda de qualidade da terapia e da aliança
terapêutica, situação que sinaliza positivamente para o uso da TIC, principalmente como
alternativa para continuidade do tratamento quando há obstáculos como longas distâncias
entre terapeuta e paciente, pela comodidade em realizar a psicoterapia em diversos horários,
bem como valores mais acessíveis das sessões devido à redução dos custos operacionais
que pode resultar, entre outros aspectos, em aumento da demanda de pacientes. Portanto,
os dados coletados e analisados atenderam ao objetivo do presente estudo, e colabora com
pesquisas sobre psicoterapia mediada pela TIC no Brasil e, buscando estabelecer evidências
científicas que garantam a segurança e eficácia dessa nova ferramenta, ainda proibida no
Brasil por conselho profissional, para uso psicoterápico.
PALAVRAS-CHAVE
Setting. Relação Terapêutica. Tecnologia da Informação e Comunicação. Psicoterapia.

GESTÃO DE DADOS E INDICADORES DE SAÚDE
Eucilene Alves Santana (Consultora Ministério da Saúde, Brasília, DF, Brasil), José Roberto Vasconcellos
Vasconcellos (Consultor Manatus, Brasilia, DF, Brasil), Rafael Freitas de Moraes (Consultor , Brasília, DF, Brasil)

ID: 2383

INTRODUÇÃO
Na gestão da saúde púbica no Brasil, o que não faltam são dados e indicadores para análise
de situação, para as ações de planejamento e ações de monitoramento. No entanto,
essas informações estão desagregadas em caixas organizacionais conforme a atuação
do setor responsável pelos dados e com isso gerando diversas fichas de qualificação de
indicadores e dados divergentes sobre um mesmo indicador divulgados em painéis, mídias
e outros, dificultando desta forma ações e analises que geram confiabilidade aos gestores
e a população usuária do SUS. Para solucionar tal situação, buscou sistematizar em único
ambiente os metadados referente as diversas fontes de fichas de qualificação de indicadores
em uso pelos gestores de Saúde, por meio de um modulo de gestão de dados e indicadores,
utilizando tecnologia de informação de fácil acesso e entendimento voltado aos gestores
de saúde. Desta forma contribuir de forma efetiva para um gestão de dados e indicadores
utilizados nas ações de planejamento, monitoramento e avaliação em saúde.
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OBJETIVOS
Sistematizar em único ambiente virtual, os metadados e dados dos indicadores em uso no
âmbito da gestão da saúde pública no Brasil no âmbito Federal.E com isso sensibilizar os
gestores do uso do mesmo para um gestão de indicadores em um único ambiente comum
a todos os usuários.
DESENVOLVIMENTO
O modulo foi construído a partir de reuniões com técnicos especialistas das áreas de
planejamento, monitoramento e avaliação do SUS no âmbito Federal. Os campos da ficha
de qualificação dos indicadores no modulo foram baseados nos campos das fichas da RIPSA,
do planejamento do Plano Plurianual, da área técnica da Vigilância em Saúde e Casa Civil do
Governo Federal em uso na Saúde. O módulo consta de seis compartimentos, Dados gerais com
19 campos distribuídos em informações, parâmetro de análise, periodicidades, configuração
do indicador; Ficha de qualificação com 7 campos; Responsabilidades- Técnica e Gerencial
contendo os contatos responsáveis pelos indicadores;Indicadores relacionados, onde é
sinalizado quais os indicadores estão interconectados entre si, ou se podem ser apresentados
em um único painel de forma conjunta; Categoria de analise, onde se especifica se o indicador
é analisado por faixa etária, sexo, territórios específicos e Configuração que especifica se o tipo
de extração do dado visando orientar a equipe de Tecnologia da informação para a carga e
busca dos dados no respectivo sistema de origem da informação que irá compor o indicador.
O modulo foi desenvolvido de modo que permita a busca rápida por Tags ou marcadores,
contendo uma tela inicial com a serie histórica dos indicadores e dados cadastrados, bem
como a ficha resumida do indicador para usuários não cadastrados. Aos usuários cadastrado
é disponibilizado o acesso ao ambiente de inclusão dos dados e para novos marcadores,
categorias de analise, responsáveis técnicos e gerenciais conforme as regras de negócios para
a construção e uso do indicador. Os dados de carga do indicador são armazenados em um
único repositório e disponibilizado por meio de API para a construção de painéis e ou liberação
de informação para a mídia e demais solicitantes. Atualmente tem registrado 374 indicadores
e ou dados distribuídos em 11 marcadores de identificação do indicador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso do modulo tem possibilitado a visualização dos indicadores em uso, bem como as
divergências nas fichas de qualificações em especial, objetivo e método de calculo dos
indicadores, o que irá refletir futuramente em uma melhor qualificação dos metadados.
Fortalecendo as ações de gestão, planejamento e monitoramento no Âmbito da saúde.
Um dos resultados esperados é uma maior sensibilização das áreas responsáveis pelo
monitoramento e avaliação no uso, uma vez que a rotatividade de técnicos e gestores no
setor público é alta. O que requer divulgação e treinamento rotineiro ao uso do módulo para
que seja agregado em suas atividades cotidianas.
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PALAVRAS-CHAVE
Metadados, Indicadores de saúde, gestão, análise de situação

REDES COLABORATIVAS - A CRIAÇÃO E EXPANSÃO DO
TELESSAÚDE E SUA RELAÇÃO COM O INVESTIMENTO PÚBLICO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ione Rodrigues Correia Ione (Unicentro, Guarapuava, PR, Brasil), Josiane Caldas Josiane (UFPR, Curitiba, PR, Brasil),
Raquel Dorigan de Matos Raquel (Unicentro, Irati, PR, Brasil)

ID: 2190

INTRODUÇÃO
Levando em consideração a velocidade e agilidade com que a informação é disponibilizada
para as pessoas via internet desde o final do século XX, é necessário, cada vez mais rápido rever
as perspectivas temporais e espaciais, criar e potencializar novas formas de relacionar-se na
sociedade. Um fenômeno que emerge, sobretudo, e de forma muito intensa na economia,
são as redes colaborativas. Se pelo lado econômico fala-se em Economia Compartilhada ou
Colaborativa, esse movimento entre pessoas e pessoas e estas e organizações é chamado de
Comunidades Criativas ou Colaborativas. Estas emergem de “baixo para cima” e sem esperar
por ações do Estado desenvolvem inovações sociais para resolver e/ou minimizar problemas
que incomodam no seu cotidiano (CHAVES & FONSECA, 2016). Por outro, o Estado sempre
foi a principal força de inovação tecnológica ao longo da história. E, consequentemente, um
Estado desprovido de interesse, ou incapaz de promovê-lo sob novas condições, pode levar
a paralisação da energia inovadora autônoma da sociedade para criar e aplicar tecnologia
(CASTELLS, 1999). Dentre as experiências denominadas de Comunidade Criativas, tem-se o
Programa Telessaúde que nasceu por meio de uma iniciativa da médica Evelyn Eisenstein
em 2003. Além dos problemas cotidianos que as Comunidades Criativas tentam resolver,
as questões política-tecnológicas parecem ter significativa influência no seu surgimento e
desenvolvimento.
OBJETIVOS
Abrir discussão sobre o incentivo que o governo federal aplicou no setor de inovação
tecnológica no Brasil durante o período em que a Telessaúde surgiu e se expandiu.
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DESENVOLVIMENTO
A Telessaúde surgiu de uma iniciativa universitária em 2003 na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, conforme as atividades foram sendo diversificadas e agregando outros profissionais
passou a ser denominada telessaúde. O Programa tem como cerne o uso e a difusão da
tecnologia em rede de Telessaúde no que se refere à produção e oferta de Teleconsultoria, Teleeducação e Telediagnóstico para os profissionais e trabalhadores do Sistema Único de Saúde
(SUS). O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, criado pelo Ministério da Saúde, conecta
hospitais universitários à municípios remotos em uma rede, dedicada à educação, pesquisa e
serviço, prioritariamente, para os profissionais de saúde que atuam no SUS. O país tem muito
a ganhar com a formação e a consolidação de redes colaborativas integradas de educação e
assistência médica a distância. Benefícios como a redução de deslocamentos de profissionais
e de pacientes e a possibilidade de levar a Medicina especializada a regiões remotas e carentes
fazem enorme diferença em um país com dimensões continentais como o Brasil (LIMA; SANTOS
& MONTEIRO, 2013). Essas inovações não tratam-se de meras ferramentas a serem utilizadas, mas
de processos a serem aprimorados, produtores e usuários se confundem pelo fato da criação
dar-se durante o uso. A mente do ser humano passa a ser uma força direta, e não, mais um dos
elementos do processo de produção do conhecimento. Dessa forma a matriz produtora de
saberes, não é mais única, estando em constante mudança e produção. As redes colaborativas
são na maioria das vezes relacionadas com a inovação nas empresas, entretanto, esse processo
cooperativo pode e deve ser utilizado no ambiente público e, sobretudo, no âmbito da saúde. As
redes colaborativas, podem ser engendradas por empresas e pessoas, organizações públicas ou
privadas, com ou sem fins lucrativos, inclusive entre si, interligadas por meio da tecnologia, desde
que, comunguem dos mesmos interesses. A partir de então as atividades desenvolvidas, podem
reduzir inseguranças e riscos da atividade, potencializando a capacidade de organização dos
saberes, partindo essencialmente da cooperação entre os envolvidos. O que fica evidente nesta
forma de colaboratividade é ralação per to per - pessoa a pessoa em que a interação pode ocorrer
entre profissional e paciente ou entre profissionais, pode ocorrer em tempo real ou não(SANTOS
et al, 2006). A aplicação do que se pode chamar de e-saúde vem ocorrendo no Sistema Único
de Saúde no Brasil de modo distinto, conforme as necessidades e ferramentas envolvidas. Os
processos atuais são: teleconsultorias, telediagnósticos, disponibilização de segunda opinião,
telecirurgia, telemonitoramento (televigilância), educação permanente (teleducação), simulações
clínicas, prontuários eletrônicos, formação e análise de banco de dados, biblioteca virtual de
imagens e outros (SANTOS et al, 2006). Em regiões rurais e outros tipos de comunidades que
dificilmente teriam acesso a consultas especializadas, os recursos de e-saúde possibilitam acesso
a diferentes profissionais especializados e com recursos mais avançados de diversas instituições,
favorecendo consequentemente o usuário que vive nesses locais de difícil acesso. Partindo da
premissa de que é pela intervenção estatal, que a sociedade pode entrar num processo acelerado
de modernização tecnológica, capaz de mudar o destino das economias e do bem-estar social
(CASTELLS: p.26, 1999). A década de 2000, foi considerada exitosa em ações em benefício da
inovação na economia brasileira, com ampla mudança em sua agenda de política tecnológica.
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Com o desenvolvimento de instrumentos para a retomada efetiva na política industrial no país,
sendo que a primeira delas em 2004, com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE). A segunda em 2008, com a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e em 2011,
com o lançamento do Plano Brasil Maior (PBM). Superando uma lacuna de anos, em todas as
iniciativas é possível identificar a inovação como condição de variável-chave, articulando vários
instrumentos de política tecnológica que vinham sendo idealizados anteriormente (BASTOS,
2012). Foi possível perceber que conforme o incentivo à inovação tecnológica no país aumentava
progressivamente, as iniciativas brasileiras em Telemedicina e Telessaúde alcançavam estágio de
integração federal ministerial. A Rede Telessaúde Brasil em 2007 já contava com nove Núcleos de
Telessaúde, cada um deles responsável pela instalação de 100 Pontos e em 2012 eram 11 núcleos
e 1500 pontos em atividade (ABDALA In MATHIAS, I.; MONTEIRO, A. (org), 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comparação dos números aliada ao aporte teórico apresentado deixa claro que ações
Colaborativas como a estudada dependem, sobremaneira de investimento público, mas
antes de tudo, dependem da compreensão dos governantes o real sentido de bem estar
social, ao que se percebe, no período estudado essa combinação aconteceu.
PALAVRAS-CHAVE
Telessaúde; incentivo tecnológico; redes colaborativas; comunidades criativas.

TECNOLOGIA DE GESTÃO RELACIONAL: INSTRUMENTO PARA
GESTÃO NO TRABALHO EM ENFERMAGEM
Lisa Antunes Carvalho (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Maira Buss Thofehrn (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Edison Luiz Devos Barlem (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS,
Brasil), Neyla Cristina Carvalló Viana (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Camilla Benigno Biana
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Aline Kohler Geppert (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Pedro Márlon Martter Moura (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Adrize Rutz
Porto (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2264

INTRODUÇÃO
A tecnologia é, muitas vezes, entendida como um produto, uma máquina, uma materialidade.
No entanto, tecnologia pode ser, de forma mais complexa, uma resultante de processos
de pesquisa e do desenvolvimento científico a fim de construir produtos e intervenções
práticas.1 As tecnologias podem ser divididas em duras: normas, instrumentos, rotinas e
estruturas organizacionais; tecnologias leve-duras: saberes estruturados, como a fisiologia,
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anatomia, psicologia, clínica médica e cirúrgica e tecnologias leves: relações entre sujeitos. As
tecnologias leves, presentes no espaço relacional do trabalho e materializadas nas atitudes
dos sujeitos, podem ser denominadas tecnologias relacionais.2 Por isso, compreendem o
acolhimento, integração, formação de vínculos, espaço para encontros e escuta, respeito
e valorização à autonomia, cooperação e responsabilização, uso de habilidades de
comunicação para adequada expressão verbal, bom humor, empatia e postura ética.3 Assim
sendo, a perspectiva da tecnologia como atividade humana e profissional representa uma
reflexão importante para a enfermagem, possibilitando a reflexão sobre os processos de
trabalho, suas ações cotidianas e as competências profissionais necessárias para a prestação
de cuidado.4 As transformações tecnológicas possibilitaram que o trabalho humano revelese de modo mais técnico, levando a uma valorização do procedimento em detrimento do
humano. Para que as relações entre a equipe sejam saudáveis e harmoniosas, o trabalho
da enfermagem utiliza as mais diversas tecnologias, assim é necessário entendermos as
relações entre os membros da equipe de enfermagem. Da mesma forma, é importante
entender o sujeito-trabalhador individualmente em suas multidimensões, na busca pela
integração do seu pensar, agir e sentir para o resgate do respeito e do reconhecimento de
sua subjetividade.5 Vygotsky6 menciona que à medida que os conceitos que selecionamos
vão sendo internalizados pelo ser humano por meio do processo de aprendizagem, estes
começam a se transformar mediante as experiências, as relações estabelecidas entre as
pessoas adquirindo novos significados. No que se refere à Teoria dos Vínculos Profissionais,
esta se constitui um novo modo de gestão, pois emerge a criação de um Modelo para o
trabalho em equipe na enfermagem. A tecnologia de gestão relacional é percebida como
conjunto de saberes estruturado para gerir de forma coesa, criativa, harmoniosa um grupo
de trabalho de modo a propiciar vínculos afetivos e sociais que reflitam no cuidado do
enfermeiro. Para esse processo de formação de uma tecnologia de gestão relacional, faz-se
necessário que os trabalhadores possam expressar os sentimentos, opiniões e percepções
para que se obtenha um espaço saudável e coletivo de relações contribuindo para seu
crescimento pessoal e profissional. Assim, fica claro a necessidade de se obter uma tecnologia
leve que possibilite a qualificação das relações humanas no trabalho.
OBJETIVOS
Identificar, no seu cotidiano assistencial, o emprego da Tecnologia de Gestão Relacional baseada
na Teoria dos Vínculos Profissionais, como instrumento para gestão e realização do cuidado.
DESENVOLVIMENTO
O presente estudo é qualitativo, descritivo e exploratório, fundamentada na Teoria Históricocultural de Lev Vygotsky.6 Foi realizado em uma cidade do Sul do Rio Grande do Sul em
um Hospital Filantrópico. Atenderam aos critérios de inclusão oito enfermeiros, sendo estes
os participantes do estudo. A coleta de dados deu-se a partir da técnica de Grupo Focal,
tendo a pesquisadora como mediadora. Foram cinco encontros com duração de uma hora e
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meia, com intervalo mínimo de um mês para a reflexão de conceitos apresentados no grupo
focal. As discussões foram iniciadas mediante o anúncio de perguntas abertas para melhor
exploração do tema. Para a análise dos dados coletados foi utilizada a proposta operativa7.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Certificado de Apresentação
para Apreciação Ética de número 45134815.0.0000.5316 e obedeceu todos os preceitos
éticos. Os participantes tiveram dificuldades em pensar em instrumentos de trabalho
no qual viesse fortalecer as relações interpessoais da equipe de enfermagem. Apenas as
tecnologias duras, não são suficientes para contemplar as necessidades das pessoas e da
própria equipe, sendo necessário estimular as relações interpessoais de confiança, amizade,
cooperação, auxílio, para o fortalecimento de vínculos saudáveis. Os depoimentos expressos
após o conhecimento dos conceitos da Teoria dos Vínculos Profissionais constituem o
desenvolvimento potencial alcançado pelos participantes antes não percebidos no grupo.
Torna-se necessário compreender o que são equipes e grupos de trabalho, a fim de que
a tecnologia de gestão relacional possa agir na subjetividade dos indivíduos, através da
interação social, dos pontos em comum entre os enfermeiros, da escuta e das trocas de
experiências durante os encontros. Observou-se o salto qualitativo dos integrantes quando
enumeraram as fragilidades observadas nas equipes de enfermagem, relatando conflitos,
demonstrando com isso o desenvolvimento do grupo. O grupo conseguiu aplicar os
conceitos da Teoria dos Vínculos Profissionais em suas equipes e perceberam lacunas
existentes nas relações após sua prática. A partir daí surge o conceito de Tecnologia de
Gestão Relacional. Vygotsky utilizou-se do modelo triangular composto por três elementos,
o sujeito, o objeto e a ferramenta de mediação. O conceito da Teoria Gestão Relacional no
modelo de Vygotsky, baseada na Teoria dos Vínculos Profissionais traz a trilogia: conceitos
em relação ao microespaço de trabalho, pesquisadora e enfermeiros. Assim, a partir do
conhecimento dos participantes construído coletivamente e do desenvolvimento potencial
do grupo juntamente com auxílio da pesquisadora-mediadora e de um artefato mediador, a
Teoria dos Vínculos Profissionais, formou-se um conceito de Tecnologia de Gestão Relacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Tecnologia de Gestão Relacional baseada na Teoria dos Vínculos Profissionais pretende
fazer com que as equipes reflitam sobre seu verdadeiro papel de equipes nas instituições
de saúde, promovendo um repensar sobre seu modo de trabalho, minimizando as possíveis
lacunas existentes que as impeçam de se transformarem em grupos de trabalho. Através
dessa tecnologia, as equipes poderão reunir competências técnicas e habilidades adquiridas
pela formação do profissional com as características inerentes da subjetividade dos sujeitos
envolvidos no processo, evidenciadas, pela afetividade, vínculos, interação, cooperação e
colaboração no ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologia Relacional; Enfermagem; Equipe de Enfermagem;

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1121

Medicamentos e
Assistência Farmacêutica

A EXPERIÊNCIA DE FARMACÊUTICOS NA IMPLANTAÇÃO
DO CUIDADO FARMACÊUTICO EM UMA REGIÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Renato Dias DAndréa (Unifesp - EPM, São Paulo, SP, Brasil), Gabriela Gastão Wagner
(UNIFESP-EPM, São Paulo, SP, Brasil), Mariana Cabral Schveitzer (Unifesp-EPM, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2455

INTRODUÇÃO
A Assistência Farmacêutica (AF) tem sofrido várias transformações no contexto da saúde ao
longo dos anos, consequentemente, o farmacêutico tem passado por uma reconfiguração da
sua atuação na Atenção Básica (AB) principalmente com a incorporação de serviços clínicos e
aproximação do usuário e da equipe de saúde por meio da realização de consultas específicas
e compartilhadas, visitas domiciliares e ações educativas voltadas para a comunidade.
Deste modo, o Cuidado Farmacêutico surge como a ação integrada do farmacêutico com a
equipe de saúde, centrada no usuário, para promoção, proteção, e recuperação da saúde e
prevenção de agravos (BRASIL, 2014).
OBJETIVOS
Analisar a experiência de farmacêuticos da AB que participaram do processo de implantação
da gestão do cuidado farmacêutico.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa descritiva com realização de grupos focais com os farmacêuticos que
implantaram e desenvolvem a gestão do cuidado farmacêutico na AB em uma região do
município de São Paulo. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin (2011)
sob o referencial teórico do Cuidado estudado por Cecílio, Mehry.
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RESULTADOS
A partir da análise foi possível identificar três categorias: percepções dos farmacêuticos na
implantação de serviços clínicos e incorporação de atividades voltadas para a gestão do
cuidado farmacêutico; dificuldades/desafios dos farmacêuticos na implantação dos serviços
clínicos voltadas para a gestão do cuidado farmacêutico e perspectivas e possibilidades
necessárias para a consolidação da gestão do cuidado farmacêutico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mudança do papel do farmacêutico com a implantação dos serviços clínicos na AB
é relativamente nova. Identificar percepções, dificuldades e avanços podem ajudar na
consolidação das políticas de Assistência Farmacêutica e da AB.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado. Cuidado Farmacêutico. Atenção Básica. Farmacêutico.

A PESQUISA-AÇÃO CONTRIBUINDO NA IMPLANTAÇÃO DA
PRÁTICA CLÍNICA FARMACÊUTICA EM DIFERENTES NÍVEIS DE
COMPLEXIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
Grazielli Cristina Batista de Oliveira (Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, Lagoa Santa,
MG, Brasil), Maria Angela Ribeiro (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlandia, MG, Brasil), Djenane Ramalho
de Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Agnes Fonseca Ribeiro Filardi
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2314

INTRODUÇÃO
Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) é definido como o serviço clínico oferecido
pelo profissional, apresentando exatamente os mesmos componentes fundamentais e as
mesmas características da Atenção Farmacêutica, prática clínica farmacêutica proposta por
Hepler & Strand em 1990. Neste serviço o farmacêutico trabalha diretamente com o paciente e
em colaboração com outros profissionais de saúde para garantir que todos os medicamentos
em uso pelo paciente sejam os mais indicados, efetivos, seguros e convenientes. Vários
trabalhos apontam que o oferecimento de um serviço de GTM demanda uma profunda
reestruturação nas competências, habilidades e atitudes do farmacêutico. Para mudar tais
competências é necessária uma mudança na compreensão da pessoa sobre seu trabalho, e
o significado do que se pretende realizar.
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OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi desenvolver a pesquisa-ação no processo de implantação/
sistematização do serviço de GTM em dois cenários do SUS: atenção primária e atenção
terciária.
MÉTODO
A pesquisa-ação foi utilizada como instrumento para implantação e sistematização do GTM
na Atenção Primária no município de Lagoa Santa/MG e Atenção terciária no Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia/MG.No primeiro cenário inexistia a atuação
clínica do farmacêutico, que foi iniciada a partir da pesquisa com a participação de 10
farmacêuticos e a colaboração de médicos e enfermeiros parceiros. No segundo cenário,a
prática clínica existente foi reestruturada e sistematizada a partir dos parâmetros adotados
no GTM com a contribuição de 08 farmacêuticos. Os estudos tiveram a duração de 27 e 28
meses, respectivamente. Durante a pesquisa-ação foram realizados grupos focais temáticos,
reuniões de equipe, discussão de casos clínicos,entrevistas semi-estruturadas, análise de
documentos, além da observação participante e registros em diários de campo. A análise
dos dados foi realizada a partir da categorização.
RESULTADOS
Os resultados foram desvelados em quatro categorias, que apresentam o processo de
implementação e sistematização do serviço. 1-A resistência é humana, a gestão do conflito
é necessária. As manifestações de resistência foram fortes entre os participantes no início da
pesquisa e representaram barreiras importantes para a implementação do GTM. [...] enquanto
as coisas na farmácia estão pegando fogo, nós estamos aqui fazendo só clínica! Entretanto
durante o avanço da pesquisa o grupo constatou que, ao iniciar sua prática clinica, um
farmacêutico precisa se concentrar em cuidar dos pacientes para aprender e refletir sobre suas
experiências. Além disso, as atividades técnicas gerenciais e clínicas da Atenção Farmacêutica
(AF) são muito diferentes e demandam disposições, abordagens e responsabilidades
diversificadas. A pesquisa-ação mostrou-se um instrumento importante frente às resistências
vivenciadas pelas equipes, fomentando a participação ativa dos farmacêuticos e parceiros nas
decisões tomadas pelo grupo na implantação/sistematização do GTM. 2-Novas perspectivas
filosóficas. Fomentados pelas discussões temáticas trazidas pela pesquisa-ação, o grupo
reconheceu a necessidade de fortalecimento identitário do farmacêutico enquanto profissional
do cuidado. [...] É uma identidade (do profissional farmacêutico) múltipla. Todos são rotulados
como farmacêuticos,mas não se consegue falar qual é a responsabilidade principal deste
profissional.Como se a identidade não fosse da profissão, fosse de cada profissional. Como
se cada profissional tivesse a sua identidade. Na lógica interdisciplinar proposta pelo GTM,
tornou-se evidente a importância da filosofia profissional para a atuação do farmacêutico. A
pesquisa-ação promoveu um campo de forças motrizes que empurraram os participantes para
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a frente, contribuindo para a mudança e para uma convicção mais forte sobre a importância do
GTM. Embasados pela filosofia da AF, os farmacêuticos perceberam como o GTM é diferente de
tudo que faziam, pois exige responsabilidade pelos resultados da farmacoterapia, que é novo
para os farmacêuticos. Entenderam que os pacientes precisam ser vistos em sua totalidade,
considerando o contexto de vida dos pacientes. [...] A Atenção Farmacêutica é para cuidar
dos pacientes. É respeitar seus hábitos e crenças e alcançar uma terapia medicamentosa
efetiva, garantindo a qualidade de vida dos pacientes. O holismo nos convida a encontrar o
equilíbrio entre a compreensão dos aspectos técnicos dos medicamentos e seus significados
para os pacientes. 3-O GTM promovendo a autoeficácia dos profissionais. A autoeficácia
é entendida como a crença de uma pessoa sobre sua capacidade de organizar e executar
ações para alcançar níveis aceitáveis de desempenho. Para os participantes deste estudo, ter
clareza sobre sua filosofia profissional e ter uma propedêutica para ser utilizada com todos os
pacientes proporcionou tranquilidade e confiança para assumir responsabilidades diretas no
atendimento ao paciente conforme ilustrado na seguinte narrativa: [...] hoje em dia me sinto
segura para cuidar de pacientes, para identificar PRM… primeiro, eu escuto o paciente. Eu
estimulo o paciente a falar ... Eu entendo que não preciso identificar e resolver todos os PRM
de uma só vez. Eu priorizo os problemas de acordo com as necessidades e desejos do paciente.
Depois de identificar os PRM, preciso resolvê-los ... essa é a razão pela qual preciso elaborar
um plano de cuidado. Então, eu faço acordos com o paciente sobre o que vamos fazer. Depois,
marco um retorno para avaliar o que aconteceu e sigo acompanhando o paciente. 4-A partilha
das responsabilidades trazendo autonomia e empoderamento. Na atenção primária, tornouse evidente a necessidade de reestruturação da AF a fim de viabilizar condições mínimas
para a realização do GTM. Fomentados pelo caráter dialógico da pesquisa-ação,a gestão da
AF foi conduzida de forma participativa, com seu processo de reorganização, construção de
fluxos e protocolos realizado de forma coletiva buscando viabilizar uma liderança flexível e
a partilha da autonomia por todos os envolvidos. [...] porque... a partir do momento que ele
(profissional) vai dialogando, vai refletindo, ele vai... tomando decisões eventualmente e vai
se responsabilizando por aquelas decisões. A pessoa pensar e reconhecer o que ela faz e se
responsabilizar por aquilo. Então eu acho que, quanto mais se consegue diálogo, mais consegue
essa reflexão crítica, você vai, consequentemente vai empoderando mais o participante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa-ação tornou-se um facilitador da implantação/sistematização da prática clínica
do farmacêutico, uma vez que contribuiu para a redução da resistência frente às mudanças e
trouxe maior conscientização dos profissionais sobre sua práxis, viabilizando sua autonomia
e empoderamento frente à nova atuação.
PALAVRAS-CHAVE
Gerenciamento da Terapia Medicamentosa; Atenção Farmacêutica; Pesquisa-ação; Pesquisa
qualitativa.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1125

E-PÔSTERES
Medicamentos e Assistência Farmacêutica

BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS DE ENFERMAGEM RELACIONADAS
AO USO DE ANTICOAGULANTES INTRAVENOSOS EM UNIDADE
HOSPITALAR
Carolina Vianna Abrantes (Mestranda em Enfermagem do Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem
Anna Nery / UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marluci Andrade Conceição Stipp (PHD Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Laura Vargas Acauan (Doutoranda em Enfermagem do Programa de Pós
Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Duane Moisinho Ferreira (Aluna
do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2601

INTRODUÇÃO
Os anticoagulantes intravenosos pertencem a uma classe de medicamentos que são
considerados de alto risco, sendo assim necessário muito cuidado no seu manuseio. O
objetivo principal desta terapia é a diminuição da coagulação sanguínea em pacientes
para tratamento de patologias cardiovasculares que apresentam alto risco de eventos
tromboembólicos. Estes pacientes necessitam de cuidados de enfermagem individualizados
e orientações especiais pois, esses medicamentos estão relacionados com a maioria dos
eventos adversos no contexto hospitalar.
Além dos efeitos colaterais, caso seja administrado com técnica ou dose incorretas, podem
haver complicações tais como: hematomas, hemorragias, reações de hipersensibilidade,
tremores, cefaleia entre outros. Entre as diversas complicações, a hemorragia configura o
principal e o mais grave evento adverso do uso destes medicamentos. Neste contexto, os
enfermeiros são primordiais no processo de evitar erros, impedir decisões inadequadas
referentes aos cuidados prestados visando à realização de melhores práticas de cuidado nos
serviços de saúde e por meio do planejamento das ações, da previsão e provisão de recursos
necessários para assistência e da potencialização das interações entre os profissionais da
equipe de saúde visando uma atuação mais articulada.
OBJETIVOS
Identificar as boas práticas clínicas de enfermagem relacionadas a anticoagulação aos
pacientes cardiovasculares em uso de anticoagulantes intravenosos em unidade hospitalar
privada no Rio de Janeiro.
MÉTODO
Abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, cujo cenário foi um hospital
privado situado na cidade do Rio de Janeiro referência em atendimento cardiológico. Foram
coletados os registros dos prontuários de pacientes que estiveram internados no período
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de 2 anos retrospectivos ao segundo semestre de 2017 (2017-2 / 2017-1 / 2016-2 / 2016-1),
juntamente a esta etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com enfermeiros,
utilizando perguntas relacionadas a boas práticas de enfermagem prestadas a pacientes
cardiovasculares em uso de anticoagulantes intravenosos.
Foram respeitados os seguintes critérios de inclusão: em relação aos prontuários, foram os de
pacientes maiores de 18 anos com patologias cardiovasculares, que fizeram uso da categoria
anticoagulante heparina sódica, durante internação hospitalar. Para os enfermeiros, o
mínimo de 6 meses de experiência no cenário do estudo, que prestam assistência direta ao
paciente. Os critérios de exclusão foram prontuários de pacientes com tempo de internação
inferior a 24 horas, enfermeiros que estivessem de férias, ou licença saúde/maternidade no
período da coleta de dados, além de enfermeiros dos setores de curta permanência para
realização de exames e centro cirúrgico.
Após aplicação dos critérios propostos, foram selecionados dados de 15 prontuários e
realizadas 27 entrevistas. A coleta ocorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2017.
Foram coletados registros relacionados ao risco de sangramento, dados da prescrição médica
e vias de administração, práticas e cuidados prestados na administração de anticoagulantes
intravenosos tais como: risco de surgimento de hematomas, interações medicamentosas,
possíveis intercorrências e exames laboratoriais. Os dados referentes aos registros foram
organizados e analisados através do programa Excel® e das entrevistas pelo software
IraMuteq®. O estudo foi aprovado, sob o número CAAE 73277317.8.0000.5238, pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição de origem e da instituição coparticipante.
RESULTADOS
Os enfermeiros que aprazaram as medicações anticoagulantes fizeram de forma correta
em 100% dos casos investigados e a equipe técnica que realizou a administração destes
medicamentos realizaram e registraram dupla checagem em prontuário. Quanto aos
cuidados, os enfermeiros possuem autonomia para controlarem protocolo de heparinização
venosa, realizando cálculos de dosagem para início e manutenção da terapia, administra
o anticoagulante em via exclusiva, utilizam catéteres venosos menos calibrosos, realizam
monitoramento laboratorial, através do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) a
cada 6 horas, para ajuste de doses, além de orientar aos pacientes e familiares quanto os
principais riscos desta terapia.
No que tange aos dados analisados pelo software IraMuteq® foi analisado um corpus
composto por 27 textos, resultando em 1160 lemas, 1072 formas ativas e 80 suplementares,
gerando 312 segmentos de textos, dos quais, 229 são analisáveis. O bloco temático
analisado constituiu 39,7% de representatividade total da amostra tratando do cuidado
no manejo de anticoagulantes intravenosos. Destacaram-se as palavras “ajuste” (Chi2 83),
“6 horas” (Chi2 62), “medicação” (Chi2 48), “avaliar” (Chi2 45), “técnico” (Chi2 28) e “iniciar”
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(Chi2 23). Este estudo encontrou na fala dos enfermeiros e o que corrobora com a literatura,
cuidados especiais utilizados no uso da heparina, sendo estes nos cuidados no preparo e
manipulação da medicação, fazendo cálculos adequados para início da terapia, orientações
a equipe técnica para atentar se ao risco de sangramentos diversos, cuidados com acessos
venosos, observando sítios de inserção dos cateteres, ajustes laboratoriais pelo protocolo
institucional proposto, onde os enfermeiros o controlam sem intervenções médicas (estes
são comunicados de qualquer alteração feita), ajustes da dose da medicação de acordo com
o protocolo fixado a cada 6 horas, comunicação aos médicos para avaliação de qualquer
necessidade de interrupção do tratamento devido a sangramentos e hemorragias maiores.
Os dados nos mostram que uma assistência de enfermagem segura ao paciente em uso
de heparina sódica intravenosa deve ter como meta detectar sinais e sintomas precoces
de sangramento; minimizar a perda sanguínea e prevenir episódios de sangramento
independente da frequência do evento. Sabe-se que a terapêutica pode ter implicações
prognósticas, podendo levar ao aumento da mortalidade. A heparina é administrada com
dose controlada, e o ajuste da dose terapêutica exige conhecimento por parte do enfermeiro
sobre dose mínima, máxima, dose tóxica, estabilidade e compatibilidade, além da capacidade
de detectar os principais eventos adversos provocados por esse medicamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão de haver poucos trabalhos abordando a temática proposta, a presente pesquisa,
em caráter preliminar sinaliza a necessidade de desenvolvimento de estratégias educativas
sobre a terapia anticoagulante focadas na melhoria do controle da anticoagulação no
ambiente hospitalar e na prevenção de complicações decorrentes deste tratamento.
PALAVRAS-CHAVE
Anticoagulantes; Heparina Intravenosa; Unidades Hospitalares; Cuidados de Enfermagem;
Enfermagem.
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DESAFIOS FRENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE
IMPACTAM NA IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Délcia Regina Destro Delcia (Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Aline Aparecida Foppa Aline (Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Clarice Chemello Clarice (Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2649

INTRODUÇÃO
Em 2008, com a publicação da Portaria GM 154/2008, que estabelece a Assistência
Farmacêutica nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf ), viabilizou-se a inserção
dos farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Belo Horizonte.
Atualmente conta-se com 64 farmacêuticos na APS, resultando numa proporção de um
farmacêutico referenciado para dois ou três centros de saúde. A presença destes profissionais
na APS levou à introdução de novas ações direcionadas ao paciente, especialmente voltadas
ao uso do medicamento. No modelo proposto, o farmacêutico deve atuar nas duas grandes
áreas da Assistência Farmacêutica (AF): técnico-gerencial e técnico assistencial. As atividades
assistenciais se operacionalizam através dos serviços farmacêuticos, que compreendem “um
conjunto de atividades organizadas em um processo de trabalho, que visam a contribuir
para prevenção de doenças, promoção, a proteção e recuperação da saúde, e para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas”. Os serviços farmacêuticos diretamente destinados ao
paciente, à família e à comunidade são fundamentados pelo modelo de prática denominado
Cuidado Farmacêutico. Desse modo, a Assistência Farmacêutica municipal avança
direcionando as suas ações baseadas em um modelo conceitual integrado ao processo de
cuidado em saúde. Este modelo deve ofertar, além de medicamentos de qualidade acessível
a quem deles necessite, ações articuladas e integradas que visem garantir a continuidade
do cuidado junto à equipe e aos demais serviços de saúde. Para o desenvolvimento destas
atividades, é necessário que Unidades de Saúde disponham de infraestrutura, recursos
humanos e materiais que permitam a integração dos serviços e o desenvolvimento das
ações de Assistência Farmacêutica de forma integral e eficiente, permitindo a garantia da
qualidade dos medicamentos, o atendimento humanizado e a efetiva implementação de
ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os desafios estruturais que interferem nos avanços
dos serviços farmacêuticos assistências nas unidades da Atenção Primária à Saúde.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa, realizado em maio de 2016.
Participaram do estudo, 50 farmacêuticos atuantes, há pelo menos um ano, nos Nasf, que
responderam ao questionário. Os Nasf são compostos por farmacêutico, nutricionistas,
assistente social, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional, definidos de acordo com as
necessidades locais. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, para
a qual foi elaborado um formulário com perguntas fechadas e semiabertas, compreendendo
dados sociodemográficos, profissionais, relativos à formação acadêmica, características do
trabalho desenvolvido e a distribuição da carga horária entre atividades técnico-gerencial e
as assistenciais. A análise dos dados foi realizada pela análise de conteúdo.
RESULTADOS
Uma das categorias que emergiu da análise diz respeito as “condições de trabalho nas
unidades da APS”, refletindo nos relatos dos farmacêuticos quanto a uma divisão desigual
da carga horária de trabalho, prevalecendo o foco nas atividades técnico-gerenciais. Quanto
ao desenvolvimento das atividades assistências, existem diversos fatores críticos de ordem
estruturais e de recursos humanos, que refletem em dificuldades para a sua realização,
identificados pelos relatos dos profissionais. Os principais pontos relatados estão relacionados
ao espaço físico (indisponibilidade de consultórios, computadores e impressoras para
registrar os atendimentos dos pacientes), escassez de carro para a realização de visitas
domiciliares, falta de material de apoio nas atividades, conforme os seguintes relatos: “São
realizados atendimentos individuais, agendados ou não, em condições inadequadas em
relação à consultório, computador, impressora, etc.”[F3]”Mas tenho dificuldades em encontrar
salas disponíveis para o atendimento, carro para as visitas também é outro dificultador.”
[F4] “Sempre que temos salas disponíveis o atendimento é feito dessa forma (em ambiente
privado e de forma individual - consultório ou domicílio). Entretanto, nem sempre é possível
e assim, o atendimento acaba sendo feito em garagens, corredores e outros ambientes sem
privacidade.” [F8] “Muitas vezes, no CS não tem consultório disponível, então a consulta é
realizada em sala de reunião ou outro local, sem privacidade na presença de outras pessoas.
No domicílio, atendemos da forma como é possível, no quarto, na sala ou na cozinha.” [F9]
“Os atendimentos acontecem onde tem disponibilidade de espaço no Centro de Saúde, não
há um local específico, reservado para o farmacêutico atuar.” [F34] “Falta material de apoio
para uso nos grupos a atendimentos.” [F15] Outro problema relatado pelos farmacêuticos
diz respeito aos funcionários das farmácias, pois como não existe o cargo de técnico de
farmácia, esta função é exercida por administrativos ou técnicos em enfermagem, sendo
realizado rodízios na escala, que dificulta a capacitação destes, exigindo um maior tempo do
farmacêutico destinado às atividades administrativas das farmácias, conforme identificado
nos relatos:“Em função dos rodízios de colaboradores da farmácia e com isso a manutenção da
atualização dos procedimentos internos, faz-se necessário um suporte maior das atividades
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técnico-gerenciais.” [F29] Pois a funcionária que “sobrou” na escala da enfermagem para
ficar na farmácia, não foi treinada ainda ou não gosta do setor e não acha que é seu papel
fazer alguma orientação ao paciente.” [F32]. Na literatura, estudos sobre a implantação do
Nasf no país verificaram problemas relacionados à estrutura física das unidades de saúde,
transporte de profissionais para visita domiciliares, falta de materiais, especialmente para
as atividades de grupo, e educação permanente. Os relatos desta pesquisa corroboram com
esses estudos e sinaliza para a necessidade de maiores investimentos para estruturação e
organização dos serviços públicos de saúde, de modo a viabilizar o serviço farmacêutico no
cuidado em saúde, impactando positivamente na qualidade de vida da população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento dos serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à
família e à comunidade no Sistema Único de Saúde ainda é um processo recente , cenário
de vários fatores críticos para sua implementação, tais como garantia de financiamento
para infraestrutura, equipamentos e recursos humanos. Neste contexto, um dos principais
desafios que se apresenta é a garantia dos investimentos, de modo a viabilizar as condições
adequadas de trabalho aos profissionais, que pode impactar em resultados mais efetivos no
uso dos medicamentos e na qualidade de vida da população.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência Farmacêutica - Atenção Farmacêutica - Cuidado Farmacêutico - Atenção Primária
à Saúde - Sistema Único de Saúde

O USO COTIDIANO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM
HEPATITE C CRÔNICA NA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DE
MERLEAU-PONTY
Yone de Almeida Nascimento (Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte , MG, Brasil, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Carina de Morais Neves (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Djenane
Ramalho de Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2607

INTRODUÇÃO
A experiência subjetiva com o uso de medicamentos é individual, contudo ela tem o
potencial de influenciar os resultados em saúde ao associar-se à ocorrência de problemas
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relacionados ao uso de medicamentos. A compreensão da natureza subjetiva, complexa e
multidimensional desse fenômeno pode ter implicações relevantes em saúde como a melhoria
da qualidade do cuidado. Existem vários estudos que buscam descrever as experiências de
pacientes em uso de medicamentos. As experiências positivas contemplam a possibilidade
de interromper a evolução da doença, a melhora de parâmetros de controle, a redução de
sintomas, a prevenção de danos e a normalização da vida. Dentre as experiências negativas,
destacam-se as dificuldades inerentes ao seu uso e monitorização, a indecisão em aderir
ou não à terapia instituída, o medo: do estigma, da discriminação, da dependência, da falta
de efetividade, das reações adversas e de alterações nas propostas de vida. Na atualidade,
existe uma dificuldade crescente no gerenciamento de tratamentos medicamentosos, cada
vez mais complexos, por parte dos pacientes com doenças crônicas e ainda, escassez de
estudos que abordam a experiência em usar medicamentos pelos pacientes com hepatite C
crônica, inclusive àqueles que abrangem os agentes antivirais de ação direta.
OBJETIVOS
Desenvolver e utilizar um arcabouço teórico, na perspectiva da fenomenologia proposta por
Merleau-Ponty, para as investigações sobre o uso de medicamentos.
MÉTODO
No presente estudo, foi avaliada a experiência com o uso cotidiano de medicamentos,
incluindo medicamentos específicos para hepatite C crônica como os antivirais de ação
direta de segunda geração. Deste modo, descrevemos os passos de uma pesquisa ancorada
na fenomenologia de MerleauPonty e estruturada na forma de uma cascata que se inicia pela
definição da fenomenologia como uma nova epistemologia, a existência como paradigma e
o corpo como teoria. Ainda, como metodologia, propomos o uso de estruturas fundamentais
que constituem a experiência humana: o tempo, o espaço, a relação com o outro e a
sexualidade, conectadas por meio do arco intencional para se alcançar a compreensão do
fenômeno do uso de medicamentos. Foram realizadas entrevistas em profundidade com dez
indivíduos em uso crônico de medicamentos, no Ambulatório de Hepatites Virais do Instituto
Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Os participantes apresentavam ampla variação em suas características biomédicas, isto é,
tipo/número de comorbidades clínicas, tipo/número de medicamentos usados e tempo
de início do uso cotidiano de medicamentos. Foram usados ainda os diários de campo
gerados durante as entrevistas e a análise dos dados. As entrevistas foram feitas de forma
individual, com duração média de 50 minutos, gravadas e, posteriormente, transcritas. A
análise de dados seguiu alguns passos: a descrição detalhada do fenômeno, a realização
da redução fenomenológica e a busca pela compreensão do mesmo. A descrição se iniciou
com a transcrição das entrevistas, a sua leitura repetida, a escuta atenta das gravações e a
revisão dos dados de campo. Esse processo permitiu a compreensão do conjunto de dados.
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O próximo passo constitui-se na análise temática, iniciada pela abordagem holística, em
que cada conjunto de dados composto pela entrevista e seu respectivo diário de campo
foram lidos e relidos de forma aberta e atenta. A seguir, com o auxílio do Software NVivo
11 (qualitative data analysis software), a abordagem seletiva foi realizada por meio da
busca de frases ou de afirmações essenciais para descrever o fenômeno avaliado. Durante
todo esse processo, foi realizada a redução fenomenológica, um método para o exercício
da reflexão radical sobre a experiência. Esse método permite esclarecer e tornar explícitos
os pressupostos teóricos, sociais, culturais e profissionais que influenciam o entendimento
do fenômeno experienciado. Sua realização permitiu mudar o foco da atenção do objeto
experenciado para os seus modos de aparição. Ainda, foi empregada a variação imaginativa,
uma experimentação mental na qual se altera intencionalmente os diferentes aspectos da
experiência, em que se retira ou adiciona aspectos ao fenômeno e alcança àquilo que não
poderia ser suprimido sem a destruição do próprio fenômeno.
RESULTADOS
Foram identificadas quatro formas, ancoradas na corporeidade, de experienciar o uso
cotidiano de medicamentos: resolutividade, adversidade, ambiguidade e indiferença. As três
primeiras se fundamentam na perspectiva de que usar medicamentos de forma cotidiana
é muito mais do que um ato mecânico, pois envolve alterações no corpo fenomenal, ao
diminuir/eliminar ou provocar sintomas no corpo físico, ao normalizar a vida e ao simbolizar
a doença. A experiência com o uso dos antivirais de ação direta de segunda geração foi de
resolutividade, e foi caracterizada pela estagnação do tempo fenomenológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo permitiu inferir que um mesmo indivíduo pode experienciar o uso cotidiano
de medicamentos de formas diferentes em um mesmo momento da vida, dependendo da
doença e do medicamento em questão. Ainda permitiu compreender que a experiência
com o uso de medicamentos não segue um curso passando pelas experiências negativas
em direção às experiências positivas; assim, a introdução de um novo medicamento pode
introduzir uma nova experiência. Os resultados apontam para a complexidade dessa
experiência, demandando a necessidade de uma educação formal e a responsabilização de
um profissional de saúde por esse aspecto do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa, Fenomenologia, Merleau-Ponty, Saúde, Uso de medicamentos;
Experiência com medicamentos.
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MÚLTIPLES MIRADAS A LOS MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO:
HACIA UNA COMPRENSIÓN INTEGRAL DEL TEMA
Pablo Marcelo Cechi (UDELAR, Uruguai)

ID: 2436

INTRODUÇÃO
Este trabajo está elaborado por un grupo de universitarios con el objetivo de informar,
reflexionar y problematizar con la ciudadanía sobre los medicamentos de alto precio y su
impacto en la salud de la población, así como proponer estrategias que contribuyan a mejorar
las políticas de acceso a estos, desde un marco plural e integrador de distintas perspectivas
sobre un tema tan complejo y sensible. Para entender la problemática del medicamento
debemos considerar que existen múltiples perspectivas para su análisis siendo una de
ellas y solo, una la científico técnica. No se puede soslayar la vertiente política, económica,
administrativa, judicial, comercial, socio cultural e histórica.
OBJETIVOS
El trabajo tiene el objetivo de realizar una introducción teórica de distintas disciplinas a
la problemática del acceso a medicamentos de alto precio. Durante todo el desarrollo del
trabajo se intentó agrupar las posiciones mayoritarias de cada disciplina entorno al ejercicio
de dar respuestas a las mismas preguntas. De esta forma el glosario de preguntas se convirtió
en los capítulos del artículo, al funcionar como el eje que estructura el desarrollo teórico.
DESENVOLVIMENTO
El grupo de trabajo se planteó desde un inicio el objetivo de compartir información y
producción académica nacional sobre el tema, con el desafío de integrar el conocimiento
existente en la Universidad de la República, considerando diversas miradas científicas. En
el texto se documenta un debate que discutió y consensuó los contenidos y perfil de los
materiales a producir y difundir. Cada disciplina elaboró y expuso un resumen sobre el
tema desde su perspectiva. En ese proceso se identificaron puntos de debate y áreas de
conocimiento que demandaron profundización y otros re elaboración en conjunto. El
trabajo contiene 15 capítulos, que recorren diferentes aspectos de los MAC, entre ellos:
definición, medicamentos como bien social, evidencia científica para la selección, acceso
a MAC en Uruguay, judicialización del tema, conflictos entre la salud pública y colectiva,
incluyendo propuestas de mejora para el acceso. Pretende ser una herramienta de acceso
libre, para la reflexión y problematización sobre los MAC entre profesionales del área del
medicamento y ciencias de la salud y población general. La publicación se organiza frente
al desafío de ensayar respuestas a preguntas ordenadoras (los capítulos del articulo), que
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pretenden introducir los temas para dejarlos sujetos a ampliación científica. Todos los
autores coincidimos en que estos temas son los más relevantes para el debate y reflexión
del tema en cuestión.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El trabajo pretende ser una recopilación informada que permita una introducción a un tema
de interés general para la investigación e innovación en salud. Fomenta las miradas globales
y crea una línea de base con la que comenzar estudios que demandan mayor rigurosidad y
recopilación de datos. Este trabajo aporta a la reflexión y al estudio teórico del tema de las
dificultades de acceso a los medicamentos, entendiendo el problema como uno de los más
desafiantes para el desarrollo de los sistemas de atención y la salud pública en general.
PALAVRAS-CHAVE
Medicamentos de alto precio,bio tecnológicos, sistema de salud, política, economía,
administrativa, justicia.

PRODUÇÃO DE FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA PARA
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ESTUDO DE CASO DE PARCERIA
DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO
Maria Thereza Coelho Papatela Jabour (Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil), Bruno Gonçalves
Pereira (Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil), Wallace Mateus Prata (Fundação Ezequiel Dias, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Anaide Oliveira Silva (Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil), Amanda Maíra
Teixeira (Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil), Fernanda Aparecida Oliveira (Fundação Ezequiel
Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2544

INTRODUÇÃO
A Fundação Ezequiel Dias - FUNED é um laboratório farmacêutico público integrante do
Sistema Único de Saúde – SUS, participando efetivamente dos programas de assistência
farmacêutica dos Governos Estadual e Federal, uma vez que ambos têm entre suas finalidades
a fabricação de medicamentos e a distribuição dos mesmos aos órgãos e serviços públicos
de saúde. No ano de 2008 o Governo Federal públicou a Portaria GM/MS n° 374 que “Institui
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção
Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde”. Dentre os principais objetivos desse
Programa no segmento farmacêutico seria estimular a internalização da produção de

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1135

E-PÔSTERES
Medicamentos e Assistência Farmacêutica

farmoquímicos e medicamentos de maior impacto para o SUS. Diante dessa prerrogativa,
em 2009, a FUNED começou a participar do Programa para o Desenvolvimento Produtivo,
o qual previa investimento, desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia
para a produção de medicamentos relevantes ao SUS pelos laboratórios farmacêuticos
públicos em parceria com outros laboratórios detentores do conhecimento tecnológico
de produção. O Ministério da Saúde custeia parte do investimento e se compromete a
adquirir o medicamento que foi desenvolvido e produzido por meio dessa parceria. Dentre
as PDP formalizadas pela FUNED, a que se refere ao medicamento Fumarato de Tenofovir
Desoproxila – Tenofovir (300mg) foi devidamente concluída com sucesso, trazendo
resultados significativos à instituição e ao SUS.
OBJETIVOS
Descrever um estudo de caso sobre a realização de uma Parceria para Desenvolvimento
Produtivo - PDP referente ao medicamento Tenofovir (300mg), envolvendo a Fundação
Ezequiel Dias e o Consórcio Blanver Farmoquímica Ltda/Nortec Química Ltda.
DESENVOLVIMENTO
O Tenofovir (300mg) é um medicamento com potente atividade antirretroviral in vivo e
in vitro. Muitos estudos clínicos demonstraram a eficácia e o bom perfil de segurança do
medicamento em pacientes infectados pelo vírus HIV e da hepatite B. O medicamento está
contido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, na lista do Componente
Estratégico e Especializado da Assistência Farmacêutica e está previsto em Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas específicos para AIDS e hepatites. Diante da relevância
pública do Tenofovir (300mg), a FUNED, em 2009, encaminhou ao Ministério da Saúde
proposta de Projeto de Parceria de Desenvolvimento Produtivo – PDP para a produção desse
medicamento em parceria com laboratório privado, conforme previsto na Portaria GM/MS
nº 978 de 16/05/2008. A proposta foi aceita, sendo formalizado o Termo de Compromisso
nº 05/2009, cujo objetivo era o desenvolvimento de conhecimento tecnológico para a
“produção do medicamento Fumarato de Tenofovir Desoproxila (300mg) pelo laboratório
FUNED, em parceria com o Consórcio Blanver Farmoquímica Ltda e Nortec Química Ltda”.
O projeto em questão consistia numa PDP, a qual incluía atividades de transferência de
tecnologia de produção, registro, produção e fornecimento do medicamento e do insumo
farmacêutico ativo nacionalmente. Em 2010, a Funed e seu parceiro privado obtiveram o
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, pré-requisito
indispensável para o fornecimento do medicamento ao Ministério da Saúde, conforme
previsto e realizado. Para formalizar o fornecimento do medicamento ao Ministério da
Saúde, em 2011, foi celebrado Convênio, estipulando a vigência da PDP em 5 (cinco) anos,
ou seja até 2016. Durante a execução da parceria, a FUNED recebeu documentos e realizou
visitas técnicas ao parceiro privado para acompanhamento de processos de produção,
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de forma a absorver o conhecimento sobre os processos de controle de qualidade e
produtivo, inclusive das etapas de embalagem, manipulação, compressão e revestimento.
O projeto incluiu ainda uma farmoquímica nacional de forma que foi desenvolvida uma
produção brasileira do insumo farmacêutico ativo. Assim, a FUNED internalizou as etapas
do processo de produção do medicamento e produziu junto com seu parceiro privado cerca
de 120.000.000 (cento e vinte milhões) de doses até o ano de 2016. Estimava-se que sem
a execução dessa PDP o gasto do Ministério da Saúde com o Tenofovir (300mg) para os 5
(cinco) anos de vigência, considerando os valores daquela época seria de R$ 396.875.000,00
(trezentos e noventa e seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais). Nos valores do
projeto inicial o Ministério da Saúde despenderia R$ 318.650.000,00 (trezentos e dezoito
milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) com o medicamento ao final da PDP, prevendo
demanda crescente. O recurso repassado à FUNED pelo Ministério da Saúde em função
da entrega do medicamento foi de R$ 379.889.034,00 (trezentos e setenta e nove milhões,
oitocentos e oitenta e nove mil e trinta e quatro reais). Ressalta-se que apesar do aumento
do gasto em relação ao projeto inicial, ocorreu uma redução do preço do medicamento,
ao mesmo tempo em que se aumentou a oferta do mesmo. No projeto inicial foi prevista
redução gradual dos preços, totalizando 35% ao final do quinquênio, no entanto, verifica-se
que foi praticada uma redução de 46%. Por outro lado, o número de unidades fornecidas ao
final da PDP foi 42% maior que o previsto no projeto inicial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A PDP envolveu discussões técnicas com o parceiro privado, Ministério da Saúde e ANVISA,
permitindo à FUNED absorver conhecimentos relativos à realização de estudos para melhoria
de processos produtivos e atendimento da legislação vigente para alterações pós-registro.
Permitiu ainda à absorção de conhecimentos sobre elaboração, execução e monitoramento
de projetos que tem sido aplicados à incorporação de novos medicamentos, seja por meio de
desenvolvimento interno, seja por meio de parcerias. Assim, a equipe da FUNED desenvolveu
conhecimentos que tem sido aprimorados para trabalhar diferentes disciplinas em projetos de
parceria que incluem questões relacionadas a assuntos regulatórios, fornecimento, logística,
garantia da qualidade, transferência de informação técnica, adequação de infraestrutura e
internalização dos processos. No âmbito nacional, a PDP em questão gerou a substituição
de importações, promoção da balança comercial setorial e adensamento produtivo do
parque industrial brasileiro. Por fim, a parceria permitiu ofertar à população brasileira um dos
principais medicamentos para tratamento de AIDS e hepatites. Nesse contexto, entende-se
que a FUNED vem contribuindo para garantir o acesso ao medicamento, o que ocorre por
meio da absorção de conhecimento e de uma produção nacional.
PALAVRAS-CHAVE
Tenofovir, Parceria para Desenvolvimento Produtivo, SUS, FUNED
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A PRÁTICA DA INTERSETORIALIDADE A PARTIR
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aline Mitie Both Budal (Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - UFPR, Curitiba, PR, Brasil), Marilene da
Cruz Magalhães Buffon (Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - UFPR, Curitiba, PR, Brasil), Verônica
Azevedo Mazza (Universidade Federal do Paraná - UFPR, Curitiba, PR, Brasil), Denise Siqueira Carvalho (Programa
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - UFPR, Curitiba, PR, Brasil), Daiana Kloh Khalaf (Departamento de
Enfermagem - UFPR, Curitiba, PR, Brasil), Jenifer Carolina Roda (Curso de Graduação em Enfermagem, Curitiba, PR,
Brasil), Eduarda Singer Barbosa Cavalcante (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 2018

INTRODUÇÃO
A saúde é percebida não apenas como ausência de doença, mas também como processo,
no qual é concebida a partir de todos seus determinantes sociais, relacionados à segurança,
educação, condições de vida e trabalho, entre outros, os quais se integram e se relacionam
em um espaço de vivência, o território. Para atender as necessidades em saúde baseadas
no território foi criada a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esta operacionaliza a atenção
primária atuando como porta de entrada do sistema de saúde na vigilância e promoção
da saúde, prevenção de agravos, tratamentoereabilitação. Sabe-se que a ESF, propõe
uma assistência à saúde que vá além do corpo biológico e que seja capaz de alcançar
os seres humanos em sua integralidade. A complexidade dessa proposta explícita que
apenas os serviços de saúde não conseguem responder às necessidades que determinam
a saúde da população, sendo necessária a criação de parcerias e ações coordenadas entre
diferentes setores e segmentos sociais. Para tal, deve-se incluir ações que ultrapassem os
muros das unidades de saúde e atinjam o contexto histórico, social, cultural, político e
econômico dos indivíduos ou coletivos. A Política Nacional de Promoção da Saúde propõe
que as intervenções em saúde sejam ampliadas, tomando como objeto as necessidades,
determinantes e condicionantes de saúde e compreendendo que todos os setores têm
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corresponsabilidade sobre o cuidado integral dos indivíduos. Portanto, a intersetorialidade
tem papel fundamental para a promoção da saúde e integralidade no cuidado. Diante
do exposto, este estudo se justifica pela necessidade de compreender essas relações
de cooperação entre os setores na busca da promoção da saúde, demonstrando, qual o
potencial de resposta do território e como este está sendo utilizado em relação à promoção
a saúde e ao cuidado integral ao indivíduo.
OBJETIVOS
Descrever a prática intersetorial na percepção dos gestores locais.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa de caráter descritivo, realizada em
um Distrito Sanitário em Curitiba-PR. A coleta de dados ocorreu de agosto a setembro de
2017, por meio de entrevista semiestruturada, com 12 gestores locais das unidades de
saúde do distrito sanitário selecionado para a pesquisa.Compuseram a entrevista questões
relacionadas a intersetorialidade, os equipamentos sociais que apoiam as famílias, as
potencialidades e dificuldades do trabalho intersetorial, as ações intersetoriais realizadas.
Para interpretação dos dados utilizou-se a análise categorial temática de Bardin. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Paraná, sob o Parecer nº 2.092.785
RESULTADOS
A partir da análise das falas emergiram três categorias temáticas: “conceitos”, “ações intersetoriais
realizadas” e “elementos necessários para a intersetorialidade”. Na categoria de “Conceitos”,
foram descritos os conceitos de Saúde, Atenção Primária, e Intersetorialidade. Na categoria
de “Ações intersetoriais realizadas”, foram citadas ações de educação em saúde, mutirões,
compartilhamento de casos, programa saúde na escola e parceria em projetos. Na categoria
de “Elementos necessários para a ação intersetorial”, os participantes elencaram os seguintes
elementos: Gestão, Recursos, Conhecimento e Comunicação. Os resultados obtidos a partir da
caracterização dos participantes da pesquisa demonstram que, apesar das políticas públicas
indutoras de formação de profissionais para o SUS e em especial para a ESF, a maioria dos
profissionais que está atuando na atenção primária do território possui uma formação ainda
voltada para o modelo biologicista de cuidado, não refletindo os resultados da política indutora,
de modo a limitar os profissionais a atuar na perspectiva de determinantes e condicionante da
saúde, assim como a vivenciar a intersetorialidade como modo de serviço e cuidado integral.
O discurso dos profissionais expressa um conceito de intersetorialidade polissêmico, atrelado a
ações específicas. A concepção expressa que a prática intersetorial ainda não está propriamente
organizado no conjunto dos profissionais. A construção da intersetorialidade dentro das políticas
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sociais ocorre de maneira setorizada, resultando em conceitos, processos e ações fragmentadas,
refletindo em práticas limitadas na sua operacionalização. A intersetorialidade está organizada
sobre a dimensão particular, com diretrizes e fluxogramas provindo de uma articulação local,
e em determinadas situações atreladas a rede social pessoal de alguns profissionais. A fala dos
participantes não refere a dimensão estrutural da intersetorialidade, mas apresenta-a de forma
fragmentada e pouco organizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, é preciso uma política institucional de intersetorialidade mais efetiva, que supere
as divisões de poder dominante nas setorizações atuais. A prática da intersetorialidade,
apesar de vastamente debatida e compreendida como fator importante para a promoção de
saúde em um território, encontra barreiras em sua efetivação. Porém, ao se compreender em
quais situações as ações intersetoriais ocorrem e de que forma se efetivam, suas limitações e
potencialidades, espera-se estabelecer estratégias e planejamento para sua ocorrência nos
diversos espaços em que é necessária para a promoção de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Intersetorialidade; Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária ; território.

ACCESO Y UTILIZACION DE SERVICIOS AMIGABLES PARA
ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE MORELOS, MEXICO:
EVIDENCIAS A PARTIR DE CLIENTES SIMULADOS
Ileana Beatriz Heredia-Pi (Instituto Nacional de Salud Publica, México), Rosalila Pastrana-Samano (Escuela de
Salud Pública de México, México), Midiam Ibáñez-Cuevas (Instituto Nacional de Salud Publica, México), Marisela
Olvera-García (Instituto Nacional de Salud Pública, México), María del Pilar Torres-Pereda (Instituto Nacional de
Salud Pública, México)

ID: 1480

INTRODUÇÃO
Los adolescentes constituyen una población prioritaria a nivel mundial.(1) En México, según
datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el porcentaje de adolescentes de
12-19 años de edad que ha iniciado vida sexual se ha incrementado en los últimos 6 años de
un 15% reportado en 2006 (17% en hombres y 14% en mujeres) a un 23% (25.5% en hombres
y 20.5% en mujeres) en 2012, de los cuales 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no
utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual; mientras en la última
relación sexual, estos porcentajes fueron de 16.5% en hombres y 36.8% en mujeres.(2) En el
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estado de Morelos, esta misma encuesta reporta cifras menos alentadoras para los indicadores
anteriores: 23.3% de adolescentes (25.5 en hombres y 21.1% en mujeres) iniciaron vida sexual,
de los cuáles 19.7% y 26.9 % no utilizaron ningún método anticonceptivo, en la primera y
última relación sexual, respectivamente.(3) Aun con todas las necesidades de atención que
tienen los adolescentes, los servicios de salud no son percibidos por éstos como accesibles, por
las diferentes barreras a las que tienen que enfrentarse.(4) Para vencer estas restricciones, en el
estado de Morelos se han promovido iniciativas para fortalecer la oferta de servicios orientados
a los/las adolescentes. Para poder captar toda la complejidad en la atención y prestación de
servicios de salud que reciben las/los adolescentes, utilizamos la técnica del cliente misterioso
que nos permite identificar, desde la perspectiva de un usuario ficticio entrenado, las
experiencias durante la utilización de servicios de salud dirigidos específicamente para esta
población, en los centros de salud del estado de Morelos. (5)
OBJETIVOS
Identificar las barreras y oportunidades en el acceso y utilización de los servicios amigables
para adolescentes en los Servicios de Salud del Estado de Morelos, México, a partir de
un análisis descriptivo de las características de amigabilidad (accesibilidad, oportunidad,
seguridad, aceptabilidad, continuidad, actitud del personal) presentes en la oferta de
los mismos, utilizando como fuente de información las experiencias de clientes ficticios,
previamente capacitados.
MÉTODO
Estudio cualitativo descriptivo, utilizando la metodología del cliente simulado. Definimos
4 perfiles para ser interpretados por los adolescentes (dos hombres, dos mujeres) para
solicitar información y consejería en temas de planificación familiar y prevención de
infecciones. Incluimos jóvenes entre 18-20 años de edad, con buena capacidad de
comunicación, improvisación y adaptación a escenarios imprevistos. Diseñamos materiales
para estandarización de los participantes, capacitándolos en los objetivos del proyecto y en
los conceptos de amigabilidad que guiaron a la presente investigación. Los adolescentes
representaron cuatro diferentes perfiles (condiciones sociodemográficas y de salud) durante
la búsqueda de atención en las 11 unidades médicas seleccionadas pertenecientes a los
Servicios de Salud del Estado de Morelos, México. Cada participante realizó una visita por
unidad y con base en instrumentos, específicamente diseñados, recolectamos información
que documentaba sus experiencias en cada visita realizada a las unidades de salud
seleccionadas para el estudio. Así mismo, se realizó un algoritmo de comunicación para
reaccionar ante eventos inesperados. Se convocó a un experto para contención psicológica
con los participantes. Se realizaron 44 observaciones participantes y, a través de entrevistas
semiestructuradas y grupos focales, se reconstruyeron las experiencias de los adolescentes,
identificando las principales barreras y oportunidades en el acceso y utilización de estos
servicios, con base en las características de amigabilidad que deben estar presentes en la
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oferta de servicios dirigidos a la atención de adolescentes.
RESULTADOS
Se identificaron las unidades de salud con mayor y menor presencia de las características
de amigabilidad desde la perspectiva de los clientes simulados. Sólo cuatro de las once
unidades de salud visitadas contaban con los criterios de amigabilidad requeridos para
la atención de los adolescentes, desde la perspectiva de los clientes simulados. Se logró
hacer una priorización de las características de amigabilidad con base a su relevancia. Las
características más valoradas por los clientes simulados durante su atención en los servicios
de salud fueron: atención por personal joven, interés mostrado por el personal de salud,
cortos tiempos de espera, privacidad del lugar de atención y el tiempo de consulta suficiente
para resolver las dudas y/o necesidades Algunas de las situaciones que evidenciaron los
clientes misteriosos para colocar a tres de las unidades de atención como menos amigables
fueron: atención en la sala de espera, comentarios ofensivos de los proveedores, tiempos de
espera prolongados y desinterés del personal por aclarar las dudas de los usuarios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En los Servicios de Salud de Morelos se realizan esfuerzos importantes para fortalecer la
atención en salud de los adolescentes, sin embargo, la atención que reciben los adolescentes
aún es muy heterogénea y persisten prácticas poco amigables que ponen en riesgo los posibles
resultados en salud alcanzables con su implementación. La metodología del cliente misterioso
es útil en la evaluación del desempeño de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, pero
requiere considerar diferentes retos metodológicos y éticos para una implementación exitosa.
REFERÊNCIAS
1.Campero-Cuenca L, Atienzo E, Suárez-López L, Hernández-Prado B, Villalobos-Hernández
A. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: evidencias y propuestas.
Gaceta Médica de México. 2013;149:299-307.
2.Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A,
Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Hernández-Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012. Resultados nacionales. 2a. ed. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de
Salud Pública (MX), 2013.
3.Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
Resultados por entidad federativa, Morelos. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud
Pública, 2013. Disponible en: encuestas.insp.mx.
4.Unicef (United Nations Children’s Fund). Guía de recomendaciones para la atención integral
de los adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad. Disponible en: http://www.
unicef.org/argentina/spanish/2012_Guia_Clinica_Sap_Unicef.pdf
5.Fitzpatrick A, Tumlinson K. Strategies for Optimal Implementation of Simulated Clients
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2017;5(1):108-114.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescentes, Servicios amigables, clientes simulados, Morelos, México.

APLICABILIDADE DO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO LOCAL
EM SAÚDE (PPLS) PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DAS DORES
OSTEOMUSCULARES EM UMA COMUNIDADE
Tarcísio César Assunção Tanajura (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Carlos Henrique
Araújo Ribeiro (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Catarina Mendes Dória (Faculdades
Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Gustavo Campanha Barros (Faculdades Santo Agostinho,
Vitória da Conquista, BA, Brasil), Lara Morais Batista (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA,
Brasil), Pablo Soares Pinheiro Porto (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Raquel
Carvalho Barros (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Luciano Evangelista dos Santos
Filho (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil)

ID: 2183

INTRODUÇÃO
As dores osteomusculares representam na atualidade um alarmante problema de saúde
pública pela sua alta prevalência e risco potencial de agravos à saúde.
OBJETIVOS
Neste contexto, este trabalhou teve por objetivo principal contribuir para a prevenção e
redução das dores osteomusculares e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
do bairro Nova Cidade, no município de Vitória da Conquista, Bahia, no segundo semestre
do ano de dois mil e dezessete
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência da aplicação de metodologias ativas em uma
comunidade. O Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS) foi desenvolvido e
aplicado com o intuito de organizar as estratégias para execução do projeto de intervenção.
Após a priorização do problema mediante oficina com a comunidade do bairro, foram
elencadas as causas e as consequências das dores osteomusculares que serviram de base
para a construção das ações propostas, sendo a maioria desenvolvida tanto na Unidade de
Saúde da Família (USF) quanto na Escola Municipal do bairro.
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RESULTADOS
A primeira ação se baseou numa palestra sobre o funcionamento básico do aparelho
locomotor e a importância dos cuidados com o mesmo, o que permitiu fomentar um
conhecimento basal antes da sua aplicabilidade. Na segunda ação, realizou-se uma oficina
sobre alimentação, com orientações quanto à importância dos bons hábitos de vida para
a redução das dores e, consequentemente, um envelhecimento saudável. O nível de
conhecimento adquirido foi considerado satisfatório. A terceira ação voltada para uma oficina
de alongamento e orientação postural foi fundamental para contribuir com a melhoria da
capacidade funcional dos participantes, bem como orientar os agentes comunitários para a
propagação dessa prática. A realização de uma oficina antiestresse na última ação colaborou
para a redução do nível de estresse da comunidade e da equipe de saúde, ao mesmo passo
que estimulou a busca por essa alternativa de relaxamento e alívio das dores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PPLS desenvolvido foi essencial para garantir a efetividade do projeto de intervenção,
contribuindo para a redução e a prevenção das dores osteomusculares, bem como para a
melhoria da qualidade de vida da comunidade adscrita do bairro Nova Cidade.
PALAVRAS-CHAVE
Dores. Intervenção. População.

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL DO(A) TRABALHADOR(A)USUÁRIO(A) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: EXPERIÊNCIAS DOS(AS)
PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS
Liana Cristina Dalla Vecchia Pereira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2473

INTRODUÇÃO
A temática Trabalho e Saúde Mental (T&SM) é complexa e polissêmica. A centralidade do
trabalho na organização da sociedade, as modificações das relações sociais de produção no
capitalismo global e as questões relacionadas ao sofrimento no trabalho compõem um campo
problemático relevante. Ao considerar este panorama, o presente estudo se situa no contexto
das políticas públicas de saúde no Brasil, apresentando como escopo a articulação entre três
áreas: Saúde Mental(SM), Saúde do Trabalhador(ST) e Atenção Primária à Saúde(APS). O Sistema
Único de Saúde(SUS) apresenta inúmeros desafios, dentre os quais se destaca a necessidade
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de se pensar a saúde dos usuários enquanto trabalhadores. No âmbito organizacional, a
aproximação inicial preferencial das pessoas com o SUS ocorre na APS, organizada através das
equipes de Estratégia de Saúde da Família(ESF). Estas atuam como referência na coordenação
do cuidado em saúde e no acompanhamento longitudinal da população em um território
adscrito, deparando-se com uma diversidade de vivências complexas no encontro com os
usuários do SUS, incluindo questões de sofrimento psíquico que podem estar relacionadas às
experiências laborais. Na interface entre T&SM, as pesquisas realizadas até o momento pouco
contemplaram a articulação destes campos com o âmbito da APS, tanto a nível de análise
documental, como na experiência de atenção à saúde. A importância do estudo se justifica
pela lacuna salientada e pela intensificação do sofrimento e adoecimento no trabalho na
centralidade que o trabalho ocupa no contexto social permeado pelo cenário de desproteção
social, precarização das condições laborais e processo de individualização.
OBJETIVOS
O presente estudo objetiva problematizar como a temática trabalho em sua interface com
a saúde mental comparece nas normativas e protocolos do SUS e nas experiências dos
profissionais da APS de Florianópolis quanto aos cuidados em saúde promovidos aos usuários.
MÉTODO
O processo de pesquisa foi realizado a partir da perspectiva cartográfica, inaugurado
por Deleuze e Guattari [1] e desenvolvido por vários autores no Brasil [2,3]. A cartografia
consiste em mapear, detectar forças, direções e movimentos, os quais escapam ao plano
das formas[1]. O cartografar está voltado para o plano da experimentação, de criação e
construção, considerando o traçado de mapas em sua constante transformação[2]. Deste
modo, constitui um método que busca investigar um processo de produção, analisando e
construindo conhecimento durante o percurso e no encontro com o campo não se tratando de
representar objetos, mas de construir um diagrama de forças e suas conexões[3]. No presente
estudo, o campo de análise se organiza em três fios condutores: mapear e problematizar as
normativas e protocolos de atenção à saúde mental do trabalhador-usuário na APS; realizar
entrevistas com profissionais da APS em Florianópolis; analisar os documentos mapeados
com os interlocutores. Pretende-se contribuir com uma análise que produza sentidos com
os trabalhadores da APS para problematizar como a temática do trabalho na sua interface
com a SM é abordada no plano organizacional e na oferta de cuidado aos usuários.
RESULTADOS
Os resultados preliminares apontam para a tênue articulação das portarias ministeriais
das áreas temáticas da SM, ST e APS. No âmbito municipal, evidencia-se a fragilização da
atenção à saúde do trabalhador em Florianópolis em virtude do desmantelamento da
Vigilância em Saúde do Trabalhador(Visat) em 2016 e a redução da equipe do Centro de
Referência da Saúde do Trabalhador(Cerest) da macrorregião, atualmente composta por
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uma servidora da área da engenharia de segurança do trabalho. O único boletim publicado
pela Visat-Florianópolis[4] apresenta dados que demonstram a grande variabilidade quanto
à notificação da relação trabalho-agravos à saúde nos serviços dos diferentes distritos
sanitários do município, pois alguns locais identificaram 134 e 75 casos, enquanto que outras
unidades apontaram 0, 1 ou 2 no ano de 2015[4]. As entrevistas realizadas evidenciam que
os(as) profissionais da APS identificam os(as) usuários(as) como trabalhadores(as) e tendem
a relacionar as condições de trabalho na determinação do processo de saúde-adoecimento.
As estratégias interventivas incluíram a escuta e diálogo na busca de alternativas, cuidados
individuais e prescrição medicamentosa, afastamento para tratamento e perícia médica,
além da oferta de práticas integrativas e complementares, até o contato e sugestões aos
empregadores – nem sempre acatadas. A maioria das equipes realizou discussão dos casos
mais graves. Embora se reconheça a relevância do debate sobre o sofrimento no trabalho,
este é pouco abordado na educação permanente. A maioria dos profissionais apresentam
dúvidas quanto à notificação dos casos de saúde mental relacionados ao trabalho e sobre
como intervir diante de situações de precarização das condições de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo evidencia que a desarticulação entre os campos da saúde do trabalhador
e da saúde mental fragiliza a atenção à saúde mental do usuário-trabalhador ofertada
pelos(as) profissionais da atenção primária. Torna-se primordial atentar à formação dos(as)
trabalhadores(as) da saúde no que tange ao lugar que as vivências laborais ocupam nos
currículos, na educação permanente e discussão de casos nos serviços. Neste sentido,
destaca-se a importância de novos estudos nesta área para apontar caminhos para responder
à fragilização evidenciada nesta pesquisa.
REFERÊNCIAS
[1] Deleuze G, Guattari F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora
34; 1995
[2] Passos E, Kastrup V, Escóssia L. Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e
produção de subjetividade. 1.ed. Porto Alegre: Sulina; 2009
[3] Rolnik S. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 2a.ed.
Porto Alegre: Editora UFRGS; 2011.
[4] Florianópolis. Secretaria Municipal de Saúde. Equipe VISAT. Boletim de Vigilância em
Saúde do Trabalhador. Fev.; 2016
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Trabalhador; Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde; Cartografia

VOLTAR AO ÍNDICE

1146 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: AÇÕES DOS ENFERMEIROS
JUNTO AS PESSOAS COM SOBREPESO E/OU OBESAS
Bruno de Campos Gobato (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vitor de Campos Gobato
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Palloma Caroline Guedes Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Raul Vinicius Eleutério (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Julia
Martins Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gregory Henrique Mandelli Nazário (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bárbara Mohr Silveira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Emanuele Pozzebon Caurio (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2097

INTRODUÇÃO
As principais causas da obesidade/sobrepeso são a falta de hábitos saudáveis, a falta de
exercícios físicos, o sedentarismo e a má alimentação, os quais comprometem uma boa
qualidade de vida. Sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal
ou excessivo que podem prejudicar a saúde, sendo considerado sobrepeso a pessoa com o
Índice de massa corporal (IMC) maior do que ou igual a 25 e obesidade com IMC maior do que
ou igual a 30. A obesidade/sobrepeso atualmente é um problema mundial que desencadeia
várias outras doenças crônicas não transmissíveis como Diabetes Mellitus e Hipertensão
Arterial Sistêmica. O reconhecimento dos indivíduos com sobrepeso e obesidade acontece a
partir da classificação de seu estado nutricional, por isso faz-se necessário organizar a oferta
integral de cuidados na Rede de Atenção à Saúde por meio dos diversos pontos de atenção,
seguindo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A prevenção da obesidade
pode ocorrer por meio do diagnóstico precoce e a introdução das estratégias de promoção
da saúde e prevenção de doenças, cujas ações são realizadas pela equipe multiprofissional
da Atenção Primária à Saúde, evitando assim complicações futuras que comprometam a
qualidade de vida desses indivíduos. No contexto da equipe multiprofissional, observa-se que
o enfermeiro da Atenção Primária pode realizar ações de promoção da saúde, apoderar-se
deste conhecimento e desempenhar a função de incentivador de ações promotoras de saúde.
OBJETIVOS
Conhecer as ações dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde junto às pessoas com
sobrepeso e/ou obesas.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória desenvolvida com 92 enfermeiros da
Atenção Primária de um município do sul do Brasil no período de junho a agosto de
2016. A coleta de dados foi por meio de formulário com questões fechadas e abertas,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1147

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

neste resumo destaca-se apenas os dados referentes as questões abertas. Os dados
coletados foram organizados e analisado por meio da proposta da Análise de Conteúdo
de Bardin e foram codificados gerando as categorias. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de ética da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o parecer número 1.631.404, e
está vinculado ao Laboratório de Pesquisa em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no
Ambiente Médico-Cirúrgico (LAPETAC/UFSC).
RESULTADOS
Em relação a estratégias de promoção da saúde que o enfermeiro realiza com o indivíduo
obeso e/ou com sobrepeso as respostas foram: atividades em parceria com nutrição e
educação física; orientações de hábitos saudáveis durante as consultas individuais de
enfermagem. É válido ressaltar também, as principais respostas relacionadas aos serviços de
atendimento voltado para a pessoa em sobrepeso e obesa dentro da rede de atenção que os
enfermeiros conhecem foram: Grupos de caminhada, grupos com nutricionista, educador
físico e psicólogo. Para a questão da rotina de acompanhamento das pessoas identificadas
obesas, teve-se como resposta: pacientes colocados em planilha e acompanhados em
consultas individuais e grupo de alimentação saudável, verificação de medidas e metas e
encaminhamento para nutricionistas e educador físico do NASF. Das ações de prevenção
do sobrepeso/obesidade disponíveis nas unidades, obteve-se como resposta: orientações
em consultas individuais e grupos com a nutrição e educação física. Em relação às ações
de vigilância alimentar e nutricional voltadas para as pessoas em sobrepeso poucas
foram as resposta condizentes com o que preconiza a Vigilância Alimentar e Nutricional,
que seria: aferição de peso, cálculo do IMC, investigação dos aspectos que influenciam no
peso atual do paciente, e registro dos dados no SISVAN. A maioria das respostas focou nos
encaminhamentos para a nutrição e educação física. Sobre os equipamentos necessários para
atendimento e acolhimento adequado das pessoas com sobrepeso e obesidade, a maioria
dos equipamentos necessários citados foram: balança, fita métrica e esfigmomanômetro para
obesos. Das ofertas de tratamento para as pessoas em sobrepeso e/ou obesas disponíveis
na Atenção Primária as respostas foram: encaminhamentos para Nutrição e Educação
física, e em alguns casos de obesidade, a opção de tratamento é farmacológica. E por fim,
na pergunta em que se questionava a existência de uma coordenação de cuidados aos
indivíduos adultos obesos quando se esgotam as possibilidades terapêuticas e necessitam
de outros pontos de atenção, muitas respostas foram não, porém alguns enfermeiros
responderam que encaminham estes pacientes para outros níveis de complexidade da rede,
como por exemplo: especialistas, endocrinologistas ou cirurgia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfermeiro possui um papel essencial na Atenção Primária à Saúde, atuando na prevenção
e promoção da saúde de indivíduos obesos e/ou com sobrepeso. A atuação interdisciplinar
se faz muito presente quando se trata deste grupo em específico, tornando a atuação da
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enfermagem em conjunto com profissionais da nutrição e educação física mais frequente.
Porém muitas iniciativas para atuar com pessoas obesas/sobrepeso podem partir da
atuação do enfermeiro, exercendo assim, o papel de prevenir doenças e promover saúde,
tornando a Atenção Primária, preferencialmente, a porta de entrada destes indivíduos na
Rede de Atenção à Saúde e com resolubilidade.As consultas individuais realizadas pelo
enfermeiro tornam-se também de extrema importância, pois este momento permite o
aconselhamento de hábitos de vida saudáveis, como uma forma de prevenir o sobrepeso e
a obesidade, evitando assim, que estes indivíduos necessitem futuramente de tratamentos
em outros níveis de complexidade dentro da rede, como por exemplo, a cirurgia bariátrica
ou desenvolvam doenças crônicas, como a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, que
estão muitas vezes atreladas ao sobrepeso e obesidade.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Cuidado De Enfermagem, Obesidade

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICANA ATENÇÃO BÁSICA SOB A
ÓTICA DE GESTORES
Aline Megumi Arakawa Belaunde (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Paloma
Ariana Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1882

INTRODUÇÃO
Os princípios fundantes do sistema de saúde vigente são alicerces para a elaboração de
estratégias e procedimentos voltados à promoção da saúde. Esses princípios são articulados,
dentre outros níveis de atenção, no âmbito da atenção básica a fim de desenvolver ações
com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social. O
fonoaudiólogo é um dos profissionais capacitados para a atuação na atenção básica junto
à Estratégia de Atenção à Saúde da Família, e vem ao longo dos tempos construindo uma
prática voltada para o coletivo e para as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças,
intervenção precoce, bem como tratamento e reabilitação dos agravos da comunicação
humana. Assim sendo, o fonoaudiólogo dentro da atenção básica desempenha suas funções
de maneira ampla contemplando o atendimento individual e a participação em atividades
coletivas, além da articulação à rede de atenção à saúde e aproximação com os diversos
equipamentos sociais que atendem a comunidade.
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OBJETIVOS
Compreender a percepção de gestores/ coordenadores da atenção básica – centros de
saúde - sobre as ações de promoção da saúde com a contribuição do fonoaudiólogo na
atenção básica.
MÉTODO
O presente estudo transversal, qualitativo, foi desenvolvido na atenção primária à saúde de
uma cidade do sul do país. No momento da coleta de dados, o município era dividido em
cinco distritos sanitários, sendo eles o norte, sul, centro, leste e continente. Foi selecionado um
centro de saúde de cada distrito sanitário que possuísse o maior número de equipes de saúde
da família cadastradas. Os gestores/coordenadores desses centros de saúde foram contatados
para participar da presente pesquisa, obtendo-se o aceite de todos. Os participantes
preencheram um questionário semiestruturado contendo duas partes sendo a primeira
referente ao perfil profissional e a segunda, sobre as atividades desenvolvidas nos centros de
saúde. Para as respostas das questões discursivas, optou-se em seguir o modelo temático da
Análise de Conteúdo, sendo seguidos os processos de pré-análise, exploração do material e
tratamento dos resultados obtidos e interpretação do material transcrito. O projeto seguiu os
preceitos éticos vigentes e encontra-se aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da instituição de origem por meio do protocolo 57795116.1.0000.0121.
RESULTADOS
A pesquisa foi desenvolvida com a participação de cinco profissionais contemplando
distintas especialidades sendo elas a enfermagem, farmácia e odontologia. Dentre os
participantes, dois eram do sexo masculino e três do sexo feminino, com idade variando
entre 34 e 45 anos (x=37,5 anos, dp=5,20). O tempo de atuação como coordenador do Centro
de Saúde variou entre 30 dias e quatro anos (x=32,6 meses, dp=25,71), e o tempo de atuação
no Sistema Único de Saúde de cinco a 16 anos (9,4 anos, dp=4,34). Dentre as atividades
pontuadas pela coordenação dos CS pode-se encontrar a prevalência de atividades grupais
com ênfase naquelas voltadas às atividades físicas (80%), seguida de grupos de tabagismo
e de saúde bucal nas escolas (60%), grupos de artesanato (fuxico, crochê, pintura),
controle e prevenção de diabetes, gestantes e Práticas Integrativas e Complementares
(PICS), sendo a auriculoterapia a mais citada, seguida de yoga, plantas medicinais, yang
gong. Além disso, pode-se observar a participação intersetorial contemplando-se ONGs,
escolas, creches, igrejas conselhos locais de saúde e conselhos comunitários para auxiliar
no desenvolvimento das ações citadas anteriormente. Verificou-se a prevalência de relatos
quanto a ausência do profissional fonoaudiólogo nas atividades prévias e atualmente
desenvolvidas pelos centros de saúde. Constatou-se unanimidade na percepção dos
participantes frente à presença do fonoaudiólogo como integrante da equipe na atenção
básica, podendo contribuir no desenvolvimento das ações ofertadas pelos centros de saúde
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com o matriciamento, capacitações e principalmente no que confere às atividades grupais
como aquelas relacionadas à saúde materno-infantil e de saúde bucal, sendo esse último
associado à participação junto à educação via Programa Saúde na Escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos relatos dos participantes, pode-se verificar a percepção dos gestores/
coordenadores sobre a possibilidade de participação do profissional de fonoaudiologia
nas atividades desenvolvidas na atenção básica, uma vez que este pode contribuir no
atendimento às suas demandas, fortalecendo a atuação multidisciplinar, resolubilidade,
ações intersetoriais e com a atenção básica propriamente dita. No entanto, observa-se a falta
da inserção deste profissional na composição da equipe municipal de saúde, impactando na
fragilidade do atendimento à população que poderia se beneficiar com as ações de saúde e
da comunicação humana nos diferentes ciclos de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Fonoaudiologia; Promoção da Saúde; Atenção Primária à Saúde; Prática Profissional

COMUNICABILIDADE NO CUIDADO AOS SUJEITOS ADOECIDOS
POR TUBERCULOSE
Janaina Aparecida de Medeiros Leung (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fatima
Teresinha Scarparo Cunha (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Branca
Falabella Fabrício (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Afranio Lineu Kritski
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2210

INTRODUÇÃO
Existem questões pendentes na política de saúde em tuberculose (TB) no Brasil e as estruturas
estão ajustadas para o controle da doença nas ações do Programa Nacional de Controle da
Tuberculose (Ministério da Saúde). Entre estas está o cuidado ao sujeito que adoece por TB e
às pessoas que convivem, e revela o quão distante está o cuidado ao interagir com os sentidos
trazidos pelos sujeitos quanto ao signo tuberculose. No cuidado diário ao sujeito/paciente em
tratamento de tuberculose e seus contactantes (pessoas do convívio social e/ou familiares),
emergem questões como isolamento do convívio social, transmissão da doença, preconceitos
e a naturalização do signo pela presença da doença no cotidiano e na comunidade do sujeito,
sendo mais uma situação a ser enfrentada diante dos direitos sociais cerceados e pela marca da
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pobreza vinculada à TB. A mídia e a circulação textual sobre a tuberculose pode transporta de
um movimento mínimo para o macro todos os estereótipos sobre a doença e contribuir com
pânico, medo, distanciamento social entre os sujeitos adoecidos e a sociedade, classificandoos como incapacitados de tomar decisões sobre sua vida e saúde. Este trouxe a análise da
matéria de um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro que abordou a tuberculose
caracterizando um sujeito adoecido por TB como dependente dos profissionais de saúde,
submetido, assujeitado à assistência e não como um sujeito que tem certa autonomia e
resistência. O texto jornalístico entextualizou os discursos de especialistas, para sustentar as
ideologias da mensagem sobre a doença, com escolha da linguagem negativa e a utilização
de múltiplos elementos convocando a atenção dos receptores da mensagem produzirem
sentidos que todo o sujeito com tuberculose vive num “casebre”, “numa maloca escura, com
menos de um metro de altura, feita de restos de tudo”, o deprecia, marginaliza, distancia
da sociedade como sendo um perigo uma vez que “tosse e expeli muco”, fazendo o leitor
esquecer que ele está temporariamente adoecido por TB e promove à circulação do discurso
aterrorizante já desde chamada da matéria “Tuberculose, o mal que avança”. Concomitante à
matéria, têm-se o recorte de entrevistas realizadas com sujeitos que tiveram contato com a
tuberculose: um corrobora com o discurso da mídia, trazendo projeções sociais demarcadas
sobre sujeito adoecido e o outro traz a vida do sujeito para além da doença, sua vida com seus
familiares e comunidade, suas escolhas e capacidade de tomada de decisões junto à equipe
de saúde, com o planejamento do tratamento independente do instituído.
OBJETIVOS
Analisar a matéria sobre Tuberculose do jornal O Globo, coluna Rio, página 12, no domingo
dia 15/10/2017, quanto a transmissão e circulação da mensagem para o público; Analisar os
discursos dos sujeitos que vivenciaram a tuberculose no seu cotidiano, os sentidos produzidos
a partir do seu próprio adoecimento ou pelo contato com familiar e/ou do convívio social.
MÉTODO
Análise textual do artigo do Jornal O Globo, e análise do discurso a partir das narrativas extraídas
de duas entrevistadas, contactantes de pacientes com tuberculose pulmonar, acompanhadas no
ambulatório de tisiologia de um Hospital Universitário Federal do Rio de Janeiro. No processo de
análise identificou-se a rede de significantes sobre o signo tuberculose, as dimensões, direções e
relações sócio-históricas, e o processo interacional do sujeito, signo e texto
RESULTADOS
A matéria falha por não a falta de investimentos em saúde no país, apenas traça um panorama
do problema da tuberculose no país, nas comunidades e descaracteriza a vida do sujeito.
Aproximamos-nos do cotidiano das pessoas vivendo na Maré, uma das comunidades da
cidade do Rio de Janeiro, e ao realizarmos uma das entrevistas nos revelou uma realidade
diferente do sujeito destacado no início do texto jornalístico, são sujeitos com livre escolha
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para o seu cuidado, apesar da limitação do acesso aos direitos sociais, e com ação de irvir restrita às regras do seu território e subjugada à violência cotidiana. Convivem com
conflitos constantes, pela guerra do tráfico entre facções rivais ou marcado pela violência
destes grupos com o Estado ou a própria sua ausência. Além de perderem sua liberdade,
não dispõe de oportunidades para garantir e expandir suas capacidades e potencialidades,
pois têm a destruição das infraestruturas básicas - físico-sociais - como segurança, saúde
e educação, isto deveria ter sido o ponto inicial de discussão da matéria. Outro aspecto, o
relato dos sujeitos adoecidos por TB, no cuidado diário destacam múltiplos preconceitos
em seus pares e nas comunidades, considerando-os fora daquele território, optam por
não receberem visitas dos agentes de saúde devido aos comentários na comunidade e
movimentos de segregação e temem por sua integridade física e emocional, assumindo
como melhor forma de preservação a não realização do tratamento. Portanto, a ideologia
da comunicação sobre a doença, apresentada no artigo do jornal, traz de maneira alarmante
a doença, nega as vidas dos sujeitos e as responsabilidades do Estado, contribuindo para
disseminar (assim como o bacilo da doença) e determinar o distanciamento entre os sujeitos
adoecidos e a sociedade, instaurando o medo e sustenta a necessidade de controle, prisão e
retirada o sujeito do convívio social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linguagem da biomedicina na tuberculose é marcada pela epidemiologia, existem
outros sentidos que foram atribuídos ao signo. Nos três segmentos analisados, houve um
ponto de convergência, entrelaçamento entre a comunicabilidade textual e as narrativas
dos discursos, aponta para a falta de investimentos em políticas sociais e de saúde,
transformando o sujeito invisível e incapacitado para tomada de decisões no seu processo
de cuidado, e que a tuberculose é exclusiva nas comunidades do Rio de Janeiro, a sociedade
estaria “blindada”. Estudo contribui para discussão sobre a tuberculose em outra área da
produção do conhecimento, compartilhando as discursividades e os sentidos produzidos
pelos sujeitos quanto a este signo. As mensagens aterrorizantes e discriminatórias sobre a
doença, distribuídas por meios de comunicações, gera mais distanciamento entre sujeito
e sociedade, reduzindo-os a um problema de saúde pública, apagando-os do processo de
cuidado na sua vida, e que devam ser isolados, presos, controlados, vigiados do diagnóstico
à cura, instaura o discurso de pânico, controle e apaga a vida.
PALAVRAS-CHAVE
Tuberculose Pulmonar; Tuberculose Latente; Linguagem; Comunicação; Produção de
Saúde;Assistência Centrada no Paciente.
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ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA EM UM HOSPITAL GERAL: PORTAS
QUE ABREM OU FECHAM?
Tatiana Marques Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria
Angélica de Almeida Peres (Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2301

INTRODUÇÃO
Após doze anos de tramitação no Congresso Nacional, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216,
Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. À disposição da lei federal, os direitos das pessoas com
transtornos psiquiátricos, implantação de serviços substitutivos em todo o país e a proposta
de reverter as internações compulsórias. Em 2011, ao completar dez anos da lei, foi instituída
a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da Portaria nº. 3.088, de 23 de dezembro de
2011, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de atenção psicossocial à população,
garantindo a articulação e integração dos pontos de atenção à saúde na comunidade. Na RAPS
discute-se ainda a finalidade dos serviços prestados, identificando que tem direito a enfermaria
especializada no Hospital Geral qualquer indivíduo com sofrimento ou transtorno mental ou
em necessidades decorrentes do álcool, crack e outras drogas, como em casos de abstinências
e intoxicações severas. Diante das internações necessárias, as mesmas devem ser de curta
duração em situações que evidenciem comorbidades clínicas e/ou psíquicas. Para fundamentar
a RAPS, no ano seguinte é sancionada a Portaria nº 148/12, que estabelece as diretrizes do
Serviço Hospitalar de Referência para as pessoas com sofrimento mental e/ou com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, assim como sua estrutura física, atuação da equipe
técnica multiprofissional, implantação e incentivos financeiros. O movimento de integração das
enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais constitui um importante serviço substitutivo ao
hospital psiquiátrico. Com a integração de outras clínicas, o hospital geral possibilita ao usuário
um cuidado que perpassa às questões psiquiátricas. Cabe ressaltar, que o hospital geral se torna
uma parte essencial na articulação de diversos outros pontos da rede de atenção psicossocial.
Porém, a fundamentação desse serviço se dá de maneira complexa e difícil, que demanda diversas
manifestações sociopolíticas, por meios de debates ideológicos e científicos. Estudos apontam
para as dificuldades apresentadas na inserção da enfermaria psiquiátrica em hospital geral,
como por exemplo, a estrutura física insatisfatória, a capacitação insuficiente dos profissionais
de saúde, o modelo de assistência biomédica, o estigma e preconceito que envolvem os usuários
da saúde mental. O objeto de estudo desta pesquisa abordará a assistência pelos profissionais
que atuam na enfermaria psiquiátrica em um hospital geral.
OBJETIVOS
Descrever o funcionamento da assistência de uma enfermaria psiquiátrica de um hospital
geral.
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MÉTODO
Estudo do tipo qualitativo com enfoque etnográfico, realizado em uma enfermaria psiquiátrica
de um hospital geral, situado na cidade do Rio de Janeiro. Para a compreensão do campo,
participantes e seus significados foi necessário utilizar como procedimentos metodológicos
a observação participante, a entrevista semiestruturada e a análise documental. A
análise documental se deteve aos dados de prontuários e livros de ocorrência de registro
da enfermagem, a partir de um roteiro produzido; a entrevista a partir de um roteiro
semiestruturado com a equipe multiprofissional, onde utilizou-se como critério a permanência
de, ao menos, três meses no setor como tempo hábil de adaptação. A observação do campo
ocorreu durante todo o período de coleta de dados, com uso de diário de campo para as
anotações e um guia com os principais pontos a serem observados. A coleta de dados foi
realizada durante os meses de fevereiro a abril de 2018. Para a análise do material coletado
realizou-se a análise temática de conteúdo nos dados provenientes da observação de campo
e análise documental e, o uso do software Alceste, análise de conteúdo do tipo lexical, para o
tratamento das entrevistas transcritas. Em cumprimento da Resolução nº 466/12, do Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o presente estudo foi submetido e aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa das instituições proponente e coparticipante.
RESULTADOS
Embora a enfermaria seja instituída como psiquiátrica, ocorrem internações das
especialidades de neurologia e clínica médica. O espaço físico consiste, além de oito quartos
individuais e duas enfermarias com leitos duplos, um refeitório para oficinas terapêuticas,
posto de enfermagem, sala de eletroconvulsoterapia. Observa-se a atuação da equipe
multiprofissional na assistência aos usuários, no cuidado beira-leito e nas discussões de
casos, round multiprofissional semanal. Excetua-se na reunião a equipe de enfermagem, com
número de profissionais reduzidos e demandas de cuidados recorrentes. As reinternações
psiquiátricas variam de acordo com o diagnóstico do usuário, sendo as mais frequentes
referentes as esquizofrenias e transtornos depressivos. Nota-se ainda o esvaziamento das
áreas comuns da enfermaria, devido, em partes, a falta de incentivo dos profissionais à
ocupação dos espaços comuns e interação dos usuários entre si.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das breves análises realizadas, este estudo possibilita a discussão sobre os obstáculos
que interferem a assistência integral do usuário, sejam estruturais, relacionais ou técnicos.
A assistência de uma equipe multiprofissional mostra-se essencial para a possibilidade de
desinstitucionalização. Assim como, possibilita o debate sobre o fenômeno revolving door
(porta giratória), demostrando que as reinternações psiquiátricas são pontos importantes
que envolvem o hospital geral. Os exercícios depreendidos para a reabilitação psicossocial
dos usuários tornam-se, no hospital geral, fundamentais para a desestigmatização e
socialização dos mesmos à comunidade.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem em Saúde Mental; Unidade Hospitalar de Psiquiatria; Serviços de Saúde Mental;
Hospital Geral.

HOSPITAL PROMOTOR DA SAÚDE: VÍNCULO E
MULTIDISCIPLINARIDADE COMO ELEMENTOS POTENCIAIS
Rosilda Veríssimo Silva (Faculdades Ielusc, Joinville, SC, Brasil)

ID: 2196

INTRODUÇÃO
A reorganização dos serviços hospitalares tem sido instada desde a década de 1990, e no
Brasil, algumas experiências focaram a gestão dessas instituições. A Carta de Ottawa tem
sido balizadora para a promoção da saúde nos hospitais e entre as justificativas estão o
envelhecimento populacional, a sustentabilidade e a proteção dos trabalhadores 1,2,3. Para
compreender a visão dos profissionais de saúde sobre essa possibilidade a fenomenologia foi
o arcabouço metodológico escolhido4. O homem se encontra no mundo como um modo de
desvelamento do ser; enquanto um ente que se diferencia de objetos, é um intramundano,
é Ser-no-mundo5 que, como expõe Heidegger, vive em situação dinâmica de tal forma que,
ao se desvelar um modo de ser os demais ficam velados. São modos básicos do ser: Ser-em-si
(Dasein), Ser-junto-com e Ser-com. Ao falar de sua vivencia esse Ser expõe sua compreensão
do mundo 4,5.
OBJETIVOS
Identificar como os profissionais compreendem a promoção da saúde nas organizações
hospitalares com as quais têm vínculos empregatícios
MÉTODO
Pesquisa qualitativa fenomenológica realizada de março a dezembro de 2015. Utilizouse a análise documental em registros de dois hospitais de Santa Catarina no período de
2009 a 2014; aplicação de questionário e duas entrevistas áudio gravadas, em diferentes
momentos, com cada participante. Os questionários foram instrumentos para a seleção dos
profissionais e foram entregues nas instituições e em consultórios, sendo recolhidos dois dias
depois. Na sequencia foram numerados, conforme categoria profissional e disponibilidade
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para participar das entrevistas. Estas aconteceram em locais de escolha dos sujeitos. Por
instituição participaram dois profissionais de enfermagem, um fisioterapeuta e um médico.
Estes tiveram presença no maior número de ações de educação continuada no período em
pauta, tinham disponibilidade, concordaram em fornecer suas informações para a pesquisa
e trabalhavam na assistência direta ao paciente internado; um diretor institucional e um
gestor de serviço de ensino, indicados pelas instituições, totalizando 12 participantes.
A análise se deu com a fenomenologia de Heidegger dialogando com a hermenêutica
de Gadamer e fenomenologia pedagógica de Van-Manen. Foram elaboradas as histórias
contadas e, na sequencia, tematizadas e reagrupadas àquelas que expressavam semelhança.
A pesquisa foi aprovada sob o parecer CAAE número: 39701214.6.0000.5363 e seguiu os
dispositivos da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram identificados por
pseudônimos; as instituições foram codificadas por H1 e H28
RESULTADOS
Dentre as quatro temáticas elaboradas no trabalho é apresentada nesse momento ‘A
multidisciplinaridade e o desenvolvimento de vínculos: a temporalidade de promover a
saúde’, que reúne narrativas de vínculo com o paciente como central na interpretação dos
modos de ser dos profissionais de saúde. A multidisciplinaridade ajuda no reconhecimento
dos limites de uma área específica e das contribuições que outros profissionais, em suas
práticas de cuidado, trazem para melhor cuidar do doente. Criar vínculo é manter a situação
de diálogo e a escuta, de espairecer e de levar o paciente a contar suas histórias.
Por meio dessa ferramenta os participantes se identificam com a situação de sofrimento
físico e ou emocional dele, o que leva a se posicionarem diante do mundo da vida como
alguém que se solidariza com as pessoas no hospital que, embora estejam internadas em
leitos próximos, precisam que os profissionais desempenhem também atividades para
além das técnicas instrumentais. Em algumas situações o que é expresso pelo profissional
o distancia da situação dolorosa mostrando o seu modo de Ser-com; porem o Ser-em-si,
muitas vezes, é despertado nesse momento de angustia. Também se manifestam de modo
impessoal, quando se generalizam as ações sob o discurso de regra institucionalizada.
A criação de vínculos aqui se relaciona com aproximar-se mais do vivido pelo outro com vistas
a reduzir o estresse da hospitalização; aspecto esse importante, especialmente em períodos
prolongados de internação. Desempenhando a função assistencial, o vínculo permite que
se organize o trabalho e, concordando com Cecílio9, pode ajudar na compreensão do outro
que está sendo cuidado. Algumas vezes o modo como o profissional se comunica reverbera
o seu próprio modo de ser que é confrontado com as múltiplas experiências dos pacientes
e revela certo sofrimento por acreditar que deve sempre atender com neutralidade os
sujeitos. O vínculo tem sido apontado como componente que fortalece a aproximação dos

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1157

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

profissionais e dos usuários do sistema de saúde. Além do mais é elemento da dimensão
profissional do cuidado, que acontece no encontro de profissionais e pacientes no hospital.
Nesses espaços é indicada a formação de equipes multiprofissionais para desenvolver o
vínculo com os pacientes e família, entre outras atividades10,11.
A promoção da saúde para o paciente se dá com o acesso a conhecimentos de outros
saberes e o profissional mostra o Ser-em-si que se revela ao dizer que não saberia lidar
com determinada situação de cuidado em sua profissão isoladamente. Embora também no
hospital o vínculo possibilita a promoção da saúde com demais profissionais os profissionais
expressaram um coletivo que mostra ainda ser a promoção da saúde elemento de préocupação com o paciente. Na perspectiva do hospital promotor da saúde estão envolvidos
os próprios trabalhadores da instituição que precisam receber atenção. Nessa pesquisa,
promover saúde com os profissionais, a vida e morte, vínculo, seus limites e compaixão
poderiam ser abordados com estratégias que os conduzissem a expor suas experiências
com o objetivo de estimular mudanças no ambiente de trabalho e da saúde desses sujeitos.
Outro desdobramento envolve o suporte necessário para mantê-los saudáveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões do hospital promotor da saúde são anteriores aos debates na Europa e seguem
as estratégias da OMS12. O hospital tem diferentes frentes para promover a saúde de seus
trabalhadores, comunidade, pacientes e familiares ofertando programas como grupos de
caminhada, suporte psicológico e alimentar com profissionais que orientem e acompanhem
o consumo de dietas saudáveis 13,14.
PALAVRAS-CHAVE
Hospitais, profissionais de saúde, promoção da saúde
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO LOCAL
EM SAÚDE (PPLS) PARA O DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE
SAÚDE E AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EM UMA COMUNIDADE
Tarcísio César Assunção Tanajura (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Carlos Henrique
Araújo Ribeiro (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Catarina Mendes Dória (Faculdades
Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Gustavo Campanha Barros (Faculdades Santo Agostinho,
Vitória da Conquista, BA, Brasil), Lara Morais Batista (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA,
Brasil), Pablo Soares Pinheiro Porto (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Raquel
Carvalho Barros (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil), Luciano Evangelista dos Santos
Filho (Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista, BA, Brasil)

ID: 2975

INTRODUÇÃO
O planejamento é uma ferramenta de extrema importância em ações de saúde coletiva. Por meio
dessa programação, proporcionou-se a identificação do problema das dores osteomusculares
e seu diagnostico em uma comunidade. Os estudantes puderam extrair benefícios como, por
exemplo, a aproximação com os participantes e a familiaridade com ações de intervenção,
onde pode-se observar resultados satisfatórios pelos indicadores estabelecidos no projeto.
OBJETIVOS
Neste contexto, este trabalho teve por objetivo principal desenvolver o Planejamento e
Programação Local em Saúde (PPLS) para a prevenção e redução das dores osteomusculares
e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro Nova Cidade, no município
de Vitória da Conquista, Bahia, no segundo semestre do ano de dois mil e dezessete. Como
objetivos específicos, destacam-se:
 Explicar o sistema locomotor;
 Contribuir para a melhoria da capacidade funcional;
 Estimular a adoção de hábitos saudáveis de vida;
 Promover ações preventivas para LER e DORT.
MÉTODO
Inicialmente foi realizada uma enquete com os moradores do bairro com o objetivo de
se identificar os principais problemas de saúde. Após, realizou-se um PPLS simulado e a
comunidade foi convidada a participar de uma oficina na Unidade de Saúde da Família (USF)
do bairro, na qual a hipertensão arterial, as dores osteomusculares e a bronquite foram os
problemas mais citados, sendo priorizadas as dores osteomusculares a partir dos critérios
de priorização pré-estabelecidos. A partir disso, as ações de intervenção foram devidamente
planejadas para futura operacionalização.
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RESULTADOS
Com a aplicação do PPLS, foi possível se aproximar mais da equipe de saúde e da
comunidade, dimensionar as ações e atividades necessárias para fortalecer a promoção da
saúde da comunidade adscrita e organizar antecipadamente as estratégias de intervenção
para garantir o cumprimento do PPLS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O entendimento e aplicação do PPLS permitiram não definir com antecedência as
estratégias de intervenção com uma visão transdisciplinar e de corresponsabilidade. Além
disso, contribuíram para a formação acadêmica e pessoal dos estudantes de Medicina que
anseiam pela prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Planejamento. Ações comunitárias. Intervenção.

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADORES PARA O
CUIDADO DE GUERRA: O PLANEJAMENTO DO CUIDADO NA II
GUERRA MUNDIAL
Pedro Ruiz Barbosa Nassar (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Fernanda Cortines Carvalho
(Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Márcio Tadeu Ribeiro Francisco
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Alexandre Barbosa Oliveira (Universidade
Federal do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Deise Ferreira Souza (Universidade Federal Fluminense ,
NIterói, RJ, Brasil), Zenith Rosa Silvino (Universidade Federal Fluminense , NIterói, RJ, Brasil), Barbara Pompeu
Christovam (Universidade Federal Fluminense , NIterói, RJ, Brasil), Fernando Rocha Porto (Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2697

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação
Doutorado em Enfermagem e Biociências, teve como objeto a utilização de instrumentos
administrativos, por meio de livros e manuais orientadores para os cuidados de guerra. Teve
por tese que a utilização dos manuais e livros norteadores para a prestação dos cuidados
aos feridos em combate e a orientação para a organização dos espaços e condutas a serem
tomadas pelas enfermeiras buscaram a solidariedade e humanidade em tempos de guerra.
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OBJETIVOS
Traçados foram: descrever as estratégias de cuidado retratadas no livro e manuais utilizados
na II Guerra Mundial, como fator norteador da prática; descrever, analiticamente, as
orientações e instrumentos para a organização dos espaços de cuidado direto e indireto,
em situação de guerra; discutir o gerenciamento do cuidado em cenário de guerra, como
proposta de disseminação de ensino e prática do cuidado no campo de guerra
MÉTODO
As secções foram estruturadas de acordo com a proposta da operação historiográfica,
estratégia metodológica adotada, em conjunto com jogo de escala, os documentos
utilizados foram os instrumentos administrativos, contidos no livro inglês Nursing in time
of war de 1943, o manual brasileiro Manual de Higiene de Campanha de 1944 e o manual
técnico norte-americano traduzido para o português, intitulado Manual de Tratamento
dos Acidentes Ocasionados por Acidentes Químicos, datado de 1944, o recorte temporal
utilizado foi 1939-1945, período do início e fim da II Guerra Mundial.
Foi explorado o entendimento de manuais e instrumentos didáticos no século XX e
seu caráter normativo e prescritivo para o fazer, embasando a tomada de decisão para a
prestação do cuidado e organização dos serviços. O entendimento da utilização de manuais
para o contexto do cuidado permeia necessidades atuais. Ao regressar nos idos do passado,
percebemos a dominação da classe médica na construção de instrumentos que “ditavam”
práticas e saberes para a enfermagem, hoje visualizada em algumas áreas do ensino. Do
ontem para o hoje, o movimento da produção própria da categoria caminha no cenário
nacional, porém, a consolidação de alguns teóricos e pesquisadores se faz presente em
algumas áreas
RESULTADOS
A organização do ambiente do cuidado, foi embasada pela Teoria de Florence Nightingale,
perpassou pelo ambiente interno do cuidado, iluminação e ventilação como diretrizes
para um ambiente propício à recuperação e na precaução de contaminação cruzada, as
estruturas e o hospital de campanha foram abordados a nível organizacional. O cuidado foi
articulado aos estudos de Figueiredo e Alcantara, o corpo entendido como parte integrante
no teatro de operações com seus atributos físicos e psicológicos, além dos cuidados as
vítimas de bombardeio, queimados, feridos por trauma, acometidos por armas químicas
e os cuidados envolvendo hemotransfusão e administração de medicamentos. Neste
laboratório de sentimentos experimentados o corpo, entendido como agente passivo de
receber a influência do ambiente, dos eventos e da cultura ao qual se encontra inserido, foi
protagonista de experiências diversas. Técnicas de cuidado, materiais e substâncias tiveram
função ímpar na diminuição dos agravos, além dos processos de planejar e executar, dentro
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do processo organizacional da gerência do cuidado de guerra. Os aspectos culturais no
processo do cuidado foram expressivos enquanto agentes ativos. A peculiaridade cultural
vivida durante a II GM perpassou por idiomas, práticas, costumes e peculiaridades de local
diferenciados.
Ao analisar os manuais, percebemos que a linguagem, a descrição dos materiais e o idioma
são de suma importância para a comunicação no processo do cuidado. A organização
do planejamento dos cuidados se deram à luz dos conceitos de Christovam, interligando
processo de trabalho, gerência de materiais e instrumentos administrativos e de ensino como
fatores norteadores para o cuidado de guerra. O gerenciamento do cuidado, como estratégia
de formação norteadora, permitiu que ao forjar aqueles que atuaram nas trincheiras do
cuidado da II GM, o perfil desejado fosse inculcado. Estes atores tiveram autonomia no
processo de liderança, pois o cotidiano adverso demandou improvisos e adaptações. O livro
e os manuais norteadores da prática, instrumentos que possibilitaram diretrizes próximas
das descrita possibilitaram o processo de tomada de decisão. A estratégia de guerra, sob a
ótica de Clausewitz, possibilitou costurar a trama sobre os cuidados de guerra e estratégias
utilizadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com efeito, consideramos que o estudo aponta para caminhos a serem conduzidos acerca
do perfil envolvendo desastres e o caos urbano ocasionado pela violência o que tornou o
estudo atual e aplicável no contexto do século XXI. Em virtude das mudanças expostas no
cenário mundial e nacional no que tange o cuidado do enfermeiro em cenário de guerra,
este requer um preparo pautado no entendimento do ambiente, o entendimento do corpo e
do cuidado e o gerenciamento dessa complexa teia. A peculiaridade do cenário de guerras e
desastres envolvem morte, destruição, perdas físicas, e desequilíbrios emocionais, conferem
a peculiaridade do processo do ensino e aprendizagem. A pesquisa propôs que a inserção de
disciplinas envolvendo cuidado de emergência/desastres se faz necessário para o processo
de formação de profissionais para este cenário e o uso de instrumentos norteadores para a
prática do fazer em detrimento do saber e da análise crítica do profissional. Neste sentido a
tese propõe o modelo de gerência do cuidado para a aplicabilidade no cenário atual e em
pesquisas futuras.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem operativa, História do Cuidado, II Guerra mundial, Desastres, Gerência do
cuidado de guerra.
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MELHORIA DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE AOS
USUÁRIOS A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA DO
ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Tamiris Scoz Amorim (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1466

INTRODUÇÃO
Os desafios contemporâneos para a qualidade da atenção obstétrica e neonatal convergem
para a necessidade de fortalecer as boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento1, assim
como à gestação, puerpério e ao período neonatal e que estão voltadas ao novo modelo
de atenção obstétrica e neonatal. Para tanto, espera-se que os cuidados de Enfermagem e
de saúde sejam guiados pela filosofia da Humanização, pelo princípio da Integralidade do
cuidado e pela oferta de práticas baseadas em evidências científicas. Considerando que a
atenção primária é encarregada de coordenar o cuidado dentro da Rede de Atenção à Saúde,
é de sua responsabilidade ofertar um conjunto de ações que respondam às necessidades de
saúde da população2.
Da mesma maneira, os (as) enfermeiros (as) que estão inseridos neste contexto precisam
ter aportes técnicos e científicos para lidarem com a extensa complexidade de interações
nesse ambiente. Este estudo é um recorte da Dissertação de Mestrado que teve como
objetivo compreender o significado da gestão do cuidado de Enfermagem para a qualidade
da atenção obstétrica e neonatal na visão de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde de
Florianópolis/SC/Brasil.
OBJETIVOS
Compreender a melhoria do acesso e da resolutividade aos usuários a partir da ampliação
da prática clínica do enfermeiro na atenção primária à saúde de Florianópolis/SC/Brasil.
MÉTODO
Estudo qualitativo baseado no referencial teórico filosófico do Pensamento Complexo de
Edgar Morin e no referencial teórico-metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados na
versão de Corbin e Strauss3. O estudo foi realizado na Secretaria municipal de Saúde de
Florianópolis/SC/Brasil, em cinco centros de saúde. A seleção dos participantes foi intencional,
por amostragem teórica. Foram realizadas entrevistas em profundidade, gravadas em áudio
e após, transcritas na íntegra, com 11 enfermeiras entre setembro de 2016 a setembro de
2017. Também foram realizadas observações participantes. O processo de coleta, análise e
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construção da teoria ocorreu em sequências alternadas. Os dados foram constantentemente
comparados e analisados por meio da codificação aberta, axial e integração, com apoio do
software NVIVO10®. O modelo paradigmático foi utilizado.
RESULTADOS
Da análise, emergiu o fenômeno da pesquisa: Provocando mudanças na atuação do
enfermeiro da atenção primária e a três categorias: Compreendendo os significados
da gestão do cuidado de Enfermagem na atenção primária; Lidando com o movimento
antagonista e regulador que influencia a qualidade; Melhorando a qualidade para
promover a resolutividade da atenção primária. Após uma mobilização conjunta
por parte dos enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde do município, uma das
principais melhorias obtidas foi a ampliação do acesso e resolutividade clínica por
parte dos (as) enfermeiros (as) a partir da implantação de Protocolos de Enfermagem
e do Guia de Práticas Clínicas (PACK).
É importante destacar que a mudança na atuação do enfermeiro acabou fortalecendo
a equipe como um todo, além dos usuários. É fundamental trabalhar sob a lógica de
respeito da competência clínica de cada profissional da equipe.
Todavia, alguns profissionais de saúde tem estranhado e se posicionado contrários à
ampliação da prática clínica do enfermeiro na atenção primária. Já outros compreendem
a proposta de cuidados em rede, e manifestam apoio à Enfermagem. Para lidarem
com essas oposições, as enfermeiras optaram por pactuar ações/interações entre a
equipe de Estratégia Saúde da Família, tais como: a solidariedade, a interconsulta
entre médico e enfermeira, as reuniões de equipe para o planejamento da assistência
e o conhecimento da Rede de serviços para encaminhar as usuárias e a implantação
do Processo de Enfermagem na Atenção Primária.
Nesta direção, nota-se que as enfermeiras gestoras do município tiveram a preocupação
de planejar treinamentos para os enfermeiros durante toda a etapa de implantação do
Protocolo de Enfermagem da saúde da mulher. Fato que teve início com o processo
de implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na atenção primária,
comportando-se neste estudo, com um agente fomentador para a qualidade da
atenção obstétrica e neonatal.
Embora as enfermeiras tenham uma boa relação com a equipe e o trabalho nos
Centros de Saúde seja baseado em apoio mútuo e em discussões conjuntas, a falta
de uma equipe completa e em número suficiente, associado ao aumento da demanda
de trabalho, são algumas das contradições encontradas no desenvolvimento de uma
atenção obstétrica e neonatal de qualidade.

VOLTAR AO ÍNDICE

1164 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo oferece aos gestores e enfermeiros (as) subsídios para se pensar na qualidade
da atenção a partir do vivido e experienciado por enfermeiras da atenção primária, a fim
de alinhar propostas mais equânimes no Sistema Único de Saúde. Para tal, apresenta os
significados de uma mobilização da categoria em favor de mudanças na atuação do
enfermeiro na atenção primária, incorporando instrumentos de gestão do cuidado de
enfermagem.
Entre eles, destacam-se os Protocolos de Enfermagem na Saúde da Mulher e o PACK. Ambos
resultaram no empoderamento profissional e na ampliação do acesso das (os) usuárias(os) ao
Sistema Único de Saúde. Embora venham movimentos contrários a estas ações/interações,
cabe aos enfermeiros e também à gestão municipal compreenderem a proposta de trabalho
em rede de atenção, focando na resolutividade da Atenção Primária e no fortalecimento
das Equipes de Estratégia de Saúde da Família e da Rede Cegonha, bem como da Rede
de Atenção à Saúde como um todo. Sugere-se que sejam realizados outros estudos sobre
a gestão do cuidado de enfermagem para a qualidade da atenção obstétrica e neonatal,
com vistas a obter informações sobre as condições, ações/interações e consequências, dos
movimentos oriundos dos fazeres e saberes da enfermagem na consolidação das políticas
públicas de atenção à saúde de mulheres e crianças.
REFERÊNCIAS
1.Sousa AMM, Souza KV, Rezende EM, Martins EF, Campos D, Lansky S. Práticas na assistência
ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricas, em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Escola Anna Nery. 2016 jun;20(2):324-31.
2.Starfield B. Atenção primária a saúde: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e
tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p.
3.Corbin J; Strauss A. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing
Grounded Theory. 4 ed. SAGE publications, Inc. 2015.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde. Acesso aos serviços de saúde. Autonomia profissional. Cuidados
de Enfermagem. Procedimentos clínicos.
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O APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA
NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL
Leandro da Rosa Borges (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Maira Buss Thofehrn (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Neyla Cristina Carvalló Viana (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS,
Brasil), Adrize Rutz Porto (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Aline Kohler Geppert (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Camilla Benigno Biana (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil),
Cryshna Leticia Kirchesch; (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Pedro Márlon Martter Moura
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2247

INTRODUÇÃO
O matriciamento tem, entre suas atribuições, a tarefa de instrumentalizar outra equipe,
por meio de seu conhecimento especializado e troca de experiências, de modo que os
profissionais se sintam preparados para atender os casos específicos, como de saúde mental,
na unidade de Saúde da Família. Nessa ótica, trabalha-se com o cuidado compartilhado
entre a equipe matricial e a equipe de Saúde da Família¹. Em uma pesquisa realizada em
Fortaleza, em duas unidades de Saúde da Família e dois Centros de Atenção Psicossocial,
nos quais ocorre a prática do matriciamento em saúde mental, com usuários e profissionais,
emergindo dois polos antagônicos, como os usuários referem satisfação com o atendimento,
todavia os profissionais percebem a necessidade de melhorias das ações de saúde, pois
apontam alguns entraves relacionados ao investimento em saúde, educação permanente
e organização da assistência2.
OBJETIVOS
Conhecer o apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica no Sul do Rio Grande do Sul.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa realizada em uma unidade de Saúde da Família no Sul do Brasil.
Os participantes do estudo foram de duas equipes de Saúde da Família e a equipe de
matriciamento que é composta por profissionais do Centro de Apoio Psicossocial e Núcleo
de Apoio a Saúde da Família, totalizando dez profissionais, sendo estes: um médico, um
enfermeiro, um psicólogo, um educador físico, um psiquiatra, três agentes comunitário de
saúde, um acompanhante terapêutico e um assistente social. Os dados foram coletados
de agosto a dezembro de 2016, por meio da técnica de entrevista semiestruturada e da
observação simples, com seis reuniões totalizando trinta e seis horas de diário de campo. A
análise seguiu a proposta operativa de Minayo. A pesquisa foi aprovada sob Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética, número 56422316500005316, seguindo os preceitos
ético da Resolução 466/20123.
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RESULTADOS
o apoio matricial em Saúde Mental foi entendido pelos profissionais como um trabalho em
conjunto, na discussão dos casos, na troca de conhecimento e no trabalho em rede. Com o
matriciamento em saúde mental, os participantes já identificam um movimento de integrar
a rede de saúde. O sistema de saúde conta com uma rede de serviços, desde a atenção básica
até os serviços especializados, no entanto, um dos problemas ainda está na articulação dos
serviços, em que o sistema de referência e contra referência se constitui basicamente no
preenchimento de formulários para encaminhamentos. O matriciamento em saúde mental
trouxe contribuições, tais como: a aproximação com a rede intersetorial, o conselho tutelar
e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, implementação de ações
terapêuticas conjuntas de saúde mental. Nisso, destaca-se a utilização dos instrumentos que
favoreceram o matriciamento: a elaboração do projeto terapêutico singular, a interconsulta,
acolhimento, diálogo, escuta, vínculo e a visita domiciliar. Também se verificou que os
participantes do estudo possuíam conhecimento teórico sobre o matriciamento, contudo
a execução do apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica ainda é permeada por
desafios, como concretizar na prática as ações de cuidado integral aos usuários no território.
Nesse sentido, referiram sentimento de pouca resolutividade do matriciamento e de
aumento de demanda de casos de Saúde Mental para atendimento da equipe de Estratégia
Saúde da Família. Além disso, notaram-se dificuldades de relacionamento intraequipes, bem
como o descomprometimento de alguns profissionais quanto a participação nas reuniões, o
que pode prejudicar a longitudinalidade do cuidado
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, pode-se sinalizar a falta de clareza dos objetivos do apoio matricial,
tanto para a equipe de matriciamento, como para a equipe de Saúde da Família. Sugerese que o coordenador, como líder da equipe, possa trabalhar com alguns conceitos
importantes para constituir um grupo de trabalho coeso, atentando-se para os aspectos
objetivos e subjetivos que permeiam o processo de trabalho, dentre eles a interação do
grupo, o autoconhecimento, a aceitação do outro, o comprometimento com o trabalho e o
aperfeiçoamento da competência profissional. Os limites de generalizações dos resultados
podem decorrer pelo estudo ter se sido em uma unidade de saúde, de modo que em outras
unidades os resultados poderiam ter sido diferentes. Poucos estudos foram encontrados
sobre o apoio matricial em saúde mental, sendo necessário maiores investimentos em
pesquisas sobre essa temática.
PALAVRAS-CHAVE
Matriciamento; enfermagem; saúde da família
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O CANCELAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA ÓTICA DA
EQUIPE DE SAÚDE: RELAÇÕES COM O PROCESSO DE TRABALHO
Nathália Romeu de Mazzi (Faculdade de Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil), Silvia Franco da Rocha Tonhom
(Faculdade de Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil), Valéria Marli Leonello (Universidade de São Paulo - Escola de
Enfermagem, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1727

INTRODUÇÃO
O paciente cirúrgico, ao ser hospitalizado, traz consigo expectativas, dúvidas e temores sobre
os acontecimentos que irá vivenciar, independentemente do grau de complexidade da
intervenção cirúrgica. Tais preocupações encontram-se voltadas para a realização da cirurgia
e não para uma possível suspensão do procedimento. Na ocorrência de tal fato, o paciente
pode experimentar alterações ainda maiores em sua rotina de vida, sendo necessárias diversas
e constantes readaptações, gerando frustrações e comprometendo o cuidado. As taxas de
cancelamento de cirurgias eletivas em hospitais públicos e universitários variam entre 17,6%
e 33%, sendo que mais da metade desses cancelamentos são avaliados como potencialmente
evitáveis. Em relação ao usuário, o não comparecimento e suas condições desfavoráveis
à cirurgia constituem as principais causas de cancelamento de procedimentos cirúrgicos.
Quanto às causas relativas às instituições de saúde, destacam-se falta de leitos, equipe médica
indisponível e erros de agendamento. Alguns estudos, todavia, apontam como motivo mais
evidenciado para o cancelamento de cirurgias o termo “A pedido da clínica”, o qual esconde
a real motivação do adiamento cirúrgico. Nesse contexto, é essencial compreender a relação
do processo de trabalho em saúde com a ocorrência dos cancelamentos cirúrgicos, visto que
apenas o monitoramento de indicadores hospitalares mostra-se insuficiente para a reflexão
e elaboração de intervenções para a solução do problema. O modo como profissionais de
diferentes categorias organizam e planejam as ações de saúde no perioperatório perpassam
necessariamente pela maneira como se articulam para a produção de cuidado.
OBJETIVOS
Compreender o cancelamento de cirurgias na perspectiva da equipe de saúde.
MÉTODO
Estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa, realizado em um hospital de clínicas
da região centro-oeste do estado de São Paulo. Foram realizados quatro grupos focais
com profissionais de saúde que atuam em duas unidades de internação clínico-cirúrgicas
que dirigem-se ao cuidado de média complexidade para adultos/idosos em pré e pósoperatório de cirurgias eletivas. A técnica de grupo focal foi escolhida por possibilitar aos
participantes refletirem sobre o tema, explorando suas experiências e concepções. Foram
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realizados quatro grupos focais, sendo um encontro com cada turno de trabalho, entre os
meses de setembro e novembro de 2016, totalizando 34 participantes, incluindo médico,
enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem, psicólogo, nutricionista, assistente social,
farmacêutico e gestor. Para iniciar as discussões nos grupos focais foi utilizado um disparador
que apresentava discursos provenientes de entrevistas anteriores com pacientes em pósoperatório de cirurgias eletivas, que captaram a percepção sobre o momento cirúrgico. Após
a leitura, os profissionais eram indagados pelas moderadoras principal e auxiliar sobre como
vivenciavam o cancelamento de cirurgias eletivas. Todos os grupos focais foram gravados,
sendo que a duração de cada encontro foi de 50 minutos, aproximadamente. A análise dos
dados se deu por meio da técnica hermenêutica-dialética, possibilitando a compreensão da
produção de racionalidade em relação aos processos sociais e suas múltiplas determinações,
considerando seu contexto histórico. Assim, foram identificadas as ideias, os núcleos e
temas de cada grupo focal para, então, reuni-los em temas finais, sendo eles: a articulação
da equipe no perioperatório e a judicialização dos procedimentos cirúrgicos.
RESULTADOS
Na temática articulação da equipe no perioperatório, os participantes citaram que a ocorrência
frequente de cancelamentos cirúrgicos gera impacto emocional negativo tanto para o paciente
como para a equipe de saúde. No caso dos enfermeiros, o desgaste emocional foi relacionado
ao papel de informar o paciente sobre o cancelamento cirúrgico que, muitas vezes, não tem
explicação concreta devido à comunicação ineficaz entre os profissionais, principalmente
aqueles que trabalham no período da tarde, já que é nesse turno que a maior parcela dos
avisos de cancelamentos é transmitida aos pacientes. Em alguns casos, o profissional evita dar
muitas explicações para evitar seu próprio sofrimento, por ter criado vínculo com o paciente.
Por isso, as explicações referentes aos cancelamentos são incompletas e assistematizadas. A
apreensão dos profissionais de saúde com os cancelamentos cirúrgicos também pôde ser
evidenciada quando relatam uma maior atenção durante o plantão com aqueles pacientes
que estão em jejum e aguardam por respostas para realização de cirurgia em detrimento de
outros casos considerados menos estressantes por eles, como pacientes em pós-operatório. Tal
fato foi mencionado como potencial para a diminuição da qualidade da assistência, visto que
há mudança na lógica de trabalho. Na temática judicialização dos procedimentos cirúrgicos,
que refere-se à busca do Judiciário como alternativa para obtenção do tratamento cirúrgico,
os profissionais mencionaram que vivenciam com freqüência na prática assistencial o longo
tempo de espera para a realização de cirurgias, consequência da prática assistencial pouco
voltada às necessidades dos sujeitos atendidos, uma vez que, em alguns casos, o paciente tem
sua cirurgia cancelada repetidas vezes e há prolongamento de sua hospitalização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As repercussões do cancelamento cirúrgico incidem desfavoravelmente sobre o paciente,
que tem seu vínculo rompido em relação à instituição, e ainda impactam negativamente na

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1169

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

equipe de saúde, ocasionando estresse, alterando a operacionalização do trabalho, o consumo
de tempo e recursos materiais. Os processos jurídicos, por sua vez, caracterizam-se por ter um
foco curativo e individual, evidenciando que a judicialização da saúde é reflexo da satisfação
de necessidades imediatas relacionadas a tecnologias duras. Dessa forma, compreende-se
que o processo de trabalho em saúde no perioperatório na instituição estudada encontrase fragmentado, centrado em alguns profissionais da equipe, principalmente no cirurgião,
e em tecnologias duras, pouco considerando as necessidades das pessoas atendidas no
perioperatório. Tais fragilidades estão relacionadas à dificuldade encontrada nos serviços de
saúde de operacionalizar o trabalho de modo interprofissional, visto que não há comunicação
efetiva entre os profissionais, clarificação de papéis para construção de objetivos comuns e,
tão pouco, atenção centrada no paciente, diminuindo da qualidade da assistência. Tornase necessário, pois, investir em espaços de educação permanente nos serviços de saúde a
fim de possibilitar reflexões sobre os desafios e possibilidades da prática colaborativa nos
cotidianos das instituições. Ademais, é importante que a gestão dos serviços considere
esses espaços como ferramenta potente para subsidiarem suas ações e, assim, estimulem
tais iniciativas, visto que o trabalho interprofissional e atenção centrada no paciente são
valores imprescindíveis para a cultura organizacional das instituições de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Relações interprofissionais; Comunicação; Assistência perioperatória.

O CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE OBESO: A VISÃO
DOS ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Bruno De Campos Gobato (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vitor De Campos
Gobato (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Emanuele Pozzebon Caurio
(Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal
De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gregory Henrique Mandelli Nazário (Universidade Federal De
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal De Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Palloma Caroline Guedes Oliveira (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Raul Vinicius Eleutério (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana
Simas Justino (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Julia Martins Silva (Universidade
Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2148

INTRODUÇÃO
A obesidade frequentemente surge em qualquer fase da vida humana e é ocasionada mediante
uma má alimentação, bem como falta de atividades físicas, podendo proporcionar vários outros
agravos à saúde, como a probabilidade de adquirir hipertensão arterial, diabetes mellitus e
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doenças cardiovasculares. Essa doença tem se mostrado como um problema de saúde pública
no Brasil e no mundo, por ser multifatorial, associada a fatores genéticos, metabólicos, culturais,
sociais, comportamentais e acarreta um grande impacto na qualidade de vida e no bem-estar
psicológico do paciente. Ações são realizadas nacionalmente para combater a obesidade, porém
o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não está totalmente estruturado para acolher e atender
esta demanda de pacientes. E neste sentido os serviços precisam adaptar-se a esta demanda.
OBJETIVOS
Conhecer a percepção de enfermeiros em hospital escola sobre os cuidados de enfermagem
prestado ao paciente obeso.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratório e descritiva desenvolvida em um hospital universitário
da região sul do Brasil, no período maio a agosto de 2017. Participaram do estudo 20
enfermeiros atuantes nos três turnos de trabalho (matutino, vespertino e noturno) em
unidades de internação cirúrgica, médica, ambulatório, emergência, exames de alta
complexidade, clínica de pequenas cirurgias, hemodiálise e hemodinâmica. Foram critérios
de inclusão: enfermeiro com no mínimo um ano de atuação na instituição de estudo e
critérios de exclusão: profissionais que estavam em férias ou qualquer tipo de licença de
trabalho. Para coleta de dados utilizou-se entrevista semiestruturada. O instrumento
visava identificar o de perfil profissional e o modo pelo qual cuidam das pessoas obesas,
quais as possíveis tecnologias de cuidado empregadas, assim como suas experiências,
conhecimentos e práticas de cuidado de enfermagem. As entrevistas foram áudio-gravadas
em aparelho digital de voz e posteriormente, transcritas na íntegra. Os dados coletados
foram organizados e analisado por meio da proposta da Análise de Conteúdo de Bardin.
Os dados codificados geraram duas categorias: Ambiência e as tecnologias de cuidado e
Processo de cuidado ao paciente obeso. Este resultado faz parte do macroprojeto intitulado
“Redes de atenção à saúde: tecnologias de cuidados a pessoa em excesso de peso e/ou
obesidade da grande Florianópolis” aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal
de Santa Catarina sobre o parecer número 1.631.404, e está vinculado ao Laboratório de
Pesquisa em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente Médico-Cirúrgico (LAPETAC/
UFSC). Sendo assim respeitados os aspectos éticos da pesquisa conforme o disposto na
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre Esclarecido, e tiveram seu anonimato mantido, sendo identificados
pelas letras E (Enfermeiro) seguida pelo respectivo número da entrevista.
RESULTADOS
Em relação a ambiência e as tecnologias de cuidado, os enfermeiros relataram com frequência
a falta de estrutura para receber estes pacientes. Quando há macas específicas, os quartos
tornam-se pequenos devido ao tamanho destes equipamentos que acabam ocupando maior
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espaço, o que dificulta a transição dos próprios profissionais e acompanhantes, o que pode
culminar no prejuízo do cuidado seguro da enfermagem. Outro ponto ressaltado foi a porta
dos quartos, que muitas vezes são pequenas, dificultando a passagem da maca, causando
uma situação constrangedora para a equipe e principalmente, para o próprio paciente. [...]se
ele precisa no banheiro às vezes é meio complicado até porque nossas instalações não são
próprias aqui embaixo a gente não tem banheiros apropriados para obesos, as portas em si
são pequenas, o próprio banheiro se entrares ali já é difícil até pra gente, quanto mais para
um obeso mórbido[...](E5). As tecnologias para o cuidado de pacientes obesos, em algumas
unidades são escassas, como por exemplo, a falta de macas específicas, esfigmomanômetro
próprio para o paciente obeso, instrumento básico para realizar a assistência necessária para
estes pacientes e cadeira de rodas para obesos. Entretanto, alguns enfermeiros relataram que
a maca automática para pacientes obesos facilitam muito a assistência ofertada, se tornando
uma tecnologia que facilita muito a rotina destes profissionais.[...] o que muda quando tem uma
pessoa obesa é em relação...se ela é um paciente acamada, a gente usa algumas tecnologias,
tipo, o passante, a gente não tem guindaste, mas tem o passante pra poder estar passando
o paciente de uma maca pra outra, da maca para o leito, esse tipo de coisa, e para verificar
a pressão o aparelho diferente[...](E4). Processo de cuidado ao paciente obeso demanda um
número maior de funcionários para auxiliar nos cuidados, seja para deslocá-los da maca para
cadeira, para o reposicionamento ou para o banho, seja ele de aspersão ou no leito. Estas
atividades são alguns dos exemplos de atividades que demandam um número maior de
funcionários, em relação, aos pacientes que não são obesos. [...] seria bom para melhorar o
nosso atendimento para pessoa obesa seria com relação a mais funcionários, para nos ajudar
a levantar e deitar essa pessoa[...] (E2). Em relação ao constrangimento por parte dos pacientes
obesos, alguns enfermeiros relatam que por demandar mais cuidados, os pacientes por
vezes sentem-se constrangidos durante os procedimentos e cuidados ofertados, tornando a
discriminação um ponto a ser levado em consideração neste momento, pois o cuidado deve ser
o mesmo, de forma ética e competente. O fato do ambiente não ser adaptado ao usuário que é
obeso também gera um constrangimento ao paciente por não se encaixar neste ambiente de
cuidado. [...] a puérpera é marginalizada, eu vejo lá embaixo... A enfermeira passou o plantão:
“Tem que vir 4 ou 5 porque ela é enorme, ela é gigante”. “Ah não, em dois dá”.[...](E9)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cuidado ao paciente obeso tem suas peculiaridades e exigem uma assistência com uma carga
de trabalho maior por parte dos enfermeiros. Existe a necessidade que os pacientes obesos
tenham acesso aos produtos, serviços e equipamentos. Então é o serviço e os profissionais
que precisam se adaptar urgentemente a esta situação, pois para além do cuidado físico
precisamos nos preocupar com as outras dimensões do cuidado, espiritual, social.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Obesidade

VOLTAR AO ÍNDICE

1172 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

O TRABALHO EM EQUIPE DE SAÚDE: PERSPECTIVA DO
CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE, BARCELONA-2016
Patrícia Escalda (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Clélia Parreira (Universidade de Brasília, Brasília, DF,
Brasil), Antônio Cyrino (Unesp-Botucatu, Botucatu, SP, Brasil), Quintí Foguet-Boreu (IDIAP, Espanha)

ID: 2349

INTRODUÇÃO
O cuidado centrado no paciente (CCP) tem desafiado equipes de saúde a organizarem
o serviço e estruturarem a oferta da atenção à saúde tendo a pessoa como o centro do
processo de cuidar. Tal centralidade, por sua vez, tem evidenciado uma distância entre as
necessidades expressas pelos pacientes e os cuidados oferecidos pela rede de atenção. A
organização da atenção prestada com base em uma prática colaborativa com a participação
das diferentes áreas do conhecimento pode assegurar uma atenção mais qualificada. De
acordo com estudos já realizados, para identificar os elementos centrais do cuidado centrado
no paciente, três elementos comuns surgiram entre as disciplinas: participação do paciente
e envolvimento, relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde, e o contexto em
que os cuidados são prestados. No tocante à saúde, as narrativas têm ganhado status na
medida em que se reconhece o diálogo como condição primordial para a compreensão do
outro, para o entendimento de suas necessidades e para a materialização da comunicação
intersubjetiva que produz vínculo e aproximação entre os sujeitos que sofrem, ou têm
necessidade de saúde, e os profissionais de saúde que lhes prestam os cuidados demandados.
OBJETIVOS
Identificar na prática de uma equipe de saúde da atenção primária os elementos centrais do
cuidado centrado no paciente.
MÉTODO
Estudo qualitativo exploratório que teve como fonte de dados a narrativa resultado de observação
participante do trabalho de uma equipe de saúde que atua na atenção primária. O estudo fez
uso, como material de análise, do diário de campo das observações de uma pesquisadora com
experiência profissional na estruturação e organização de serviços de saúde, e obteve - a partir
de suas anotações, nas quais constavam a descrição dos atendimentos observados, assim como
suas impressões sobre a existência de vínculo, as formas de comunicação e as falas dos pacientes
– os elementos para uma discussão sobre cuidado em saúde, desde a perspectiva do cuidado
centrado no paciente. As pesquisas sobre narrativa destacam algumas qualidades específicas da
sua estrutura: o significado de muitas de nossas experiências é dificilmente capturado em uma
narrativa, já que a vida sempre possibilita ao sujeito a (re)construção de novos significados para
o vivido; há distinção entre viver e narrar; e, ainda, que a narrativa pode mudar a depender de
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como, onde, quando e porque ela foi ou pode ser usada em diferentes contextos específicos.
O local do estudo foi em Barcelona-Espanha, durante o período de maio a junho de 2016. A
Atenção Primária na Espanha já dispõe de resultados positivos resultantes de uma reforma
sanitária que produziu um modelo de trabalho em equipe, que sinalizam para melhorias no
conteúdo das consultas. A análise das narrativas (auto)biográficas teve como base os elementos
centrais do cuidado centrado no paciente quais sejam a participação do paciente e envolvimento,
relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde, e o contexto em que os cuidados são
prestados. A equipe de saúde da atenção primária observada tinha na sua composição médico,
enfermeira e trabalhadora social.
RESULTADOS
Para as equipes de saúde o desafio para o cuidado centrado no paciente está na estruturação
da oferta da atenção aproximando as necessidades expressas pelos pacientes e os cuidados
oferecidos. Na unidade básica de saúde onde o estudo foi realizado, na perspectiva da participação
do paciente e o seu envolvimento, foi possível identificar que nos cuidados prestados existe
espaço para os pacientes falarem dos seus problemas e de suas demandas, assim como após a
escuta qualificada dos profissionais propor para que os pacientes elaborem a melhor proposta
que os atenda e retornar ao serviço para juntos buscar uma solução. Também foi identificado
que apesar dos achados clínicos não sugerirem problemas e o paciente se inquietar querendo
uma justificativa para os sintomas é possível encontrar uma solução de consenso, assim como,
quando o paciente coloca que é preciso dar uma resposta à família para melhor ser compreendido.
Para além dos problemas mais complexos de saúde os pacientes também tem espaço para
buscar a opinião dos profissionais quanto ao seu estado de saúde para a realização de viagem
de férias, com tranquilidade. Outra situação é quanto o paciente solicita a alteração de dose de
medicamento, quando não traz prejuízos e se resolve a questão. A expressão de pouco otimismo
com os desfechos pelo fato de que os resultados são muito demorados também foi observado.
Em relação ao relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde foi possível observar
que nesse processo existe uma aproximação muito grande entre pacientes e profissionais,
facilitada pela escuta afinada e o tempo dos profissionais para as consultas. A população adscrita
à unidade de saúde está estabelecida a algum tempo, o que facilita o acompanhamento por
essa equipe de saúde, inclusive observando se o paciente está desacompanhado de cuidador. O
cumprimento dos objetivos das consultas com desfechos variados, como reuniões com filhos e
profissionais, identificação de solução para as questões demandadas, como por exemplo, o ajuste
de dose de medicamento, ingresso no centro dia e ajuda no domicílio, o compartilhamento das
tomadas de decisão junto com os pacientes, também podem ser facilitadores para qualificar
o relacionamento entre paciente e profissional de saúde. O reconhecimento do trabalho dos
profissionais de saúde está aliado a atenção e orientação em relação aos procedimentos, o que
facilita o estabelecimento de acordos. O contexto em que os cuidados são prestados, nessa
unidade variaram desde o consultório, domicílio, ligação telefônica para o domicílio e para os
outros níveis de atenção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A centralidade do cuidado do paciente para além da segurança e maior aproximação entre
as necessidades e oferta dos serviços também traz satisfação e tranquilidade tornando os
pacientes e profissionais mais próximos e estabelecendo relações mais amigáveis, com
abertura até para uma conversa antes da consulta, lugar da informalidade, como acontece
nesse unidade de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado centrado no paciente, atenção primária à saúde, segurança do paciente

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DOS
CUIDADOS AOS DOADORES DE SANGUE QUE DESENVOLVEM
REAÇÕES ADVERSAS
Beatriz Steingreber Barros (CEPON, Florianópolis, SC, Brasil), Nádia Chiodelli Salum (UFSC, Florianópolis,
SC, Brasil), Melissa Orlandi Honório Locks (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Rosangela H Helena Silva (HRSJ, Florianópolis, SC, Brasil), Cristiane Baldessar Mendez
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Jeane Silvestri. F. Wechi (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina Anders
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1672

INTRODUÇÃO
A doação de hemocomponentes traduz-se em um gesto nobre, espontâneo e com interesses
ligados à generosidade ao próximo. Trata-se de um procedimento totalmente seguro para
o doador, simples, rápido e sigiloso. A motivação da decisão de doar sangue deve ser o
exercício da cidadania em sua forma mais nobre – a de salvar a vida de uma pessoa. A maioria
das doações transcorre normalmente, sem qualquer complicação ou intercorrência clínica,
entretanto, mesmo com todos os cuidados dispensados para a proteção dos voluntários à
doação, ocasionalmente qualquer doador pode apresentar algum tipo de reação ou evento
adverso. Tais eventos adversos podem ser classificados em leves, moderados ou graves.
Estes eventos adversos, porém, também podem estar relacionados a punções ou reações
sistêmicas1. Para que haja um bom acolhimento ao doador e sua manutenção no programa
de doação, as intercorrências devem ser previstas e sanadas rapidamente, não trazendo
prejuízos às partes envolvidas, garantindo fidedignamente a segurança do doador de
hemocomponentes. Para tanto, no transcorrer da coleta, o doador deve receber toda atenção
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por parte do profissional de enfermagem para que o mesmo se sinta tranquilo e acolhido,
facilitando desta forma, detecção precoce das possíveis reações adversas à doação1.
OBJETIVOS
Investigar o conhecimento da equipe de enfermagem no que diz respeito ao atendimento
das reações adversas ocorridas na doação de sangue.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, ocorrida em janeiro de 2016, no Setor de Coleta
de Sangue Total de um hemocentro público da região Sul do Brasil. Os sujeitos do estudo
foram 13 profissionais de enfermagem que atuam diretamente com o doador voluntário
de sangue. Todos os profissionais de enfermagem atuantes no setor foram incluídos e
aqueles profissionais que estivessem afastados por férias, licença prêmio, licença saúde,
licença maternidade ou que se opusessem a contribuir com o estudo foram excluídos.
Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de
dados deu-se por meio da aplicação de um questionário preestabelecido distribuído aos
profissionais de saúde do Setor de Coleta de Sangue. O questionário seguiu um roteiro
com perguntas objetivas e subjetivas, que contemplavam a identificação do profissional,
além de questões sobre os conhecimentos específicos a respeito da clientela atendida no
hemocentro, incidências de reações adversas e os cuidados de enfermagem mediante a
estas adversidades. A análise dos dados se deu com a leitura minuciosa dos achados para
identificar as categorias temáticas. O estudo obedeceu rigorosamente aos preceitos éticos
da Resolução nª 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, sendo
aprovado pela instituição pesquisada e pelo Comitê de Ética de Pesquisa do HEMOSC, sob o
parecer nº 51477215.8.0000.01102.
RESULTADOS
Evidenciou-se que a equipe de enfermagem que atua no Setor de Coleta de Sangue
do Hemocentro de Santa Catarina é um grupo predominantemente composto por
mulheres, a maioria técnicas de enfermagem, na faixa etária produtiva, caracterizadas
como profissionais experientes, tanto na área da saúde como no hemocentro estudado.
Destaca-se a necessidade de um maior conhecimento científico dos profissionais acerca
da identificação correta da injúria desenvolvida pelo doador, a fim de que o atendimento
prestado pela equipe de enfermagem ou multiprofissional seja fidedigno, de qualidade e
tenha êxito, promovendo ao doador fragilizado o cuidado necessário, conforto e segurança.
Quanto as reações adversas presenciadas pelos profissionais, destaca-se: palidez, náusea,
vômito, tontura, espasmos musculares, desmaio, sudorese, perda da consciência e fraqueza,
corroborando com o que traz a literatura3. Na maioria das vezes, as reações adversas estão
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relacionadas a doadores ansiosos e caracteriza-se por alteração no padrão respiratório e
hiperventilação, o que pode levar em alguns casos, a queda dos níveis de gás carbônico,
alcalose e tetania, caracterizada por contraturas musculares involuntárias e espasmos3.
Podem ocorrer, ainda, em caso de reações vaso-vagais, indicadas por palidez, sudorese,
tremores, calafrios, sensação de tontura, mal-estar, náuseas, vômitos, cefaleia, escurecimento
da visão, perda de consciência, convulsões e perda do controle esfincteriano3. Em relação ao
papel desempenhado pelo profissional de enfermagem frente à assistência ao doador que
desenvolve reações adversas a doação, indicaram a importância da atenção que deve ser
dada ao doador, atendendo-o em todas as suas necessidades e intervenções específicas. Em
relação às estratégias pessoais/institucionais para a melhoria da assistência aos doadores
que desenvolvem reações adversas nas doações, os participantes pontuaram a realização
de capacitações periódicas, guia de orientações acerca dos cuidados a cada evento adverso,
espaço físico adequado e recursos para atendimento aos doadores com reações adversas à
doação incluindo situações de emergência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidencia-se a necessidade de um maior conhecimento científico acerca da identificação
correta da injúria desenvolvida, promovendo melhor atendimento e orientação. Recomendase a adoção de Guia de Boas Práticas para Assistência de Enfermagem aos Doadores de
Sangue de hemocentros nacional, o que permite direcionar a equipe de enfermagem para
um cuidado padronizado e qualificado, garantindo segurança e desenvolvimento adequado
das ações frente aos doadores de sangue que desenvolvem injúrias a doação de sangue.
REFERÊNCIAS
1. Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Rio de Janeiro, v. 34, Suplemento 2, p. 51-76,
2012.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Técnico em Hemoterapia: livro texto. 1ª ed.
Brasília, 2013.
3. Almeida RGS, Mazzo A, Costa MIA, Trevisan MAGS. Caracterização do atendimento de uma
Unidade de Hemoterapia. Rev Bras Enferm, Brasília 2011 nov-dez; 64(6): 1082-1086.
PALAVRAS-CHAVE
Equipe de Enfermagem. Reação Adversa. Doadores de Sangue.
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PRÁTICAS DA ENFERMAGEM EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO,
DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE, PUNO - PERU
Rosenda Aza Taca (Universidad Nacional del Altiplano, Peru)

ID: 1989

INTRODUÇÃO
Nao se tem o entendimento das práticas de vigilancia epidemiológica como processos de
intervencao técnica e social na realidade, no proceso saúde – doenca e por tanto existe o
desconhecimento de que essas acoes garantem a qualidade de vida da populacao.
OBJETIVOS
Caracterizar a prática da enfermagem em vigilancia epidemiológica em Estabelecimentos
de Saúde do Primeiro Nivel de Atencao no processo de trabalho cotidiano.
MÉTODO
Estudo de tipo qualitativo, tem como marco referencial o Modelo de Organizacao
Tecnológica do Trabalho (Mendes – Goncalves), os agentes de estudo foram as Enfermeiras
e Técnicos de Enfermagem dos Estabelecimentos do Primeiro Nivel de Atencao que foram
selecionados por conveniencia, em número de dezesseis. As técnicas utilizadas para
a coleta da informacao foram a entrevista semiestruturada e a observacao. A pergunta
orientadora para a entrevista foi: Descreva suas atividades de vigilancia epidemiológica
no Estabelecimento de Saúde. A informacao foi obtida previo consentimento informado.
Para o análise da informacao, as cintas gravadas foram transcritas na sua integridade e
depois da leitura exaustiva, repetida e atenta das informacoes obtidas, pudemos ordenar
a informacao, clasificar a informacao, e o análise final.
RESULTADOS
Conseguimos identificar 5 categorías de análise: Categoría 1.- Notificacao de Casos das
Principais Docencas Infecto-contagiosas, Categoría 2.- Vigilancia de fatos que envolven
riesgo. Categoría 3.- Construcao de Gráficos, Categoría 4.- Construcao de Mapas/Radares,
Categoría 5.- Gestao de Logística e Recursos Materiais.

VOLTAR AO ÍNDICE

1178 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho das enfermeiras presentou se diluído e aparentemente em concordancia com o
Modelo Clínico Hegemónico o qual foi evidenciado pelas acoes indicadas e pela frequencia
com que eram realizadas. As atividades de Vigilancia Epidemiológica ejecutadas nos
Estabelecimentos de Saúde, aparecem como práticas que nao estao em direcao a Vigilancia
a Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Práticas, Vigilancia Epidemiológica, Enfermagen, Establecimientos do Primeiro Nivel de Atensau.

PRESENÇA DA FAMÍLIA NA TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Ritiely Fernanda dos Santos Queiroz (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Verusca Soares
de Souza (Universidade Estadual do Paraná, paranavai, PR, Brasil), Maria Antonia Ramos Costa (Universidade
Estadual do Paraná, paranavai, PR, Brasil), Elen Ferraz Teston (Universidade Estadual do Paraná, paranavai, PR,
Brasil), Jaqueline Dias (Universidade Estadual do Paraná, paranavai, PR, Brasil), Dandara Novakowski Spigolon
(Universidade Estadual do Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Willian Augusto de Melo (Universidade Estadual do Paraná,
paranavai, PR, Brasil), João Pedro Rodrigues Soares (Universidade Estadual do Paraná, Paranavai, PR, Brasil)

ID: 1953

INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se caracteriza pela alta complexidade assistencial e uso
contínuo de tecnologias para acompanhamento dos pacientes pela equipe multiprofissional,
o que pode gerar sobrecarga de trabalho, estresse e com isso, falta de humanização (1) .
Frente à esse cenário, a presença e a visita familiar tende à ser restrita neste ambiente, o que
resulta em situações de estresse dos pacientes e seus familiares. Com o intuito de minimizar
tais agravos, o Ministério da Saúde, criou em 2004 a Política Nacional de Humanização (PNH)
(2) , que visa a criação da boa relação entre gestores, funcionários, clientes e seus familiares,
através da efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde. No contexto da UTI, um
dos principais eixos de discussão acerca da humanização é a presença da família na terapia
intensiva, visando o bem-estar do paciente e dos familiares e o prognóstico positivo do
enfermo.
OBJETIVOS
Descrever a percepção de pacientes e familiares acerca da presença da família durante a
internação na terapia intensiva adulto.
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MÉTODO
Estudo descritivo, qualitativo, realizado em um hospital do noroeste do Paraná. Participaram
pacientes que estiveram mais de três dias internados na UTI Adulto e seus familiares, tendo
como critério que fossem maiores de dezoito anos, que não possuíssem alteração de
nível de consciência ou barreiras na comunicação. Realizou-se busca ativa nos setores de
internação clínica e cirúrgica da instituição através da análise de prontuários dos pacientes
recém-admitidos pós-alta da UTI durante o mês de março de 2018. Doze pacientes foram
analisados, em que, cinco foram excluídos por permanecerem menos de três dias internados
no setor, quatro apresentavam déficit cognitivo ou barreira de comunicação e um estava
desacompanhado no momento da abordagem, possibilitando nove entrevistas: três foram
feitas com pacientes e seis com familiares. As entrevistas foram realizadas no leito após
aceite verbal e preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Foram usadas
as seguintes questões norteadoras: “O sr (a) se lembra de seu familiar no período em que
estava internado na UTI?” ; “Como o sr (a) percebe a visita de familiares na UTI?”. A família foi
abordada de forma semelhante, tendo como questão norteadora: “Como o sr(a) percebe a
visita na UTI?”. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, sendo analisadas pelo
método de análise de conteúdo. Todos os preceitos éticos foram respeitados, com aprovação
do projeto sob parecer 2.609.763.
RESULTADOS
O tempo médio de internação foi de 15 dias (mínimo 04; máximo 45). Os três pacientes
entrevistados eram do sexo masculino com idade média de 62,6 anos; os seis familiares
investigados perfizeram a idade média de 37,5 anos. Surgiram três categorias temáticas. A
primeira categoria, Percepções prévias à visita na UTI-A, destaca o preconceito e a falta de
informação por parte da população em relação ao ambiente e o prognóstico dos pacientes
que necessitam de cuidados na terapia intensiva. Muitas vezes, a internação trás o sentimento
de impossibilidade de reabilitação, e pode ser relacionada pelos pacientes e familiares à
um período pré-óbito. Ademais, ressalta a sensação de impotência por parte da família
devida à alta complexidade dos procedimentos executados, que exigem um conhecimento
prático-teórico e dificulta a atuação da família na participação do planejamento do cuidado.
A segunda categoria, Sentimentos positivos frente a visita a UTI-A, ressalva a sensação de
segurança, diminuição do estresse e da ansiedade após a visita no setor. Ainda, assinala
o encontro como marcador importante para o fortalecimento da religiosidade, apontado
como fator fundamental para a restauração da saúde e da autonomia do paciente, dando
subsidio para a segurança e fé na possibilidade de recuperação. A terceira categoria,
Organização da visita e acesso como facilitador de experiência demonstra a importância
que os familiares atribuíram ao preparo para a visita, que consistia em orientação acerca do
quadro e dispositivos em uso, bem como o auxílio na paramentação e higiene das mãos.
Desta forma, destacaram que ao serem esclarecidos do que encontrariam na unidade
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ficaram menos desconfortáveis com a realidade. Ademais, foi relatada a insatisfação com os
horários de visitação, que por serem muito restritos dificultam o acesso da família na UTI-A,
tendo como efeito a insegurança da família e do paciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A UTI ainda se caracteriza como um local temido devido a condição debilitada que os indivíduos
se encontram e pela dificuldade de acesso por parte da família, o que gera inseguranças e
sensação de impotência. Verifica-se que a visitação acarreta a sentimentos reconfortantes
tanto para pacientes quanto para familiares, auxiliando no processo saúde-doença.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Adulto; Unidades de Terapia Intensiva; Humanização.

REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE: TEMAS DE INVESTIGAÇÃO NA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ÁREA DA SAÚDE
Caroline Cechinel Peiter (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), José Luís Guedes dos
Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gabriela Marcellino de Melo Lanzoni
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2104

INTRODUÇÃO
A tripla carga de doenças representa a atual situação do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
esta condição configurada pela demanda simultânea, em um mesmo sistema de saúde, de
ações que respondam a condições crônicas e agravos por causas externas, presentes de
modo cada vez mais emergente, com uma agenda não concluída de condições agudas. Os
serviços de saúde culturalmente estruturados para atender prioritariamente as condições
agudas, acabam tendo uma abordagem fragmentada e insuficiente frente a agravos
complexos que exigem acompanhamento de longo prazo. A organização dos sistemas de
saúde segundo a lógica das Redes de Atenção à Saúde (RAS) representa alternativa para
superação da fragmentação da atenção, desafio dos sistemas de saúde do mundo todo1,2.
No Brasil, a organização do SUS em redes foi estabelecida pela Portaria 4.279/20103, e desde
então sua estrutura vem sendo implantada e sua conformidade, discutida. No entanto, por
ser uma área de investigação ampla e transversal a diversas outras áreas de investigação da
área da saúde, faz-se importante conhecer as áreas de investigação prioritárias abordadas
nas pesquisas desenvolvidas.
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OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo identificar os temas de investigação na área da saúde sobre
a temática das Redes de Atenção à Saúde.
MÉTODO
Estudo descritivo-exploratório realizado a partir do Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cuja busca foi
realizada em janeiro de 2018. Foram analisados os resumos de teses e dissertações da
área da saúde defendidas de 2013 a 2016 que apresentassem o termo Redes de Atenção à
Saúde no título e/ou resumo, sendo incluídos 190 trabalhos na análise. Os trechos textuais
referentes aos resultados e conclusões foram agrupados compondo um corpus textual único,
e analisados por meio do software Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ). Trata-se de um software de acesso aberto, criado
em 2011 e usado desde então para categorização de dados textuais, cujas classificações
emergem a partir da força de representação das expressões no corpus. O Iramuteq permite
a análise de dados qualitativos a partir das expressões e conteúdos presentes nos textos e,
dentre as análises possíveis, permite a apresentação dos dados em classes temáticas. Desse
modo, a análise se estrutura de modo a valorizar os conteúdos mais frequentes. Além disso, o
software permite compreender a relação entre os temas que emergem da análise4,5. Nesse
sentido, optou-se por aplicar a análise por classificação hierárquica descendente.
RESULTADOS
A análise a partir do Iramuteq permitiu identificar como temas prioritários nas teses e
dissertações da área da saúde sobre Redes de Atenção à Saúde a Atenção Primária à Saúde
(APS) como ordenadora do cuidado, as Redes temáticas de atenção à saúde, a necessidade
de orientação da formação profissional segundo os princípios das RAS, e a gestão das
RAS em conformidade com a readequação do modelo de atenção à saúde. A partir disso,
percebe-se que o estudo das redes temáticas está relacionado às discussões sobre a APS
como coordenadora da rede de cuidados. Isso porque o atendimento às redes temáticas
muitas vezes extrapola os limites físicos e assistenciais da APS, fazendo com que o indivíduo
transite pelos pontos de atenção que ofertam o serviço especializado demandado, exigindo
a coordenação do cuidado pela APS para a garantia da longitudinalidade da atenção (pela
APS) e da continuidade do cuidado (para além dela). Ainda, observa-se que os estudos
focados na qualificação da formação dos profissionais para atuação em rede estão associados
à gestão das RAS, indicando que os interesses em adequar a formação estão direcionados ao
preparo de profissionais para a atuação adequada na gestão dos serviços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso do Iramuteq permitiu a identificação dos temas de investigação referentes às Redes
de Atenção à Saúde prioritariamente desenvolvidos em estudos de mestrado e doutorado
da área da saúde. Esta ferramenta de análise revelou quatro temas principais, representados
pelas classes que emergiram na classificação hierárquica descendente, cuja análise permite
maiores direcionamentos para pesquisas futuras.
REFERÊNCIAS
1. Mendes EV. Interview: The chronic conditions approach by the Unified Health System.
Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2018 [cited 2018 Mar 07]; 23 (2) :431-436. Available from:
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018232.16152017
2. Lamothe L, Sylvain C, Sit V. Multimorbidity and primary care: Emergence of new forms of
network organization. Sante Publique [Internet]. 2015 [cited 2018 Mar 15]; 27 (Supl. 1): S129135. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26168626
3. Brasil. Portaria GM/MS nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para
a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Diário Oficial da União 2010; 30 dez.
4. Camargo BV, Justo AM. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais.
Temas psicol. [Internet]. 2013 [cited 2018 Mai 30]; 21 (2) :513-518. Disponível em: http://
dx.doi.org/10.9788/TP2013.2-16.
5. Kami MTM, Larocca LM, Chaves MMN, Lowen IMV, Souza VMP, Goto DYN. Trabalho no
consultório na rua: uso do software IRAMUTEQ no apoio à pesquisa qualitativa. Esc. Anna
Nery [Internet]. 2016 [cited 2018 May 30]; 20 (3) :e20160069. Available from: http://dx.doi.
org/10.5935/1414-8145.20160069.
PALAVRAS-CHAVE
Redes de Atenção à saúde; Gestão em Saúde; Saúde Pública Continuidade do Cuidado;
Integralidade.
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SUJEITOS INVISÍVEIS E ACESSOS POSSÍVEIS: HISTÓRIAS DE VIDA
DE PESSOAS COM FENDA OROFACIAL E SUAS EXPRESSÕES
Fábio Solon Tajra (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Priscila Figueiredo Cruz (Universidade Federal
do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1909

INTRODUÇÃO
O cuidado em saúde deve ser oportunizado após o reconhecimento das necessidades da
população. De fato, deve articular e integrar diversos profissionais e setores na tentativa de
possibilitar a construção de uma trama e atender ao princípio da integralidade do cuidado
(1). Este é um desafio a ser superado pelas diversas categorias profissionais e a odontologia é
uma delas (2). Após vivenciar o processo de territorialização e planejamento em saúde durante
a Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, foram observados casos
de fenda orofacial e suas expressões. Um deles envolvia uma gestante que expressava esta
situação e, na oportunidade do contato, era conhecedora deste diagnóstico também para a
sua criança. Isso gerou uma reflexão de como o cuidado estava sendo conduzido para a mulher
e de que forma estava sendo preparada para cuidar do seu bebê. Assim, surgiram outros
questionamentos: como se materializava a atuação do odontólogo para este tipo de situação?
Como o cuidado estava sendo articulado nos outros níveis de atenção? Sabemos que esta é
uma demanda multiprofissional e exige uma prática intersetorial, mas temos dúvidas quanto
à atuação deste profissional na rede diante da perspectiva de integralidade do cuidado.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo consiste em compreender os caminhos percorridos na rede de
cuidados às pessoas com fenda orofacial e suas expressões.
MÉTODO
Este estudo é do tipo qualitativo (3), seguindo a metodologia de história de vida (4). A análise
dos textos foi desenvolvida por meio de uma abordagem inspirada na hermenêutica de P.
Ricoeur (5). Foram considerados os sentidos e as unidades de significado de cada uma das
narrativas produzidas, no qual oportunizou a compreensão acerca da temática proposta.
Analisamos as narrativas de mulheres com idades entre 19 a 28 anos no município de
Teresina, Piauí. Foram estruturados quatro encontros, gravados e transcritos, com tempo
médio de 60 minutos, em que vivenciamos a construção de uma identidade e formação
do vínculo, resgate das redes sociais e comunitárias, caminhos percorridos nos serviços de
saúde e avaliação das ações e serviços. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da
UESPI, sob o número 2.059.339 e os nomes dos sujeitos são fictícios.
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RESULTADOS
Identificamos quatro unidades de sentido: Ser fissurado?; Rede de cuidados em saúde;
Assistência em saúde bucal para pessoas com fenda orofacial e suas expressões; e, Avaliação
dos serviços de saúde. Observamos que o cuidado em saúde das pessoas com fenda orofacial
e suas expressões estava centralizado em único serviço de média e alta complexidade no
município de Teresina. Havia falhas na comunicação entre os serviços, bem como pouco
envolvimento e apropriação dos casos pelas equipes de Atenção Primária à Saúde. Isso
fragilizava a construção de uma rede e interferia na sustentação e continuidade do cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das narrativas, podemos observar a diversidade de caminhos percorridos
pelas pessoas com fenda orofacial e suas expressões no acesso aos serviços básicos e
especializados. Observamos que isso marcou momentos e memórias nas suas histórias de
vida de forma significativa. Estas trajetórias contribuíram para a construção da identidade
dos sujeitos que, ainda, vivenciam as repercussões dos estigmas sociais. Assim, estratégias
de articulação e integração entre os serviços devem ser desenvolvidas na tentativa de
superar estes problemas. Acreditamos que o esforço deve ser compartilhado entre os
gestores, profissionais de saúde e clientes e que não se constrói uma rede sustentável sem
envolvimento e parceria.
REFERÊNCIAS
1.Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia
Brasília.: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. p.726.
2.Moysés ST, Kriger L, Moysés SJ (orgs.). Saúde bucal das famílias: trabalhando com evidências.
Editora Artes Médicas. São Paulo. 2008; p.308
3.Deslandes SF, Gomes RA. A pesquisa qualitativa nos serviços de saúde: notas teóricas. In:
BOSI, M. L. M; MERCADO-MARTINEZ, F. J. (Org.). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde.
Petrópolis: Vozes, 2004.
4.Spindola T, Santos RS. Trabalhando com a história de vida: percalços de uma pesquisa(dora?).
Rev Esc Enferm USP 2003; 37(2):119-26.
5.Ricoeur P. Teoria da Interpretação. O discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições
70, 1976. 109p.
PALAVRAS-CHAVE
Acesso aos Cuidados de Saúde. Saúde Bucal. Fissura Labial. Fissura Palatina. Pesquisa
Qualitativa. Hermenêutica.
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UNA LUZ EN EL CAMINO DE LA EXPERIÊNCIA AL CUIDADO DEL
UNA VISION ETNOGRAFICA
Cleotilde Garcia- Reza (UAEM, México), Gloria Solano- Solano (UAEM, México), Marcia de Assunção Ferreira (Escola
de Enfermagem Anna Nery , Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Josefina Valenzuela Gandarilla (UAEM, México)

ID: 1288

INTRODUÇÃO
El cuidado cultural de enfermería durante la terapia fibrinolítica es sistemático desde
la visión humanista y ontológica. El cuidado genera la base del conocimiento ético de la
experiencia profesional, con una perspectiva holística en sus estilos de vida, principios,
valores, creencias, del contexto para orientar el razonamiento crítico del cuidado durante la
terapia fibrinolítica basado en la teoría transcultural. Los cuidados culturales se descubren
de los puntos de vista de las creencias del paciente con infarto agudo al miocardio, durante
la terapia fibrinolítica, es un acto complejo que distingue sensaciones, sentimientos como el
miedo, el dolor, la ansiedad, por eso requiere un cuidado humanizado para comprender el
sentido filosófico del cuidado desde el contexto cultural en una unidad de choque, por eso,
es oportuno reconocer, que no hay muros de separación entre la percepción de la enfermera
y la percepción del usuario porque son fenómenos humanos inseparables en donde la
experiencia, el pensamiento y el contexto subyacente durante el cuidado .
OBJETIVOS
Comprender la percepción de las enfermeras que actúan en la Unidad de choque en relación
a cuidado durante la terapia fibrinolitica, de un hospital mexicano.
MÉTODO
Estudio con abordaje cualitativo, buscando identificar el la percepción del cuidado de durante
la terapia fibrinolitica de las enfermeras de la terapia de choque. Se realizaron 25 entrevistas
a enfermeras adscritas a un hospital general público de la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal mexicano durante junio a octubre de 2017.Enfermeras del área choque con más de seis
meses de labores, basificadas o con contrato definitivo,sin problemas de comunicación o de
otra índole . Los datos fueron recolectados por medio de entrevista semiestructurada dirigida
por las investigadoras, a través de preguntas que orientó el estudio, del área choque de los
diferentes turnos . Se organizó una agenda para acordar el lugar, día y hora donde se llevaría a
cabo la entrevista entre el investigador y la enfermera participante. Algunas entrevistas fueron
realizadas en la sala de espera y otras en la oficina de enfermería, donde se les brindó seguridad
al contestar las preguntas planteadas durante el proceso y lograr así la obtención de los datos.
Las entrevistas tuvieron una duración de 60 minutos. Posteriormente, se hizo un análisis de

VOLTAR AO ÍNDICE

1186 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Organização da Atenção em Saúde

las entrevistas que permitió comprender la percepción del cuidado; una vez finalizadas, se
transcribieron en el programa Microsoft Word. Para obtener las categorías empíricas, como
guía el esquema de análisis propuesto por Bardin.
RESULTADOS
De las 25 enfermeras entrevistadas el 33% con grado académico de enfermera General, 33%
con licenciatura, el 17% con especialidad en terapia intensiva y 17% Maestría, un promedio
de antigüedad de 6± 2 años, con una promedio de edad 28± 6 años, la mayoría mujeres.
El grupo de enfermeras expresa la percepción sobre el cuidado, a partir de la información
como proceso inductiva, se enuncian las categorías: Oportunidad desde la naturaleza de la
vida,Una vivencia en el tiempo del otro,Lo científico y humanístico con una luz en el camino
paradigmático. Los discursos destacan la universalidad de los cuidados de enfermería, con
visión de la estructura social, que asemeja a la columna vertebral, donde permea durante
la terapia fibrinolítica, para afrontar la vida del usuario, a través de experiencias que guía
las practicas terapéuticas de la enfermera, además de contar con habilidad para la toma
de decisiones, introducen saberes de las experiencias del cuidado holístico, para promover
la vida, prevenir la muerte, con una dimensión transcultural, a través de la reflexión crítica
y analítica. Para instituir paradigmas de cuidados culturales basado en necesidades de ser
social que se cuida, desde la luz del saber ser y hacer como un paradigma que guía el camino
de la enfermeras.El sentido de la experiencia de la enfermera, rige su hacer durante la
convivencia con el paciente, la experiencia en el curso del cuidado de la terapia fibrinolítica,
permite alcanzar el conocimiento desde el punto de vista sociocultural del contexto
académico del que forma parte, pues es imperativa la necesidad de la supervivencia del
paciente ante el riesgo inminente de muerte, es el tiempo del otro, pero que fluye también
el de la enfermera. La disciplina no solo comprende la epistemología del saber enfermero,
también la integración de conocimientos, experiencias, valores y creencias, enfocados en la
conceptualización para el desarrollo de fortalezas personales aceptando sus necesidades
científicas y humanistas para brindar cuidados al paciente que llega a la unidad de choque.
Por lo tanto, relatos muestran el sentido de la enfermería como una oportunidad de vida,
pero que asume y otorga una responsabilidad desde donde sustenta la base de creencias y
valores de forma holística, cuando el paciente manifiesta sentir angustia y miedo a la muerte,
es en ese momento se desarrolla, la consciencia del cuidado humanístico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La percepción de las enfermeras es adaptarse a su visión humanística y científica, donde
las experiencias influyen en las formas de pensamiento a partir de una conciencia sensible
que desencadenan dudas, miedos y que afectan el desarrollo integral del cuidado. La
transcendencia de su formación científica permite comprender el ser de la enfermera como
una oportunidad de vida para el desarrollo profesional y construir el conocimiento a través
de interacciones sensibles del ser social como un atributo para otorgar el cuidado científico
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y humano. Esta percepción se acompaña de la experiencia, de los contextos sociales para
llegar a formular juicios, razonamientos y actos a partir de significados y prácticas que ejerce
la enfermería desde los significados, de valores, creencias y modos de vida, ya que facilita las
bases filosóficas del cuidado, en sentido de la experiencia cotidiana en el ser y hacer de la
enfermería, construye conocimientos de su estructura social del mundo que constituye uno
de los principales fundamentos de la Teoría de Leininger.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermería, Infarto , Etnografía, Terapia Intensiva,

VISÃO DE ENFERMEIROS DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA SOBRE A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
Danielle Araújo Moreira (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Hanna Beatriz Bacelar Tibães (Instituto Superior
de Educação Ibituruna e Faculdades Prominas de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Iluska Pinto Costa
(UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Cecília Maria Lima Cardoso (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria José
Menezes Brito (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1939

INTRODUÇÃO
A assistência à saúde, no Brasil, vem passando por importantes transformações desde
a promulgação da Constituição Federal de 1988, que instituiu o Sistema Único de Saúde
(SUS) (1). No tocante a realidade das portas de entrada do sistema, destaca-se a urgência
e emergência, cuja estruturação da Rede de Atenção às Urgências (RUE) propõe ampliar
o acesso e acolhimento aos casos agudos, promover melhor articulação e integração dos
diversos pontos de atenção às urgências e emergências e equipamentos de saúde, além
de melhor articulação dos serviços e sistemas e alocação de recursos (2). Os componentes
que organizam a RUE incluem a Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica
de Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU - 192) e suas Centrais de
Regulação Médica; Sala de Estabilização; Força Nacional do SUS; Unidades de Pronto
Atendimento 24h (UPA) e os Serviços de Urgência; Hospitais e Atenção Domiciliar (2). A Rede
de Atenção à Urgência e Emergência Macro Norte (RAUE/MN) está localizada na Região
Ampliada de Saúde Norte de Minas que foi instituída em 2008 com operacionalização do
SAMU (3). Essa Região Ampliada de Saúde, antes denominada Macrorregião de Saúde Norte
de Minas, encontra-se atualmente dividida em nove Regiões de Saúde, assim instituídas:
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Brasília de Minas/São Francisco, Janaúba/Monte Azul, Francisco Sá, Pirapora, Salinas/
Taiobeiras, Januária, Coração de Jesus, Manga, Montes Claros/ Bocaiuva (4). Mediante a
regionalização da saúde, o SAMU ampliou o acesso do usuário à rede de atenção à saúde e
estruturou o atendimento das equipes de forma a oferecer melhor resposta às demandas,
sendo apontada como uma diretriz organizativa que permite a descentralização das ações
dos profissionais e melhor organização serviços (5). Atualmente o serviço possui 37 bases
descentralizadas para atender uma população com cerca de 1.6 milhão de habitantes, 07
(sete) Unidades de Suporte Avançado (USA), 40 Unidades de Suporte Básico (USB) e 01
veículo de intervenção rápida (VIR) para deslocamento de equipe de suporte avançado à
cena (6). As bases descentralizadas com USB estão implantadas em todas as regiões de saúde
e as bases avançadas estão em 06 destas regiões. Neste cenário, entraves e desafios devem
ser superados cotidianamente pelos enfermeiros que atendem às demandas de urgência e
emergência, visando à operacionalização do modelo de atenção e a logística em redes.
OBJETIVOS
Compreender a visão de enfermeiros de um Serviço de Atendimento Móvel de urgência
sobre a rede de atenção à urgência e emergência.
MÉTODO
Trata-se de um recorte da tese intitulada “O trabalho cotidiano de profissionais de um
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência”. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, do tipo
estudo de caso, fundamentada na Sociologia Compreensiva do Cotidiano, desenvolvido
entre novembro de 2015 e janeiro de 2016. Os dados foram coletados em seis bases do
SAMU Macro Norte, por meio de entrevistas, com roteiro semiestruturado. Constituiu-se
como critério de inclusão do estudo, o profissional estar lotado no SAMU no período da
coleta de dados. Participaram do estudo 17 enfermeiros do SAMU Macro Norte. Os dados
foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, no
mês de outubro de 2015, sob o parecer CAAE no 50185515.4.0000.5149. Em respeito aos
preceitos éticos e legais da resolução 466/2012, todos os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Os depoimentos revelaram aspectos positivos e negativos em relação a rede de urgência
e emergência. No que tange aos aspectos positivos, os participantes mencionaram
o importante papel da regionalização, a qual permitiu ao SAMU ampliar o acesso da
população ao serviço e possibilitou melhorias na assistência em decorrência da educação
permanente ofertada aos profissionais. Em relação aos aspectos negativos, os profissionais
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apontaram dificuldades da Atenção Primária à Saúde para atender pacientes em situação
de urgência e emergência com condições passíveis de serem resolvidas nesse ponto de
atenção. Essa realidade acarreta a superlotação dos serviços de urgência com impactos na
assistência e nas condições de trabalho dos profissionais. Outro fator negativo mencionado
diz respeito a pactuação acerca das questões políticas e organizacionais dos serviços de
atenção às urgências, tendo em vista que o número de leitos disponibilizado nos hospitais
para receber pacientes atendidos e encaminhados pelo SAMU se mostra insuficiente. Tais
fatores impactam na qualidade e nas condições de atendimento do SAMU, tendo em vista
que o tempo dedicado a admissão do paciente no hospital de referência consiste em um
importante indicador de operacionalização da rede. A educação da população quanto ao
real papel dos serviços de saúde também emergiu como aspecto negativo que influencia
negativamente o funcionamento da rede de urgência e emergência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os enfermeiros destacaram aspectos positivos e negativos da rede de atenção à urgência
e emergência que impactam na operacionalização do SAMU. Salienta-se a necessidade
de refletir sobre a organização da rede, fortalecendo os aspectos positivos mencionados
pelos participantes e buscando solucionar os problemas emergentes identificados, a fim de
aprimorar o serviço prestado e garantir a integralidade da atenção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços Médicos de Emergência; Rede de Atenção à Saúde; Trabalho; Sociologia do
Cotidiano; Estudo de Caso.
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VISÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE O CUIDADO A
PESSOA COM SOBREPESO E/OU OBESIDADE EM UM HOSPITAL
DO SUL DO BRASIL
Vitor De Campos Gobato (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bruno De Campos
Gobato (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bárbara Mohr Da Silveira (Universidade
Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal De Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Simas Justino (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Julia Martins Silva (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lucia Nazareth
Amanda (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum (Universidade
Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2158

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde define a obesidade e o excesso de peso como sendo o
acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que pode levar ao prejuízo da saúde. Dados
demonstram que em média, no ano de 2016, cerca de 13% da população adulta do mundo
(11% dos homens e 15% das mulheres) eram obesos, e que a prevalência mundial da obesidade
praticamente triplicou entre os anos de 1975 e 20161. Elenca-se dois motivos principais para
estes valores estarem crescendo nos últimos anos, os quais estão relacionados ao aumento
da ingesta de alimentos ricos em gorduras e energia e a redução dos níveis de atividade física.
O aumento no consumo de alimentos ricos em gordura e energia e pobre em nutrientes dáse principalmente pela facilidade de acesso aos alimentos industrializados, ou os chamados
alimentos ultraprocessados. A procura frequente por estes alimentos tem-se dado devido
a rotina corriqueira das famílias e também pela certa comodidade que disponibilizam as
pessoas. Por sua vez, a redução no nível de atividade físicas da população está diretamente
ligada a questão da segurança e da evolução tecnológica, pois atividades que antes eram
feitas nas ruas, atualmente, devido a sensação de insegurança, mudaram para dentro
das casas, onde observa-se o uso de aparelhos digitais, como televisões, computadores
e celulares. Neste contexto, estas mudanças no padrão de alimentação e na questão da
inatividade física vêm modificando a saúde da população brasileira. É possível observar que
as principais doenças que atingem a população deixaram de ser agudas e passaram a ser
crônicas, tais como as doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios músculo-esqueléticos
e alguns tipos de câncer, como o câncer de endométrio, mama, ovário, próstata, fígado,
vesícula biliar, rim e cólon. Todas estas patologias que podem ser causadas pela obesidade,
as chamadas Doenças Crônicas não Transmissíveis, tornam os indivíduos mais vulneráveis
e propensos ao adoecimento e consequente internação hospitalar. De forma geral, têm-se
observado que a obesidade e o excesso de peso encontram-se relacionados diretamente
com a questão de mortalidade no mundo, ou seja, atualmente percebe-se que morrem mais
pessoas devido a obesidade do que ao baixo peso.
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OBJETIVOS
Conhecer a percepção dos técnico de enfermagem em hospital escola sobre os cuidado de
enfermagem prestado ao paciente obeso.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Foram entrevistados aproximadamente
20 técnicos de enfermagem de um Hospital do Sul do Brasil. A coleta de dados foi realizada
através de entrevista semi-estruturada que se buscou questionar os profissionais sobre sua
rotina de trabalho diário e se há alguma mudança quando há pacientes obesos para cuidar,
no período de março a junho de 2017. O processo de análise seguiu a proposta da Análise
de Conteúdo de Bardin. Projeto aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de
Santa Catarina sobre o parecer número 1.631.404, e está vinculado ao grupo de pesquisa
Laboratório de Pesquisa em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente MédicoCirúrgico (LAPETAC/UFSC). Sendo assim, foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa
conforme o disposto na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da
Saúde, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos participantes.
RESULTADOS
Os cuidados de enfermagem são realizados todos os dias em Hospitais. Diante dessa
demanda, encontra-se paciente dos mais diversos biotipos, dentre eles os pacientes
obesos. A partir das falas, surgiram muitas respostas semelhantes relacionadas a sobrecarga
do trabalhador, a mobilização da equipe e os materiais utilizados. Apontam uma maior
sobrecarga dos trabalhadores quando há um paciente obeso para cuidar, entre elas, a maior
necessidade de força física para mobilizar o paciente colocando em risco o paciente e a saúde
física do profissional. Quanto a mobilização da equipe, indicaram a necessidade de mais de
um profissional da equipe para auxiliar mobilização dos pacientes no leito. Referem que em
certos momentos, há a necessidade de 3 ou 4 profissionais para realizar o posicionamento
do paciente obeso ou com sobrepeso no leito. Por fim, em relação aos materiais específicos
utilizados com esses pacientes dentro do hospital, foram citados os manguitos, uma cadeira
e a ponta do cautério maior, porém, também apontaram a não existência de materiais
adequados como cama, cadeira de rodas e cadeiras de banho para essa população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa foi possível identificar as dificuldades que os profissionais técnicos de
enfermagem encontram para realizar o cuidado adequado aos pacientes obesos. Para prestar
esse cuidado é necessário mais profissionais para movimentar os pacientes uma vez que
o peso demanda uma força física maior. Uma das estratégias utilizadas é a movimentação
do decúbito em bloco com a ajuda de grande parte da equipe, entretanto ainda faltam
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equipamentos adequados como camas e macas, colocando em risco a segurança do
paciente. Há também uma atenção maior por parte dos profissionais no cuidado da pele
dos pacientes com sobrepeso e/ou obesos devido a facilidade que os mesmos possuem em
adquirir uma lesão por pressão. Nota-se que os profissionais colocam sua própria saúde em
risco uma vez que podem se machucar devido a tamanha força que exercem para realizar o
cuidado ao paciente com sobrepeso e/ou obeso.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Obesidade, Doença Crônica

A OBSERVAÇÃO EM PESQUISA SOBRE TECNOLOGIAS NA
ATENÇÃO DOMICILIAR: A CAPTURA DO VELADO
Natália de Cássia Horta (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ana Luiza Giacon da Silva (PUC Minas, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Kenia Lara Silva (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2547

INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento e a transição epidemiológica fez-se necessário a reorientação das
práticas cuidadoras, buscando atender as demandas de cuidados de longa duração. Nesse
contexto, surge a assistência domiciliar , baseada na desinstitucionalização, alta hospitalar e
continuidade do cuidado em domicílio. ¹ Nestas circunstâncias se faz necessária a utilização
e criação de diferentes tecnologias de cuidado pelos atores deste processo, inclusive aqueles
com alta densidade tecnológica e inovadores frente ao custo deste modelo. Tomamos como
objeto de estudo as tecnologias educacionais, gerenciais e assistenciais desenvolvidas na
atenção domiciliar em saúde e sua relação com o trabalho da enfermagem para analisar as
tecnologias desenvolvidas neste contexto.
OBJETIVOS
Discutir a experiência de utilização da observação como técnica de coleta qualitativa em pesquisa
sobre tecnologias na atenção domiciliar e os desafios e facilidades no trabalho de campo.
DESENVOLVIMENTO
Reflexões construídas a partir de pesquisa descritivo-exploratória, ancorada no referencial
teórico-metodológico da dialética, organizada em 2 fases:
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1) levantamento das tecnologias desenvolvidas por profissionais, cuidadores e usuários
de serviços de atenção domiciliar existentes no SAD de um município de grande porte
da RMBH;
2) análise das tecnologias como meios para o trabalho da enfermagem. Participaram do
estudo 6 profissionais da enfermagem, 2 usuários e 6 cuidadores por meio de entrevistas e
552 horas de observação participante, de 168 atendimentos domiciliares por 15 semanas,
entre julho e dezembro de 2017. A observação foi realizada por meio de roteiros para o
domicílio e da atuação da equipe. Iniciou-se pela busca documental a fim de entender
os processos de cuidado; relação entre profissionais, usuários e cuidadores; tecnologias
utilizadas nas práticas assistenciais, educacionais e gerenciais e os sujeitos em todas as
relações. Nesta produção, foca-se na análise do registro da observação nos diários de
campo, realizada por meio da análise de conteúdo, na modalidade temática. Considerase que a observação participante é uma técnica muito utilizada pelos pesquisadores na
abordagem qualitativa em saúde. Ela consiste na inserção do pesquisador no interior
do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo com os sujeitos, buscando
partilhar para sentir o que significa estar naquela situação. ²
O ato de observar é um dos meios mais frequentemente utilizados pelo ser humano
para conhecer e compreender as pessoas, acontecimentos e situações. Não se trata
apenas de ver, mas de examinar. Não se trata somente de entender, mas de auscultar.³ Na
observação sistematizada realizada junto ao SAD pudemos vivenciar situações cotidianas
da Enfermagem e sua relação com usuários e cuidadores, equipe multiprofissional,
e outros serviços que compõem a rede. Ao iniciarmos a observação foi primordial a
vinculação do pesquisador com os participantes de forma dialógica sendo estabelecida
pela confiança para conhecer a dinâmica e funcionamento do serviço, vivenciar as
situações e compreender os hábitos dos envolvidos.
A inserção do pesquisador no contexto de observação se efetivou essencialmente
pela abertura dos profissionais observados, incluindo-o como componente da equipe,
reduzindo a desconfiança e bloqueios que uma pessoa de fora do ambiente de trabalho
possa causar, garantindo que as ações não fossem realizadas de forma diferente do
habitual. Atentou-se, então, para as características da equipe e da relação estabelecida
entre a equipe de Enfermagem do SAD que, apesar de ser pequena e do lócus de
cuidado ser o domicílio, as relações se davam em diversos ambientes, de diversas formas
e contextos. Percebeu-se que a Enfermagem busca qualificar a relação com os usuários
procurando atender as demandas, orientar sobre os cuidados, de forma que tenham
autonomia, inclusive para o autocuidado.
A inclusão do pesquisador na equipe foi fundamental para a apropriação da temática
estudada, que levou à diminuição de ansiedades frente às novas e diversas situações
vivenciadas, adaptando-se para apreendê-las no momento de observação – o observador
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se constitui em ato. Quando a Enfermagem chega ao domicílio, os moradores interrompem
suas atividades a fim de receber a equipe, relatando a evolução do usuário, bem como
intercorrências, dúvidas e/ou solicitações. O acesso aos domicílios é dificultado, sendo
muitos sem iluminação adequada, porém, sempre dispunham o que necessitasse para
o cuidado, conforme as condições, representando disposição e apoio para a equipe.
Como não existe limite temporal de observação é essencial não ter pressa em entender
os padrões do que é observado, visto que as relações não são estabelecidas sempre da
mesma forma.³ Como desafios da observação participante o pesquisador deve ser capaz
de adaptar-se a situações inesperadas e isso foi alcançado ao colocar-se junto à equipe e
procurar entender como se dá o cuidado e os processos desenvolvidos.
A principal possibilidade do método é realizar a aproximação com as situações
investigadas e percebê-las em ato, visto que as situações ocorrem nos momentos das
relações e trocas, sendo necessário o registro em diários de campo e como observador
de relações humanas, deve colocar-se como o principal instrumento de observação. A
observação se deu pelo olhar aos procedimentos e relações estabelecidas, às instruções
e ao planejamento do cuidado, isto é, tudo o que remete ao cenário do cotidiano do
serviço que permitiu ampliar a compreensão de como se dá o emprego das tecnologias
pela Enfermagem na atenção domiciliar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A observação participante elucida a realidade prática e evidencia as subjetividades dos
sujeitos permitindo captar o que pelo discurso das entrevistas, por exemplo, não pôde
ser captado. Analisar as tecnologias desenvolvidas no SAD pela equipe de enfermagem,
usuários e cuidadores como proposta objetiva do trabalho foi beneficiada pela escolha do
método, já que permitiu uma visão ampla da realidade, aplicada quando se deseja observar
de forma sistemática grupos e situações a fim de melhor compreendê-los. A proximidade do
pesquisador com o grupo pesquisado possibilitou vantagens para apreender e capturar os
significados das práticas da enfermagem no SAD.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços de Assistência Domiciliar; Tecnologias em saúde; Enfermagem; Observação
Participante.
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POSSIBILIDADES E DESAFIOS DE ACOLHER PSICOLOGICAMENTE
SUJEITOS NA IMPREVISIBILIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Suzinara Beatriz Soares de Lima (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Daniela Rodrigues
Hoffmann (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Tanise Martins dos Santos (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Valdecir Zavarese da Costa (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Vera Regina Real Lima Garcia (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Soeli Teresinha Guerra (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Dienefer Fortes
Fonseca (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Rhea Silvia de Avila Soares (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2371

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a humanização dos serviços hospitalares é um dos principais objetivos dos
profissionais de psicologia neste espaço. Falar em pronto atendimento de saúde remete a um
ambiente de tensão, dor e angústia. O acolhimento psicológico neste ambiente é um serviço
de assistência à saúde novo e pouco reconhecido, onde o profissional de psicologia averigua
de que maneira poderá intervir, levando em conta a imprevisibilidade do local. Estes sujeitos
se encontram debilitados fisicamente ou por alguma razão inesperada, os quais buscam o
serviço com a intenção de atendimento imediato, na tentativa de amenizar, resolver, “curar”,
intervir na dor, que por vezes se manifesta em sintomas físicos devido a um sofrimento
psíquico. Considerando o acolhimento como desafio na integralidade do cuidado, há a
necessidade de que o foco desse processo seja a atenção ao usuário. O ato de acolher se torna
uma forma de estabelecer vínculos de afeto e confiança entre os profissionais da saúde e os
usuários (1). A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 2003 com o objetivo de
produzir mudanças no modo de gerir e cuidar, estimulando a relação entre os trabalhadores,
gestores e usuários, a fim de construir possibilidades de melhores relações de afeto entre
ambos e com isto inibir práticas desumanizadoras que implicam na responsabilidade da
equipe multiprofissional e usuários (2). A PNH está vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde, conta com um núcleo técnico e equipes regionais de apoiadores que
se articulam com as secretarias locais de cada município, com a intenção de construir planos
de ação para promover inovação no que diz respeito à saúde (2).
OBJETIVOS
Relatar a experiência de identificar as possibilidades de escuta em sujeito em vulnerabilidade,
levando em consideração a urgência subjetiva de cada sujeito.
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DESENVOLVIMENTO
Os prontos atendimentos estão, cada vez mais, sendo usados como uma porta de entrada
de usuários ao sistema de saúde. O termo “acolhimento”, por vezes, é usado de forma
equivocada, o ato de acolher é bem mais abrangente e hoje, na prática, continua sendo
apenas uma triagem. O acolhimento deve levar em consideração as diretrizes constitutivas
dos modos de produção da saúde, ou seja, a qualificação da escuta, a construção de vínculos
entre os indivíduos, a garantia de acesso com responsabilização e a resolutividade das
demandas e das necessidades dos usuários. Sendo um pronto atendimento de urgências
e emergências, remete-se a um ambiente de tensão, tendo em vista que a procura por este
serviço em princípio seria por razões de risco iminente de morte, como acidentados, suspeita
de infartos, acidentes vasculares encefálicos, apendicite, pneumonia, fraturas, entre outras
complicações (3).
Em pronto atendimento e hospitais, procura-se levar em conta a potencialidade do local, as
situações limítrofes que se apresentam e, assim, procura-se observar e se antever à demanda.
A busca muitas vezes é por queixas mínimas aos olhos dos médicos e nos fazem pensar que
essa procura vai além de um sintoma físico (4).
Após a intervenção, os sujeitos relatavam certo alívio, muitos se emocionavam por terem
tido a oportunidade de verbalizar seu sofrimento, e, em muitos casos onde eles não sabiam
explicar o que os levou a procurar o pronto atendimento, diziam “doer tudo”, após a escuta,
muitos nem esperavam a consulta médica e acabavam por ir embora, ficando evidente que
sua dor não era física e que esta breve escuta pode ter amenizado seu sofrimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se contextualizar sobre os desafios da intervenção do profissional de psicologia em
pronto atendimento. Fica evidente a importância de se refletir acerca da atuação do psicólogo
neste ambiente, com olhar atento a dor subjetiva de sujeitos em situações inesperadas,
procurando promover o alívio do sofrimento psíquico frente ao seu adoecimento
PALAVRAS-CHAVE
Emergência; Gestão dos Serviços; Psicologia
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PROJETO BEM ESTAR: SAÚDE MENTAL NA UNIDADE SAÚDE DA
FAMÍLIA
Jacqueline Simone Barbosa (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil), Sherry Cristina
Carvalho (Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil), Lislei Teresinha Preuss (Universidade
Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil)

ID: 2345

INTRODUÇÃO
A atual Política de Saúde Mental l vem em decorrência da mobilização de atores da Saúde
iniciada nas décadas de 1980 com o objetivo de transformação da realidade dos manicômios.
As atuações devem promover novas possibilidades de qualificar e modificar a condições
e modos de vida dos sujeitos, não se restringindo a cura da doença e sim numa melhor
qualidade de vida e saúde. As mobilizações do final da década de 1980, pontua a necessidade
de novas legislações e redirecionamento das práticas de Saúde Mental, combatendo a
“psiquiatrização” do social e principalmente, priorizando investimentos nos serviços extra
hospitalares (BRASIL, 1987). A IV Conferência Nacional de Saúde Mental realizada no ano
de 2010, teve como tema a discussão da necessidade de ações intersetoriais efetivando o
atendimento da Política de Saúde Mental em conjunto com políticas sociais e sociedade
civil: trabalhadores, usuários e familiares (Conferência Nacional de Saúde, 2010).
OBJETIVOS
Seu objetivo é desenvolver a atenção integral que influencia na saúde e na autonomia dos
usuários dos serviços, através de práticas de cuidado preventivo.Apoderando-se da corrente
crítica dialética, por meio da qual ficaram visíveis as relações de transformação da realidade,
corrente que nos possibilita analisar os dados de maneira crítica, não culpabilizando os atores
em questão, e sim realizando uma análise construtiva com os dados coletados, verificando
a dinâmica existente nas relações sociais. A partir deste viés, as ações em saúde, vem se
transformando, e neste cenário tem-se a inclusão das ações de Saúde Mental na Atenção
Básica enquanto uma condição necessária, porém insuficiente se não for acompanhada da
efetiva implantação de uma rede de cuidado contínuo e integral.
DESENVOLVIMENTO
O Projeto Bem Estar se dá, em encontros semanas de roda de conversa, onde os pacientes
e familiares, tem acesso a profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, serviço social.
Especialistas que não fazem parte do quadro permanente da equipe ESF. Ressalta-se que
o projeto propõe espaços de sociabilidade e inclusão do usuário da Saúde Mental e uma
constante interlocução com atores, além da busca da construção do crescimento humano
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e pela capacidade de emancipação o sujeito. O projeto busca a construção contínua dos
indivíduos. As atividades desenvolvidas pela equipe, tem como estratégia no trabalho
educação em saúde: com informações interativas no coletivo e individual, como por
exemplo conversas informais, abordagens, entre outros instrumentais, focando no cuidado
e a promoção a saúde dos usuários, a integração da comunidade com o serviço de saúde e
acesso aos serviços socioassitenciais.
Sobre os resultados obtidos, a partir da avalição contínua do projeto, aplicado com 49
pacientes, destacam-se que os sujeitos que participam do projeto em sua grande maioria
(28) indicariam às pessoas a participação nos grupos, pois há uma melhora na qualidade de
vida, socialização do conhecimento, troca de informação da doença e tratamento, facilidade
ao acesso a profissionais e prescrições medicas, atendimento dos profissionais e amizades
criadas no decorrer do grupo. Quando questionados sobre temas que gostariam que
fossem abordados durante os encontros, os sujeitos sugerem que os profissionais abordem
sobre doenças, como fibromialgia, quatro: alimentação saudável; uso de medicação;
atividade físicas; qualidade de vida acima dos 60 anos. Alguns ainda consideram que não há
necessidade de modificação no grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva de proporciona momentos de integração, reflexão e até mesmo diferentes
alternativas o projeto tem o intuito de garantir um atendimento de qualidade, a desconstrução
da cultura de saúde curativa para saúde preventiva e corroborando assim para um espaço
de produção de novas práticas em lidar com usuário da Saúde Mental, rompendo com o
cotidiano e práticas tradicionais, senso comum, ao partilhar suas experiências e prática de
vivencia, evita a simples apreensão das manifestações mais aparentes da realidade e por
meio da mediação constrói o concreto pelo pensamento.
A inclusão das ações de Saúde Mental na Atenção Básica é uma condição necessária, porém
insuficiente se não for acompanhada da efetiva implantação de uma rede de cuidado e o
processo de educação permanente para os profissionais envolvidos em direção à construção
de espaços de sociabilidade e inclusão do usuário da Saúde Mental e uma constante
interlocução com atores avançando na transformação do cenário com a assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Mental, Unidade Saúde da Família, Multiprofissional
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A CONTRIBUIÇÃO DE ENFERMEIROS EXPERTS EM
BRAQUITERAPIA NA CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ESTENOSE VAGINAL PÓSBRAQUITERAPIA VAGINAL
Rafaela Dutra Nunes da Silva (Instituto da Visão Assad Rayes, Florianópolis, SC, Brasil),
Luciana Martins da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Vera Radünz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 1412

INTRODUÇÃO
O câncer do colo de útero e outros cânceres ginecológicos são reconhecidos por sua incidência
dentre as mulheres no Brasil e no mundo, sendo a braquiterapia uma das formas de tratamento
dessas doenças. A braquiterapia utiliza fontes de radiação em contato direto com os tecidos a
serem irradiados. Como consequência da braquiterapia a mulher poder apresentar estenose
vaginal, que leva à disfunção sexual e dificulta para a realização de exames ginecológicos clínicos
de rotina, indispensáveis no seguimento clínico dessas mulheres. A estenose vaginal pode surgir
durante o tratamento ou anos após, como resultado da toxicidade tardia. Enfermeiras atuantes
em instituição oncológica do sul do Brasil referiram a inexistência de padronização para avaliação
e classificação da estenose vaginal e, estudo de revisão realizado em publicações indexadas
constatou o referido pelas enfermeiras. Diante desse contexto foi elaborado instrumento para
avaliação e classificação da estenose vaginal e julgou-se necessário avaliar a qualidade dos
conteúdos que compõem esse instrumento por experts em braquiterapia.
OBJETIVOS
Este estudo tem o objetivos de descrever as contribuições dos enfermeiros no processo
de validação dos conteúdos do instrumento que avalia e classifica da estenose vaginal a
ser aplicado por enfermeiros em mulheres com câncer do colo do útero ou ginecológico
pós-braquiterapia pélvica.
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MÉTODO
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Para validação dos conteúdos
utilizou-se rodadas de avaliação, conforme preconizado pela Técnica Delphi. A apreciação
ética está registrada no CAAE 49461715.7.0000.012. A coleta de dados foi realizada entre
dezembro de 2015 e abril de 2016. Os participantes do estudo foram dez enfermeiros experts
atuantes na área da braquiterapia, com no mínimo um ano de experiência em braquiterapia
no território nacional, com título mínimo de especialista.
Os participantes do estudo foram selecionados por meio da indicação de enfermeiras
atuantes na enfermagem oncológica. Foram dez enfermeiros convidados e incluídos no
estudo, quatro enfermeiros do estado de Santa Catarina, três do Rio Grande do Sul, dois do
Paraná e um do Rio de Janeiro. A definição dos Estados para inclusão no estudo ocorreu por
conveniência. Os conteúdos do instrumento para análise e validação dos enfermeiros foram
disponibilizados via ferramenta do GoogleDrive/Microsof. Para cada conteúdo os experts
registraram a concordância total, parcial ou discordância, e ainda, registraram no formato
descritivo as recomendações ou justificativas de mudanças, ou seja, suas contribuições no
processo de validação dos conteúdos. Os dados foram agrupados e para cada item avaliado
foi calculado o percentual de concordância total, parcial e de não concordância emitida por
todos os experts.
Definiu-se que 78% de concordância total, ou mais, no somatório das avaliações dos experts,
seria considerado validado. Para os conteúdos com percentuais de concordância inferiores
foram feitos ajustes nos conteúdos de acordo com as recomendações dos experts, que foram
agrupadas qualitativamente e incluídas no instrumento para nova rodada de avaliação.
Foram realizadas três rodadas de avaliação. Na segunda e terceira rodada um expert não
retornou o formulário avaliativo, sendo então excluído dessas rodadas. Todas as sugestões
dos experts foram incluídas nos conteúdos mesmo aqueles que atingiram o percentual de
validação na primeira rodada.
RESULTADOS
Na primeira rodada de validação, dos 13 conteúdos avaliados, três não atingiram o
percentual mínimo necessário, um foi excluído. Ao término da terceira rodada todos os
conteúdos atingiram o percentual mínimo para permanência no instrumento. A totalidade
das contribuições dos experts agrupadas é apresentada a seguir: no conteúdo relação sexual
os experts recomendaram a substituição da pergunta: Você mantém relações sexuais? para:
Você mantém relações sexuais com penetração vaginal?; no conteúdo percepção de dor foi
sugerido deixar claro as características da dor e redução do número de perguntas, reduzindo
repetições e melhorando a compreensão pela paciente; no conteúdo sangramento vaginal
houve a indicação de inclusão da secreção vaginal, considerando que algumas pacientes
apresentam esse sintoma; no conteúdo relacionado à orientação do exercício de dilatação
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vaginal realizada pelos enfermeiros, foi recomendado a inclusão da orientação incluindo
outros profissionais da saúde, devido observação de que em alguns serviços de saúde
essas orientações também ofertadas por profissionais da fisioterapia; no conteúdo exame
ginecológico prévio foi sugerida a inclusão de perguntas questionando a data da realização
do exame após o término da braquiterapia e se ocorreram dificuldades ou desconfortos
durante a realização do exame; quanto ao conteúdo lubrificação vaginal, houve alteração
para ressecamento vaginal e uso de lubrificante, com a finalidade de chamar mais atenção
ao sintoma; o conteúdo: uso de absorvente íntimos foi excluído considerando o percentual
de concordâncias parciais e discordâncias atrelado a justificativa de que a mulher após a
braquiterapia entra em falência ovariana, não tendo mais os períodos de menstruação e a
necessidade do uso de absorventes íntimos; assim, o uso de absorvente íntimo também foi
retirado do conteúdo relacionado à classificação da estenose vaginal (grau 1 e 2); ainda no
conteúdo relacionado à classificação da estenose vaginal foram recomendado ajustes na
elaboração do texto; para melhor compreensão do conteúdo: prescrições de enfermagem
orientadas ou implementadas foi recomendado a a substituição do termo prescrições para
intervenções.
Os conteúdos relacionados aos desconfortos e questionamentos; realização do
exame ginecológico durante a aplicação do instrumento (consulta de enfermagem);
encaminhamentos para outros profissionais e título do instrumento (Avaliação e Classificação
da Estenose Vaginal pós-braquiterapia de alta taxa de dose) foram mantidos sem necessidade
de alterações no texto ou aparência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As contribuições dos experts permitiram a avaliação da pertinência dos conteúdos para a
avaliação e classificação da estenose vaginal pós-braquiterapia e a melhoria dos conteúdos.
Os achados desse estudo contribuem para padronizados da técnica para uso dos enfermeiros
e melhoria da avaliação da mulher pós-braquiterapia pélvica, para controle da estenose
vaginal, ou seja, para proporcionar qualidade de vida e saúde sexual.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem oncológica. Braquiterapia. Constrição patológica.
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A SEGURANÇA DO PACIENTE A PARTIR DA GROUNDED THEORY:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Adriana Tavares Hang (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Glaucia Valente
Valadares (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ, Brasil), Camila Mendonça Moraes
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2258

INTRODUÇÃO
No hospital a Unidade de Terapia Intensiva é considerada um local traumatizante e agressivo
por fatores como a rotina de trabalho intensa e os riscos constantes à equipe de enfermagem.
A partir dos anos 2000 percebeu-se através da publicação “To Err is Human” que os cuidados
em saúde podem trazer danos àqueles que recebem cuidados. Estes danos por sua vez
se traduzem em graves consequências e em custos elevados Constatada a magnitude da
questão, no ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o A Aliança Mundial
para a Segurança do Paciente, além de desenvolver a Classificação Internacional de Segurança
do Paciente. No ano de 2005, a “Commission on Accreditation of Healthcare Organizations”
propôs seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com o propósito de promover
melhorias específicas em áreas problemáticas. A segurança do paciente é um componente
básico da estrutura das organizações, sendo um tema amplo e complexo, refletindo uma
consciência coletiva relacionada a valores, atitudes, competências e comportamentos que
determinam o comprometimento com a qualidade da assistência prestada, com a gestão da
saúde e da segurança.
OBJETIVOS
Analisar as abordagens sobre a segurança do paciente na Unidade de Terapia Intensiva sob
a ótica da Grounded Theory produzidas pela enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve por questão norteadora: O que tem
sido publicado pela enfermagem abordando a segurança do paciente na Unidade de Terapia
Intensiva utilizando a metodologia Grounded Theory? O recorte temporal para as buscas foi
de 2007 a 2017, não houve restrição de idiomas, incluímos estudos primários disponíveis
na íntegra nas bases, que respondessem a questão norteadora e fossem publicados por
enfermeiros. Os critérios de exclusão foram: fuga do assunto e duplicidade nas bases. A
captação dos estudos foi realizada nas bases de dados: United States National Library of
Medicine (PubMed), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline),
Bases de Dados em Enfermagem (BDenf ), Literatura Latino-Americana e do Caribe em
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Ciências da Saúde (Lilacs), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl),
Nursing Referece Center, Scopus (Elsevier), Science Direct. e banco de teses e dissertações
da CAPES/MEC. Utilizou-se os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical
Subject Headings (MESH): Segurança do paciente, Unidade de terapia intensiva e Teoria
fundamentada nos dados e Patient safety, Intensive care units e Grounded Terry, agrupados
pelos booleanos AND e OR.
RESULTADOS
Encontrou-se 1.601 publicações na soma dos achados de todas as bases, que após a análise
e a observância dos critérios de inclusão, e a leitura do título e resumo, foram selecionados 4
artigos. No banco de teses e dissertações da CAPES/MEC verificamos 194 estudos entre teses
e dissertações, e ao aplicar os critérios de inclusão desta revisão identificamos 01 dissertação.
Então 05 estudos constituíram a amostra final desta revisão. Quanto às características dos
estudos teve a seguinte distribuição: considerando o ano de publicação foi entre 2010 a
2016; quanto à origem das publicações, concentraram-se nos Estados Unidos da América
(EUA) (40%), Países Baixos (20%), em parceria Países Baixos, EUA e Inglaterra (20%) e Brasil
(20%); todos os artigos estavam na língua inglesa e a dissertação em português; quanto ao
método três artigos e uma dissertação utilizaram a Grounded Theory e um artigo utilizou
análise mista (GT e quantitativa); quanto a fonte dos estudos três (60%) são da base Medline,
um (20%) da base PubMed e um (20%) do banco de teses e dissertações CAPES/MEC tendo
origem no portal de periódicos da Universidade Estadual Paulista (UNESP); os participantes
das pesquisas foram enfermeiros, pacientes, médicos e equipe multidisciplinar, e quanto ao
nível de evidência dos estudos um destes foi de nível 4 e os demais, de nível 6. Foi considerado
o nível de evidência conforme a classificação hierárquica das evidências da Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ). Foram extraídas as principais abordagens de cada
artigo, que foram comparadas e agrupadas por similaridade de conteúdo, sob a forma de
categorias empíricas, sendo construídas quatro categorias para análise: a comunicação
segura, o controle de infecção, notificação dos erros e a sensação de segurança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da GT nos estudos dessa revisão proporcionou teorias que levaram a identificar a
comunicação como um fator que favorecia a segurança na assistência; como estratégia
para suprir as limitações das análises quantitativas, identificando as principais barreiras
na prevenção de infecção no ambiente da UTI; e apontou que ainda existe um estigma
envolvendo a notificação de erro ou incidente por parte dos enfermeiros. Passados mais
de 15 anos, a segurança do paciente continua a ser uma prioridade em diversos países e
organizações de saúde, mas apesar dos esforços e investimentos, a magnitude do problema
e suas consequências persistem em todas as modalidades de cuidado (SHEKELLE, et al,
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2013). Verificamos nos estudos selecionados que ações fundamentais como a higienização
das mãos para a prevenção de infecções, a comunicação eficaz e a notificação de incidentes
relacionados à assistência ainda representam riscos para a segurança do paciente em UTI.
Observamos que entre os poucos estudos identificados nas buscas utilizaram a GT em UTI
abordando o tema desta pesquisa, e objetivaram esclarecer questões técnicas, ou mesmo
aspectos subjetivos do cuidado, a fim de formular uma teoria que explicasse os significados
e percepções dos enfermeiros, outros profissionais e pacientes em relação a barreiras para a
segurança do paciente.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do paciente; Terapia intensiva; Grounded Theory; Enfermagem.

ADAPTAÇÕES DO UNIFORME A ENTRADA DO HOMEM NA
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY (1971)
Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense (Universidade Federal do Rio de Janeiro campus Macaé Professor
Aloísio Teixeira , Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Angélica de Almeida Peres (Escola de Enfermagem Anna Nery/
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1798

INTRODUÇÃO
Sabe-se que o vestuário é uma forma de manifestação de identidades, sendo o uniforme
representante da identidade coletiva. A indumentária ultrapassa a ideia de ser apenas o
vestuário. Sua linguagem é determinada pelo conjunto constituído por roupas, calçados,
bolsas e acessórios, cada qual com suas significações particulares que, somados, definem
o aspecto exterior do indivíduo. Sendo assim, a roupa, independentemente da época,
tem a função de distinguir a classe social à qual o indivíduo pertence e significar o papel
que ele representa na sociedade, bem como a função que desempenha em determinado
grupo social. Em 1971, os primeiros homens ingressam no Curso de Graduação da Escola
de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por força da
Reforma Universitária. Dentre os desafios enfrentados pelas dirigentes do Curso, até então
exclusivamente para mulheres, estava o uso de uniforme. Devido suas características, a
adaptação do uniforme para ser uma indumentária masculina passou a ser uma questão
polêmica na Escola, desencadeante de embates entre professores e estudantes.
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OBJETIVOS
Discutir as repercussões da entrada do homem na EEAN associada ao contexto da moda
vigente e às estratégias para garantir a manutenção e preservação do uso do uniforme como
elemento simbólico e disciplinador
MÉTODO
Pesquisa sócio-histórica de abordagem qualitativa. Foram utilizados como fontes diretas
documentos escritos e fotográficos que registram o uniforme usado pelos estudantes de
graduação da EEAN no período estudado, pertencentes ao banco de fotografias do Centro de
Documentação da EEAN e ao acervo pessoal dos colaboradores. Também foram produzidos,
pela técnica de História Oral Temática, documentos orais, tendo como colaboradores 20 exalunos da EEAN, que vivenciaram o período do estudo na condição de estudantes. A análise
fotográfica considerou o conceito de vestuário imagético de Roland Barthes e a técnica de
triangulação de fontes foi realizada para se chegar aos resultados.
RESULTADOS
A entrada do homem foi inevitável apesar de todos os esforços da EEAN para manter a tradição
de ser uma escola para mulheres. A implantação do vestibular unificado para ingresso nas
universidades públicas retirou das Unidades Acadêmicas a premissa de fazer a seleção para
seus cursos. Com a entrada do homem, o perfil do corpo social da EEAN foi drasticamente
alterado. A dificuldade em lidar com o gênero masculino fez a Escola adaptar-se com mais
rigorosidade para manter sua tradição. Alguns destes estudantes desistiram do curso, tanto
pela rígida disciplina, quanto pelo encalço que o gênero masculino sofria na Escola. No que
diz respeito aos rituais da EEAN, as cerimônias de Recepção de Toucas/Imposição de Insígnias
e de formatura não sofreram grandes transformações em sua essência. Entretanto, foi preciso
criar a versão masculina dos uniformes nos diferentes cenários de prática. Os ajustamentos
pelos quais passou a EEAN foram se dando gradativamente e pode-se perceber que esse
caminhar avançava lentamente, porém, firmemente.
Cabe destacar que o desconforto não era apenas a presença do homem como estudante, mas
o fato da maioria ter como primeira opção a medicina, logo, não possuíam conhecimentos
acerca da profissão de enfermeiro. O primeiro uniforme a ganhar esta versão foi o uniforme
hospitalar. Havia uma insatisfação quanto ao uniforme tanto pelo modelo, quanto pela falta
de praticidade do seu uso. Os principais motivos estavam associados ao uso da touca e à
cor da roupa dos estudantes que passaram a questionar o uso do uniforme azul uma vez
que os demais estudantes da área da saúde utilizavam o branco. As formas de organização
espacial e os regimes disciplinares da EEAN, que determinavam o controle dos corpos dos
estudantes, perderam força no final da década de 1970, quando a ditadura entrava em
decadência ao mesmo tempo em que surgiam os primeiros movimentos pró-democracia.
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A extinção do uniforme hospitalar azul só ocorreu em 1978, quando passou para a cor
branca e, no caso do uniforme masculino, composto de camisa social com abotoamento
embutido, gola militar, manga curta dobrada e bolso básico na altura do peito à esquerda,
calça social, sapato e meia social brancos. Já o uniforme de Saúde Pública, era composto de
blusa azul-celeste com bolso do lado esquerdo da blusa, usada para dentro da calça que era
azul marinho, sapato, cinto e meia pretos passou para o modelo composto de calça jeans
com blusa branca e jaleco branco, a partir do ano de 1985.
O rigor com a aparência continuava sendo cobrado da mesma forma, entretanto, não era
uma obrigatoriedade, visto que apesar das pressões, os estudantes podiam se recusar a
cortar os cabelos ou fazer a barba. Lidar com esta nova forma de comportamento na Escola
exigiu das dirigentes a definição de novas estratégias para adaptarem-se ao novo contexto
político-social que se apresentava na universidade.
Na lógica da implantação de metodologias inovadoras, por ocasião da implantação do
Currículo Novas Metodologias, em 1978, também se abriu espaço para a incorporação de
um estilo de roupa mais condizente com a realidade da moda, no sentido de facilitar o
uso do uniforme. Assim, adotou-se o jeans escuro e o jaleco branco. O tecido índigo blue é
associado a trajes informais, um símbolo de liberdade fortemente divulgada na mídia através
de propagandas que seduziam o telespectador por seus jingles e imagens publicitárias
produzidas com o intuito de criar no imaginário dos jovens um estilo pessoal
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A identidade visual criada pelo uso do uniforme no cotidiano institucional da EEAN, a qual
foi consagrada nos rituais acadêmicos foram atualizados ao longo dos anos em decorrência
das mudanças no contexto sócio-político-cultural da universidade e da profissão de
enfermagem. A EEAN se transformou conforme as necessidades do contexto nacional. Ao
passo que inovou na didática do ensino superior, com a implantação do Currículo Novas
Metodologias, também se adaptou à moda mostrando sua adequação aos novos tempos da
sociedade moderna à época. Passou a ouvir e a negociar com os estudantes, mostrando que
uma nova identidade profissional deveria ser formada para acompanhar o desenvolvimento
da Enfermagem na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
História da Enfermagem Brasileira; Identidade profissional; uniforme; vestuário; gênero;
enfermagem.
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AUTONOMIA DO ENFERMEIRO FRENTE A EQUIPE: IMPOSIÇÃO
OU CONQUISTA?
Jacqueline Szaz (Universidade Federal Fluminense- UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) Fernanda de Carvalho Dantas
(Universidade Federal Fluminense - UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) Claudia de Carvalho Dantas (Universidade
Federal Fluminense - UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 1807

INTRODUÇÃO
A enfermagem é uma profissão dotada de bases científicas, técnicas, éticas e legais, indispensável
para a sociedade. No Brasil, a enfermagem possui mais de 300 documentos legais que respaldam
sua prática profissional e, um deles, consiste no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
que discute o exercício da profissão com liberdade e autonomia. O foco da presente investigação
é a autonomia do profissional enfermeiro sob a ótica do profissional de nível médio de
enfermagem, lotados em três instituições de saúde do Rio de Janeiro.
OBJETIVOS
Analisar a autonomia do enfermeiro sob a ótica de técnicos e auxiliares de enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa do tipo qualitativa descritiva – analítica, aprovada pelo CEP HUAP UFF Nº
242.736. Os participantes/cenários foram técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem
de três instituições de saúde, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Os critérios de seleção e
exclusão foram respectivamente: Ser técnico ou auxiliar de enfermagem, estar lotado em um
dos cenários escolhidos como campo de coleta e aceite em participar do estudo, o profissional
se negar a assinar o termo de consentimento ou solicitar desligamento da pesquisa em
qualquer momento após a concessão da entrevista. Os dados foram coletados durante o ano
de 2015 até o primeiro semestre de 2017, através de entrevista gravada em mídia eletrônica
para posterior transcrição dos dados, e foram submetidas ao método de análise temática que
consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença
ou frequência denotem algum significado para o objeto analítico visado.
RESULTADOS
A amostra da pesquisa consistiu em um total de 230 técnicos e auxiliares de enfermagem,
lotados em três diferentes serviços de saúde hospitalares. A maioria foi composta por técnicos de
enfermagem, do sexo feminino, com idade entre 31 e 35 anos. O tempo de atuação na profissão
foi entre 1- 5 anos (50 participantes), seguido de 36 participantes com 6-10 anos de profissão.
Em relação à análise, emergiram três unidades temáticas. Unidade temática 1: Percebendo a
autonomia do enfermeiro com foco na liderança. O papel de líder requer uma visão ampla e
sistêmica das situações, devendo o enfermeiro preparar-se, inovar e buscar novas formas para o
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exercício da liderança, já que o modo como tal profissional conduz a equipe influencia diretamente
em um sistema de cuidado comprometido, ou não, com as necessidades das pessoas. Outros
pesquisadores verificaram em estudo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, integrante
da rede de hospitais do Ministério da Educação, dos quais 64 dos profissionais entrevistados
esperam que o enfermeiro tenha habilidade para liderar uma equipe e proporcionar um ambiente
de trabalho favorável. O enfermeiro com liderança deverá sempre posicionar-se quando do
discernimento, tendências e mudanças na condição do seu ambiente de trabalho, entender a
personalidade e pontos fortes tanto da sua equipe quanto do paciente. Unidade temática 2:
Percebendo a autonomia do enfermeiro com foco na hierarquia. A expressão dos trabalhadores
sobre as hierarquias é uma declaração coletiva de seus sentimentos e percepções, pois é sabido
que os sujeitos constroem e partilham, social e historicamente, significados que indicam como
percebem, sentem, raciocinam, julgam e agem em sua vida e, consequentemente, em seu
trabalho. As linhas de autoridade embutidas nas estruturas hierárquicas hospitalares, sobretudo
na organização do trabalho da enfermagem, são possíveis fontes de distanciamento e conflito
entre os trabalhadores, o que pode ocasionar a subversão no trabalho nos hospitais. É notória a
visão hierárquica vinda dos técnicos e auxiliares, em que muitas vezes demonstram receio dos
enfermeiros de sua equipe percebendo a autonomia através dessa forma, o que pode dificultar a
comunicação e a realização de tarefas posteriores. Unidade temática 3: Percebendo a autonomia
do enfermeiro com foco no conhecimento. O conhecimento confere ao enfermeiro a certeza
de que a forma como está agindo, é a correta e mais adequada. Ele embasa suas habilidades e
confere-lhes domínio para agir de forma cientificamente consensual. O conhecimento científico
é o único meio de se obter a verdade, e essa verdade científica, absoluta e irrefutável, ainda hoje,
parece estar presente no pensamento de vários profissionais tanto nas instituições de ensino
como de prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem percebem a autonomia
do enfermeiro em seu cotidiano de trabalho através de suas competências, porém muitas
vezes essa autonomia é imposta, em virtude da existência da hierarquia, o que pode
acarretar prejuízos durante o decorrer da prática assistencial. Um feedback construtivo pode
redirecionar os padrões de prática visando uma melhor e maior aproximação do enfermeiro
junto a sua equipe, na qual está envolvido não limitando sua autonomia e contribuindo para o
protagonismo da profissão e uma participação mais enfática dentro da sua área de trabalho. O
enfermeiro aumenta sua autonomia quando se comunica e organiza o seu trabalho de forma
transparente garantindo a liberdade de decisões. Dessa forma, uma gestão mais motivadora,
transparente, baseada no apoio mútuo, na relação de troca contínua de experiências faz-se
muito relevante para a visibilidade da autonomia do profissional enfermeiro.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, autonomia, enfermeiro.
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DA TEORIA
FUNDAMENTADA NOS DADOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
DA ENFERMAGEM BRASILEIRA
Caroline Cechinel Peiter (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Kahl
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Fernanda Hannah da Silva Copelli (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Kamylla da Cunha (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), José Luís Guedes dos Santos (Kamyllascunha@gmail.com, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2678

INTRODUÇÃO
A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) ou Grounded Theory é um referencial teóricometodológico que se originou a partir da parceria acadêmica de Barney Glaser e Anselm
Strauss, provenientes respectivamente da Universidade de Columbia e da Escola de
Chicago, unindo as tradições em abordagem qualitativa ancoradas no pragmatismo de
uma e a perspectiva positivista da outra. Apesar da complementariedade das diferentes
escolas de pensamento sobre a construção do método naquele primeiro momento, o que
permitiu o reconhecimento da TFD, os autores passaram a divergir sobre sua evolução.
Strauss passou a defender a incoporação de estratégias de flexibilização do método,
enquanto Glaser permaneceu fiel aos preceitos iniciais. Essa discordância levou à origem das
diferentes vertentes do referencial1,2. Inicialmente foram divididas em perspectivas Clássica
e Straussiana, e posteriormente novas escolas forma surgindo a partir de novos autores, a
exemplo de Adele Clarke e Kathy Charmaz3. No entanto, apesar da heterogeneidade das
diferentes vertentes, algumas características metodológicas são consideradas fundamentais
para definição da TFD. Tais características são: análise comparativa constante, amostragem
teórica, uso de memorandos e o desenvolvimento de uma teoria, substantiva ou formal, ao
final da pesquisa. Cabe ressaltar que destas características, a análise comparativa constante e
a amostragem teórica são características únicas da TFD4. A partir disso, questiona-se: Como
as características metodológicas da TFD são apresentadas nos artigos científicos publicados
nos periódicos brasileiros da área da Enfermagem com Qualis Capes A1 e A2?
OBJETIVOS
Este estudo teve por objetivo analisar a indicação das características metodológicas da TFD
em artigos científicos publicados nos periódicos brasileiros da área da Enfermagem com
Qualis Capes A1 e A2.
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, documental, de abordagem quantitativa,
realizado entre abril e maio de 2017. A fonte de dados foram os periódicos brasileiros da área
da enfermagem de qualis A1 e A2 segundo a avaliação de 2016, sendo estes: Acta Paulista
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de Enfermagem (APE); Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn); Revista da Escola de
Enfermagem da USP (REEUSP); Revista Latino-americana de Enfermagem (RLAE); e Revista
Texto & Contexto Enfermagem (TCE). A escolha deste periódicos se deu pela possibilidade de
resgatar neles os estudos de maior rigor metodológico. Foram analisados título e resumo dos
artigos publicados no quadriênio 2013-2016, e selecionados aqueles que informavam sobre
a utilização da TFD como referencial metodológico. Dos 2.375 artigos originais publicados
nos cinco periódicos neste período, foram identificados 49 que utilizaram a TFD como
referencial metodológico, sendo estes incluídos no estudo. Os dados foram organizados em
uma planilha do Excel, agrupados e apresentados em números absolutos e relativos.
RESULTADOS
A primeira característica substancial da TFD é a análise comparativa constante. Nesse
processo, coleta, codificação e análise de dados são realizados de forma sistemática,
simultânea, circular e contínua durante todo o processo de pesquisa. Dos 49 (100,0%)
estudos analisados, 34 (69,4%) informaram a realização desta etapa metodológica da TFD. A
partir dessa etapa, os próprios dados guiam a coleta subsequente, levando à amostragem
teórica, outra característica substancial da TFD5 Dos artigos analisados, 31 (63,3%) artigos
especificaram a realização de amostragem teórica no processo de coleta de dados. A
amostragem teórica diz respeito à seleção de participantes com a finalidade de explorar
categorias emergentes de dados, desenvolver, explicar e testar a teoria à medida que
a análise de dados é realizada. Desse modo, por meio da análise comparativa constante,
possibilita-se que as próprias coletas e análises realizadas guiem o desenrolar da pesquisa5.
Considerando o uso de memorandos, insights do pesquisador durante o processo de
análise comparativa constante dos dados, sete (14,3%) artigos especificaram seu uso, frente
a 42 (85,7%) que não apresentaram essa informação. Estas notas teóricas, metodológicas,
reflexivas ou observacionais são ferramentas que auxiliam no processo de compreensão
do fenômeno em estudo5. Por fim, o desenvolvimento de um estudo de TFD pressupõe o
surgimento de uma teoria ao final da pesquisa. A apresentação dos resultados, dentre os
artigos analisados, envolveu a apresentação da teoria conceitual em 37 (75,6%) estudos,
incluindo apresentação do modelo completo ou apresentação de parte das categorias com
menção ao fenômeno. No entanto, em 12 (24,4%) artigos não houve apresentação da teoria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação das características metodológicas da TFD no desenvolvimento das pesquisas é
ainda pouco mencionada nas publicações científicas, tendo em vista sua importância para
caracterização do método utilizado. Estes dados podem ser decorrentes da dificuldade
dos autores em compreender alguns conceitos, optando pela sua omissão, assim como a
necessidade de concisão dos artigos científicos para se adequarem às normas editoriais dos
periódicos científicos.
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CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
PROPOSTA POR FAIRCLOUGH PARA A PRÁTICA ASSISTÊNCIAL
DE ENFERMAGEM
Nayara de Araujo Brazil Barbosa (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba, MT, Brasil), Ana Maria Nunes da
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ID: 2309

INTRODUÇÃO
A Análise Crítica do Discurso (ACD) permite o estudo das relações entre discurso e poder e
objetiva a desnaturalização de ideias que servem de sustentação das estruturas de dominação,
propiciando elementos à desarticulação de tais estruturas e mudança discursiva em sua
relação com a mudança social e cultural. É uma abordagem que implica transdisciplinaridade,
uma relação dialógica com outras teorias e métodos sociais tornando possível transformar as
relações que existem entre elas e analisar o discurso criticamente na sua relação com outros
elementos e não de forma isolada. Para Fairclough, discurso é uma prática social, política
e ideológica, um modo de ação e representação pelo qual as pessoas podem agir sobre o
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mundo e sobre os outros. Ele contribui tanto para a reprodução como para a transformação
das sociedades em uma relação dialética com a estrutura social. O desafio da ACD é a
construção de um aparelho teórico integrado, a partir do qual seja possível desenvolver uma
descrição, explicação e interpretação dos modos como os discursos dominantes influenciam
o conhecimento, os saberes, as atitudes e as ideologias socialmente partilhadas. Fairclough
propõe então, um procedimento metodológico com três dimensões analíticas do discurso –
análise textual, análise da prática discursiva e análise da prática social, cuja separação serve
apenas ao propósito de definição e organização da análise. A análise textual é voltada aos
elementos linguísticos do texto, por meio do estudo do vocabulário, da gramática, da coesão
e da estrutura textual. O texto é constituído por um conjunto de elementos estruturais que, ao
mesmo tempo, representam a realidade, estabelece e cria identidades e relações e organiza
a informação textual. A análise discursiva é dirigida à produção, distribuição e consumo dos
textos e à influência dos contextos nesse processo, além da força, coerência e intertextualidade
presente na prática discursiva. A análise da prática social é direcionada às condições sociais
de produção e de interpretação do discurso, por meio do estudo da ideologia (sentidos,
pressuposições, metáforas) e da hegemonia (orientações econômicas, políticas e culturais,
ideológicas) que moldam e constituem o discurso. Apesar do uso generalizado da ACD em
outras disciplinas, como na educação e sociologia, na enfermagem ainda não é bem difundido,
embora ela seja um referencial teórico-metodológico promissor para desvelar as relações de
poder e práticas hegemônicas que circundam e modelam a prática de enfermagem.
OBJETIVOS
Caracterizar e analisar a publicação científica realizada na área assistencial da enfermagem
que utilizou a ACD, segundo Fairclough, como referencial teórico-metodológico.
MÉTODO
Revisão integrativa de abordagem qualitativa. As bases de dados utilizadas foram:
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, por meio do PubMed, com os
descritores “discourse analysis” AND “nurs$”; Latin American and Caribbean Literature in
Health Sciences, utilizando os descritores “enferm$” AND (“análise de discurso” OR “análise
do discurso” OR “análise crítica de discurso” OR “análise crítica do discurso”); e, Banco de
Dados em Enfermagem, com os descritores (“análise de discurso” OR “análise do discurso”
OR “análise crítica de discurso” OR “análise crítica do discurso”). Justifica-se a utilização
variada do termo nas buscas realizadas em português, considerando que foi observado não
haver um consenso de uso. Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis,
publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, entre 2008 a 2018 e que utilizavam a
ACD, segundo Fairclough, como referencial norteador para análise. Os critérios de exclusão
foram: artigos repetidos; que faziam análise de documentos; e, que não se relacionavam
diretamente à prática assistencial de enfermagem. A busca resultou em 421 artigos, dos
quais 14 se enquadraram nos critérios estabelecidos, compondo a análise.
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RESULTADOS
Os estudos variaram, segundo o ano de publicação, de 2011 a 2017 e a maioria foi realizada
no Brasil (8). Predominaram estudos relacionados a prática de enfermagem na atenção
hospitalar (6). Em relação aos sujeitos das pesquisas, os estudos variaram, focalizando
discursos de enfermeiros, familiares, gestores, pacientes, e profissionais de saúde em geral.
Quanto às temáticas abordadas, foram identificadas diferentes possibilidades para o uso
da ACD, que abrangeu a educação de enfermagem ao paciente; a participação do paciente
em tratamentos de saúde; necessidades de cuidados de pacientes; o papel e/ou práticas
de famílias no cuidado; a relação entre sexualidade, cuidados de enfermagem e construção
identitária de enfermeiras; a comunicação na consulta de enfermagem; e o conhecimento
e cuidado de enfermagem. Quanto ao uso da ACD como referencial teórico-metodológico,
onze pesquisas referiram o uso da análise tridimensional proposta por Fairclough. Dentre
essas, cinco assumiram e incorporaram a perspectiva teórica da ACD e descreveram sua
operacionalização analítica, deixando claro os aspectos analisados em cada dimensão,
enquanto seis estudos apenas descreveram conceitos para análise. Três pesquisas
apontaram o uso da ACD a partir de conceitos gerais de Fairclough, não ficando claro como
tal análise foi desenvolvida e sob quais aspectos. Desta forma, evidencia-se que o campo
teórico da ACD não foi explorado na maioria dos estudos, tendo sido utilizada, por vezes,
como uma ferramenta metodológica e de organização de resultados. Ressalta-se que a
capacidade transdisciplinar da ACD foi pouco empregada, presente em apenas três estudos,
que a utilizaram em conjunto com os seguintes referenciais: Teoria sobre a Participação do
Paciente, Teoria Feminista do Ponto de Vista e Teoria Pragmática da Comunicação Humana.
Tem-se ainda que a ACD possibilitou a identificação da diversidade de vozes e discursos
que compõem a prática assistencial. Embora variados os sujeitos e temas das investigações,
em geral, o discurso hegemônico dominante em questão se sobressaiu (em especial, o
biomédico). Estudos desvelaram ainda relações de poder assimétricas e desiguais, assim
como embates ideológicos, exercícios de controle e constante negociação discursiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem teórica-metodológica da ACD, por Fairclough, é relevante e promissora para
análise da prática de enfermagem, à medida em que postula mostrar conexões que estão
ocultas nas relações e, intervir para produzir mudanças que favoreçam aqueles que possam
encontrar-se em situação de desvantagem social. Acredita-se que uma mudança efetiva na
prática do cuidado de enfermagem perpassa pelo campo discursivo, visto ser esse o maior
instrumento que mantém tal estrutura de dominação.
PALAVRAS-CHAVE
Análise Crítica do Discurso. Fairclough. Enfermagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NAS TESES E DISSERTAÇÕES PRODUZIDAS EM UM PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Luciana de Fatima Leite Lourenço (Universidade Federal Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Silvia Maria
Azevedo Santos (Universidade Federal Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1862

INTRODUÇÃO
A Teoria das Representações Sociais foi proposta por Serge Moscovici (1978) a partir de sua
tese de doutorado, La Psychanalyse, son image et son public, publicada em 1961, contudo
foi a partir da década de 80 que a teoria ganhou força diante do interesse da época em
aprofundar-se no simbólico e no imaginário. As Representações Sociais estão relacionadas
ao cotidiano, ao senso comum, sendo criadas no coletivo, na interação e comunicação
entre os indivíduos. Em relação ao uso das Representações Sociais em pesquisas cientificas
o contexto tem um papel central, uma vez que as representações se manifestam quando
pelo menos duas pessoas compartilham linguagem, valores e memórias comuns. As
Representações Sociais vêm se evidenciando como um referencial teórico importante para
as pesquisas em enfermagem no Brasil, uma vez que possibilita ao investigador explorar e
compreender as relações de cuidado e saúde em diferentes campos do conhecimento e sob
as mais diversas ópticas.
OBJETIVOS
Mapear as teses e dissertações que utilizaram o referencial teórico da Teoria das
Representações Sociais, vinculados ao programa de Pós-Graduação de Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina, no período de 2006-2016, buscando descrever as
contribuições que estas produções geraram para o cuidado à saúde dos indivíduos.
MÉTODO
Estudo qualitativo, do tipo pesquisa documental desenvolvido junto ao banco de teses e
dissertações do Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina
visando mapear os estudos que utilizaram o referencial da Teoria das Representações
Sociais, no período de 2006-2016. Para organização dos dados foi elaborada uma tabela
onde se registrou os seguintes aspectos: título do trabalho; autor e orientador; ano de
defesa; objetivos; local onde a pesquisa foi desenvolvida; sujeitos pesquisados; técnica(s) de
coleta e análise dos dados; resultados. Para análise dos dados utilizou-se a técnica da análise
temática
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RESULTADOS
Do total de 93 teses e 275 dissertações foram encontradas 09 teses e 07 dissertações
(16 pesquisas) que utilizaram o referencial pesquisado. A maioria das pesquisas tiverem
como foco as Representações Sociais relacionados a condições de doença e cuidado
para indivíduos, família e profissionais de saúde com variação entre o número de sujeitos
participantes, Dentre as técnicas de coleta de dados a que predominou foi a entrevista
semiestruturada, seguida pela técnica de evocação de palavras, grupo focal e a técnica de
desenho livre. Quanto às técnicas de análise de dados houve a predominância da técnica
de análise de conteúdo, sobretudo a do tipo temática, sendo utilizada em oito teses e
cinco dissertações. A análise através do Discurso do Sujeito Coletivo foi utilizada em duas
dissertações. Considerada uma técnica de tabulação e organização dos dados qualitativos,
tem como seu fundamento os pressupostos da Teoria das Representações Sociais. Ainda,
três teses utilizaram softwares para análise de pesquisa qualitativa, sendo os softwares
Alceste e EVOC. Nas pesquisas encontradas destaca-se o estudo das representações sociais
tendo como objeto especialmente as condições de doenças e o cuidado prestado pela
equipe de saúde, especialmente pelos profissionais de enfermagem. O binômio saúde e
doença, assim como o campo de enfermagem se destacam entre as temáticas pioneiras das
Representações Sociais. Algumas pesquisas sobre a opinião de grupos sociais em relação à
determinada doença em que estavam inseridos, permitiu aos pesquisadores construírem
a Representação Social especifica do objeto de estudo fazendo emergir os sentimentos
relacionados às suas experiências pessoais e coletivas, especialmente enquanto família.
Quando as representações foram estudadas na perspectiva dos profissionais, emergiram
elementos de aspecto emocional, especialmente no cuidado de pacientes críticos. Algumas
pesquisas demonstraram que as Representações Sociais fornecem subsídios para repensar o
cuidado e as intervenções realizadas a um grupo ou individuo portador de alguma patologia,
através das dimensões biológica, psicológica e social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas demonstraram que a Teoria das Representações Sociais permite ao pesquisador
investigar fenômenos do cotidiano assim como práticas relacionadas ao cuidado, saúde e
doença na perspectiva de diferentes grupos sociais significando a representação construída
no coletivo, nas interações e experiências de vida. As Representações Sociais são criadas
considerando os encontros e interações entre as pessoas e entre grupos, sendo determinadas
pelo ambiente e grupo social que estejam inseridos. Assim, dado fenômeno ou doença pode
significar de forma diferente ou semelhante para os indivíduos que os vivenciam. Considerar e
conhecer esses significados permite ao investigador aprofundar-se em seu objeto de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Teoria das representações sociais; Enfermagem; Cuidado; Saúde; Doença.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PRE-OPERATÓRIOS NA
ANGIOPLASTIA PERCUTÂNEA: CONVERGÊNCIA DA PESQUISA
COM A PRÁTICA DE ENFERMEIROS
Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Karolina
Terezinha de Oliveira (UNIMED Florianópolis, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Martins da Rosa (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Roseli Schmoeller (Hospital Universitário da Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Darla Lusia Ropelato Fernandez (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1477

INTRODUÇÃO
O setor de Hemodinâmica (HD) merece destaque dentre os campos de atuação da
Enfermagem por se tratar de uma área relativamente nova para a atuação do enfermeiro
e sua equipe. Os procedimentos hemodinâmicos servem para controlar e tratar agravos
derivados de distúrbios cardiovasculares, dentre eles, a aterosclerose. Esta é considerada
como a maior causadora de doenças e agravos decorrentes da obstrução de vasos do corpo
humano. Uma das formas de tratar estas intercorrências é a Angioplastia Transluminal
Percutânea, realizada no setor hemodinâmico. Todo o processo do procedimento tem
início na internação do paciente na clínica cirúrgica, caracterizando o início do período
pré-operatório da angioplastia, onde permanece internado e é assistido pela equipe de
saúde. Mesmo o paciente realizando o procedimento no setor de HD, todo o cuidado
perioperatório é fundamental para o sucesso do mesmo e para a efetivação de um
cuidado seguro. Grande parte desse cuidado é realizado pela equipe de enfermagem,
sendo enfermeiro o gestor desse cuidado. Nessa perspectiva, todo cuidado perioperatório
deve ser embasado, entre outros aspectos, na segurança do paciente, de modo que a
frequência dos erros e eventos adversos possam ser minimizados e/ou eliminados, tendo
em vista que muitas vezes podem ser prevenidos. Essa prevenção tem por base principal
a assistência ao paciente no período perioperatório. Podemos destacar o período préoperatório como decisivo para o desenvolvimento de todos os outros passos da cirurgia
de maneira mais segura e com qualidade.
OBJETIVOS
Construir e avaliar um instrumento sistematizado, do tipo checklist, contendo os cuidados
de enfermagem para o período pré-operatório de angioplastia percutânea em pacientes
internados em clínica cirúrgica.
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MÉTODO
Pesquisa convergente assistencial (PCA) realizada em hospital escola público de Santa
Catarina, no período novembro de 2016 a abril de 2017. A coleta de dados foi por meio
de entrevista semiestruturada com enfermeiros das unidades de clínica cirúrgica e
hemodinâmica. Todas as entrevistas foram gravadas em formato de áudio e transcritas.
Posteriormente, os achados nas entrevistas foram contrapostos à literatura científica,
por revisão narrativa de literatura e elaborou-se um checklist contendo os cuidados de
enfermagem pré-angioplastia percutânea. O checklist construído foi compartilhado e
avaliado pelos enfermeiros participantes da pesquisa, onde cada um recebeu um envelope
contendo o mesmo com orientações para realizar correções e sugestões. A devolutiva
ocorreu após sete dias. Utilizou-se ainda registros em diário de campo, contendo notas de
campo e teóricas de um das pesquisadoras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob parecer
número 1.769.389 e CAAE 58885316.1.0000.0121.
RESULTADOS
Participaram sete enfermeiras, sendo seis da clínica cirúrgica e uma da hemodinâmica, com
idade oscilante entre 27 a 53 anos. O tempo de trabalho na profissão variou entre cinco a
32 anos e nos setores investigados oscilou entre três a 30 anos. Emergiram da análise de
dados três categorias temáticas, quais sejam: Dificuldades relacionadas ao preparo préoperatório; Checklist como medida de segurança cirúrgica; Intervenções para composição
de um checklist pré-operatório. A primeira categoria representa as principais dificuldades
encontradas pelos enfermeiros no processo de cuidado ao paciente no período préoperatório, destacando-se: fragilidade do processo de comunicação entre as equipes
médicas e de Enfermagem; fragilidades do processo de trabalho.
Em à comunicação, a principal dificuldade relaciona-se ao agendamento e orientações para o
paciente acerca do procedimento. Sobre as fragilidades do processo de trabalho destaca-se:
sobrecarga de trabalho da equipe, falta de recursos humanos, ausência de alguns materiais
para o preparo pré-operatório, falta de padronização para este tipo de cuidado, deficiência de
instrumentalização de alguns profissionais, automatização e empirismo ao prestar o cuidado.
Na segunda categoria, o checklist foi compreendido como instrumento indispensável para
propiciar a segurança do paciente e qualidade da assistência mediante implementação e
controle das intervenções de enfermagem necessárias para o preparo pré-operatório. Além
disso, o mesmo possibilita que os registros sejam realizados adequadamente, de forma
completa e integral.
Esta melhor execução e controle de cuidados pré-operatórios auxiliarão na redução da
ansiedade e medo do paciente. Por conseguinte, auxiliará na estabilização de sinais vitais,
valores glicêmicos, redução de processos infecciosos e identificação de complicações pós-
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operatórias. A última categoria temática compreende as intervenções de enfermagem
empregadas pelos enfermeiros das unidades pesquisadas em seu cotidiano. Posteriormente
estas condutas foram confrontadas com literatura pertinente estruturando-se o checklist. O
instrumento foi subdividido em três tópicos:
1)Dados de identificação do paciente;
2)Intervenções de Enfermagem: data e horário da angioplastia, checagem da assinatura do
termo de consentimento e da não administração de anticoagulantes e/ou antiagregantes
plaquetários, verificação do estado de hidratação do paciente e exames laboratoriais
(uréia, creatinina), identificação de focos infecciosos prévios e sangramentos, verificação
de sinais vitais/glicemia capilar, encaminhamento ou realização de tricotomia/escovação
dental/banho com sabão degermante, realização de tricotomia, colocação de camisola
com abertura para trás, retirada de próteses/adornos/esmaltes, realização de punção
venosa periférica, anexar exames/laudos/imagens no prontuário do paciente;
3)Espaço para registros de enfermagem e identificação do profissional responsável pela
checagem dos cuidados realizados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo foi possível identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de
enfermagem na implementação dos cuidados pré-angioplastia. Perante as dificuldades,
emergiu à partir da prática dos enfermeiros e subsidiado pela literatura científica atual, um
instrumento do tipo checklist, contendo os principais cuidados de enfermagem no preparo
do paciente para o procedimento de angioplastia percutânea.
O mesmo foi elaborado e avaliado em conjunto com os enfermeiros da clínica cirúrgica e
hemodinâmica. Esta proposição no cenário da prática assistencial contribui para transformálo em um ambiente mais seguro para o paciente e equipe. Prova disso é a preposição do
grupo pesquisado para que o instrumento seja validado e ampliado para os períodos pré e
pós-operatórios.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados de Enfermagem. Enfermagem perioperatória. Angioplastia. Segurança do Paciente.
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DEBATES ACTUALES EN TORNO A LOS MODELOS CONCEPTUALES
Y TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO DE LA
ENFERMERÍA
Daniel Odilio Alvarez (Universidad Nacional de Lanùs , Argentina), Ester Armand Ugon (Universidad Nacional
de Lanus, Argentina), Isabel Di RRado (Universida Nacional de Lanus, Argentina), Federico Parma (Universidad
Nacional de Lanus , Argentina), Maria Del Carmen Alcaraz (Universidad Nacional de Lanus , Argentina), Stella
Maris Sosa (Universidad Nacional de Lanus , Argentina), Maria Fiumara (Universidad Nacional de Lanus ,
Argentina), Fernanda Loray (Universidad Nacional de Lanus , Argentina)

ID: 2180

INTRODUÇÃO
El análisis y discusión de modelos y teorías del conocimiento de enfermería buscan
desentrañar aspectos ideológicos del cuidado de enfermería, los cuales forman parte del rol
fundamental de la disciplina enfermera. nuestra hipótesis es que el debate actual en torno
a los modelos conceptuales y teorías del conocimiento contemporáneo de enfermería,
tienen perspectivas centradas en realidades y tiempos muy diversos, la mayoría, alejadas de
nuestra realidad y tiempo.
OBJETIVOS
Identificar, el contexto socio-histórico en que se generan esas teorías, analizar las perspectivas de
esos componentes con los metaparadigmas de enfermería y los paradigmas actuales de salud.
MÉTODO
Para alcanzar estos objetivos, este trabajo propone una discusión teórica, un análisis de los
cuatro conceptos y proposiciones del metaparadigma de enfermería: persona, ambiente,
salud y enfermería, basada en un estudio que responde a la hermenéutica y la semiótica.
RESULTADOS
Se presentan los conceptos elaborados Ambiente: Contexto y circunstancias, dentro de un
territorio, donde están incluidas las personas y del cuál son parte constitutiva, manteniendo
una relación parte-todo, en el que el todo (ambiente) regula o determina las partes. Esta
regulación, determinación, inclusive de la salud de las personas, es generada por el contexto
y circunstancias sociales, culturales, éticas, económicas, profesionales, sanitarias, políticas,
ecológicas y cibernéticas en un momento histórico. Por lo cual todas las variables que
intervienen son construcciones propias de las personas que constituyen el ambiente en un
momento histórico determinado. Esta influencia puede estar presentada en forma natural o
artificial en forma material o abstracta como las relaciones sociales políticas económicas con
su grado de desarrollo, histórica, en distintas épocas, las diferentes culturas, las relaciones de

VOLTAR AO ÍNDICE

1220 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Outros

poder o la cibernética y estos procesos influyen con los modos de vida, gestación, nacimiento
crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo pueden ser modificados por la especie humana.
Esta concepción tiene una mirada que se encuentra atravesada por el paradigma de la
complejidad donde cada parte es parte de un todo y el todo no puede funcionar sin una de
sus partes. Coincidimos con la perspectiva de la salud colectiva que tiene una mirada que
va más allá de lo biológico porque entiende que esos procesos influyen directamente en el
proceso salud enfermedad y muerte. Dimensión biológica: costumbres, hábitos, creencias y
estructura. Dimensión histórica: Contexto político económico que se vincula con las relaciones
de poder. Teniendo en cuenta el perfil epidemiológico, es relevante tomar en cuenta los
movimientos colectivos que se reproducen socialmente. En cuanto a la dimensión cultural,
se trata de una construcción subjetiva, que involucra al individuo familia y comunidad, con
un contexto endógeno y otro exógeno. (Juan Samaja, Hugo Spinelli, Jaime Breilh) Persona:
Se refiere a individuos, familia y comunidades. Portador de necesidades sociales, políticas,
psicológicas, culturales, económicas e ideológicas determinadas histórica y socialmente. Es
decir, desde nuestra concepción, la persona es un sujeto histórico, ético e independiente, con
necesidades construidas socioculturalmente. La entendemos también como una totalidad
como ruptura, cuyo proceso de vivir deviene en destructividad o en protección, según las
relaciones sociales que operan en distintos dominios como el más general de la sociedad, en
su conjunto, el dominio particular de sus grupos y el dominio singular de las personas con su
cotidianidad. La persona como individuo con la posibilidad de incrementar sus capacidades
y habilidades, ejerciendo su libertad, que refuercen a partir de la construcción de vínculos, a
las comunidades y sujetos sociales (locales) y cuyo autocentramiento (o acumulación popular
autocentrada y descentralizada) procura el desarrollo humano enfocado en las necesidades
y en el incremento de los derechos, capacidades y realizaciones propias, con la posibilidad
de la creatividad y la solidaridad (Ramón Carrillo, Paulo Freire, Emerson Merhy, Jaime Breilh,
Pichon Riviere) Salud: Desde una perspectiva estructural, conceptualizamos a la salud
como un proceso histórico social, y, por lo tanto, una totalidad incluida en la del conflicto
y el accionar para su transformación. (Plan de la Carrera de Licenciatura en enfermería). La
salud es un constructo social multidimensional atravesado por procesos históricos, que
incluye concepciones biológicas en relación con el devenir cultural, condiciones económicas,
relaciones de poder contextualizadas en un marco de poderes políticos y los mecanismos
de acción necesarios para la transformación y adaptación en la dinámica sociohistórica
representativa de los distintos colectivos humanos (Ramón Carrillo, Juan Samaja, Floreal Ferrara,
Hugo Spinelli, Mario Rovere, Mario Testa, Jaime Breilh, Daniel Frankel) Cuidado de Enfermería:
Acción humana que promueve la vida de las persones. Se dirige al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas y considera los determinantes ambientales, sociales y económicos
de la salud. Respeta las necesidades biológicas, sociales, políticas, psicológicas, culturales,
económicas, éticas y culturales. Es un proceso histórico y social, que, desde el concepto de
totalidad, incluye el concepto de cuidado de enfermería. Promueve el incremento de las
capacidades y habilidades que permitan ejercer su libertad, que refuercen la construcción de
vínculos, y el autocentramiento. Procura el desarrollo humano enfocado en las necesidades y
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en el incremento de los derechos, capacidades y realizaciones propias, con la posibilidad de la
creatividad y la solidaridad. El cuidado de enfermería se brinda en todos los niveles de atención
y en todas las etapas de la vida, con competencia humanística, política y técnica, de forma
integral. Demanda una actitud ética y legal, garantizando intervenciones libres de riesgo. Este
concepto surge integrando y articulando los conceptos desarrollados por este equipo acerca
de SALUD, AMBIENTE y PERSONA con el análisis de los autores latinoamericanos que se ocupan
del cuidado, entre ellos la perspectiva de Salud Colectiva que en nuestra universidad tiene un
amplio desarrollo a partir del Instituto de Salud Colectiva (ISCO).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A raíz de esta investigación el equipo de Modelos y Teorías de enfermería de la UNLa se
ha propuesto para el bienio 2018-2019 el siguiente trabajo de investigación: Modelos
conceptuales y teorías identificables en las prácticas sociales de enfermería en el sistema de
salud de la Región Sanitaria VI, Provincia de Buenos Aires, 2018-2019
PALAVRAS-CHAVE
Práctica Enfermería, Indicadores; Modelos Conceptuales; Teorías

DEMANDA ESPONTÂNEA E ACESSIBILIDADE NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE: VIVÊNCIAS DE USUÁRIOS DO SUS
Lívia Silveira Silva (Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Leila Nascimento Cristine
Nascimento (Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Cássia Menezes (Universidade
Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Deborah Correia Duarte (Universidade Federal de São João
del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Jéssica Rauane Teixeira Martins (Universidade Federal de São João del-Rei,
Divinópolis, MG, Brasil), Tassiana Potrich (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane
Gonçalves Nitschke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Maria Fonseca
Viegas Maria Fonseca Viegas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2213

INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consolidou a consciência social
de direito à saúde, instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), considerado como uma das
maiores conquista para o cidadão brasileiro. O SUS estabeleceu uma nova relação entre
o Estado e a sociedade civil em prol do acesso universal, apoiando-se no entendimento
de que os serviços de saúde devem estar organizados a partir de uma rede de cuidados
articulada, com fluxos conhecidos e regulados, cujo objetivo é acolher necessidades de
usuários, gestores e sociedade. A fim de ampliar o acesso à saúde, estimular e oferecer maior
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qualidade nos serviços de saúde, a reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) se deu
com a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF) em 1994, tornando-a, oficialmente, o
contato preferencial e prioritário do usuário com o SUS para garantia de acessibilidade na
utilização dos serviços de saúde pelos usuários em todo território nacional.
Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser o contato preferencial dos usuários,
a principal porta de entrada e o centro de comunicação com a Rede de Atenção à Saúde.
No entanto, o acesso aos serviços não depende apenas da disponibilidade de recursos,
mas também, da garantia da sua utilização. É sabido que o acesso aos serviços de saúde,
sobretudo a exames e consultas médicas encontra-se deficitário, necessitando de maiores
investimentos e organização. Assim, a reorganização da APS com vistas à universalidade do
acesso a serviços e ações integrais, implica também que as demandas sejam respondidas
nos demais níveis de complexidade.
OBJETIVOS
Compreender acesso à saúde na perspectiva dos usuários no cotidiano da APS; - Estabelecer
relações entre acesso à saúde e demanda espontânea no cotidiano da APS.
MÉTODO
Estudo de Casos Múltiplos Holístico-qualitativo, fundamentado na Sociologia Compreensiva
do Cotidiano com 60 participantes. Contemplaram o cenário do estudo de casos múltiplos
holístico, as unidades de APS Tradicional, sem equipes da ESF, e unidades com equipes da ESF.
Oito unidades foram sorteadas em número equitativo, quatro unidades de APS Tradicional
e quatro de ESF, da região urbana de município de grande porte de Minas Gerais (MG),
Brasil, obedecendo ao critério de saturação dos dados que ocorreu no 60º entrevistado por
replicação literal. Assim, trata-se de dois casos que contemplam realidades diferentes pela
forma de organização das equipes e do trabalho cotidiano no contexto da APS.
A coleta de dados ocorreu em 2016, teve-se como fontes de evidências a entrevista
aberta intensiva e individual com roteiro semiestruturado; registros em notas de campo
direcionadas para os procedimentos operacionais da pesquisa e após cada coleta de dados.
Estudo financiado com bolsa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, Edital no 001/2015/PROPE.
A coleta de dados iniciou-se após a aprovação sob o parecer de aprovação nº 1.251.730 e
CAAE: 48043315.2.0000.5545.
RESULTADOS
Originaram três categorias: “O SUS é para curar, no entanto é ele que está doente: o cotidiano
da demanda e da cultura médica”; “O SUS ideal e a realidade vivida pelos usuários: potências
e limites no cotidiano”; “O que precisa no SUS? Universalidade do acesso com acessibilidade
no cotidiano da atenção primária”. Os resultados revelam a Saúde como uma questão de
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luta, destacando os limites enfrentados pelos usuários do SUS no que concerne o acesso aos
serviços, ações e medicamentos. Denotam a desorganização administrativa, burocratização
e morosidade do Sistema; a questão política; e a judicialização. Os participantes frente aos
limites e a baixa resolutividade indagam se, no momento atual, o SUS é capaz de honrar seus
deveres, se é um Sistema Único de Saúde ou de descaso?
Apresentam um paradoxo entre o que é ideal e o vivido, ressaltando os limites enfrentados
no cotidiano dos serviços e de usuários. Enfatizam as potências da idealização do Sistema,
que o SUS é bonito no papel, mas apresenta vários limites no cotidiano dos serviços, e os
usuários, em muitos momentos, se vêm obrigados a recorrer à judicialização, ou ao plano de
saúde, para terem suas demandas resolvidas, ou suas demandas acabam ficando reprimidas.
Como uma porta de entrada prioritária e principal ponto de contato, a APS necessita ser
resolutiva e fundamentar-se no vínculo e no cuidado longitudinal.
Os resultados deste estudo demonstram que ainda não há um fluxo compatível com as
demandas para a atenção de média e alta complexidade em saúde. Essa via interditada para
os demais níveis de complexidade pode ser atribuída à falta de planejamento e organização
da atenção em rede, baixa resolutividade, excesso de referências sem necessidade, o que
prejudica a garantia de acesso da população em tempo oportuno e resolutivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realidade vivenciada pelos usuários indica que ainda não foi alcançada a idealização de um
Sistema universal, equânime e integral. Considera-se a necessidade de uma política pública
que avance e transforme as vivências e significados dos usuários sobre o SUS, que promova
mudanças nas atitudes de profissionais e que possibilite o empoderamento das pessoas
para a corresponsabilização sanitária e o controle social do SUS.
PALAVRAS-CHAVE
Acesso aos serviços de saúde; Atenção primária à saúde; Qualidade da assistência em
saúde; Necessidades e demandas de serviços de saúde; Sistema Único de Saúde; Atividades
cotidianas.
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DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO NA PERSPECTIVA DA PESSOA COM
HANSENÍASE
Tássia Regine de Morais Alves (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Idalina Sena
Pessoa (Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil), Rayrla Cristina Abreu Temoteo
(Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil), Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Thais Rosental Gabriel Lopes (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Glauber Weder dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2627

INTRODUÇÃO
Dados epidemiológicos revelam que a Hanseníase representa um sério problema de saúde
pública no Brasil pela sua magnitude e seu poder incapacitante. Em 2015, de acordo com as
informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde,
foram diagnosticados 28.761 novos casos. Os indivíduos portadores dessa patologia e não
diagnosticados precocemente, são responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão
e susceptíveis ao desenvolvimento de incapacidades e deformidades físicas. O diagnóstico
é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da anamnese e do exame
dermatoneurológico. A Atenção Básica, configura-se como porta de entrada preferencial dos
usuários no Sistema Único de Saúde, por meio dos profissionais que contemplam a Estratégia
Saúde da Família, comumente, institui o primeiro contato com indivíduo com hanseníase,
e assim, é responsável pela identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento
contínuo. Destarte, precisam realizar o diagnóstico precoce, baseado essencialmente na
história epidemiológica e manifestações clínicas, que deve ser referenciado para obtenção
de diagnóstico somente os casos suspeitos de comprometimento neural sem lesão cutânea.
No entanto, os indivíduos com hanseníase ainda possuem dificuldades para obtenção do
diagnóstico, por preconceito e estigma social da doença e/ou desconhecimento dos sinais
clínicos. Tais atitudes podem contribuir para não procura pelo atendimento nos serviços de
saúde, soma-se à esses fatores, o desconhecimento dos profissionais sobre a hanseníase,
o diagnóstico e tratamento imediato. Vale frisar, que o Brasil está em consonância com as
recomendações da Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020 da Organização Mundial
de Saúde, que tem como principal escopo reduzir a carga da doença. Está pautada em
três pilares: o fortalecimento do controle da doença; parcerias governamentais; combate
da hanseníase e suas complicações, e o enfrentamento da discriminação com vistas a
inclusão social. Esses pilares abrangem a detecção precoce de casos, o tratamento imediato
e o desenvolvimento de pesquisas básicas e o enfrentamento do estigma, fomentando a
mobilização e sensibilização da população.
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OBJETIVOS
Discutir os desafios enfrentados pelos indivíduos acometidos pela hanseníase durante a
obtenção do diagnóstico
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. Compôs a
população do estudo 13 pessoas acometidas pela doença e em tratamento, acompanhadas
pelos profissionais das Unidades de Saúde da Família no estado da Paraíba, Brasil. A coleta
de dados foi realizada por meio de entrevista com roteiro semiestruturado. A análise dos
dados se deu por meio da técnica de análise de conteúdo, na modalidade de análise
temática proposta por Bardin. As etapas contemplaram: pré-análise; exploração do material;
tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos dados. Antecedeu-se à essas etapas, a
submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande no estado da Paraíba, sendo
aprovado sob o número de protocolo 1.919.634.
RESULTADOS
Após análise dos dados, emergiram três categorias temáticas: encaminhamento para a
referência; erro no diagnóstico; dúvidas no diagnóstico. Evidenciou-se que dentro das
dificuldades encontradas pelos indivíduos na obtenção do diagnóstico da hanseníase está a
não realização da anamnese e o exame físico de forma efetiva e o não encaminhamento para a
referência, nos casos identificados como suspeita diagnóstica. Vale ressaltar que o exame clínico
durante a anamnese e exame físico são primordiais para o diagnóstico precoce e resolutividade
da problemática da hanseníase. O diagnóstico realizado de forma errônea constitui uma
dificuldade para o tratamento da doença e está associado à identificação do profissional
de saúde, que por falta de capacitação, não identifica de forma adequada as manifestações
clínicas da doença, em decorrência da não realização do exame dermatoneurológico. Sob este
aspecto, faz-se necessário que os profissionais de saúde estejam qualificados para o cuidado
em hanseníase por meio de educação permanente, de modo que se encontrem preparados
para a primeira abordagem do paciente com mais comprometimento no reconhecimento
de manifestações clínicas e na importância da realização do exame dermatoneurológico,
permitindo assim o diagnóstico precoce.
Soma-se a esses fatores, a demora para obtenção diagnóstica que ocorre em um período
superior a seis meses, o que configura o diagnóstico tardio. Ademais, há um desconhecimento
dos sinais clínicos da doença por parte da população, levando ao indivíduo considerar que é
uma doença dermatológica simples, o que favorece a manutenção endêmica e incapacidades
físicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades encontradas pelos indivíduos atendidos nos serviços de Atenção Básica
estão associadas a baixa resolutividade do serviço no que concerne à identificação,
acompanhamento e orientações aos indivíduos que procuram o serviço de saúde.
Além disso, destacou-se a não confirmação diagnóstica pelas unidades de saúde aos
indivíduos submetidos ao atendimento inicial. Tal situação induz aos usuários a procura
por atendimento médico especializado e consequentemente à um tempo superior a seis
meses para elucidação diagnóstica e início do tratamento indicado. Diante disso, torna-se
imprescindível que os profissionais de saúde, sobretudo, da Estratégia Saúde da família
estejam atentos para sua qualificação profissional, com vistas a trabalhar ativamente
o diagnóstico oportuno e a prevenção de agravos futuros. Ademais, compreende-se a
necessidade de melhoria no atendimento oferecido a pessoa acometida pela hanseníase
nas Unidades de Saúde da Família em relação ao diagnóstico precoce e uma assistência
mais descentralizada e qualificada, diminuindo a transmissão da patologia e as chances de
incapacidades, além do enfrentamento do estigma social da doença.
PALAVRAS-CHAVE
Hanseníase. Diagnóstico. Estratégia Saúde da Família.

DESVELANDO A DIMENSÃO EXISTENCIAL NA PERSPECTIVA DO
FAMILIAR DE PACIENTE COM CÂNCER
Renata Carla Rocha (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira
(Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (Universidade
Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Angelica Yolanda Bueno Bejarano Vale Medeiros (Universidade
Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1579

INTRODUÇÃO
O ser Humano na sua mais íntima essência procura entender a vida e encontrar um sentido
duradouro para a sua existência. A busca do sentido da vida tendo a espiritualidade como
alicerce é a principal fonte motivadora para que o homem usufrua a viva com toda a sua
plenitude e força. Sendo assim, buscar uma direção e um sentido, com investimento de sua
capacidade, talento e desejos é algo que o leva a acreditar que tenha um fim justificável
para si, que não seja apenas algo que lhe proporcione um prazer temporário. Portanto, o
sentido da vida é alcançado quando se consegue encontrar um conteúdo significante para
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a existência e se dá através da realização de valores do sujeito categorizados em criativos,
vivenciais e atitudinais.1 Portanto, a vida tem um sentido a partir do momento que somos
atirados a este mundo, faltando a cada um descobri-lo no seu interior. A falta de sentido da
vida ou vazio existencial surge quando o ser não consegue se preencher com esses valores. E
esse vácuo existencial só deixa de existir, quando ele existe, ou seja, quando se é encontrado
o sentido da existência.1 Nesse sentido, na perspectiva do familiar cuidador principal de
paciente que se encontra em atenção paliativa oncológica, os mesmos se colocam frente
a sua realidade como ser no mundo vivenciando situações que podem ser compreendidas
através de uma fundamentação existencialista. No entendimento da existência humana,
todo homem tem uma consciência que irá se dirigir a algo ou alguma situação. E é nessa
intencionalidade que o indivíduo tem a capacidade de compreender o significado único e
singular escondido em cada vivência.
Assim, abordar o tema sentido da vida torna-se cada vez mais necessário à prática assistencial
do enfermeiro principalmente no campo da oncologia onde pacientes e familiares frente as
adversidades do câncer põe em xeque o sentido de sua existência. Desta forma, o enfermeiro
mediante a peculiaridade do seu trabalho, ao valorizar o cuidado holístico, pode adentrar na
dimensão espiritual do familiar durante sua assistência auxiliando-os a descobrir sentidos
às suas vidas ou ir ao encontro destes na perspectiva de corroborar com a integralidade
da assistência e qualidade de vida dessa população em questão. Nesse sentido, surge a
seguinte questão norteadora: Qual o sentido da vida atribuído pelos familiares cuidadores
principais de pacientes oncológicos que se encontram em cuidados paliativos?
OBJETIVOS
Desvelar o sentido da vida do familiar de paciente internado em unidade paliativa oncológica
mediante a experiência como cuidador principal.
MÉTODO
Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 20 familiares cuidadores principais de pacientes
internados em uma unidade paliativa oncológica localizado no Estado do Rio de Janeiro.
Os dados foram coletados por meio de entrevista fenomenológica e a análise procedeu-se
pelo método de Amadeo Giorgi tendo como respaldado na fenomenologia da percepção
de Merleau-Ponty.
RESULTADOS
A análise dos dados permitiu identificar duas categorias temáticas: O vazio existencial
na perspectiva do familiar e ressignificando a vida mediante a doença. Identifica-se que
familiares ao tomarem conhecimento de uma doença terminal e assumirem o papel de
cuidador principal apelam para mecanismos de negação que podem posteriormente sobrevir
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à raiva, barganha, depressão e aceitação sem uma ordem específica de acontecimentos.
E que esses mecanismos são orientados pela perda de sentido que envolve a vida desses
cuidadores onde seu mundo interno se transforma em um imenso vazio e falta de razão de
ser e viver. Na ausência do sentido de vida e na tentativa de compreender o seu sentido,
perguntas difíceis de serem respondidas como por quê, o para quê, o motivo e a razão
de estar vivenciando uma determinada situação são elaboradas pelo indivíduo.1 Porém,
mesmo diante de um vazio existencial como, necessidade vital, o familiar busca refletir
formas que lhe dê ânimo para digerir a situação vivenciada que não lhe convém. Diante
disso, desenvolvem meios para afirmar sua presença no mundo e dar sentido a sua vida
como forma de sobrevivência e superação dos obstáculos a serem transpostos. Nesse
sentido, direcionam sua vida a um “para que coisa” ou um “para quem”, como capacidade
de transcender-se.
Dessa maneira, a visão da doença, enquanto facticidade traz reflexões e questionamentos
sobre o próprio modo e conduta de viver do familiar, propiciando novas opções de olhar
para si mesmo, para o outro e para o mundo. A partir dessa consideração, como proposta
de “reaprender a ver o mundo”, Merleau-Ponty propõe o retorno “às coisas mesmas”, o
que significa ser o retorno à existência e ao mundo vivido que não é pura interioridade
e nem pura exterioridade, mas mundo carnal e espiritual, objetivo e subjetivo, natural e
cultural, mundo de significação.2 O mundo, sob esse ponto de vista, torna-se a base e o
fundamento de todos os pensamentos e de todas as percepções dos familiares e é nessa
percepção que se tem uma atitude corporal que correlaciona mundo e sentido, sendo a
fonte propulsora e motivadora da existência humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se que presenciar o câncer na família e arcar com a responsabilidade em ser
cuidador, faz com que muitas vezes o familiar interrogue sobre o sentido da vida, chegando a
entrar muitas vezes em um profundo vazio existencial. Sob outro ângulo, alguns cuidadores
passam a ressignificar a vida, atribuindo novos valores e mudanças de atitudes, além de
atribuir ao momento vivenciado um profundo crescimento espiritual. Assim, a busca pelo
significado volta-se para a subjetividade humana, através do retorno “às coisas mesmas”, ou
seja, como as coisas aparecem através da consciência. E no caso do cuidador familiar, atende
a descrição de suas experiências concretas e humanas que os remete a um sentido ou a falta
dele pelo momento subjetivo experimentado.
PALAVRAS-CHAVE
Existencialismo; Vida; Sentido; Enfermeiro; Espiritualidade; Familiar
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EDUCAÇÃO PERMANENTE E MÉTODO CANGURU: CONTEXTO DE
TRABALHO DE UMA EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Elisabeta Albertina Nietsche (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Silvana Bastos Cogo
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Mariana Elisabeta Papa (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Ariele Priebe Reisdorfer (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Tierle Kosloski Ramos (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Andrei Pompeu
Antunes (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Larice Gonçalves Terra (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1842

INTRODUÇÃO
O Método Canguru (MC) é indicado para melhorar o vínculo entre mãe/pai e filho,
promovendo assim a participação dos pais nos cuidados prestados ao recém-nascido (RN)
e fortalecendo o desempenho de seus papéis. O Ministério da Saúde instituiu essa prática
como política pública em 2000 através da publicação da Norma de Atenção Humanizada ao
Recém-nascido de baixo peso – Método Canguru. Diante da importância de realizar o MC
embasado no conhecimento científico e na humanização, é necessário qualificar a equipe
de saúde à luz dos pressupostos da Educação Permanente em Saúde.
OBJETIVOS
Conhecer o contexto em que o método canguru é desenvolvido a partir das ações de
Educação Permanente em Saúde.
MÉTODO
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo exploratório. O estudo foi
realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de um Hospital Universitário,
localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul/Brasil (BR). Os critérios de inclusão
para participar da pesquisa foram: trabalhar na UTI Neonatal há mais de 24 meses, visto que
esse era o tempo necessário para ter vivenciado o período que antecedeu a implantação
do método e ter participado de capacitação sobre o método canguru. A coleta de dados
ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2016 por meio de entrevista semiestruturada.
Participaram do estudo, 12 profissionais (seis técnicas em enfermagem, três enfermeiras,
uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma auxiliar em enfermagem). O número de
participantes foi definido pela saturação dos dados. Os dados coletados foram submetidos
à análise de conteúdo.
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RESULTADOS
emergiram três categorias de análise: método canguru – concepções e entendimentos;
educação permanente – capacitação; e método canguru e o trabalho em equipe – limites
e possibilidades. Os profissionais conceituaram o método canguru somente como vínculo,
contato pele-a-pele e posição canguru em si. Foi possível perceber que as participantes
não sabem ou até mesmo desconhecem as fases de aplicação do MC. Além disso,
enfatizaram a relação do vínculo do recém-nascido com a mãe. As profissionais também
trouxeram considerações em relação às estratégias de Educação Permanente em Saúde
que foram utilizadas para capacitar a equipe, as quais foram mediadas por profissionais que
realizaram o curso disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Foram utilizadas dinâmicas,
palestras, práticas e leitura de materiais didáticos como metodologia de problematização
nos encontros de capacitação. As participantes relataram que através dessa metodologia,
puderam compreender os sentimentos do RN internado na UTI e suas sensações, quanto ao
barulho, toque e luz alta, bem como os sentimentos das mães que vivenciam a experiência
de ter o filho internado na UTI; refletiram sobre suas atitudes no ambiente de trabalho,
problematizando suas condutas individuais e em equipe, perante aos familiares e RN; e
valorizaram o trabalho em equipe. Em contrapartida, expuseram que o tempo de realização
das capacitações foi distante da implementação do método canguru na UTI, visto que a
instituição esperou capacitar toda a equipe antes da implementação do serviço. Também
relataram que é necessário disponibilizar atualizações sobre o MC na forma de capacitações
periódicas. No que se refere à participação dos profissionais na execução do MC, afirmam
que ele está sendo representado quase que exclusivamente pela técnica de enfermagem
que atua na sala canguru. As participantes entendem que o trabalho deve ser realizado
por toda a equipe multidisciplinar da UTI neonatal e que cada um agrega na atividade do
outro, mas poucas parecem compreender como realmente funciona essa interação entre a
equipe. Outras dificuldades apontadas na aplicação do MC foi o excesso de trabalho, onde as
profissionais alegaram falta de tempo para a realização de todas as atividades que a unidade
demanda; a resistência da mãe diante da oportunidade oferecida para a realização do MC e
a não aderência aos cuidados orientados; e confusão da equipe em relação à definição de
qual RN está apto para se beneficiar do método a partir de critérios pré-estabelecidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que a instituição em estudo se preocupou em oferecer ações educativas aos
profissionais da UTI Neonatal antes de instituir a aplicação do MC. A partir das dinâmicas
adotadas, os profissionais se sentiram partícipes do processo de trabalho e puderam
refletir sobre a prática profissional no cotidiano do cuidado. Porém, mais do que capacitar
a equipe no início da implantação do serviço, é importante que essa discussão ocorra
permanentemente, entre todos os profissionais que atuam na unidade, para relembrar a
compreensão do significado do MC e pensar em estratégias para solucionar os nós críticos
encontrados diariamente: reconhecimento das indicações clínicas do RN para averiguar
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se ele pode se favorecer do MC; baixa adesão da equipe multiprofissional na execução do
MC; sobrecarga de trabalho; resistência da mãe do RN na execução dessa prática; e inclusão
da figura paterna ou outros familiares à esse cuidado. Dessa forma, é possível estimular o
trabalho em equipe e a reflexão crítica do cotidiano do trabalho, valorizar os saberes dos
profissionais envolvidos e consequentemente promover o cuidado seguro, científico e
humanizado ao RN e familiares durante a execução do MC.
PALAVRAS-CHAVE
Educação permanente, método gancuru, recém-nascido, enfermagem

EL CIGARRILLO ELECTRONICO EN URUGUAY: UNA MIRADA
SOCIOLÓGICA
Bruno Masci (Universidad de la República, Uruguai)

ID: 2491

INTRODUÇÃO
En los albores del siglo XXI, los productos de vapeo penetraron en el mercado europeo
y estadounidense, y en pocos años, el número de personas que adoptaron esta práctica
creció exponencialmente. El cigarrillo electrónico no surge como invención en el ámbito
de la investigación médico-científica y su orientación hacia la salvaguarda de la salud y/o
la mitigación de los daños producidos por el tabaquismo en las poblaciones. El ámbito en
el que se da su desarrollo es el mercado. Luego, los ámbitos académicos, los organismos
internacionales abocados a la Salud Pública y los Estados, emergen como actores claves en la
estructuración de un complejo campo en disputa. En aras de una más acabada comprensión
del contexto internacional en el que se enmarca la práctica del vapeo, consideramos elaborar
una descripción de la articulación de fuerzas y las principales perspectivas en el campo
político, económico, científico, mediático, moral y de Salud Pública. Sólo de esta forma
creemos posible comprender las medidas llevadas a cabo por el Uruguay en esta materia.
Entendemos también, que la prohibición de la comercialización, fabricación e importación
de productos asociados al vapeo (Decreto 871 del año 2009), así como la prohibición de
vapear en espacios públicos cerrados, se enmarca dentro de la orientación general de la
política anti tabaco que el país viene desarrollando desde comienzos del presente siglo. Si
bien nos interesa dar cuenta del contexto en el que se desarrolla la práctica del vapeo, el
interés central de la presente investigación se encuentra en las opiniones, experiencias y
vivencias de las personas que llevan adelante esta práctica en su vida cotidiana.
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OBJETIVOS
Objetivo General: Comprender las opiniones, experiencias y vivencias de los vapeadores
(ex fumadores) uruguayos, mayores de 18 años en torno a la práctica de vapear. Objetivos
específicos: a) Conocer las opiniones de los vapeadores respecto a la política anti-tabaco
en general y a la prohibición de la venta y comercialización de productos asociados al
vapeo en particular. b) Indagar sobre los posibles cambios a nivel de salud percibidos
por los vapeadores respecto a su condición anterior de fumadores. c) Aproximarnos a
la comprensión de las experiencias y vivencias de los vapeadores en su vida cotidiana e
interpretar estas construcciones de sentido a la luz de la mirada abstracta e impersonal del
entorno social (el otro generalizado). d) Interpretar el sentido de la práctica de vapear en el
proceso de construcción de identidad de los usuarios.
MÉTODO
Con el fin de recolectar los datos se apeló a la técnica de entrevista. Se realizaron entrevistas
semi estructuradas a 5 actores claves, figuras destacadas en el control del tabaco en Uruguay.
Con el objetivo de recabar las opiniones, experiencias y vivencias de los usuarios de cigarrillo
electrónico, realizamos entrevistas abiertas a 12 de ellos. Los casos fueron seleccionados a
partir de la combinación de dos tipos de muestreo propositivo: el muestreo secuencial por
bola de nieve y el muestreo oportunístico.
RESULTADOS
Encontramos, grosso modo dos perfiles de usuarios bien diferenciados según el tipo de
dispositivo utilizado y el grado de autonomía en la práctica. Si bien ambos perfiles de
usuarios utilizan el cigarrillo electrónico con el fin de abandonar el hábito de fumar, existe
un grupo que se encuentra orientado casi exclusivamente a ese propósito (vapeadores
funcionales), mientras que el otro grupo, le atribuye a su práctica un sentido lúdico, de
placer y de hobby. Los participantes del grupo más orientado a la cesación tabáquica suelen
utilizar dispositivos llamados “de segunda generación”, mientras que los que se encuentran
más orientados al hobby utilizan dispositivos “de tercera generación” (mods y atomizadores
RTA o RDA) más potentes, con mayores posibilidades de personalización y que producen
mayor volumen de vapor. Por “autonomía en la práctica” entendemos la personalización de
los dispositivos, la elaboración de resistencias, la preparación de líquidos, la participación
en foros virtuales referidos a la temática y el contacto más o menos regular con otros
vapeadores. La opiniones de los participantes tienden a ser unánimes respecto de los
motivos de la prohibición relativa de los productos de vapeo. Consideran que el Estado,
encarnado principalmente en la figura del presidente Tabaré Vázquez, no está dispuesto a
renunciar a los beneficios tributarios que el mercado del tabaco le representa. Esto, bajo
el entendido de que el vapeo acabaría definitivamente con el tabaquismo. Por otra parte,
todos los participantes percibieron que su estado general de salud mejoró notablemente,
describiendo síntomas típicos de la cesación tabáquica. Los participantes de mayor edad se
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mostraron más críticos, resistentes y desafiantes frente a las medidas de política general anti
tabaco que nuestro país viene llevando a cabo. También, y en parte como resultado de esto,
su práctica de vapeo suele ser más ostententosa y menos recatada que la de los participantes
más jóvenes. Éstos últimos, los más jóvenes, suelen tener opiniones más favorables y menos
resistentes respecto a las medidas gubernamentales tendientes a limitar el consumo de
tabaco. Por último, observamos que los participantes cuyo perfil se orienta más hacia el
hobby, mostraron mayor preocupación y temor respecto de las compras trasfronterizas y
las posibles represalias de una actividad que al menos en términos formales, constituye
un ilícito. Consideramos que esto se ve facilitado también por el hecho de que este perfil
de usuarios, suelen invertir muchos más activos en el sustento de su práctica que aquellos
que se encuentran más orientados a la cesación. La escases de la oferta en el medio local
producto de las restricciones, genera lógicas de intercambio y de interacción propias de los
mercados desregulados de ciertos consumos ilegales, a saber; la aparición de un mercado
negro, la especulación de precios, la ausencia de control de calidad de algunos productos
tales como los líquidos y la generación de algunas limitaciones de los usuarios a la hora de
generar solidaridad social a mediana y gran escala.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que es necesario que el tema se coloque en la agenda pública.

ENFERMEIRO GESTOR UNIVERSITÁRIO: LIMITES E POSSIBILIDADES
Kamylla Santos da Cunha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alacoque Lorenzini
Erdmann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Selma Regina de Andrade (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Kahl (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Maria Eduarda Grams Salum (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Greici Capellari Fabrizzio (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2077

INTRODUÇÃO
As universidades públicas federais diferenciam-se de outras instituições pela articulação e
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo influenciadas e influenciadoras da
sociedade por meio da pesquisa, que subsidia o ensino e retorna para a sociedade através da
extensão universitária1. Dentro deste contexto, tem-se a gestão universitária, compreendida
como o conjunto de ações e interações administrativas relacionadas ao funcionamento da
instituição, exercida pelo docente universitário2. Este docente enfermeiro, ao assumir este
cargo passa a atribuir às suas funções de ensino, pesquisa e extensão, também atividades de
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cunho gerencial, ampliando suas responsabilidades para além da sala de aula e contribuindo
para o alcance da missão educacional e social da universidade3. Com o aumento de sua carga
de trabalho e responsabilidade, o enfermeiro docente gestor pode passar a viver conflitos
internos e externos que desafiam o equilíbrio de suas diversas atribuições4.
OBJETIVOS
Compreender os limites e possibilidades da gestão universitária realizada por enfermeiros
gestores do curso de graduação em enfermagem de uma universidade pública.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa com aporte teórico-metodológico da Teoria Fundamentada nos
Dados, vertente straussiana5, que busca através de uma análise sistemática dos dados a
compreensão dos fenômenos sociais a partir dos significados das relações e interações
entre as pessoas em determinado contexto. O cenário estudado foi o Departamento de
Enfermagem de uma universidade pública ao sul do Brasil e a coleta dos dados realizada
no período de maio a setembro de 2016 através de entrevistas abertas e individuais
registradas em gravação de áudio digital de voz, e posteriormente transcritas na íntegra. Os
participantes foram convidados a participar do estudo via e-mail, e as entrevistas realizadas
em local de escolha destes. Compuseram a amostragem teórica 19 participantes distribuídos
em dois grupos amostrais. O primeiro grupo, escolhido intencionalmente, foi formado por
enfermeiros docentes que ocuparam atividades de chefia de departamento, tendo como
questão norteadora: “Como você significa a gestão universitária realizada por docentes
gestores lotados no Departamento de Enfermagem desta universidade?”. A partir da
análise concomitante dos dados do primeiro grupo amostral, elaboração dos memorandos
e diagramas5, emergiu a seguinte hipótese: a gestão departamental está diretamente
relacionada à gestão institucional universitária. Assim, novos questionamentos surgiram e
organizou-se o segundo grupo amostral, composto por docentes gestores do Departamento
de Enfermagem que ocuparam cargo de coordenadores e subcoordenadores do curso
de enfermagem e enfermeiros docentes que atuavam em cargos de gestão em outros
espaços dentro da universidade. Este grupo teve como questões norteadoras “Como você
significa a gestão universitária realizada por docentes gestores lotados no departamento
de enfermagem desta universidade?” e “Como você vivencia a relação e interação da microgestão do curso de enfermagem e da macro-gestão universitária enquanto gestor?”. Após
análise das entrevistas desvelou-se que ambas as gestões são independentes, mas suas
ações implicam em repercussões para ambos cenários de gestão. Os critérios de inclusão
para ambos os grupos foram: enfermeiros docentes universitários lotados no departamento
de enfermagem com regime de trabalho de dedicação exclusiva, que já tenham assumido
cargos de gestão universitária ou que estivessem, no mínimo, há seis meses nesses cargos
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e enfermeiros docentes universitários aposentados que já atuaram em cargos de gestão
universitária. Os critérios de exclusão foram: docentes gestores ou ex-gestores afastados do
trabalho, por quaisquer motivos, durante a coleta de dados. O software NVivo® foi utilizado
para organização dos dados durante a análise comparativa e codificação dos dados. O
processo de análise seguiu a codificação aberta, codificação axial, norteado pelo modelo
paradigmático de três componentes: “Condição”, que responde a questões sobre por que,
quando e como determinado fenômeno acontece; “ação-interação”, compreende a resposta
expressa aos eventos ou situações problemáticas, bem como as pessoas se movimentam
através de um significado; “consequência” que expressa os desfechos e resultados previstos
ou reais e, por último, a fase de integração onde emergiu o fenômeno “Articulando coletivos
complexos por meio da gestão universitária para formação qualificada de novos enfermeiros”.
Alcançou-se a saturação teórica dos dados a partir da repetição de informação, ausência
de novos elementos relevantes para o objetivo do estudo e consolidação teórica em suas
propriedades e dimensões. Optou-se, aqui, aprofundar os dados de “ações-interações”,
considerando os limites e possibilidades evidenciados nesse processo que promovem
relação importante dos meios para os fins e compreensão do fenômeno central. Foram
atendidos os preceitos éticos da Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Federal de Santa Catarina, sob parecer número 1.468.660 e Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética nº 54254116.1.0000.0121.
RESULTADOS
Os achados evidenciaram que o enfermeiro gestor, por meio das ações e interações no ambiente
educacional universitário, está exposto a estímulos ao longo da sua trajetória docente, que estão
interligados aos processos e estruturas das demandas educacionais e sociais da universidade.
Embora a gestão universitária seja inerente aos docentes, encontram-se aspectos práticos,
legais e políticos, bem como a correlação de forças no contexto ideológico que, em certos
momentos, exigirá posições político-pedagógicas dentro deste contexto, que requerem
conhecer e reconhecer limites e possibilidades para romper com linearidade do cenário em
seu entorno, que é veloz, dinâmico e complexo. Destacaram-se questões de sobrecarga de
funções técnicas advindas da alta demanda de solicitações burocráticas, corresponsabilização
na captação de recursos e relações interpessoais, que envolvem diferentes expectativas,
necessidades, desejos, prioridades e visões, seja de docentes ou discentes. Ressaltou-se, ainda,
nas competências gerenciais, autonomia, perfil empreendedor, conhecimento das questões
voltadas ao ensino de Enfermagem e liderança, possibilitando o desenvolvimento de parcerias,
apoio mútuo e comunicação nas causas coletivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações-interações vivenciadas por enfermeiros gestores são permeadas por limites advindos
das demandas sociais e educacionais da universidade, com sobrecarga de funções técnicas
e burocráticas, tendo como possibilidades melhoria na articulação de aspectos políticos,
práticos e legais com uma postura autônoma, capaz de exercer liderança e realizar parcerias
com conhecimentos do ensino de Enfermagem para o desenvolvimento das ações de gestão
universitária de forma eficaz, com impacto positivo na formação de enfermeiros com qualidade.
PALAVRAS-CHAVE
Docente de Enfermagem; Educação em Enfermagem; Organização e Administração;
Universidades; Teoria Fundamentada

ESTILO DE PENSAMENTO DE ESTUDANTES DE MEDICINA:
ENSINO DA DISCIPLINA CLÍNICA MÉDICA EM AMBULATÓRIOS E
ENFERMARIAS DE DUAS ESCOLAS MÉDICAS
Sylvia Maria Porto Sylvia (Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Instituto de Medicina Social, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Kenneth Rochel Camargo Jr (Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Instituto de Medicina Social, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1541

INTRODUÇÃO
Partimos do pressuposto que é possível aplicar o modelo epistemológico descrito por Ludwik
Fleck (1979) médico e filósofo alemão, ao estudo da Formação Médica durante a Graduação.
Os conceitos centrais são: Coletivo de Pensamento: [...] unidade social da comunidade
de cientistas de uma disciplina e Estilo de Pensamento: [...] pressupostos de pensamento
sobre os quais o coletivo constrói seu edifício de saber. Segundo Fleck (1979), [...] o Estilo
de Pensamento condiciona e formula verdades contribuindo para moldar a formação dos
iniciantes; o aprendizado do Estilo de Pensamento de determinado grupo de iniciantes se
faz pelos exemplos oferecidos pelos membros do Coletivo de Pensamento correspondente.”
OBJETIVOS
Geral: Compreender como se deu a influência do ensino prático, nos ambulatórios e nas
enfermarias, da disciplina Clínica Médica, eixo central do modelo de ensino Biomédico, na
formação do Estilo de Pensamento de estudantes do 12º período do curso de duas Escolas
Médicas do Rio de Janeiro. Específico: Observar o eixo de ideias que regem o saber e a
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prática de oito professores da disciplina Clínica Médica de duas Escolas Médicas do Rio de
Janeiro identificados pelos estudantes, em estudo anterior, como os mais influentes em sua
formação; eixo de ideias transferidas para os estudantes da Graduação nos ambulatórios e
nas enfermarias.
MÉTODO
Referência teórica central: Epistemologia Comparativa de Ludwik Fleck (1976). Abordagem
qualitativa. Sujeitos. Oito professores do ensino prático da disciplina Clínica Médica,
em ambulatórios e enfermarias de duas Escolas Médicas do Rio de Janeiro, identificados
pelos estudantes, em estudo anterior, como os mais influentes em sua formação. Período:
Fevereiro/2015 a abril/2016. Cenários: Ambulatórios e enfermarias de cada Escola Médica.
Coleta de dados: Observação Participante: no contexto natural, entre os atores que
transitavam no espaço da interação com a pesquisadora, seguindo a corrente da vida
diária, para captar o que suas experiências significavam para elas. As observações foram
registradas em “notas de campo” e reunidas no “diário de campo.” Entrevista Aberta, com a
questão norteadora: “Fale sobre o exercício da Docência do ensino prático nos ambulatórios
e nas enfermarias, da disciplina Clínica Médica, no curso de Medicina.” As entrevistas foram
gravadas, transcritas literalmente e ouvidas em número de vezes suficientes para que
conteúdo verbal, pausas, silêncios, entonações, tremores de voz fossem registrados. Cada
entrevista durou, em média, 90 minutos, total, 720 minutos (12 horas). Análise dos Dados: Teve
por base um modelo de conhecimento vinculado à semiótica, descrito e denominado por
Ginzburg (1989) de “Indiciário”. A análise teve início na aplicação dos métodos, continuou no
registro do diário de campo e das transcrições, seguindo-se a operacionalização. Aplicaramse procedimentos de codificação qualitativa analítica, em duas etapas: codificação aberta
e codificação enfocada. A primeira é a leitura das anotações, linha por linha para identificar
e formular ideias, temas e assuntos que elas sugerem. A segunda é baseada em tópicos
identificados como de interesse. Buscaram-se temas recorrentes que foram codificados,
selecionados e reagrupados segundo esses temas. As diferentes estratégias de pesquisa
caracterizaram a “Triangulação Metodológica”. A seguir, construíram-se narrativas, a partir
do conhecimento obtido, tendo como foco: personagens: professores, estudantes e demais
participantes da equipe de saúde; espaço: ambulatórios e enfermarias; eventos: as etapas das
estratégias de ensino, ordenadas numa linha de tempo com princípio, meio e fim seguindo a
cronologia dos acontecimentos. Os temas emergiram dadas as condições em que ocorreram
as observações e as entrevistas: ambiente familiar, respeito e empatia entre a pesquisadora
e os sujeitos, confiança dos sujeitos na pesquisadora e a disponibilidade de tempo que
se fez necessária. Tendo esta estrutura como base, a liberdade e a vontade de falar que os
entrevistados experimentaram foi decisiva para que suas vivências fossem relatadas. Estas
circunstâncias são obtidas pela metodologia qualitativa. Questões éticas: Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Médica Estadual do Rio de Janeiro/Instituo de
Medicina Social, número 20402113.2.0000.5260, conforme resolução número 466/2012.

VOLTAR AO ÍNDICE

1238 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Outros

RESULTADOS
Apresentados como Narrativas do Ensino Prático da Disciplina Clínica Médica nos
Ambulatórios e nas Enfermarias dos Serviços de Clínica Médica em duas Escolas Médicas do
Rio de Janeiro, abordando aspectos gerais, cenários, participantes e estratégias de ensino,
em cada ambulatório e em cada enfermaria. Nas narrativas misturam-se as vozes da autora
e as vozes dos sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores de Clínica Médica das duas Escolas Médicas, membros do Coletivo
de Pensamento Médico transmitem aos estudantes, pelo exemplo profissional que
protagonizam no ensino prático desta disciplina nos ambulatórios e nas enfermarias, Estilo
de Pensamento Específico que denominamos, neste estudo, de Híbrido, com elementos
Biomédicos e Humanísticos. Os estudantes admiram os professores pela competência
teórica, objetiva, biomédica, do Modelo de Ensino Biomédico; e pelo exemplo da relação
médico paciente de envolvimento, disponibilidade e compromisso com o paciente, do
Modelo de Ensino Humanístico. O achado, neste estudo, de um Modelo de Ensino Médico
Específico, Híbrido, Não Dominante nos remete a Fleck (1979): “O progresso do saber é o
desenvolvimento coletivo do Estilo do Pensamento pelo qual os pressupostos vigentes são
deslocados. Com o deslocamento dos pressupostos, o conhecimento se altera, algo novo
aparece. Ocorrendo a inovação, o saber anterior perde seus fundamentos. Finalmente, o
deslocamento dos significados leva à ampliação do conhecimento.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As DCNs 2001/2014 recomendam inclusão das Ciências Humanas ao currículo médico,
movimento atualmente em execução pelas Escolas Médicas. Este estudo demonstra que o
exemplo humanístico dos professores para com os estudantes é um importante elemento
pedagógico de inclusão de componentes humanísticos ao ensino médico. Consideramos
que os conceitos das Ciências Humanas, incorporados diretamente ao ensino das disciplinas
biomédicas, em particular, da Clínica Médica, alcance, mais eficazmente, os estudantes de
Medicina. É importante conhecer outros cenários de Ensino/Assistência, para além das
Escola Médicas, aqui exemplificadas pelas Escola Médicas 1 e 2, locais aonde os estudantes
se inserem durante o curso de Medicina. O objetivo é melhor compreender como se forma
o Estilo de Pensamento Final, cujo início do processo de construção foi observado neste
estudo.
PALAVRAS-CHAVE
Ensino; Graduação; Estilo de Pensamento.
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EVASÃO EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM:
IMPACTOS NA VIDA DO ALUNO
Aline Grace da Rocha Braga (Unifor-MG, Formiga, MG, Brasil), Luciana Soares Rodrigues (Unifor-MG, Formiga, MG,
Brasil), Maria das Graças Oliveira (Unifor-MG, Formiga, MG, Brasil)

ID: 2698

INTRODUÇÃO
Atualmente um dos principais problemas enfrentados pelas instituições de ensino
é a evasão do aluno. Sendo conceituado como evasão, a saída do aluno do curso, onde
considera-se como evadido aquele que fez sua matrícula e devido a diversos motivos, não
concluiu as atividades necessárias para obter a titulação. A evasão é considerada um dos
fatores que interferem de forma negativa nos resultados esperados pelas instituições de
ensino, trazendo prejuízos tanto para instituição, quanto para os demais envolvidos, aluno
e sociedade, além da possibilidade da não continuidade de cursos.Em um curso superior,
quando um aluno evade, não causa prejuízo somente a si próprio, ao não se diplomar;
causa também à família, pelo sonho não realizado; ao professor, por não atingir sua meta
como educador; à universidade, pelo não atendimento de sua missão; e a sociedade,
pelas perdas sociais e econômicas. Na área da saúde, mais especificamente no curso de
Enfermagem, a evasão atinge tanto cursos de nível técnico quanto superior, podendo ser
em modalidade de ensino presencial ou a distância, não sendo um problema específico de
uma determinada instituição. A fim de intervir nesta problemática, medidas precisam ser
tomadas para determinar ações eficazes de aprofundamento dos múltiplos fatores e causas
que motivaram a decisão do aluno em evadir do curso. Portanto, definir as principais causas
da evasão é algo imprescindível para o planejamento institucional e tomada de decisões,
visando a redução dos fatores que causam a evasão e consequentemente aumento da
permanência dos alunos no curso.
OBJETIVOS
Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar a evasão dos alunos matriculados no
ano de 2013 e 2015 no curso de graduação em enfermagem em uma instituição de ensino
de Minas Gerais.
MÉTODO
Este é um estudo de caso exploratório com abordagem qualitativa, que visa contribuir
com o conhecimento de fenômenos sociais complexos, individuais e grupais. A população
estudada foram os alunos matriculados nos anos de 2013 e 2015 no curso, na modalidade
de ensino presencial, que evadiram antes da obtenção da titulação. Tendo em vista que,
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dos 22 alunos matriculados em 2013, 14 evadiram; e dos 28 alunos matriculados em 2015,
10 evadiram; temos uma amostra total de 24 alunos evadidos. Destes 14 participaram das
entrevistas, definindo o fechamento amostral por saturação. A coleta de dados foi dividida
em duas etapas; a primeira com análise documental dos formulários de matrícula, para
identificar os alunos que evadiram do curso e obter informações de contato. E a segunda,
através de entrevista semi estruturada, por meio de ligações telefônicas áudio-gravadas e
posteriormente transcritas. A análise dos dados coletados nas entrevistas, foram organizadas
segundo a análise de conteúdo modalidade temático-categorial. Todos os princípios éticos
foram respeitados no decorrer da pesquisa seguindo as recomendações da Resolução n°
466/2012.
RESULTADOS
Quando entrevistados, os participantes foram questionados quanto aos motivos que
contribuíram para sua evasão do curso de graduação de enfermagem. Mediante a pergunta,
foram apontados que múltiplos são os fatores contribuintes para a evasão, não podendo
afirmar um motivo apenas como fator causal. Esses motivos foram agrupados em três
categorias analíticas: aspectos pessoais, aspectos financeiros e insatisfação pessoal. Nas
subcategorias foram descritos quais os aspectos pessoais que dificultaram ou mesmo
impediram a continuidade do aluno no âmbito educacional; dentre eles estão a jornada de
trabalho, o baixo rendimento escolar, a distância demográfica e a transferência para outra
instituição. Já a insatisfação pessoal e problemas internos, como insatisfação do aluno com a
instituição de ensino e corpo docente, estão diretamente relacionados à evasão, sendo uma
das principais causas de ociosidade e fechamento de cursos superiores. Durante o estudo foi
pouco citado a insatisfação relacionada aos discentes, aos docentes, à instituição e ao curso
de enfermagem, porém se fizeram presente em uma minoria dos entrevistados. Os aspectos
financeiros foram mais citados como causa de afastamento, interrupção, prorrogação ou
desistência de uma tão sonhada graduação; o valor da mensalidade, o custo x benefício,
o salário informal, as despesas com deslocamento e a baixa renda familiar, são fatores que
interferiram diretamente na evasão destes alunos. A falta de identificação do aluno com o
curso escolhido e a dificuldade de transporte e mobilidade, podem contribuir com a evasão.
Foi possível observar durante o estudo, que a maioria dos alunos evadiram antes mesmo de
completar metade do curso. Resultados de estudos anteriores apontam que 38,2% dos 25
cursos avaliados nas demais áreas de ensino superior, o campo de Ciências da saúde é o que
apresenta os menores índices de evasão, correspondendo 19,6%.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em contra partida, o curso de enfermagem, objeto de pesquisa do presente estudo, encontrase com taxa de evasão em 49%. Um dos principais motivos que favoreceram a evasão foi a
escolha precoce da profissão relacionada à indecisão; o nível socioeconômico dos discentes
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que afetou diretamente sua permanência na Instituição; e suas habilidades acadêmicas
que estão relacionadas com sua trajetória escolar e ao pouco envolvimento com o curso.
Escolher uma profissão embasado somente em identificação com a área ou vocação pessoal,
sem aprofundar-se nas dificuldades da profissão como valorização profissional, mercado
de trabalho e remuneração são fatores diretamente relacionados a evasão. Já a decisão
entre manter a escolha profissional mesmo que insatisfeito ou prestar novo vestibular para
recomeçar o processo em outra área de atuação pode se tornar angustiante.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Enfermagem, Evasão Escolar, Estudantes de Enfermagem.

EXPECTATIVAS DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM SOBRE A
ATUAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE QUALIDADE
Larissa Merino de Mattos (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Alex Sandra Ávila Minasi
(Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Bárbara da Silva Gama (Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil), Aline Marcelino Ramos (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande ,
RS, Brasil), Edison Luiz Devos Barlem (Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande , RS, Brasil)

ID: 2011

INTRODUÇÃO
Para o desenvolvimento da docência universitária com qualidade, é essencial que o docente seja
capaz de perceber, compreender, analisar e acompanhar as mudanças que permeiam o ensino
superior. Para essa finalidade o docente precisa ter além do domínio dos conhecimentos básicos
de sua área profissional, o domínio didático, pedagógico e conceitual imbricado ao processo
ensino-aprendizagem. O ensino superior de qualidade deve estar pautado na didática que é
adotada pelos seus docentes, que atualmente permeia entre a tradicional e a contemporânea.
Na didática tradicional, o acadêmico apenas tem a função de assimilar o que é passado pelo
docente durante a aula, já na didática contemporânea, há a preocupação com a “aprendizagem”
do acadêmico com o conteúdo problematizado em sala de aula. Esse tipo de didática permite
o desenvolvimento do conhecimento crítico, investigativo e opinativo. Nela é possível o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizado, no qual é conferido ao docente o dever de
refletir sobre sua prática, buscando sempre compreender o seu papel de facilitador e mediador
do conhecimento, proporcionando assim, uma formação mais reflexiva e humanística. Por outro
lado, as expectativas dos acadêmicos podem estar associadas não somente ao curso e disciplinas,
mas também nas relações sociais e interpessoais, aos recursos e ao ambiente da instituição de

VOLTAR AO ÍNDICE

1242 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Outros

ensino. A partir dessas expectativas, o aluno vislumbra um ambiente ideal para desempenho
de suas habilidades cognitivas e comportamentais, que ao se tornar concreta, permite ao aluno
sentir-se mais estimulado, facilitando sua adaptação ao universo acadêmico. Dentro desse
contexto faz-se necessário que a relação entre docente e acadêmico seja harmoniosa e amistosa,
de modo que, seja criado um vínculo que facilite esse processo. Dessa maneira, faz-se necessário
conhecer as expectativas dos acadêmicos de enfermagem sobre as ações docentes desejadas
para qualidade de ensino em enfermagem. Identificar como se encontra esse cenário pode
facilitar o planejamento de estratégias que melhorem e qualifiquem o processo dos programas
e serviços educacionais no contexto da enfermagem.
OBJETIVOS
Conhecer as expectativas dos graduandos de enfermagem sobre a atuação docente para o
ensino de qualidade.
MÉTODO
Estudo qualitativo, exploratório-descritivo constituído por vinte e sete estudantes de um
curso de graduação em enfermagem, matriculados entre a primeira e nona série do curso.
A coleta de dados ocorreu entre os meses de maio e junho de 2017, utilizou-se entrevista
semiestruturada, os dados foram analisados segundo a análise textual discursiva. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (Parecer n. 63/2017). Os depoimentos
dos acadêmicos estão identificados pela letra E, sendo ainda identificado o respectivo
semestre letivo pela letra S.
RESULTADOS
A partir da análise dos dados, foi possivel identificar que são vários os desafios a serem
transponíveis pelo docente durante o exercício de sua carreira para que a mesma seja exercida
com excelencia e qualidade. Dentre eles, na visão dos acadêmicos, destacam-se o estudo
e o aperfeiçoamento, a experiencia assistencial, o aprimoramento didático, a dedicação, o
gosto e a vontade de exercer esta profissão. Neste interim, os estudantes manifestaram que
o profissional docente precisa estar em contínuo processo de aprendizagem e construção
do conhecimento através do estudo constante. No entanto, o conhecimento deve ser
compartilhado com qualidade e eficiencia, por isso o refinamento da didática é imperativo
para que a atividade educacional se torne mais eficiente.
Como evidenciado nas falas: E6S7: “[...] o professor atua com qualidade quando busca
constantemente pela inovação do conhecimento, quando busca por metodologias ativas
e diferentes para aula, criando discussões...” E12S8: “[...] Eu acho que o principal dentro
da docência, dentro da nossa área da enfermagem é manterem-se (professores) sempre
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atualizados, porque as novidades são constantes...” E23S9: “[...] Eu acho que precisa de
mudanças didáticas mais em nível das aulas teóricas, porque é bem cansativo, o curso é
horário integral, manhã e tarde então a gente passa o dia inteiro assistindo aula de slide...”
E26S2: “[...] fazer uma didática, não ficar naquele ambiente só da sala de aula, incentivar
mais. Se especializar como professor, porque na área dele ele pode saber muito, mas é
necessário estar por dentro das atualizações...”. O docente de enfermagem precisa ter um
vasto conhecimento teórico e prático para que os acadêmicos sejam mais bem preparados
para a carreira profissional.
Nesse sentido, os alunos verbalizam em suas falas esse entendimento, principalmente ao
fato que a experiência profissional assistencial pode contribuir com mais consistência para
formação dos acadêmicos. E22S9: “[...] acho importante ter pelo menos um tempinho na
parte assistencial, um pouquinho de vivencia no hospital para ver como é a rotina, porque às
vezes eles (docentes) saem da graduação, vão para o mestrado, doutorado, pós-doutorado
e vem dar aula, e ministram na disciplina a possibilidade de fazer o procedimento perfeito,
com todos os equipamentos que se sonha, porém chegando na prática não tem esses
equipamentos, assim, pelo menos, vinculariam mais com a realidade se tivessem mais
bagagem prática...”
Destarte, para que o trabalho do docente seja realizado com qualidade e excelência, de
acordo com as expectativas dos alunos, eles verbalizaram ser imprescindível que este
profissional tenha gosto pela profissão, que queiram antes de tudo, ser um bom docente.
E11S8: “[...] Gostar do que faz, acho que isso é essencial em tudo, independente da profissão,
ainda mais professor.” E24S9: “Primeiramente eles precisam gostar do que fazem...” E25S1:
“Ele precisa ter vontade, vontade de dar aula com qualidade porque não é uma tarefa fácil
[...].
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os estudantes identificaram alguns aspectos importantes e fundamentais
esperados para que o ensino possa ser compartilhado de maneira mais efetiva, podendo
desta forma trazer mais qualidade no aprendizado. Portanto, cabe aos profissionais estarem
atentos as necessidades e expectativas de seus discentes, para que sejam capazes de planejar
estratégias que atendam as necessidades acadêmicas.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Estudantes, Docentes, Graduação em Enfermagem.
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EXPERIÊNCIA DA FAMÍLIA NO CUIDADO COM A CRIANÇA COM
TRANSTORNO MENTAL ATENDIDAS NO CAPS I DO MUNICÍPIO
DE CAMPO GRANDE/MS
Camila Bartolomei Silva (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Tassia Arruda
Bonfim (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Bianca Cristina Ciccone Giacon
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Maria Angélica Marcheti (Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil)

ID: 2650

INTRODUÇÃO
Os transtornos mentais no universo infanto-juvenil são de grande importância para a saúde
publica, visto que, nessa faixa etária, esses transtornos afetam aproximadamente 12% da
população infanto-juvenil. Para a família, ter um criança com diagnóstico de transtorno
mental torna-se um desafio, pois ela não está preparada para lidar com as demandas e
necessidades da criança. O estresse familiar pode ocorrer devido a sobrecarga do cuidado
cotidiano à essa criança. A experiência familiar é permeada por diversos sentimentos como
sofrimento, isolamento social, medo entre outros. Dessa maneira, conhecer a experiência das
famílias de crianças com diagnóstico de transtorno mental representa um dado relevante
para que intervenções eficazes possam ser oferecidas pela equipe profissional de saúde.
OBJETIVOS
Compreender a experiência da família no cuidado da criança com transtorno mental.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, utilizando o referencial teórico do Interacionismo
Simbólico, norteado pela narrativa de 13 famílias de crianças até 10 anos, atendidas em
um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil de um município do Estado de Mato
Grosso do Sul. O Interacionismo Simbólico possibilita aos estudiosos compreender o modo
como os indivíduos interpretam os objetos de acordo com a sua interação social, e como tal
processo de interpretação conduz o comportamento individual em situações específicas.
Para a coleta de dados foi realizado o levantamento de prontuários a fim de conhecer as
famílias atendidas e selecioná-las para a entrevista. Em um segundo momento foi realizada
uma entrevista semi estruturada, gravada em áudio, com a questão disparadora “como tem
sido para a família a experiência de viver com uma criança com diagnóstico de transtorno
mental?”. Os dados foram analisados baseado no referencial teórico da Análise Temática.
Os textos resultantes das entrevistas foram revisados diversas vezes buscando construir
narrativas em que a experiência de cada família fosse evidenciada. A partir desse momento
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foi possível desenvolver um tema central “os desafios da família com o cuidado da criança
com transtorno mental” e suas categorias.
RESULTADOS
Ao narrarem suas histórias, as famílias das crianças experimentam constantes desafios em
diferentes contextos da vida cotidiana. A análise dos dados permitiu identificar diferentes
desafios no convívio com a criança: em casa; naqueles relacionados com os seus cuidados
e no manejo dos comportamentos apresentados pelas crianças. Nesse contexto, as famílias
buscam constantemente estratégias e maneiras para lidar com as situações que estão
vivenciando e suas demandas. Assim, nesse tema, submergiu dos significados narrados pelas
famílias quatro categorias que configuram sua experiência no cuidado com a criança com
transtorno mental: a dificuldade em compreender o que estava acontecendo; a dificuldade
em lidar com o comportamento da criança; a sobrecarga familiar e o impacto no trabalho. Na
interação da família com a criança com diagnóstico de transtorno mental, existem desafios
vivenciados por essas famílias decorrentes dos cuidados cotidianos, requerendo da família
disponibilidade de tempo para se dedicar ao cuidado e, também, preparo para lidar com
as mais diversas situações. Através das narrativas pode-se perceber que quando a criança
começa a apresentar mudanças de comportamento ou atraso no desenvolvimento, a família
percebe que algo está errado e então inicia a busca pelos serviços de saúde na intenção de
encontrar respostas para o quadro apresentado pela criança. A família sente dificuldade em
reconhecer e/ou compreender o que estava acontecendo, antes do diagnóstico e em lidar com
seu comportamento. Entretanto, a dificuldade de lidar com os comportamentos é relatada
durante todo o convívio, ou seja, não apenas antes, mas também depois do diagnóstico,
devido, principalmente à dificuldade em manejar os comportamentos inadequados, como
agressividade e o nervosismo.
Dessa maneira, famílias relataram afastar a criança e a si mesma de alguns momentos
de convivência social. Em função das dificuldades de manejar comportamentos e outros
cuidados, como fornecer a medicação, acompanhar no tratamento, cuidar de outros
membros da família, pode ocorrer, conforme os relatos, uma sobrecarga, gerando desgaste,
tanto física como emocionalmente, pois exige preocupação e vigilância constantes. Pelo fato
da família viver, muitas vezes, focada na atenção demandada especificamente pela criança
com diagnóstico de transtorno mental, muitos familiares que realizam os cuidados principais
têm de deixar o emprego, mesmo que temporariamente, para cuidar da criança. Nesse
contexto, as famílias se mantém em movimento e reorganização buscando constantemente
estratégias e maneiras para lidar com as situações que estão vivenciando, situações estas
que também estão em constante mudança pela inconstância do próprio transtorno mental
e suas demandas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família busca sempre a melhor maneira de lidar e manejar as demandas advindas de se ter
uma criança com diagnóstico de transtorno mental. Assim, percebe-se que as necessidades das
famílias são baseadas em suas vivências e experiências. O modo como essas famílias vivenciam
esse momento e a forma como se relacionam com a experiência de vida que estão tendo dá
origem a significados importantes, como a adaptação constante aos cuidados da criança e aos
diversos sentimentos que permeiam seus cuidados. Dessa maneira, os resultados encontrados
nesta pesquisa motivam novos estudos relacionados ao tema, visto que há a necessidade de
aprimorar o atendimento às famílias de crianças com transtorno mental.
PALAVRAS-CHAVE
Famílias; Transtorno Mental; Criança.

EXPERIÊNCIAS DE PRESENTEISMO ENTRE TRABALHADORAS
DOMÉSTICAS REMUNERADAS
Mariana Donadon Caetano (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Andreia Fabiana de
Oliveira Alves (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Adrielle Rosália Candido de Moraes
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Letícia Lopes Silva (Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Tanyse Galon (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil)

ID: 1917

INTRODUÇÃO
Como uma atividade expressiva no interior do mercado de trabalho a nível mundial, o trabalho
doméstico é considerado uma das mais antigas e destacadas formas de emprego para o
contingente feminino em todo o mundo (1). As trabalhadoras domésticas remuneradas,
também conhecidas como “empregadas domésticas”, desenvolvem múltiplas funções a
nível domiciliar, atuando única ou simultaneamente como faxineiras, cozinheiras, lavadeiras,
passadeiras ou cuidadoras, entre outros serviços. Dentre as formas de precarização laboral
que vivenciam, destacam-se a sobrecarga de trabalho, os baixos salários, situações de
preconceito e desvalorização, bem como uma predominante inserção na informalidade,
com baixo alcance de direitos trabalhistas (1-2). Este panorama laboral pode impactar nas
condições de saúde desse grupo, incluindo a ocorrência de presenteísmo, fenômeno que
consiste no ato de ir trabalhar mesmo estando enfermo ou em condição de adoecimento
que demandaria a ausência no trabalho (3). Tal situação pode intensificar os processos de
morbidade dos trabalhadores, sendo ainda escassos os estudos sobre essa temática, em
especial no contexto do trabalho doméstico.
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OBJETIVOS
Por conseguinte, o presente estudo teve como objetivo compreender as experiências de
presenteísmo entre trabalhadoras domésticas remuneradas, a partir das perspectivas das
próprias trabalhadoras.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como referencial teórico o materialismo históricodialético no estudo da saúde dos trabalhadores (4-5). Foram realizadas entrevistas individuais
e semiestruturadas com 20 trabalhadoras domésticas remuneradas, registradas ou não
registradas, com atuação mínima de seis meses no trabalho doméstico remunerado, com
idade igual ou superior a 18 anos, e que relataram ter vivenciado no mínimo um episódio de
presenteísmo. A coleta de dados foi realizada entre março e maio de 2018 e para a busca de
participantes foi obtida permissão formal de uma instituição localizada na cidade de UberabaMG, ligada à prefeitura local, que oferta informações sobre demandas de emprego. A partir
deste lócus, foram identificados informantes-chave que geraram outros contatos, permitindo
o desenvolvimento da estratégia bola de neve (6). O número de participantes foi definido por
meio de amostragem por saturação teórica (7). As entrevistas realizadas, conduzidas por meio
de um roteiro semiestruturado construído pelas autoras, foram gravadas, transcritas e inseridas
no Software Atlas ti versão 8, visando sua organização e gerenciamento. Os dados foram
analisados a partir da Hermenêutica-Dialética (8), em busca da articulação entre categorias
empíricas e analíticas, gerando uma síntese interpretativa. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
RESULTADOS
Visando refletir as experiências de presenteísmo vivenciadas pelas trabalhadoras domésticas,
quatro categorias de análise foram produzidas: “Prazer e sofrimento no trabalho doméstico”,
“Presenteísmo: escolha ou precarização laboral?”, “Problemas de saúde relacionados ao
Presenteísmo”, e“Entre a desesperança e a luta”. Os resultados mostraram que as trabalhadoras
domésticas apresentam uma visão ambivalente sobre sua atividade, vista como fonte de
orgulho e sustento, mas também como geradora de sofrimento e insatisfação. As falas
desvelaram um cotidiano laboral marcado pela polivalência e sobrecarga de trabalho,
relações conflituosas e dúbias com os patrões/empregadores, vivências de desvalorização,
discriminação e violência, além da dupla jornada de trabalho (“fora e dentro de casa”),
cujos impactos negativos afetam a vida laboral e pessoal. Sobre os fatores relacionados à
ocorrência de presenteísmo, os resultados evidenciaram que não se trata de mera escolha
individual das trabalhadoras. O ato de trabalhar mesmo doente decorre de aspectos como
pressão dos patrões/empregadores, medo de perder o emprego ou ter prejuízo financeiro,
preocupação com o sustento familiar, e autocobrança e senso de responsabilidade. Nesse
contexto, o presenteísmo esteve ligado a problemas de saúde físicos e mentais, dentre
eles o estresse, problemas osteomusculares, problemas respiratórios devido exposição a
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produtos químicos, e acidentes de trabalho envolvendo quedas, levando-as, portanto, a
um agravamento do quadro de saúde. Destaca-se que as trabalhadoras referiram ausentarse do trabalho apenas em casos de adoecimento considerado grave, automedicando-se
nas demais situações a fim de evitarem o absenteísmo. Este cenário indica, portanto, que
as trabalhadores domésticas comumente ultrapassam seus limites para manterem-se
ativas no trabalho. Por fim, sentimentos de desesperança e escassez de informações sobre
sindicatos, associações e direitos no trabalho indicaram algumas fragilidades nas estratégias
de enfrentamento da precarização laboral. Entretanto, as trabalhadoras, reconhecendo sua
luta cotidiana, apontaram a necessidade de transformação e melhorias em suas condições
laborais, sobretudo o acesso aos direitos no trabalho e a valorização de sua atividade pelos
governantes, empregadores e sociedade geral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As trabalhadoras domésticas enfrentam formas históricas de precarização laboral
manifestadas por desigualdades de gênero, cor, raça, classe e etnia, o que gera impactos
em suas condições de trabalho e saúde, dentre eles a ocorrência de presenteísmo. Por
conseguinte, espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para o avanço na
elaboração de estratégias direcionadas às trabalhadoras domésticas, com vistas à valorização
simbólica e concreta de sua atividade e promoção e proteção de sua saúde no trabalho.
Além disso, torna-se fundamental a criação, divulgação e real cumprimento de direitos no
trabalho doméstico, para que situações crônicas de desvalorização e precarização sejam
substituídas pelo empoderamento e pela capacidade de transformação dessas mulheres.
REFERÊNCIAS
1.International Labor Organization. Domestic workers across the world: global and regional
statistics and the extent of legal protection. International Labour Office – Geneva: ILO; 2013
[cited 2017 mar 10]. Available from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf. Acesso em 10 mar 2017.
2.Brites JG. Trabalho doméstico: questões, leituras e políticas. Cad Pesq. 2013; 43(149): 422-51.
3.Dew K, Taupo T. The moral regulation of the workplace: presenteeism and public health.
Soc Healt Ill. 2009; 31(7): 994-1010.
4.Laurell AC, Noriega M. Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste operário. São
Paulo: HUCITEC; 1989. 333 p.
5.Seligmann-Silva E. Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo. São
Paulo: Cortez; 2011.624 p.
6.Faugier J, Sargeant M. Sampling hard to reach populations. J Adv Nurs. 1997; 26:790–7.
7.Fontanela BJB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. Amostragem em
pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica. Cad
Saud Publ. 2011; 27(2):389-94.
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8.Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14th ed. São
Paulo - Rio de Janeiro: HUCITEC – ABRASCO; 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho Doméstico; Saúde do Trabalhador, Presenteísmo.

FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO
AUTISTA E A DESCOBERTA DO DIAGNÓSTICO
Tassia Arruda Bonfim (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Catchia Hermes
Uliana (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, MS, Brasil), Sueli Aparecida Frari Galera
(Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Maria Angélica Marcheti (Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Bianca Cristina Ciccone Giacon (Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, Campo Grande MS, Brasil)

ID: 2200

INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado como um transtorno do
neurodesenvolvimento. Suas principais manifestações estão relacionadas às disfunções
na comunicação verbal e não verbal, na capacidade de se relacionar (interação social),
na presença de padrões estereotipados, além de um interesse particular por atividades
específicas e por padrões repetitivos. É um transtorno complexo, que pode variar em
diferentes graus de acometimento, desde leves à severos. O diagnóstico de TEA causa um
impacto na família, gerando vários sentimentos, dentre eles, o sentimento de luto devido
à perda de um futuro idealizado para o filho, exigindo que a família inicie um processo de
adaptação e mudanças na rotina e na vida pessoal dos pais e da criança. Estudos demonstram
que a família se vê em condições novas e desafiadoras, gerando estresse, sobrecarga,
ansiedade e insegurança em seus membros. As famílias que dispõem de apoio dos serviços
especializados para atender crianças e adolescentes com TEA têm melhora significativa no
bem estar familiar, e também na redução do estresse. Dessa forma, acredita-se que, a partir
do conhecimento sobre as vivências das famílias, novas propostas de cuidado e intervenção
possam ser elaboradas, tanto para ela como para a criança, com o intuito de diminuir o
sofrimento de ambos, proporcionar melhor qualidade de vida e, consequentemente,
oferecer um ambiente mais adequado para o desenvolvimento e cuidado da criança com
transtorno autista. O que ajuda a família a exercer seu papel cuidador e potencializar seu
papel na promoção do desenvolvimento da criança.
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OBJETIVOS
Descrever a vivência da família no processo de descoberta do diagnóstico e início do
tratamento de crianças com transtornos do espectro autista.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, descritivo, que entrevistou familiares de crianças com
hipótese diagnóstica de TEA. Para ter acesso aos familiares utilizou-se os serviços de saúde e
educação, e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de cinco municípios da
região norte do Estado de Mato Grosso do Sul. Das 19 famílias indicadas por esses serviços,
oito atenderam aos critérios de inclusão e exclusão e aceitaram participar do estudo. Para
a coleta de dados foi utilizado um questionário sócio demográfico e uma entrevista aberta
que teve como pergunta norteadora “Como é a experiência de ser familiar de uma criança
com Transtorno do Espectro Autista?”. Outras perguntas foram utilizadas para direcionar a
entrevista e aprofundar os relatos das famílias. A coleta de dados foi realizada entre os meses
de Julho a Setembro de 2017. A análise baseou-se na Análise Temática, a qual identificou os
temas e pontos chave, que descreviam a vivência da família na descoberta do diagnóstico e
procura/início do tratamento. Após a análise os temas foram agrupados em duas categorias.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme resolução CNS nº 466/12.
RESULTADOS
Participaram desse estudo nove familiares de oito famílias, em uma entrevista participou a
díade mãe e pai, e as demais apenas as mães. A idade das crianças variou entre três a nove anos.
As análises dos relatos descreveram a vivência da família frente a descoberta do diagnóstico do
TEA e início do tratamento de suas crianças apresentada em duas categorias: “A percepção dos
primeiros sinais e a trajetória na busca por respostas” e “o impacto inicial do diagnóstico ao início
do tratamento e implicações”. Os achados relacionados a primeira categoria mostraram que as
mães apresentaram dificuldades em reconhecer os primeiros sinais do transtorno, paralelo ao
medo de perceber que algum sinal“fugia do esperado”. Algumas famílias inicialmente buscaram
pelos serviços de saúde devido a prejuízos neurológicos que as crianças apresentavam. Os
professores e a escola perceberam, na maioria dos casos, os primeiros sinais do transtorno. A
partir da descoberta de comportamentos incomuns apresentados pelas crianças essas famílias
foram orientadas a procurarem os serviços de saúde e, nessa fase descreveram que essa
trajetória foi permeada pela dificuldade de confirmar o diagnóstico e de acessar profissionais
especializados. Os achados da segunda categoria apresentaram que vivenciar o momento
do possível diagnóstico de TEA foi uma experiência difícil, permeada por sentimentos de
choque, tristeza, choro intenso e dificuldade em aceitar. Mudanças ocorreram no ambiente
familiar, e a percepção dos familiares mudou frente a sua nova realidade. Foi observado que,
com o tratamento iniciado, houve uma evolução e melhora dos comportamentos da criança
e adolescentes, melhorando também a interação social. Mesmo após o início do tratamento,
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alguns familiares tiveram dificuldade em lidar com a nova realidade, se adaptar à condição do
filho, suas limitações e demandas do cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se perceber que, nesse processo de descoberta do diagnóstico, a escola e os
professores foram ferramentas importantes, pois auxiliaram na identificação inicial de
alterações comportamentais, o que motivou as famílias na busca por respostas. Esse dado
se faz significativo, pois, pode contribuir na suspeita de um diagnóstico precoce, fator
importante e com implicações positivas na vida das famílias. A partir desses resultados
deve se considerar, principalmente, que serviços em saúde e educacionais voltados para as
crianças e suas famílias, poderão proporcionar maior conforto e qualidade de vida no cuidado
da criança com TEA. A rede de apoio que a família necessita para auxiliar na descoberta do
diagnóstico e início do tratamento, também pode ser oferecida pelos enfermeiros, inúmeras
estratégias de cuidado podem ser direcionadas as famílias, entre elas, fornecer informações
sobre o transtorno, trabalhar medidas interventivas de interação entre família e criança
podem contribuir no dia a dia dessas famílias, reduzindo estresse e promovendo aumento
na qualidade de vida dos envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE
Famílias; Transtorno do Espectro Autista; Crianças.

GESTÃO DO CUIDADO A SAÚDE: UM OLHAR SOBRE O ATLETA
DE VOLEIBOL DE ALTO RENDIMENTO
Carolina Carvalho de Medeiros (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Rafael
Marcelo Soder (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Ivania Mundstock
(Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Eliziane Deves Olbermann (Universidade
Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Luiz Anildo Anacleto da Silva (Universidade Federal de
Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil), Caroline Meinicke Grabski (Universidade Federal de Santa Maria,
Palmeira das Missões, RS, Brasil), Isabel Cristine Oliveira (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das
Missões, RS, Brasil), Luana Parcianello (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil)

ID: 1998

INTRODUÇÃO
O ambiente esportivo emerge de forma importante no contexto da gestão do cuidado
de enfermagem, visto que, o atleta, no exercício da atividade física, está numa linha
tênue entre a condição de saúde e um possível processo patológico, pois os fatores de
risco para traumas e lesões estão diretamente relacionados.1 Se faz necessário superar o
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modelo assistencialista tradicional na atenção à saúde, desenvolvendo a gestão do cuidado
permeado pela integralidade e intersetorialidade nos diferentes espaços da saúde. Com o
foco na saúde do atleta do voleibol, considera-se que as ações para o cuidado organizemse de forma integrada, promovendo, preservando e reabilitando a saúde. Porém, verificase que o cuidado está imerso no modelo curativista, buscando rápida reabilitação do
sujeito, dessa maneira, o cuidado não cuida, apenas prepara o corpo para nova sequência
de descuidados.1 O estudo se justifica pela incipiente produção científica em periódicos
nacionais e internacionais que relacionam voleibol de alto rendimento e enfermagem.
OBJETIVOS
Identificar como os atletas de voleibol de alto rendimento exercem/praticam o cuidado a
saúde a partir das lesões, traumas e processos patológicos que os acometem.
MÉTODO
Abordagem qualitativa, sendo alicerçado pela utilização do referencial metodológico da
Teoria Fundamentada nos Dados, que apresenta como característica principal fundamentar
conceitos em dados extraídos das realidades empíricas, envolvendo sujeitos em processos
de interações constantes.1 Os sujeitos estudo foram 34 jogadores, ex-jogadores, técnicos e
dirigentes do voleibol de alto rendimento divididos em grupos amostrais como demanda
o método. Os dados foram coletados e analisados concomitante, realizados por meio dos
processos de codificação aberta, axial e seletiva.
RESULTADOS
A partir da análise dos dados emergiram duas categorias principais: “Convivendo com a
dor física e mental: O cotidiano do atleta de alto rendimento no voleibol”. Nessa primeira
categoria identificou-se que para obter sucesso na carreira, o atleta percorre um longo
caminho com vários desafios. O êxito no esporte é alcançado a partir da associação entre
condicionamento físico e condicionamento mental, aliado à habilidade técnica. Para obtê-lo,
o atleta enfrenta rotineiramente o limiar da dor, definida conforme a Associação Internacional
para os Estudos da Dor como experiência sensitiva e emocional desagradável, associada
a dano real ou potencial dos tecidos em torno da lesão. Dessa forma, o atleta aprende a
conviver com a dor, com a finalidade de não retroceder ou perder seu condicionamento
físico, superando nocivamente seus limites físicos. Somado a isso, o atleta está exposto
a lesões de repetição, limitações e diminuição na vida útil na sua trajetória profissional.2
Adoecer no esporte acarreta o afastamento momentâneo ou definitivo do atleta da
atividade, podendo causar perda da identidade profissional, dificuldade financeira, medo
e ansiedade em relação ao futuro. Todos esses fatores poderiam ser minimizados a partir
da organização de um modelo de gestão do cuidado a saúde dos atletas.3’4 A segunda
categoria evidenciada foi nominada como: “As relações da saúde do atleta no contexto da
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gestão esportiva”. Nessa categoria pode-se identificar que a ausência de qualificação na
gestão, acarreta fragilidades e riscos desnecessários ao atleta. Entendendo que no cenário
atual, o esporte é um produto comercial, fonte de faturamento, e o responsável do insumo
final é o atleta5, nessa perspectiva, há uma carência quando o assunto é investimento
na gestão do cuidado para os atletas se manterem distantes de possíveis riscos a saúde.
Visto isso, identifica-se a necessidade de implementação de uma equipe multidisciplinar
que organize a gestão do cuidado, preocupada com a proteção e reabilitação a saúde nos
diferentes contextos que os jogadores se inserem.6 Enquanto os gestores não lançarem
um olhar refinado para as condições de saúde do atleta, maior será o risco em relação a
sobrevida das instituições esportivas, pois o número de atletas afastados por lesões ou
processos patológicos, interfere diretamente nos resultados das equipes, podendo com
isso, comprometer o futuro profissional do jogador e das instituições esportivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto da saúde, é inquestionável a estruturação e articulação de uma equipe
composta por profissionais das diversas áreas da saúde. Essa necessidade, se dá em relação
ao risco que a prática esportiva de alto rendimento é permeada, tornando-se necessário o
acompanhamento contínuo aos atletas, visto a exposição constante a lesões e processos
patológicos ao longo dos treinamentos e competições. Pode-se ainda, constatar que o bemestar físico e mental é determinante na carreira e no potencial do atleta, sendo que o perfil
da gestão esportiva exerce influência direta na condição de saúde do profissional. Nesta
perspectiva, tem-se a inevitabilidade das instituições esportivas programarem-se para além
da organização esportiva, fomentando espaços de gestão do cuidado à saúde dos atletas,
sustentados pelas ações de promoção e recuperação da saúde. A gestão esportiva pode ser
conduzida de maneira profissional e responsável, independentemente das circunstâncias da
organização que as equipes se configuram, respeitando o atleta como ser social, ofertando
não somente condições adequadas de treinamento esportivo, mas também organizando
estruturas de promoção e recuperação da saúde, sustentadas pela gestão do cuidado.
REFERÊNCIAS
1.Soder RM. Promovendo à saúde ao atleta de voleibol: A perspectiva da gestão do cuidado de
saúde e enfermagem [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC; 2013.
2.Silva EM, Rabelo I, Rubio K. A dor entre atletas de alto rendimento. Rev Bras Psicol Esporte.
[internet]. 2010 [acesso em 2018 maio 8]; 3(1): 79-97. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198191452010000100006&lng=pt&nrm=iso
3.Sakamoto M, Parcesepe R, Bojikian JCM. A contribuição da intervenção psicológica da
recuperação do atleta de voleibol lesionado. Rev Mackenzie de Ed Física e Esporte. [internet].
2009 [acesso em 2018 maio 8]; 7(3). Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/
index.php/remef/article/view/1497
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4.Fortes CRN, Carazzato JG. Estudo epidemiológico da entorse de tornozelo em atletas de
voleibol de alto rendimento. Acta Ortop Bras. [internet]. 2008 [acesso em 2018 mai 18]; 16(3):
142-147. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/aob/v16n3/a03v16n3.pdf 5. Amaral CMS,
Bastos FC. O gestor esportivo no Brasil: Revisão de publicações no país. Rev Intercon Gest
Desport. [internet]. 2015 [acesso em 2018 mai 18];
5(1): 68-78. Disponível em: http://www.revista.universo.edu.br/x.p?journal=gestaoesportiv
a&page=article&op=view&path%5B%5D=1493&path%5B%5D=1317 6. Neto HPS. A gestão
de pessoas, atletas, nos clubes de futebol de campo de Recife. EFDesportes.com, Rev Dig
Buenos Aires [internet]. 2015 [acesso em 2018 mai 21]; (154). Disponível em: http://www.
efdeportes.com/efd154/a-gestao-nos-clubes-de-futebol-de-recife.htm

GRUPO DE GESTANTES E/OU CASAIS GRÁVIDOS: FACILIDADES E
FRAGILIDADES EM 20 ANOS DE EXISTÊNCIA (1996-2016)
Stéfany Nayara Petry Dal Vesco (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Amanda
Nicácio Vieira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra Padilha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2024

INTRODUÇÃO
O Grupo de Gestantes e/ou Casais Grávidos é uma atividade educativa desenvolvida pela
Universidade Federal de Santa Catarina como projeto de extensão do departamento de
enfermagem, articulada ao ensino e pesquisa. Suas atividades começaram em 1996 por
iniciativa de professoras do departamento de enfermagem juntamente com profissionais
de saúde do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago e se perpetuam até os
dias atuais. O grupo é dirigido às gestantes e acompanhantes atendidos em rede pública de
saúde ou privada, contemplando 08 encontros semanais das 14:00 ás 17:00 horas no centro
de capacitação do Hospital Universitário. Perante a consolidação desta atividade ao longo
dos anos em 20 anos de atividades e importância para sociedade e comunidade acadêmica,
desenvolveu-se esta pesquisa.
OBJETIVOS
Conhecer as facilidades e fragilidades enfrentadas pelas coordenadoras, profissionais de
saúde e participantes do grupo de gestantes e/ou casais grávidos ao longo dos 20 anos
(1996-2016), a partir da percepção de coordenadoras e profissionais de saúde. Considera-se
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importante conhecer esses dois aspectos para que sirva de estímulo e incentivo a outros
profissionais de saúde para desenvolver atividades educativas permanentes.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa de cunho histórico-social com fontes documentais e orais1. As fontes
orais foram 11 participantes, sendo coordenadoras do grupo de gestantes, bolsistas e
profissionais de saúde, que atuaram no grupo no período de 1996 a 2016 através da
técnica da história oral. As fontes documentais foram atas, listas de presenças, fotos, vídeos
e relatórios de avaliação dos encontros disponível no acervo pessoal do grupo, servindo
para conferência e compreensão dos dados orais. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade conforme parecer 2.143.673/2017.
A técnica de análise de dados realizada foi análise de conteúdo2.
RESULTADOS
As principais facilidades apontadas pelos sujeitos do estudo foram a interdisciplinaridade do
grupo que continha profissionais de saúde de diferentes áreas de especialidades, porém que
se complementavam e potencializavam os momentos de discussões dos temas e exposição de
dúvidas das gestantes e acompanhantes. A diversidade de saberes inserido nessas atividades
favorece a exploração e o alcance de um objetivo em comum. Os profissionais eram extremamente
qualificados com experiências teóricas-práticas significantes e seguidores de políticas de saúde
atuais, filosofias humanizadas e avançadas para a época da formação do grupo. Outro ponto que
facilitava o desenvolvimento do grupo era o próprio interesse das gestantes e seus acompanhantes
a se inscreverem e frequentarem o grupo como forma de se aprimorar, autocuidar e se empoderar
para uma nova fase em suas vidas. Facilidade também por ser uma atividade educativa gratuita,
próxima da maternidade do Hospital Universitário, a qual em 1996 era a única maternidade que
permitia a entrada e o acompanhamento da mulher em todas as fases do período gravídicopuerperal. As principais fragilidades encontradas ao longo da trajetória do grupo foram
dificuldades de algumas gestantes e acompanhantes a frequentarem os encontros do grupo por
serem as quintas-feiras no período vespertino em horário comercial de trabalho. Desta forma, ao
longo dos encontros consolidou-se um perfil de participantes com nível socioeconômico mais
elevado, sendo gestantes do lar ou com emprego estável, estudantes do entorno universitário
que teriam disponibilidade para participar neste horário e pessoas autônomas. Ao encontro a
isso, nota-se que a participação da gestante e seu acompanhante em grupos de gestantes está
relacionada, na maioria das vezes, ao número de gestações e ao grau de escolaridade diferenciado
dos participantes que permitem o uso de recursos de leituras e outras estratégias ao longo das
atividades educativas3. Outro ponto de fragilidade apontado foi a questão da falta de recursos
para poder proporcionar um lanche saudável na tarde dos encontros. O hospital fornecia apenas
café preto e bolachas recheadas que não são adequadas para gestantes. Desta forma, o grupo
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dividia as despesas do lanche e a responsabilidade de cada um nesta tarefa. Identificou-se
também como fragilidade a estrutura do ambiente cujo no início não continha um bebedouro
de água, colchonetes e almofadas (dispunha somente de cadeiras plásticas) e não havia um
ambiente arejado e climatizado. Devido a isso, em dias quentes as gestantes tinham dificuldades
de passar todo o período naquela sala com pouco conforto e as próprias coordenadoras do grupo
se responsabilizavam em trazer os materiais que faltavam no ambiente. Ao passar dos anos, esse
ambiente foi se adaptando aos encontros e as necessidades do grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que as facilidades apontadas pelas coordenadoras do grupo englobam a
qualificação dos profissionais envolvidos na coordenação do grupo, bem como suas
fundamentações teóricas e domínio dos temas abordados, interesse próprio das gestantes
se empoderarem do seu cuidado e cuidado com seu bebê juntamente com a vontade de
ganhar o seu bebê em uma maternidade que permite a participação do acompanhante,
ou seja, acontece uma qualificada troca de saberes e dúvidas. Já as fragilidades estão
contidas mais em questão do horário dos encontros e questões de recursos e estruturadas,
adaptando-se as necessidades dos encontros ao passar do tempo. O estudo contribui para
o fortalecimento do grupo de gestantes e/ou casais grávidos na continuidade de suas
atividades educativas e estimula profissionais de saúde a desenvolver outros grupos de
apoio a fim de disseminar seu conhecimento e experiência profissional para a comunidade,
pois apesar de algumas dificuldades, os benefícios são superados.
REFERÊNCIAS
1. Padilha MI, Bellaguarda MLR, Nelson S, Maia ARC, Costa R. O uso das fontes na condução
da pesquisa histórica. Texto Contexto - Enferm. 2017; 26(4): 01-10. [acesso em 14 fev
2018]. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072017000400605&lng=en&nrm=iso>.
2. Bardin L. Análise de conteúdo. 70. ed. São Paulo: Abril; 2016. 3. Silva ALS, Nascimento
ER, Coelho EAC, Nunes IM. Educación durante el pre-natal, bajo la mirada de las mujeres
embarazadas. Revista Cubana de Enfermería. 2015; 30(01): 01-13 [acesso em 14 fev 2018].
Disponível em: <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/487/82>.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em saúde; gestantes; grupo.
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INTERACIONISMO SIMBÓLICO: POSSIBILIDADE DE REFERENCIAL
TEÓRICO EM PESQUISAS QUALITATIVAS NA ENFERMAGEM
Bruna Sodré Simon (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Joseila Sonego Gomes (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Maria Ribeiro Lacerda (Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, RS, Brasil), Nara Marilene Oliveira Girardon-Perlini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)
ID: 2324

INTRODUÇÃO
A produção do conhecimento é uma dimensão importante do atributo esperado na pósgraduação stricto sensu. Para que isso ocorra há a necessidade da consciência teórica pautada
em fundamentações que possibilitem o desenvolvimento crítico-reflexivo dos pesquisadores
no desejo de um estudo com consistência e qualidade. Para tanto, as investigações precisam
estar alicerçadas em referenciais teóricos que sistematizem a interpretação dos dados
empíricos de modo a torná-los científicos.(1) Dentre os diversos referenciais, destaca-se o
Interacionismo Simbólico (IS) que se originou a partir dos estudos de Mead, no século XX,
mas cujas ideias foram organizadas e sistematizadas por Blumer, seu discípulo.(2) Com bases
teóricas na sociologia e na psicologia, o IS é empregado como referencial teórico em diversas
áreas do conhecimento. Na enfermagem, especificamente, pode-se constatar, por meio de
leituras acadêmicas, que essa perspectiva teórica tem fundamentado diversas pesquisas
abordando diferentes temáticas, uma vez que o próprio busca compreender o significado
que o ser humano atribui as suas experiências e, as interações consigo e os outros.(3) A
compreensão das ideias centrais do IS, o papel da interação social, do pensamento, da
definição, do presente, e do ser humano ativo, e o entendimento dos conceitos símbolo,
linguagem, self, mente, assumir o papel do outro, ação humana, interação humana e
sociedade(3), auxiliam para que as investigações científicas da enfermagem, desenvolvidas
sob este referencial, possibilitem compreender os fenômenos e modificar as práticas
assistenciais. Assim, reconhecendo a importância do IS como referencial para a produção do
conhecimento na pós-graduação em enfermagem (PPGEnf ), torna-se importante identificar
as teses produzidas pela enfermagem brasileira, utilizando o Interacionismo Simbólico como
referencial teórico.
OBJETIVOS
Realizar um levantamento das teses produzidas nos programas de pós-graduação em
enfermagem brasileiros que utilizaram o Interacionismo Simbólico como referencial teórico.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa documental, realizada em abril de 2018 no Catálogo de Teses
e Dissertações (CTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) cuja estratégia de busca foi a expressão “interacionismo simbólico”. Incluíram-
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se as teses independentes do ano de defesa que estivessem contempladas na área de
conhecimento enfermagem; excluíram-se as teses em que não tivessem o resumo disponível
no portal. Foi elaborada uma planilha para extração dos itens: ano de defesa, instituição de
origem do programa de pós-graduação, referencial metodológico, análise dos dados, tipo
de pesquisa, coleta de dados e área temática, para definição desta última, optou-se por
seguir a classificação das áreas descritas nas normas de elaboração de trabalho para o VIII
Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde. Os dados foram analisados
descritivamente.
RESULTADOS
A partir da utilização do termo “interacionismo simbólico” foram localizadas 481 produções
entre 1996 a 2017, após selecionar área de conhecimento enfermagem, o número reduziu para
297. Ao selecionar o item doutorado, foram identificadas 127 teses, dessas, 39 tinham o resumo
disponível no CTD/CAPES, os quais foram selecionados e compuseram o corpus deste estudo.
Dos 39 resumos de teses analisados, o ano de defesa variou de 2013 a 2017, duas teses em
2013, dez em 2014, nove em 2015, 16 em 2016 e duas em 2017. Observa-se que o ano de 2017
apresentou duas pesquisas, é possível que tal situação esteja atrelada a atualização do sistema e
até em virtude de que os programas aceitam o formato de entrega da tese em artigo científico
e dessa forma, os pesquisadores optam pela liberação online da tese após dois anos. No que
se refere a localização geográfica dos programas de pós-graduação em que as teses foram
produzidas, identificou-se concentração nas regiões sudeste e sul, 27 e 12 respectivamente. O
estado de São Paulo teve destaque com 17 produções na sua região, e o Rio Grande do Sul, na
região sul com dez. O fato de a região sudeste ter o maior número de produções, está relacionada
ao fato de ter maior oferta de PPGEnf stricto sensu no país. A Teoria Fundamentada nos Dados
(Grounded Theory-GT) foi o referencial metodológico utilizado em 31 teses, evidenciando sua
relação com o Interacionismo Simbólico, pois Strauss um dos mentores da GT tinha como suas
bases teóricas o IS. A análise de conteúdo foi realizada em três teses. Nesta perspectiva, 26
estudos caracterizaram-se como pesquisas qualitativas, três quali-quantitativas, duas assumiram
serem estudos mistos e oito não explicitaram. A entrevista como instrumento de coleta de dados
foi utilizada em 28 estudos e aliada à observação em seis. Percebe-se tanto no tipo de pesquisa
quanto no método de coleta de dados que há convergência com escolha do Interacionismo
Simbólico como referencial teórico, uma vez que esse tem suas influências nas interações do
ser humano, por meio dos seus comportamentos e dos significados atribuídos diante das
ações, favorecendo, sua apreensão. No que tange a área temática, nove se referia à processo
de trabalho e profissionalização, oito à saúde da criança, sete as doenças crônicas/condições
crônicas, cinco à saúde da mulher, três à saúde de populações vulneráveis, duas à saúde mental,
e uma, respectivamente, à saúde do adolescente, saúde do homem, saúde do idoso, cultura
e saúde, e políticas e processos de formação de profissionais e pesquisadores. Frente a esta
amplitude de temas, o Interacionismo Simbólico apresenta-se adequado enquanto referencial
teórico contribuindo para as investigações nos diferentes cenários de atuação da enfermagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interacionismo simbólico como referencial teórico nas teses da enfermagem brasileira
tem apresentado um crescente em sua aplicação, fator este fomentado pela maneira com
que possibilita analisar os dados advindos de fenômenos de caráter sociais e humanos, os
quais podem potencializar a prática assistencial da enfermagem.
REFERÊNCIAS
1.SEVERINO, A. J. Pós-graduação e pesquisa: o processo de produção e de sistematização do
conhecimento. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 9, n. 26, p. 13-27, jan./abr. 2009
2.CHARON, J. M. Simbolic interactionism. 3. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 2004.
3.BLUMER, H. Symbolic Interactionism: perspective and method. University of California
Press Berkeley: Los Angeles, 1969.
PALAVRAS-CHAVE
Interacionismo Simbólico; Enfermagem; Pesquisas Qualitativas

NARRATIVAS DE CUIDAR: ENTRE AFETOS E PRÁTICAS
Edith Lucia Mendes Lago (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ana Lúcia Abraão da Silva
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ândrea Cardoso de Souza (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Marly Ann Menezes Freitas (Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Alice Bastos Silva
(Universidade Federal Fluminense , Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1695

INTRODUÇÃO
Este estudo deriva da pesquisa intitulada “Observatório Nacional de Produção de Cuidados
em diferentes modalidades à luz do processo de implantação das redes temáticas de
atenção à saúde no Sistema Único de Saúde: avalia quem pede, quem faz e quem usa, Rede
de Avaliação Compartilhada – RAC, em uma Clínica de Saúde da Família, localizada no região
metropolitana do Rio de Janeiro. Nosso intuito ao elaborar esse relato foi compartilhar
outros modos de fazer pesquisa, de estar em interação com o outras formas de produção
de conhecimento no campo da saúde. Para tanto, adotamos como eixo guia a narrativa.
Compartilhamos com Barthes que a narrativa compreende um registro mais flexível, mais
autobiográfico, inclui sentimentos e indagações do pesquisador, possibilitando reflexões
posteriores importantes para a construção do campo em nós. A narrativa é uma prática da
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linguagem vinculada a um acontecimento articulado à memória, desencadeia efeitos ativos
por incluir elementos como o contato, nesse sentido opera como dispositivo favorável a
experiência singular. Sua função não é de representar, é de construir um espetáculo ainda
que permaneça no enigmático. [...] (p.60)1
OBJETIVOS
Apresentar o uso da narrativa como ferramenta para a pesquisa qualitativa na área de saúde.
MÉTODO
Na abordagem qualitativa, nos pautamos no pressuposto do encontro como dinâmica
dialógica. De acordo com Merhy, uma história pode ser contada a partir de várias fontes,
tanto visíveis, (documentos, livros e rascunhos), como invisíveis, (pessoas que não foram
visibilizadas). Como pesquisadores, ao entrar no campo a ser investigado, importa estabelecer
uma relação dialógica com as pessoas do cenário, fomentar encontros, investigar e se deixar
investigar porque tais pessoas também são “rastreadores dos territórios das existências
que buscamos (p. 2).2 .Neste estudo, utilizamos o que cada pesquisador produzia como
narrativa, disponibilizando-a para o grupo de pesquisadores, provocando discussões,
questionamentos e troca de impressões. Importante destacar que o coletivo foi constituído
por pesquisadores graduandos, mestrandos e doutores de diferentes profissões
RESULTADOS
No processo de pesquisa as discussões possibilitaram como resultado a troca de experiência
e conhecimento das questões dando maior clareza dos passos seguintes a serem efetivados.
Este processo investigativo disparou em nós muitas reflexões, além de muitos estranhamentos.
Em vários momentos, nos surpreendemos, pois fomos obrigadas a deslocar a vista de nosso
ponto de vista. Se doar ao conhecimento e se deixar conhecer, perceber atravessamentos e
especificidades, além de diversos modos de andar a vida e sua relação com a produção do
cuidado, resignificaram as poucas certezas que já tínhamos instituídas em nós. Estar no campo
era possibilitar a transformação do que já sabíamos, ocorrendo o desmonte de nossas certezas,
e a reinvenção de técnicas já internalizadas[...] Logo quando nos aproximamos a figura da
mulher me chamou a atenção. Emagrecida, pele com muita irritação, edema de membros
inferiores... ou seja, comecei automaticamente a “ler” o que os sinais clínicos me diziam, mas
ao mesmo tempo comecei a ouvir o que ela falava e fui me assustando. O tom de voz era às
vezes calmo, mas aumentava, havia paradas na conversa, mas seguia em um só ritmo...ao meu
lado falava para ela: “estou entendendo” e eu não conseguia entender absolutamente nada
do que ela dizia. Uma sensação estranha. Muito estranha. Ouvia o som, alguma das palavras
reconhecia. Afinal era português, não mandarim. Mas, mesmo assim, apesar do meu esforço
não alcançava o que ela dizia, ao passo que ela, prestando atenção, dizia estar entendendo
tudo. Lá pelo meio da conversa, não aguentei e falei. “As suas pernas estão muito inchadas.
Porque não vai hoje, lá no posto? Ela olhou para mim, falou um monte! E do que consegui
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entender, pois já estava ali a mais de 15 minutos é que havia uma coisa no tanque e a roupa
suja. Neste dia me senti uma analfabeta, não consegui entender o que estava diante de mim. Ao
mesmo tempo me deixou marcas, entendi que se entra nos territórios existenciais não só pelo
verbo, mas, há outras formas. Na Clínica de Saúde da Família a forma como se dava o processo
de trabalho percebemos encontros preciosos e [...] A Sra.(E) ensinou a cuidar da boquinha da
criança depois do peito ou da mamadeira e ao final da palestra fez uma confissão: ela usa
prótese e por isso não come qualquer coisa, sendo obrigada a comer coisas pastosas a maior
parte das vezes para não “passar vergonha”. Ela disse que graças à Deus, elas não precisariam
passar por isso, pois ela estava ali para tratar de seus dentinhos. Depois disso, ela pegou duas
gestantes que ainda não tinham passado pelo dentista e as levou consigo. Será acaso o fato de
ela ser técnica de higiene dental? Não, acho que não. Como dizem os sábios, como os gurus,
não existe acaso nessa vida
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi importante evidenciar a narrativa como uma das ferramentas mais potentes utilizadas
nesta pesquisa para a construção do campo em nós, tendo como base a proposta do encontro.
Abrir nosso corpo para novas experiências foi sempre um desafio, uma luta entre tudo que
já sabemos e o inusitado, o que está por vir... Sair da rotina, para experimentar a forma do
outro, produz marcas. Atrelar o que se aprende nos estudos da academia com a realidade
que nos atravessa no campo do cuidado pode nos fornecer subsídios para a elaboração
de projetos. Na Clínica de Saúde da Família, percebemos muitos problemas, mas, também,
muitas formas criativas de resolve-los. O comprometimento dos profissionais nos emocionou.
Algumas vezes, conseguimos perceber que o compromisso ético está para além do cuidado
técnico, mecânico e se conecta na compreensão do cuidado como valor. Incluir o usuário
nesta pesquisa como co-pesquisador e ao mesmo tempo pesquisado, entendendo-o como
partícipe na produção do cuidado, ouvindo suas observações, percebendo um outro modo
de vida, produzindo enfim, uma outra narratividade, nos deu a possibilidade de articular
projetos terapêuticos que correspondam a realidade para além do que já está prescrito.
REFERÊNCIAS
1.BARTHES, R. A Aventura Semiológica. Tradução de Mario Laranjeira. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
2.EPS EM MOVIMENTO. Uma conversa sobre fontes narrativas. 2014. Disponível em:<http://
eps.otics.org/material/entrada-textos/uma-conversa-sobre-fontes-narrativas-1/>Acesso
em: 08 maio
PALAVRAS-CHAVE
Narrativa, encontro, memória
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O ENSINO DA CIÊNCIA NA ENFERMAGEM: OS DESAFIOS DO
APRENDER PELA PESQUISA NO CONTEXTO DA GRADUAÇÃO
Italo Rodolfo Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, RJ, Brasil), Isabel Amélia Costa Mendes (Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2325

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da ciência na enfermagem é permeado por múltiplos desafios, com
dimensões globais e locais, determinados pela influência da dinâmica dos sistemas de
conhecimento e suas aceleradas transformações, assim como por aspectos econômicos,
políticos e socioculturais de uma região, refletindo na sua capacidade de investir em
ciência e tecnologia. Nessa conjuntura, a qualidade e o impacto das pesquisas científicas
conferem legitimidade às ciências consolidas e colaboram para a projeção das profissões
em âmbito internacional, incluindo a enfermagem. Todavia, é fundamental que a pesquisa
seja contemplada como parte estruturante do processo de trabalho do enfermeiro. Logo, o
contexto da graduação, como espaço para a democratização do ensino da ciência, poderá
requerer estratégias para o equilíbrio dinâmico entre as demandas sociais e a necessidade
de intervenções científicas. Para tanto, é importante conhecer o campo dos significados
que professores e estudantes atribuem à pesquisa, bem como a relação desses significados
com o progresso da ciência da enfermagem. Por outra vertente, a patologia do saber, que
dissocia o conteúdo da realidade(1), distancia o ensino da pesquisa das demandas sociais e,
por conseguinte, influencia negativamente o campo dos significados para a ciência. Nesse
processo, a pesquisa é contemplada de forma isolada, mal elaborada, desconectada da sua
razão de ser. Portanto, diante dessa conjuntura, faz-se pertinente questionar: quais significados
professores e estudantes de graduação em enfermagem atribuem à pesquisa científica?
OBJETIVOS
Compreender os significados que professores e estudantes de graduação em enfermagem
atribuem à pesquisa científica.
MÉTODO
Pesquisa do tipo explicativa, de abordagem qualitativa. Os referenciais teórico e metodológico
foram, respectivamente, a Teoria da Complexidade(1) e a Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD)(2), respectivamente. A Teoria da Complexidade apresenta como principal objetivo o
movimento pela compreensão dos fenômenos a partir da interação estabelecida entre os
elementos que os constituem, além de valorizar a relação contextual em que se desenvolvem.
Já a TFD, trata-se de um método desenvolvido a partir de um conjunto de recursos analíticos
que, sistematicamente conduzidos, possibilitam gerar uma matriz teórica explicativa do
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fenômeno de pesquisa(2). Os participantes da pesquisa constituíram dois grupos amostrais,
sendo eles: professores e estudantes de graduação em enfermagem. Os critérios de inclusão
para os professores, foram: professor do curso de graduação em enfermagem, com tempo
de experiência profissional como docente na graduação em enfermagem igual ou superior
a um ano. Como critérios de exclusão: professores lotados na instituição, na qualidade de
substitutos ou temporários. Para o grupo de estudantes, foram critérios de inclusão: estudantes
de enfermagem que estivessem cursando o último ano do curso de graduação. Foram critérios
de exclusão: estudantes que já realizaram outro curso de graduação (em qualquer área de
conhecimento). Desse modo, foram selecionados 30 participantes, sendo 16 estudantes e
14 professores de enfermagem. A seleção dos participantes foi orientada pela amostragem
teórica, não probabilística, que, na TFD, consiste em maximizar oportunidades comparativas
de fatos ou incidentes para determinar como uma categoria varia em termos de suas
propriedades e dimensões. O cenário de pesquisa foi um curso de graduação em enfermagem
de uma universidade pública, federal, situada na região Norte Fluminense do estado do Rio de
Janeiro. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada, realizadas entre junho
a dezembro de 2017. A análise dos dados se deu a partir do processo de codificação que, na
TFD, consiste em análise comparativa, em três níveis: aberta, axial e integração(2). A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição que conformou o cenário
da pesquisa, sob o protocolo de nº 65834317.9.0000.5699. A participação se deu de forma
voluntária, após esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Considerando que a pesquisa está em desenvolvimento, até o momento, foi possível chegar
ao desenvolvimento de quatro categorias, com suas respectivas subcategorias, a saber:
 Categoria 01–Apresentando significados de pesquisa na percepção de estudantes
e professores de enfermagem: entre ordens e desordens;
 Categoria 02–Pontuando caminhos pela pesquisa científica: a perspectiva do
estudante de graduação em enfermagem;
 Categoria 03–Apresentando o trabalho de conclusão de curso como ponto de
conexão para o aprender pela pesquisa no contexto da graduação em enfermagem;
 Categoria 04–Deparando-se como o fragmento e complexo no processo do
aprender pela pesquisa no contexto da graduação em enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais, apesar de parciais, demonstram que o campo de significados para
a pesquisa, na perspectiva de estudantes e professores de enfermagem, se apresentam
de forma multifacetada e enraizados em importantes desafios, dos quais se destacam a

VOLTAR AO ÍNDICE

1264 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Outros

necessidade de o estudante compreender a pesquisa como elemento de sua formação
e desenvolvimento profissional e, ao professor, como ator que influencia o processo de
aprender pela pesquisa e, quiçá, a cultura do consumo e desenvolvimento de ciência do
futuro enfermeiro.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa. Enfermagem. Gestão do Conhecimento. Ciência.

O VIVIDO DE MÃES CUJOS FILHOS MORRERAM EM
DECORRÊNCIA DE ACIDENTES DOMÉSTICOS NA INFÂNCIA
Maria Augusta Rocha Bezerra (Universidade Federal do Piauí, Floriano, PI, Brasil), Karla Nayalle de Souza Rocha
(Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI, Brasil), Silvana Santiago da Rocha (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Diogo Filipe Santos Moura (Instituto Federal do Piauí, Floriano, PI, Brasil)

ID: 1903

INTRODUÇÃO
Os acidentes estão entre as principais causas de morte em crianças e, parcela significativa,
ocorre no domicílio, desafiando os conceitos tradicionais de segurança na infância. Como
consequência do alto índice de mortes em decorrência de acidentes domésticos na infância
têm-se os impactos na vivência familiar que podem desencadear implicações importantes
no cotidiano das pessoas envolvidas. Em geral, a mãe é a principal figura atingida, em virtude
de ser quem assume a maior parte das responsabilidades no cuidado do filho. Usualmente,
estas vivenciam o processo de tristeza e também sentimentos como mágoa, raiva, ansiedade,
medo, desespero, culpa, solidão, os quais precisam ser melhor estudados, a fim de fornecer
subsídios para a atenção e cuidado ao enlutamento materno.
OBJETIVOS
Desvelar o sentido do vivido de mães cujos filhos morreram em decorrência de acidentes
domésticos na infância.
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, fundamentado na fenomenologia existencial de Martin
Heidegger, realizado no município de Floriano, Piauí, Brasil, com 10 mães cujos filhos
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morreram em decorrência de acidentes domésticos na infância. Realizou-se entrevista
fenomenológica entre maio e junho de 2017. A analítica balizada no referencial metodológico
heideggeriano envolveu dois momentos metódicos: a compreensão vaga e mediana e a
compreensão interpretativa ou hermenêutica. O estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (CAAE nº 62791616.0.0000.5214), e aprovado
por meio do parecer nº 1.872.403.
RESULTADOS
A análise compreensiva mostrou que as mães negaram sentir-se culpadas pela morte
dos filhos, apesar dessa culpa lhes ser imputada, algumas vezes, por si e pela sociedade,
representada por vizinhos e profissionais da saúde. Justificaram a ausência de culpa através
da afirmação e reafirmação do cuidado que dispensavam ao filho antes da ocorrência do
acidente. Compreenderam que a própria criança poderia ter sido capaz de evitar a morte,
ao referir que era capaz ou acostumada a desenvolver a ação que a vitimou, ou que ela já
tinha idade suficiente para entender os riscos que envolveram o acidente doméstico. Por
outro lado, as mães consideraram que a criança poderia ter sido cuidada por outras pessoas
e buscaram, assim, apontar culpados pela morte do filho, que podiam ser filhos mais velhos,
esposo, sobrinha, vizinha ou o médico que atendeu à criança. Atribuíram também a Deus
a responsabilidade pelo ocorrido, mostrando-se resignadas ao afirmar que a morte do
filho aconteceu por uma vontade divina. Ao mesmo tempo, essas mães mencionaram a
inexistência de culpados, atribuindo a ocorrência do acidente doméstico à fatalidade e ao
destino.
Ao significar o vivido da morte do filho, descreveram o acidente, os procedimentos, os
cuidados fornecidos e os momentos finais em que o filho morreu. Relembraram como se
sentiram ao saber da morte do filho e de como ainda não conseguiam entender o que
aconteceu. Significaram que o sofrimento profundo diante da morte do filho foi vivido
no passado, mais intensamente nos primeiros dias, meses e primeiro ano decorridos
do falecimento. É revivido e vivenciado no presente, através da falta diária e das datas
importantes e objetos/símbolos da criança. E anteciparam que tais sentimentos serão
vivenciados no futuro, ao determinarem que a dor e a falta que sentem dos filhos nunca
irá passar. Ao encarar o cotidiano após a morte dos filhos, as mães se compreenderam com
medo, o qual trouxe limitações para suas vidas e de seus outros filhos. Referiram ainda a
necessidade de ser fortes para enfrentar o sofrimento e expressaram a importância do suporte
familiar e da espiritualidade. A análise hermenêutica desvelou que, existencialmente, o seraí-mãe-cujo-filho-morreu-em-decorrência-de-acidente-doméstico-na-infância encontrou
novos modos de ser mãe, que possibilitaram a continuidade da relação com o filho. Preso
ao passado, mostrou-se na impessoalidade, na impropriedade e na inautenticidade movido
pela publicidade do cotidiano de ser mãe, cuja compreensão mediana revelou-se por meio
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do falatório. Desse modo, prendendo-se ao vigor-de-ter-sido-mãe-desse-filho-vivo vive o
agora na ideia de não mais vir a ser o que era antes da morte do filho, o que a distância de
uma existência autêntica. No discurso das mães, visualiza-se que o tempo de estar enlutado
não é delimitado pelo passar dos dias. Ao contrário, nota-se que o tempo (cronológico)
não apaga as lembranças, pois a presença do filho continua viva em seu existir-no-mundo.
Ao negar a culpa pela morte da criança, destacou as funções maternas desempenhadas e
mostrou-se ocupado e preocupado (de forma autêntica e inautêntica).
No modo de ser da ocupação, o ser-aí-mãe significa a ausência da culpa diante da morte do
filho, ao mostrar-se ocupado com o trabalho que fazia em casa, como cozinhar, lavar louça,
entre outras atividades que visavam a organização doméstica e o bem-estar do filho, e fora
do ambiente doméstico, para prover as necessidades financeiras. Absorvido no mundo que
imediatamente vem ao encontro, o ser-aí-mãe se deparou com as ações que sabe-como suas,
exercendo seu papel que já é desde sempre determinado como de sua responsabilidade e,
assim, lhe é familiar. Após a morte, passou a ocupar-se do filho nas cerimônias destinadas à
homenagem aos mortos e se mostrou no modo de uma preocupação reverencial.
Desvela-se no modo de ser-para-a-morte cotidiano e impessoal, ao não aceitar que ele
mesmo e o(s) filho(s) podem morrer. Nessa disposição, teme no modo do pavor, mas precisa
ser forte para apoiar o marido e cuidar dos outros filhos. Para isso, oscila em cuidar e ser
cuidado, por vezes de forma autêntica e, em outras ocasiões, inautêntica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desvelamento dos modos de ser das mães permitiu identificar que a morte de um filho
é uma experiência complexa, capaz de alterar suas vidas e conduzir ao sofrimento intenso,
multidimensional, dinâmico e duradouro. No contexto do processo de luto materno e na
perspectiva para a promoção do cuidado, emergem, assim, as necessidades de ampliar a
compreensão e os modos de acolhimento à dor da mãe enlutada, refletindo sobre a culpa
enquanto constituinte do enlutamento materno, e acrescer as discussões acerca da morte,
em especial no cerne da infância, de modo a diminuir preconceitos e tabus que cercam
esse tema.
PALAVRAS-CHAVE
Morte. Criança. Acontecimentos que Mudam a Vida. Comportamento Materno. Relações
Mãe-Filho. Luto.
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PERCEPÇÃO DA MORTE POR ESTUDANTES DE MEDICINA
Maria das Graças Monte Mello Taveira (FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil), Divanise Suruagy Correia (FAMED UFAL,
Maceió, AL, Brasil), Sandra Lopes Cavalcanti (FAMED UFAL, Maceió, AL, Brasil), Izabel Maia Novaes (FOUFAL,
Maceió, AL, Brasil), Raissa Ruperto Souza Chagas (FAMED UFAL, Maceió, AL, Brasil), Cecilia Frazão Castro (FAMED
UFAL, Maceió, AL, Brasil)

ID: 1837

INTRODUÇÃO
A morte é carregada de significados simbólicos fazendo parte do processo de desenvolvimento
humano 1. Representa o poder sobre o qual não temos controle, sendo desconhecida. O que
leva ao temor pela indefinição do momento em que ocorrerá o encontro que está relacionado
ao fato do desconhecimento de como acontecerá e em que momento do vida 2 . Desperta
inúmeras fantasias inconscientes e defesas. Evento inerente as atividades do médico, há crença
de que pode ser sempre evitada, sendo entendida como falha ou insucesso de tratamento
gerando ansiedade e cobrança por parte da população e dos médicos 3. A graduação em
medicina é regulamentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina e em 2014, inclui a morte em seus conteúdos curriculares 4. A concepção de morte
faz parte da educação médica, apesar de ser pouco discutida o que leva ao despreparo discente
e consequentemente de médicos em situações que envolvam lidar com a morte. A morte é
ocorrência natural da vida humana, fenômeno que o médico se depara com frequência,
todavia existe despreparo profissional para lidar com o tema 2
OBJETIVOS
Objetivo: Conhecer a percepção dos estudantes de Medicina sobre a morte
MÉTODO
Estudo de caso, qualitativo, observacional, realizado com 30 alunos de três períodos do curso
de Medicina, (segundo, quarto e oitavo) em 2016. Os dados forma coletados por escrito através
de uma pergunta disparadora: Qual a sua percepção sobre a morte como acadêmico de
medicina? Os dados foram analisados manualmente seguindo recomendações de Malheiros 5
. A primeira fase foi a organização dos dados, buscando as ideias que emergiram das respostas
à questão norteadora, realizando uma pré-análise, com leitura exaustiva, partindo da premissa
que não houve categorias prévias; esta fase corresponde a identificação da unidade de
contexto. Para isto, todos os dados foram transcritos para uma planilha no programa Excel
®. A segunda fase buscou as ideias implícitas: foco/tema, com identificação dos sentidos,
considerando três princípios. O primeiro princípio foi o de exclusão, ou seja quando um dado
ou um conjunto de dados pertencer a uma categoria, automaticamente, ele foi excluído das
outras categorias; o segundo princípio foi o de pertinência, no caso quando um dado não
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pode ser integrado a uma categoria por falta de escolha, é preciso que ele seja pertinente à
categoria no qual foi enquadrado; e finalmente no de objetividade, que segue a norma de, ao
ligar um dado a uma categoria é preciso que ele esteja claro para que não haja influência da
subjetividade na organização dos resultados da pesquisa. A terceira fase procurou as unidades
de registro, relacionando a fala com o foco, com a finalidade de identificar se sua inferência
faz sentido; além de exemplificar no texto como se chegou ao resultado, que é a unidade de
registro, e pode ser uma palavra ou uma frase. A quarta e última fase objetiva interpretar as
escritas na busca da resposta à pergunta para o alcance do objetivo, através de uma síntese e
criando as categorias. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa da Universidade
seguiu as normas da resolução 466/12 do Ministério o da Saúde.
RESULTADOS
Os dados resultaram em seis categorias relacionados a vivência de situações com morte
e do preparo para lidar com o fenômeno: qualificação profissional, cuidados paliativos,
limites de atuação profissional, humanização, relação medico paciente e aceitação da morte.
Exemplificaremos as categorias a seguir: qualificação profissional: “Favoreceu uma maior
capacidade de reflexão sobre a vida e me fez direcionar maior foco em minha formação”;
cuidados paliativos: “Pude perceber como a morte as vezes é necessária, principalmente em
pacientes que vivem em sofrimento”; limites de atuação profissional: “Fiquei com a capacidade
de perceber que às vezes, por mais que você faça bem o seu trabalho, a natureza tem sua própria
programação e pude ver a morte como uma passagem”; humanização: “Aumentou o respeito
pela dor e sofrimento do outro”; relação medico paciente: “Refleti sobre as etapas da vida e
hoje converso mais sobre isso com os pacientes”; aceitação da morte :“Pude para aceitar que o
corrido não foi por imperícia, imprudência ou negligência minhas”. Desta forma, verifica-se que
os estudantes valorizam o preparo profissional para enfrentar a morte durante o curso, com a
apreensão e aplicação dos princípios dos cuidados paliativos, tendo a compreensão dos limites
do conhecimento da medicina e da atuação do profissional médico frente a morte, despertando
o sentimento de humanização no cuidado ele próprio, com o paciente e com a família
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou a importância do tema para a formação médica, a necessidade de maiores
discussões sobre o mesmo durante o curso devendo considerar como eixo principal aspectos
de humanização, tanto para o estudante, como para o paciente e a família.
REFERÊNCIAS
1-Caparroz A.D., Vieira DA., Popim R.C. A morte no cotidiano da graduação: um olhar do
aluno de medicina. Interface. 2015; 19(55):1207-19.
2-Pinheiro T.R.SP. Avaliação do grau de conhecimento sobre cuidados paliativos e dor dos
estudantes de medicina do quinto e sexto anos. O Mundo da Saúde. 2010;34(3):320-326.
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3-Azeredo N.S.G., RochaI C.F., CarvalhoP.R.A.O Enfrentamento da Morte e do Morrer na
Formação de Acadêmicos de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica . 2011;35 (1) :
37 – 43.
4-Brasil. MEC. RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014 .Acesso 20 de janeiro de 2018,
Disponível em: http://www.fmb.unesp.br/Home/Graduacao/resolucao-dcn-2014.pdf
5-Malheiros B.T, Metodologia de Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: LTC. 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Morte, estudante, Medicina, cuidados paliativos, humanização

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA DEMANDA E
FUNÇÃO DE PSICÓLOGOS EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS
Maircon Rasley Gonçalves Araújo (Funorte/Unimontes, Montes Claros, MG, Brasil), Luciana Soares Oliveira
(Funorte, Montes Claros, MG, Brasil), Rosângela Lima Silva Martins (Funorte, Montes Claros, MG, Brasil), Amanda
Caroline Rodrigues Oliveira (Unimontes, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 1838

INTRODUÇÃO
A Psicologia Escolar é uma das áreas de atuação do psicólogo que, atuando diretamente
em contextos educacionais, tanto na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de
procedimentos quanto em parceria com os diversos segmentos da escola, o que impacta na
qualidade de ensino e consequentemente na possibilidade de emancipação da qualidade
de vida dos alunos e da comunidade. Este profissional pode atuar a partir da investigação
de todas as variáveis existentes no processo de ensino e aprendizagem, a fim de orientar
as famílias e a escola bem como direcionar à reflexão e ao encaminhamento de estratégias
de ajuda aos alunos atendidos junto a escola, aos professores e a família, sendo que em
alguns casos pode ser o elo entre a saúde e a educação. Poderá atuar ainda na prevenção
ou na intervenção das dificuldades de aprendizagem e do comportamento dos alunos,
possibilitando a família administrar ansiedades e conflitos e ao professor a revisão de sua
própria prática, a descoberta de alternativas possíveis de ação, sempre vinculada à realidade
educacional brasileira e de uma visão global do aluno (PATTO, 2007).
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OBJETIVOS
Verificar, a partir da percepção de professores, a necessidade e função de Psicólogos
nas Escolas Públicas de Educação Básica de Montes Claros – Minas Gerais e como este
trabalho pode influenciar na qualidade do trabalho docente e o impacto deste na vida
dos alunos.
MÉTODO
Neste estudo foi adotada como referencial metodológico a pesquisa qualitativa de natureza
descritiva exploratória, com enfoque interpretativista que privilegiou os pontos de vista
dos participantes. A amostra foi constituída por 29 professores de todos os turnos de
funcionamento de uma escola de Educação Básica localizada na cidade de Montes Claros/
MG. Como instrumento para coleta de dados da pesquisa foi utilizado uma entrevista
semiestruturada com quatro perguntas que foi respondida individualmente pelos
professores. Para responder às perguntas, foi utilizado o Módulo II dos professores para
evitar a perda de tempo. As entrevistas ocorreram de forma individual em local reservado
cedido pela escola para evitar possíveis constrangimentos. Todos os participantes
concordaram em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE. As entrevistas aconteceram entre os meses de março e maio do ano
de 2016. Precedeu o período de entrevistas o contato com a instituição de ensino e a
submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da FUNORTE/SOEBRAS
com aprovação sob o número de parecer 1.665.607.
RESULTADOS
Resultados do perfil sociodemográfico: o perfil dos professores que participaram da
pesquisa, revelou que a grande maioria (91,8%) são do sexo feminino. Observou-se que
existe a predominância de professores na faixa etária de 41 a 50 anos (40,8%) e com curso
superior completo (82,9%). Deste total, 32,7% tem pós-graduação. Com relação ao tempo
de serviço, somente 1 professor, o correspondente a 2% dos participantes da pesquisa
atuam a mais de 31 anos na docência, enquanto o tempo de atuação da maioria (38,8%)
dos professores é de até 5 anos. Quanto aos resultados das entrevistas, estes apontaram
para a percepção dos professores pela necessidade do psicólogo escolar atuando
diretamente nas escolas como forma de oferecer maior suporte e atenção à comunidade
escolar como um todo – pais, professores, alunos, direção, funcionários –, buscando
oportunizar o diálogo que estimule a troca de experiência, desenvolvendo grupos
de discussão sobre os problemas existentes no cotidiano escolar e assim possibilitar a
efetivação do ensino, aprendizagem e a emancipação da vida dos alunos . Os professores
entrevistados acreditam nas intervenções que o profissional psicólogo pode realizar no
contexto educacional que potencializem o desenvolvimento de processos educacionais
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para que sejam cumpridos os objetivos propostos visando o sucesso escolar dos alunos
e consequentemente sua emancipação como sujeito e da comunidade em que está
inserido. Os professores compreendem que tais possibilidades de atuação do psicólogo
escolar é importante para o contexto escolar e afirmam a necessidade desse profissional
na equipe multidisciplinar da escola. Todos os professores julgaram necessário a presença
do Psicólogo na escola. Quando questionados sobre a função do Psicólogo na escola de
Educação Básica, os professores relataram que este pode colaborar em diversos setores,
desde o setor pedagógico, auxiliando na proposição de práticas até na efetivação
da inclusão de alunos que possuem alguma necessidade específica. Apesar de que
alguns discursos apresentados pelos professores caracterizam a realização da clínica na
escola, sendo que este não é o propósito da Psicologia Escolar, a maioria compreende a
possibilidade de desenvolvimento de atividades por este profissional e consequentemente
a sua possibilidade de atuação junto ao corpo pedagógico e docentes para atendimento
aos discentes de forma satisfatória.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados permitiu verificar que os professores compreendem que o trabalho
do psicólogo escolar é importante nas escolas. Desenvolvendo suas atividades junto aos
professores, alunos e pais, a atuação do psicólogo escolar, nas escolas de um modo geral,
contribui para o entendimento dos fenômenos que envolvem a aprendizagem, além
das suas dificuldades de origem psicológica e/ou orgânica, e para a criação de formas
de enfrentamento dos mesmos, além de encaminhamentos quando percebido possíveis
psicopatologias quando detectadas ou forem suspeitas pelo profissional. É amplo o campo
de atuação do psicólogo nas escolas, sendo que suas intervenções, direcionadas aos
professores, alunos, especialistas em educação, gestores, pais e a comunidade onde estão
inseridos devem desenvolver um trabalho a partir de observações, pesquisas formais e
conversas para detectar demandas explícitas e implícitas e, então, planejar e implementar
propostas de intervenção de modo a beneficiar toda comunidade escolar.
PALAVRAS-CHAVE
Psicologia. Educação. Saúde.
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PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
DURANTE INTERNAÇÃO
Wilma Ferreira Wilma Rodrigues Wilma Rodrigues (Centro Universitário de João Pessoa-UNIPE, João Pessoa, PB, Brasil),
Tássia Reginamorais Alves Alves (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Maria Milaneide Lima
Viana Wilma Rodrigues Viana (Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil), Maria Alice Gomes Nunes
Wilma Rodrigues Nunes (Centro Universitrio de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil), Núbia Nóbrega da Silva Messias
Wilma Rodrigues Messias (Centro Universitario de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil), Rozileide Martins Simões
Candeia Wilma Rodrigues Candeia (Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil), Jovanka Bittencourt
Leite de Carvalho Bittencourt (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2827

INTRODUÇÃO
A violência obstétrica é realidade nas instituições hospitalares, responsáveis pela realização
do parto. Muitas puérperas relatam experiências negativas com relação à falta de
humanização. A demonstração de um comportamento holístico e respeitoso de parte dos
profissionais que assistem o trabalho de parto, com menos mecanização, reduz os impactos
negativos sobre a mulher, tornando o parto um momento agradável. A Maternidade Segura
foi uma estratégia criada pelo Ministério da Saúde para o enfretamento da realidade de
violências sofrida pelas mulheres durante a internação para o parto, melhores condições de
internação, proporcionado o respeito à dignidade humana, abrangendo todo o contexto
social em que a mulher está inserida.
OBJETIVOS
Descrever percepção de puérperas sobre a violência obstétrica hospitalar durante a
internação para o trabalho de parto.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizada em uma
maternidade de referência em obstetrícia localizada no município de João Pessoa-PB. A
amostra foi composta por 15 puérperas. A técnica utilizada para coletar os dados foi uma
entrevista semiestruturada contendo uma questão norteadora “fale sobre as experiências
vivenciadas aqui durante o trabalho de parto e parto”. As entrevistas foram gravadas
e transcrita na integra. Os dados foram organizados conforme a Técnica de Análise de
Conteúdo Temático segundo Bardin, que analisa as falas por meio de procedimentos
sistemáticos. Considerando-se os preceitos éticos as puérperas foram codificadas (P1, P2,
P3......).O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário de
João Pessoa, sobre o número: 2.742.841.
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RESULTADOS
Quando foi pedido para puérperas falarem sobre suas experiências durante a internação,
destacaram-se pontos negativos que caracterizaram violências sofridas por essas mulheres e
que deram origem a duas categorias: “Verbalizações e expressão negativas durante a assistência
prestada pelos profissionais” e “Procedimentos desnecessários como desencadeador de
desconforto e incomodo”. A violência obstétrica pode-se mostrar de diversas formas no trabalho
de parto e parto, desde a não explicação e solicitação de autorização para a realização de
procedimentos, até a injúria verbal, exprimida por palavras ofensivas, visando impedir a mulher de
demonstrar o que estava sentindo no momento antecedente e durante a parturição. As maiorias
desses episódios ocorreram no pré-parto e parto, respectivamente, seguido do momento
de admissão. O resultado obtido nesse aspecto converge com os estudos já publicados na
literatura, considerando o momento em que a violência ocorre com maior frequência é durante
a admissão na unidade hospitalar e na assistência ao parto na sala de pré-parto e parto do
Centro Obstétrico. Assim, os profissionais que trabalham na área obstétrica, sejam profissionais
da saúde ou equipe de apoio, devem oferecer proteção e cuidado holístico a mulher em todo
ciclo gravídico puerperal, utilizado técnicas baseadas em evidências, com um olhar humanístico
e com o mínimo de procedimentos e necessários. Ao analisar os dados, desse estudo com
relação à assistência desses profissionais, percebe-se um despreparo na prática, no que diz
respeito ao que é preconizado pelo Ministério da Saúde e aos direitos humanos. Os resultados
observados nas temáticas em destaque refletem uma assistência obstétrica centrada no modelo
biomédico, curativo, que vê o individuo fragmentado, refletindo a assistência atual, que está
presente desde a institucionalização do parto que ocorreu no início do século XX. Esses dados
violentos corroboram com a pesquisa Nascer no Brasil: Inquérito sobre partos e nascimentos
que traz cada vez mais dados de procedimentos violentos em vários partos realizados no
Brasil. Durante revisões sistemáticas, foi constatada em todos os artigos a prática da violência
institucional obstétrica, sendo a negligência, a forma mais adotada, seguida pela violência verbal,
e a violência física. Sendo praticada, principalmente, por médicos e enfermeiros. Essa violência
pode ser exercida por qualquer atitude dos profissionais de saúde nos processos reprodutivos,
através de uma atenção desumanizada, com abuso de utilização de ações intervencionistas, alta
medicalização e que transformem em patologia, os processos naturais e fisiológicos do parto. A
enfermagem obstétrica com uma formação centrada no parto humanizado pode trazer grandes
contribuições para a prática obstétrica, sendo este o profissional que vem ganhando espaço em
todas as esferas ministeriais de humanização no parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência obstétrica é um assunto delicado por envolver instituições, profissionais e mulheres
que preferem esquecer os momentos difíceis vivenciados no decorrer do trabalho de parto e
evidenciar algumas práticas que dependendo da individualidade de cada gestante poderia
ter sido evitada, por ser desnecessária. As hipóteses de violência multiprofissional ocorrida
durante o período de internação, que embasaram o presente estudo foram confirmadas;
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o que nos faz repensar sobre nossa postura enquanto profissional de saúde, nossa missão
frente a um paciente que necessita de auxílio, e nós, capacitados cientifica e tecnicamente,
priva informações e assistência digna a paciente e seu acompanhante. Portanto necessitamos
urgente de profissionais capacitados e humanizados para o acompanhamento adequado
com boas práticas obstétricas.
PALAVRAS-CHAVE
Violência, puerperas, obstetrícia

PERCEPCIÓN DE APOYO EN DUELO EN PROFESIONALES DE
ONCOLOGÍA INFANTIL, TRAS LA MUERTE DE UN PACIENTE
Paula Vega (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile), Rina Gonzalez (Pontificia Universidad Católica
de Chile, Chile), Paola Carrasco (Pontificia universidad Católica de Chile, Chile), Ximena González (Pontificia
universidad Católica de Chile, Chile), Maria Eugenia Lopez (Complejo asistencial Dr. Sotero del Río, Chile), Leticia
Rojo (Complejo asistencial Dr. Sotero del Río, Chile)

ID: 1371

INTRODUÇÃO
Para los equipos de salud que atienden a niños y adolescentes en riesgo vital o enfermedades
crónicas, la muerte se ha transformado en algo complejo de abordar y comprender, por lo
“contra natura” que puede ser el fallecimiento de un niño. Los profesionales de unidades
de oncología infantil se ven enfrentados a estas situaciones, generando sensaciones de
impotencia y frustración, lo que puede comprometer su estado físico, mental, emocional
e incluso espiritual, llevándolos con el tiempo a un desgaste profesional. Esto además se
puede ver agravado por la sensación de aislamiento y percepción de bajo soporte social ante
la muerte de los pacientes, sumado a una deficiente preparación para el afrontamiento de
la muerte y el apoyo a los familiares. Varias investigaciones han demostrado que el soporte
social puede ser un mediador para enfrentar la muerte de los pacientes, ayudando a aliviar el
estrés y permitiendo afrontar de mejor manera estas situaciones y la labor diaria en servicios
de alta complejidad. Sin embrago, este apoyo social está centrado en el reconocimiento de
los vínculos entre pares, más que considerar la muerte de un paciente como una pérdida
profesional y personal, existiendo así una diferencia entre el apoyo recibido y el apoyo
esperado desde su entorno, tras la pérdida de un paciente.
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OBJETIVOS
Develar el significado de sentirse apoyado en duelo en profesionales de oncología infantil,
tras la muerte de un paciente
MÉTODO
Diseño cualitativo con enfoque fenomenológico. La muestra fue intencionada, participando 15
profesionales de salud de unidades de oncología pediátrica de 5 hospitales de Santiago de Chile,
quienes habían vivenciado la muerte de un paciente y trabajaban en la unidad por más de un año.
La técnica de generación de datos se realizó según las etapas postuladas por Streubert (1999),
en base a entrevistas en profundidad audio grabadas. Las narrativas una vez trascritas, fueron
analizadas por los seis investigadores en forma separada, quienes posteriormente realizaron la
triangulación se sus hallazgos, llegando al consenso en cuanto a las unidades de significado tras
la saturación de los datos. Durante el proceso se veló por el cumplimiento del rigor metodológico
propuesto por Guba & Lincoln. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética Científico
de la Facultad de Medicina, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el financiamiento
del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud en su versión 2016.
RESULTADOS
De los 15 profesionales, 93% eran mujeres, con una edad media de 37 años. En lo laboral,
el 35 % tenía menos de 5 años en la unidad y el 73% tenían estudios universitarios. Tras el
análisis de los datos, los participantes se perciben apoyados en su duelo cuando sienten
que el vínculo con sus pacientes es reconocida no solo por sus pares, sino también por la
institución hospitalaria, a través de acciones concretas como sentir que existe un trabajo
en equipo con una comunicación fluida y abierta ante la muerte del paciente, lo que les
permite compartir y expresar sus emociones; contar con el tiempo protegido al interior
del equipo, para el desarrollo de rituales de cierre cada vez que fallece un paciente; contar
con el permiso de la institución para asistir a los funerales de los pacientes; sentirse con la
libertad de pedir acompañamiento profesional desde salud ocupacional cuando lo requiera
y participar en intervenciones periódicas frente a la temática de la muerte y su autocuidado,
desarrolladas y financiadas por la institución hospitalaria. Para los profesionales, el sentirse
apoyados en sus duelos les ha permitido generar un trabajo en equipo más humanizado
que le da sentido a su atención y cuidado, y a su vez, desarrollar una mayor satisfacción
laboral que se da no solo en la atención a los niños, sino a sus familias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los profesionales de la salud que trabajan con niños con cáncer requieren de actividades
formales que les permiten percibirse apoyados en sus duelos, lo cual pasa por el reconocimiento
del vínculo y de la pérdida no solo por sus pares y el equipo de salud de la unidad, sino también
por la institución hospitalaria donde trabajan. Para los profesionales, la creación de rituales de
cierre significativos para el equipo les permite dar sentido a la relación que mantuvieron con
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el paciente, y así brindar un cuidado individualizado y humanizado con los otros pacientes y su
familia, especialmente aquella que ha perdido recientemente a su hijo.
PALAVRAS-CHAVE
Apoyo en duelo; profesionales; oncologia

PRESENTEISMO EM TRABALHADORES DA ENFERMAGEM:
COMPREENDENDO AS EXPERIÊNCIAS E OS FATORES
RELACIONADOS
Andreia Fabiana de Oliveira Alves (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Adrielle
Rosália Candido de Moraes (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Mariana Donadon
Caetano (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Heloísa Cristina Figueiredo Frizzo
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Tanyse Galon (Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, Uberaba, MG, Brasil)
ID: 1920

INTRODUÇÃO
No rol dos fenômenos indicativos de precarização das condições de saúde no trabalho,
destaca-se neste estudo o conceito de presenteísmo, entendido como o ato de ir trabalhar
mesmo estando enfermo ou ir ao trabalho apesar de uma condição de adoecimento que
demandaria ao trabalhador sua ausência no trabalho ou absenteísmo (1). Os serviços de saúde
representam um campo no qual esta situação é frequente, o que pode resultar em impactos
negativos para as instituições de saúde, as pessoas atendidas e os próprios trabalhadores
(2). Os profissionais da saúde podem estar mais sujeitos ao presenteísmo considerando
as características de seu trabalho, que consiste no cuidado a pessoas em situação de
vulnerabilidade e adoecimento, o que aumenta a responsabilidade e o compromisso
em estar presente e produtivo no trabalho (3). Nesse sentido, estudos sobre o tema são
necessários considerando-se a escassez de pesquisas qualitativas sobre presenteísmo entre
trabalhadores da enfermagem no Brasil. Tais estudos são fundamentais a fim de conceder
voz a esses profissionais para que expressem suas vivências sobre este fenômeno, propondo
estratégias de transformação.
OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo compreender as experiências de presenteísmo vivenciadas
por profissionais da enfermagem, bem como os fatores relacionados à ocorrência deste
fenômeno, a partir das perspectivas dos próprios trabalhadores.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como referencial teórico o materialismo
histórico-dialético no estudo da saúde dos trabalhadores (4-5). Foram realizadas
entrevistas individuais e semiestruturadas com 16 profissionais da enfermagem, sendo
três enfermeiras e treze técnicas(os) de enfermagem, com atuação mínima de seis
meses na área e vivência de no mínimo um episódio de presenteísmo em seu exercício
profissional. A coleta de dados foi realizada entre fevereiro e maio de 2018 e para acesso
aos participantes foi adotada a estratégia bola de neve (6). Os primeiros informantes foram
abordados por meio de convite inicial à rede de contatos das pesquisadoras, realizado via
correio eletrônico, e a partir dos mesmos, outros potenciais participantes foram indicados.
O número total de participantes foi definido por meio de amostragem por saturação
teórica (7). As entrevistas realizadas, conduzidas por meio de um roteiro semiestruturado
construído pelas autoras, foram gravadas, transcritas e inseridas no Software Atlas ti
versão 8, visando sua organização e gerenciamento. Os dados foram analisados a partir
da Hermenêutica-Dialética (8), em busca da articulação entre categorias empíricas e
analíticas, gerando uma síntese interpretativa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
RESULTADOS
A partir da análise qualitativa, foram produzidas três categorias temáticas: “Adoecimento
e presenteísmo: para além dos limites”, “Doente, mas presente: fatores que conduzem ao
presenteísmo”, e “Fatores de redução do presenteísmo”. Os resultados indicaram que os
trabalhadores da enfermagem ausentaram-se do trabalho apenas em casos de problemas
de saúde considerados graves ou extremamente incapacitantes (cólica renal, dengue, lesão
nos olhos ou mãos) ou que podiam ser transmitidos aos colegas de trabalho e pacientes
(conjuntivite, herpes e viroses). Por outro lado, problemas de saúde não menos danosos
não impediram os trabalhadores de comparecerem em suas atividades laborais, situação
expressa em relatos como “fui trabalhar arrastada”. Dentre eles, destacaram-se os problemas
respiratórios, gastrointestinais, osteomusculares e psíquicos, como estresse, ansiedade
e depressão. Tal panorama indica que comumente os trabalhadores ultrapassam seus
próprios limites físicos e mentais para estarem ativos no trabalho, situação que agrava um
quadro de saúde já comprometido. Por conseguinte, para sobreviver ao presenteísmo,
eles referiram automedicar-se a fim de cumprirem suas atividades. Dentre os fatores que
resultaram no ato de irem trabalhar mesmo doentes, identificou-se: a preocupação com a
sobrecarga dos colegas de trabalho, intensificada pela desproporção entre profissionais e
pacientes atendidos; a incompreensão e pressão da chefia frente ao absenteísmo; escassez
ou falta de substitutos no caso de ausência no trabalho; cultura institucional punitiva,
gerando temor em apresentar o atestado médico, ser visto como um “mau funcionário” ou
sofrer perda de benefícios laborais; e por fim, o medo de perder o emprego. Entretanto, os
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trabalhadores entrevistados também apontaram aspectos que contribuem para a redução
do presenteísmo, dentre eles um ambiente de trabalho com relacionamento colaborativo
entre colegas e chefias, bem como contextos nos quais o vínculo laboral é considerado mais
estável. Nesse sentido, o presenteísmo não se refere unicamente à escolha do trabalhador: é,
portanto, influenciado por aspectos relacionais, organizacionais, institucionais, econômicos
e socioculturais que permeiam o cotidiano dos profissionais da enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhadores da enfermagem enfrentam diversas formas de precarização laboral, com
impactos em suas condições de saúde, dentre eles a ocorrência de presenteísmo. Por tratarse de um fenômeno multifacetado e com efeitos negativos na segurança do paciente e
na saúde dos próprios trabalhadores, torna-se fundamental uma discussão permanente
sobre o tema nos espaços de trabalho, propondo-se medidas de transformação. Neste
sentido, melhores condições ambientais e materiais, promoção de uma cultura institucional
colaborativa e transparente em termos de saúde e segurança no trabalho e, por fim, a
criação de canais de discussão e reflexão sobre o tema, com participação ativa dos próprios
trabalhadores, são medidas fundamentais para a superação desta realidade.
REFERÊNCIAS
1.Dew K, Taupo T. The moral regulation of the workplace: presenteeism and public health.
Soc Healt Ill. 2009; 31(7): 994-1010.
2.Krane L, Larsen EL, Nielsen CV, Stapelfeldt CM, Johnsen R, Risør MB. Attitudes towards
sickness absence and sickness presenteeism in health and care sectors in Norway and
Denmark: a qualitative study. BMC Pub Health. 2014; 14:880.
3.Jonhs G. Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. J Org Behavior.
2010; 31:519–42.
4.Laurell AC, Noriega M. Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste operário. São
Paulo: HUCITEC; 1989. 333 p.
5.Seligmann-Silva E. Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo. São
Paulo: Cortez; 2011.624 p.
6.Faugier J, Sargeant M. Sampling hard to reach populations. J Adv Nurs. 1997; 26:790–7.
7.Fontanela BJB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. Amostragem em
pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica.
Cad Saud Publ. 2011; 27(2):389-94. 8. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14th ed. São Paulo - Rio de Janeiro: HUCITEC – ABRASCO; 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Saúde do Trabalhador; Presenteísmo.
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PRINCIPAIS FATORES QUE MOTIVAM O VOLUNTARIADO NA
ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS
Cintia Rachel Gomes Sales (Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Maria Inês
Monteiro (Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1969

INTRODUÇÃO
No Brasil o acesso universal e equânime aos serviços de assistência à saúde aos povos
indígenas ainda é um desafio, considerando a dificuldade de inserção de unidades de saúde e
equipes multiprofissionais em terras indígenas. A organização da sociedade civil de interesse
público Expedicionários da Saúde (EDS) realiza Expedições na Amazônia Legal, promovendo
saúde aos povos indígenas em locais remotos. Diante deste contexto, considera-se o papel
do voluntariado fundamental para tornar os governos em todo mundo mais responsáveis
e ativos. Pesquisas atuais, tem sinalizado grande interesse na compreensão dos fatores
motivacionais entre voluntários, decorrente da constante preocupação com a escassez de
recursos humanos para à saúde, principalmente em países de renda média e baixa.
OBJETIVOS
Apresentar os principais motivos para o voluntariado que atua na atenção primária à saúde
indígena, em lugares remotos do Norte do Brasil.
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa, foi utilizada a observação
participante. A pesquisa foi desenvolvida durante as Expedições da ONG dos Expedicionários
da Saúde (EDS) no decorrer de 2017. A escolha dessa ONG se deu por conveniência, pautada
nos seguintes critérios: apresentar uma estrutura de atendimento diferenciado e único no
Brasil, por meio de um hospital de campanha móvel, o qual é logisticamente montado em
áreas indígenas remotas e de difícil acesso; possuir uma equipe diversificada de voluntários
com profissionais da saúde e de outras áreas; realizar assistência cirúrgica de pequeno
e médio porte, bem como, mutirões de atendimentos multiprofissionais exclusivos à
população indígena durante as Expedições. Além de já ter sido qualificada como OSCIP
(Organização Sociedade Civil de Interesse Público), ser reconhecida como tecnologia social
eficiente e se manter ativa há 14 anos. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICAMP, sob CAAE nº 57641116.0.0000.5404, assim como,
obteve previamente, a autorização da ONG dos EDS para a realização do estudo. Participaram
do estudo 102 voluntários EDS, com idade acima de 18 anos, vinculados e ativos na ONG. Os
critérios de inclusão para a participação dos voluntários foram: ter idades acima de 18 anos;
ser voluntário cadastrado na ONG dos EDS; ter participado, no mínimo, de uma Expedição
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e atuar na equipe de saúde ou logística. O perfil da amostra, foi caracterizado pelo gênero,
idade, estado civil, tempo de atuação na ONG e profissão. Associado a um roteiro de
questões semiestruturadas, que abordou sobre a motivação do voluntariado para entrada,
permanência e saída da ONG dos EDS; bem como, suas expectativas de aprendizado e
percepções sobre o desafio do voluntário para atuar neste contexto, além, das dificuldades
propriamente ditas, para a ONG executar suas atividades. Os voluntários EDS que aceitaram
participar do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A
forma e horários para participação no estudo, por meio de um questionário semiestruturado,
foi pactuado entre a pesquisadora e o voluntário EDS. Considerando a conveniência, o
espaço e a privacidade para o participante, bem como, para a otimização da coleta, todos os
questionários foram aplicados e recolhidos durante as Expedições no decorrer de 2017. Os
registros dos questionários semiestruturados, foram digitados na íntegra e analisados por
meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvida por Lèfreve & Lèfreve.
RESULTADOS
O voluntariado apresentou prevalência do gênero feminino (53,9%), idade de 40,20 com
desvio-padrão (±10,58), estado civil casado (53,9%) com tempo de atuação na ONG (em anos)
de 3,74 com desvio-padrão (±3,42) entre as profissões, teve destaque os profissionais médicos
(37,3%). O questionário semiestruturado apontou a solidariedade (47,05%) seguida do convite
ou influência de outros voluntários (22,54%) e boa reputação e reconhecimento do trabalho
da ONG, como principais interesses para a filiação de diversos profissionais a este voluntariado,
que atende a saúde indígena no Norte do Brasil. Em relação a expectativa de aprendizado,
teve destaque o conhecimento sobre a cultura indígena (38,23%), o aprendizado sobre a
solidariedade, a gratidão, a humildade e o respeito ao próximo (31,37%), seguido da troca de
experiências (18,62%). A motivação do voluntariado em permanecer neste tipo de trabalho,
foi evidenciada pela missão e valores da ONG (35,29%), seguido da oportunidade de novas
experiências de vida (20,58%) bem como, os resultados positivos das Expedições (17,64%).
Entre os motivos que conduziria o voluntariado ao desligamento da ONG, foi mencionado
a distorção de princípios e valores da ONG (50%), seguido da falta de tempo, devido aos
compromissos pessoais e profissionais (25,49%) e conflitos interpessoais (19,60%). E como
desafio para exercer o trabalho voluntário nesta ONG, foi relatado pela maioria, a disponibilidade
da agenda pessoal e profissional (32,35%), a dificuldade e riscos no translado até as Expedições
(16,66%) seguido do cumprimento de metas e objetivos da ONG (15,68%). Por fim, a maioria
do voluntariado mencionou como maior dificuldade, para a ONG executar seu trabalho, a
organização e logística das Expedições (61,766%), em sequência, a gestão do voluntariado e
sustentabilidade da ONG (38,23%) bem como, o apoio e incentivo governamental (26,47%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo conhecer e compreender a motivação do voluntariado
que atua na saúde indígena no Norte do Brasil, buscando a voz dos profissionais que se
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voluntariam neste tipo de trabalho. Para tanto, a opção pela observação participante
e aplicação de questionários viabilizou o contato e a vinculação da pesquisadora no
contexto de estudo e, em especial, com os povos indígenas que foram assistidos durante
as Expedições. Compreende-se que o estudo acrescenta ao dar voz ao voluntariado, ao
identificar e compreender sobre o que motiva diversos profissionais, a doarem seu tempo e
habilidades, para o desenvolvimento da atenção primária à saúde entre os povos indígenas,
de diferentes etnias, no Norte do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE
Motivação. Trabalho Voluntário. Organização Não Governamental. Saúde de Populações
Indígenas.

PROBLEM BASIC LEARNING APLICADO AO ENSINO DE
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES DE
ENFERMAGEM
Lucia Nazareth Amante (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Lucas Antunes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Isabela Ligocki
Candemil (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Thaísa Marques Propodoski Vieira (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana
Balbinot Reis Girondi (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Giovanni Ferreira de Farias (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1715

INTRODUÇÃO
A enfermagem é uma profissão voltada à prática e durante a formação acadêmica o
estudante vive experiências de aprendizado na área hospitalar e de as~ude coletiva (UBS)1.
As atividades teóricas e as práticas oferecem oportunidades para que o estudante adquira
conhecimento para aplicá-lo nos cenários das atividades práticas1. As metodologias ativas
contribuem para formar um profissional ético, político, crítico, reflexivo, criativo. Neste
sentido, o Problem-Based Learning (PBL) é uma metodologia de ensino que se volta para
a solução de problemas provocando mudanças de contexto e o redimensionamento do
ensino, pautados em um método que proporciona um ambiente altamente motivacional2.
Na disciplina O Cuidado no Processo de Viver Humano/Condição Cirúrgica de Saúde
(INT5204), os estudantes desenvolveram o PBL sobre Segurança do Paciente/prevenção de
lesões por pressão e de quedas.
OBJETIVOS
Elaborar um relato de experiência com o objetivo descrever as vivências do PBL como
ferramenta de ensino.
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MÉTODO
relato de experiência sobre as vivências dos estudantes no desenvolvimento do PBL,
desenvolvido no período de quatro semanas no ano de 2017, com a orientação das
professoras da INT5204. Participaram 20 estudantes, divididos em dois grupos. Houve aula
inicial para apresentação: PBL3; guia de resolução com os objetivos do estudo; dois casos
clínicos; cronograma; avaliação final. Houve orientação das professoras utilizando momentos
presenciais; e-mail; Moodle; grupo de WhatsApp/contato telefônico. Semanalmente o
grupo escolheu um coordenador e um relator. O relator postou no Moodle a síntese de cada
semana. A conclusão do PBL foi apresentada em uma manhã de aula, quando estudantes e
professoras avaliaram conteúdo/apresentação.
RESULTADOS
A escolha do caso se pautou no interesse dos estudantes pela situação clínica apresentada a
qual relatava a história de uma paciente de 70 anos, lúcida, orientada e comunicativa. Estava
com hipertensão arterial em tratamento com dieta e medicamentos anti-hipertensivos. O
diagnóstico médico atual era carcinoma anal; além deste problema, foram listados: risco
de quedas, alívio da dor, cuidados com a medicação, enfrentamento do câncer, aspectos
psicossociais e aprender a lidar com depressão e ansiedade. Durante toda a construção do
caso, a cada semana atividades eram designadas para cada membro do grupo, bem como
a definição de um coordenador e de um relator. Observa-se que com o passar das semanas
houve interação entre os estudantes e as atividades foram desenvolvidas com coerência
e responsabilidade. O aprendizado foi construído baseado na experiência da semana
anterior, associado as avaliações das professoras. Na última semana a resolução do caso
clinico foi apresentada, bem o trabalho que desenvolvido ao longo das quatro semanas. Foi
realizada uma dinâmica avaliativa utilizando caixas para representar os temas. O objetivo
era ir colocando uma caixa dentro da outra, ao longo da apresentação, para mostrar como o
aprendizado foi dividido e subdividido, mas ao final do trabalho o aprendizado se tornou algo
único e inteiro, evidenciando que o cuidado ao paciente deve ser único e integral, baseado
na resolução dos problemas listados. A partir do conhecimento adquirido com a solução
dos problemas, os estudantes conseguem trazer informações relevantes ao aprendizado,
bem como levá-las para sua vida acadêmica e profissional após a conclusão da trajetória
acadêmica. Para solucionar problemas, os estudantes instigam sua mente a pensar, imaginar
e raciocinar clinicamente para intervir em desafios que os mesmos encontrarão na sua
prática profissional. Desta forma, o PBL possibilita a aquisição de conhecimentos que não se
limitam, apenas, ao conhecimento de um agente, mas sim, de diversos integrantes de um
grupo por meio do compartilhamento de pesquisas e experiências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PBL é uma ferramenta utilizada em instituições de ensino superior com o intuito de nutrir os
acadêmicos com um conhecimento a partir de suas próprias experiências. Esta ferramenta de
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aprendizado se torna importante quando a pedagogia tradicional não supre mais, com eficácia,
o aprendizado. As evoluções tecnológicas e a facilidade na busca por informações possibilitam
um mar de informações a serem aprendidas que não sustentam um sistema tradicional de
aprendizado. Desta forma, o PBL pode ser utilizado nas instituições de ensino , cuja clareza em
sua realização promove o aproveitamento, tanto de conhecimento como de trabalho em equipe.
PALAVRAS-CHAVE
Metodologia ativa, enfermagem perioperatória, problem basic learning

SABERES QUE ORIENTAM AS PRÁTICAS DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM EM CASO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
NA HEMODIÁLISE
Joyce Martins Arimatea Branco Tavares (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de Enfermagem,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Luciana Pinheiro Beloni (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade
de Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Eric Rosa Pereira (Associação Brasileira de Ensino Universitário/
UNIABEU, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Joabe Costa e Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de
Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Priscilla Valladares Broca (Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola
de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ronilson Gonçalves Rocha (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro/Faculdade de Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2067

INTRODUÇÃO
A parada cardiorrespiratória pode ser uma das graves consequências do tratamento
hemodialítico. A hemodiálise consiste na filtração do sangue extracorpóreo através de uma
máquina. O sangue é retirado e levado por uma linha arterial até o dialisador para ser filtrado
e depois o sangue dialisado é devolvido ao paciente por outra via do acesso. Com os avanços
da tecnologia, a hemodiálise tornou-se mais segura, porém, ainda podem ocorrer complicações
caso não haja as intervenções necessárias. A equipe de enfermagem é a categoria que dedica
mais horas ao cuidado do paciente em hemodiálise, e por isso, muitas vezes é a primeira a intervir
nas intercorrências, visando um cuidado seguro. Alguns dos profissionais de saúde, incluindo
os atuantes na área de hemodiálise, demonstram uma dificuldade para agir nas situações
emergenciais de menor frequência, como na parada cardiorrespiratória. Porém sua rápida ação
é uma das características definidoras do prognostico do paciente. O serviço de saúde precisa
de constantes modificações, dessa forma, a educação permanente para os profissionais de
enfermagem é essencial para a qualificação e desenvolvimento do desempenho profissional,
visando aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, com o objetivo de alcançar níveis
satisfatórios na qualidade da assistência à população. A segurança do paciente depende muito
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da qualidade da equipe que o atende. A educação em saúde tem sido considerada como um
instrumento para mudanças e transformações, produtora de qualidade em saúde e satisfação
para paciente e profissional. Atua na construção de competências e crescimento, contribuindo
para a organização dos processos de trabalho oriundos da prática. A capacitação da equipe
de enfermagem e de saúde, é essencial para se prestar uma assistência qualificada, minimizar
sequelas e melhorar as chances de sobrevida do paciente em Parada cardiorrespiratória. Através
da educação permanente, e possível ter um Procedimento Operacional Padrão oriundo desse
processo, sendo um instrumento eficiente para auxiliar e orientar a equipe do serviço de
hemodiálise, organizando e padronizando suas condutas e ações.
OBJETIVOS
Analisar os saberes que orientam as práticas da equipe de enfermagem para um cuidado
seguro ao paciente em parada cardiorrespiratória durante a hemodiálise e elaborar um
Protocolo de Procedimento Operacional Padrão a ser utilizado pela equipe de enfermagem
sobre parada cardiorrespiratória em hemodiálise.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, tendo como
método a Pesquisa Convergente-Assistencial. O estudo seguiu os preceitos éticos da
pesquisa envolvendo seres humanos estando em conformidade com a Resolução 466/12. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital Universitário Estadual
que serviu como cenário, sob parecer número 2.547.549. Foi realizada com 20 participantes
entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes de enfermagem do setor de
hemodiálise, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas
entrevistas semiestruturadas, mediante um roteiro contendo uma parte para caracterização
do participante e outra parte com 10 perguntas especificas, que foram gravadas e transcritas
na íntegra. Os dados foram triangulados e analisados mediante as etapas propostas pela
Pesquisa Convergente-Assistencial, utilizando a técnica de análise de conteúdo.
RESULTADOS
Os resultados evidenciaram duas categorias: saberes e práticas da equipe de enfermagem
no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória na hemodiálise e cuidado seguro:
Protocolo Operacional Padrão sobre parada cardiorrespiratória na hemodiálise. A parada
cardiorrespiratória gera dúvidas e insegurança a equipe de enfermagem, conferindo riscos à
segurança dos pacientes em hemodiálise. Relatam a falta de insumos para atuarem em caso
de emergência e, além disso, a maioria desconhece os materiais, as medicações e o protocolo
instituído pela Sociedade de Cardiologia. Os profissionais não possuem educação continuada
para essa temática e nem treinamento adequado. Desta forma, foi elaborado um Protocolo
Operacional Padrão para nortear a atuação da equipe de enfermagem, descrevendo a sequência
das ações necessárias, padronizando o procedimento para proporcionar maior segurança para o
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profissional e melhor atendimento para o paciente. Após, os participantes da pesquisa receberam
treinamento em seu ambiente de trabalho sobre o protocolo, o que possibilitou a eliminação de
dúvidas e gerou uma reflexão em grupo visando a qualidade e continuidade da assistência. A
ausência de um protocolo pode acarretar em falhas no atendimento, discordâncias na sequência
e na atuação de cada profissional e diminuição da qualidade dos resultados esperados. Com isso,
o protocolo reuniu as ações de todos diante a uma parada cardiorrespiratória na hemodiálise,
possibilitando um melhor atendimento a este paciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo agregou conhecimento para atuação dos profissionais de enfermagem da área
de nefrologia que trabalham no setor de hemodiálise, visando melhorias na assistência e
direcionamento das ações dos profissionais para uma prática mais segura. Além disso,
ampliou os conhecimentos na área de enfermagem e possibilitou fundamentá-los cada vez
mais como ciência e organizar a sistematização da assistência. A criação de um Protocolo
Operacional Padrão para o setor onde foi realizada a pesquisa se tornou importante para
facilitar o trabalho e dar segurança às ações da equipe de enfermagem. Uma equipe segura,
presta uma assistência segura ao paciente, reduzindo a chance de erros, danos e melhorando
os possíveis resultados adversos.
PALAVRAS-CHAVE
Diálise renal; Parada cardíaca; Segurança do paciente.

SAÚDE, ARTE E SIGNIFICADO: PALHAÇOTERAPIA COM
PACIENTES ADULTOS EM UM HOSPITAL BRASILEIRO
Soraia de Camargo Catapan (Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Saúde Pública. Programa
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. , Florianópolis, SC, Brasil), Ricardo Ricci Uvinha (Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil), Walter Ferreira Oliveira (Universidade
Federal de Santa Catarina. Departamento de Saúde Pública. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2516

INTRODUÇÃO
Diversas ações de humanização da assistência hospitalar têm sido adotadas no intuito de
superar a técnica e objetividade impostas pelo modelo biomédico hegemônico, que já não
contempla as necessidades de saúde atuais. Exemplo disso, a palhaçoterapia representa um
paradoxo que possibilita, dentre outros efeitos, a ressignificação do ambiente hospitalar a
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partir das vivências individuais proporcionadas pelas intervenções realizadas pelos palhaços
nos hospitais (1). O projeto de extensão Terapeutas da Alegria (TA) é um exemplo dessa
prática. Como o JT, mais de 700 organizações no Brasil e muitas outras ao redor do mundo
realizam trabalhos semelhantes (2). A literatura sobre o assunto foca principalmente em
interações com crianças e os efeitos indicados são majoritariamente benéficos, facilitando
sua aceitação apesar da baixa representatividade no campo científico.
OBJETIVOS
Adotando uma abordagem qualitativa, a partir da interpretação dos textos obtidos nas
entrevistas aos pacientes e observações das interações, este estudo busca compreender os
significados das intervenções dos TA realizadas durante visitas à pacientes adultos internados
em um hospital universitário.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa utilizando conceitos da tradição hermenêutica, na tentativa de elucidar
a compreensão dos significados das intervenções dos TA apreendidos pelos pacientes que
recebem sua visita. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação da interação
palhaço-paciente e posterior entrevistas com esses pacientes. Para o tratamento dos dados
foram empregadas as etapas de codificação de Saldaña (3) com códigos In Vivo e emocional,
visando dar prioridade a voz dos pacientes e verificar se o que é significativo para eles foi
compreendido pelos pesquisadores. A análise e apresentação dos resultados partiu de
dados reais e particulares para abstração e sua relação com a teoria hermenêutica (4-6). Na
impossibilidade desta relação, trouxe nuances e reflexões sobre o fenômeno (7), explorando
novos temas e conceitos. Questões éticas: Essa pesquisa foi submetida aos procedimentos
demandados pelo CEP/UFSC, obedecendo às diretrizes e normas regulamentares de
pesquisa envolvendo seres humanos estabelecidos pela Resolução Nº 466/2012 do CNS/
MS. A pesquisa foi aprova recebendo o parecer consubstanciado número 1.833.384. Tanto as
observações quanto as entrevistas poderiam ser interrompidas caso gerassem qualquer tipo
de desconforto, constrangimento ou mal-estar ao paciente. Foi solicitado o consentimento
da equipe de enfermagem para sua realização minutos antes, de acordo com a situação de
saúde dos pacientes naquele momento. Foi realizado o processo de anonimização, com vistas
a preservação da integridade dos participantes da pesquisa e sigilo sobre os dados coletados.
RESULTADOS
A interação dos palhaços de hospital com pacientes adultos também visa subversão da
ordem, proporcionando nova visão dos fatos. A hospitalização pode gerar efeitos que
não contribuem no processo de recuperação da saúde. A presença de palhaços pode,
mesmo que momentaneamente, aliviar esses efeitos, chamando a atenção para o “agora”.
Observar os erros dos palhaços permite que as pessoas se libertem do papel de paciente,
possibilitando sua livre expressão e retorno à sua essência. A interação facilita a aceitação de
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sua própria condição, pela observação de como é estar fora da norma, pois cometer erros
faz parte da essência da palhaçaria.Como a fantasia e a brincadeira geralmente não estão
presentes na vida adulta, essa tarefa é desafiadora e essencial para que a mágica aconteça. O
olhar de estranhamento inicial, evidente no rosto do paciente quando ele percebe que está
realmente vendo palhaços entrando no seu quarto de hospital, se dissolve em sorriso ou em
brilho no olhar quando ele se entrega à fantasia e ao desprendimento da atual situação em
que se encontra, de dor, de medo, de espera e incerteza com relação ao futuro. O tom da
interação é dado pela resposta do paciente. As vezes pode ser um humor ácido, espinhoso,
provocativo e a linha entre o sucesso e o fracasso da interação torna-se tênue. A regra geral
é não falar sobre o problema de saúde, na tentativa de trazer um outro olhar para a situação,
o que nem sempre é fácil. A interação com adultos pode não consistir em risos e piadas, mas
também em conversas e escuta. Quando o paciente adulto permite e se permite, também
é formado um vínculo instantâneo paciente-palhaço, importante no processo terapêutico.
As categorias que emergiram da codificação dos dados e sua análise apontaram que a
palhaçoterapia provoca ressignificação do ambiente hospitalar e do próprio ser, agora no
papel de paciente. Também apontaram reflexões sobre a relação com o desconhecido e
particularidades e desafios da interação de palhaços de hospital com pacientes adultos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interação dos TA com pacientes adultos permite ressignificações, trazendo novos olhares
para a experiência da hospitalização, do tornar-se paciente e dos processos que permeiam
a relação com o desconhecido, no intuito de gerar sentimentos favoráveis à recuperação da
saúde. É possível afirmar que essas alterações parecem estar mais alinhadas com a filosofia
desta prática e com o conceito ampliado de saúde, desafiando o modelo atual. Esse estudo
demonstra a complexidade do tema e a importância de pesquisas futuras de uma prática já
tão difundida no contexto brasileiro e mundial.
REFERÊNCIAS
1.Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: Uma revisão
de literatura. Cien Saúde Colet. 2018; Mar. https://goo.gl/es8K3v. Published March 6, 2018.
Accessed March 30, 2018.
2.Masetti M. Por uma ética do encontro: a influência da atuação de palhaços profissionais na
ação dos profissionais de saúde. Indagatio Didactica, v. 5, n. 2, p. 912 - 925, Out. 2013.
3.Saldaña J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. 3 ed. London: SAGE, 2016.
4.Gadamer HG. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.
Vozes, Petrópolis, 2005.
5.Ricoeur P. Vivo até a morte: seguido de fragmentos. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2012.
6. Braida CR. Aspectos semânticos da hermenêutica de Schleiermacher. In: Reis RR, Rocha RP.
(Org.). Filosofia hermenêutica. Santa Maria/RS: Ed. UFSM; 2000: 23-38.
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7.Bergson H. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. Tradução de Nathanael C. Caixeiro.
2nd ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar; 1983.
PALAVRAS-CHAVE
Humanização da Assistência. Terapia do Riso. Palhaçoterapia. Assistência hospitalar.
Terapeutas da Alegria.

SER ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Tatiana Monteiro Paixão (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rejane Fátima Parada
Viegas (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Janaina Moreno Siqueira (Universidade
Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Sheila Nascimento Pereira Farias (Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Viviane Brasil Amaral dos Santos Coropes (Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva , Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2410

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a porta de entrada do nosso sistema de
saúde, o início da assistência centrada na pessoa. É ela quem integra e coordena o cuidado,
sendo capaz de resolver a maioria das necessidades de saúde da população e direcionando
os que exigem uma atenção mais especializada. Na busca pela integralidade de atenção à
saúde, tem-se a estruturação do trabalho em equipe multiprofissional, com maior diversidade
de ações, destacando-se que as faculdades inerentes a cada um dos cargos pertencentes à
equipe mínima e de saúde bucal é composta por dimensões do conhecimento e habilidades
que são relativas à assistência integral da saúde individual e coletiva da população. Como
membro da equipe mínima, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), o enfermeiro
exerce atividades de supervisão, treinamento e controle da equipe e atividades consideradas
de cunho gerencial. Além disso, as ações do enfermeiro devem compreender todos os
níveis de atenção à saúde (promoção, proteção e recuperação), de forma articulada e
integrada, dando enfoque às principais doenças e agravos à saúde da população adscrita e
maior atenção aos grupos mais suscetíveis, as faixas etárias mais atingidas, aos riscos mais
relevantes e buscando mecanismos para controle de cada caso.
OBJETIVOS
Descrever a experiência de uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde do Município
do Rio de Janeiro ao longo do seu período de atuação e destacar sua visão acerca do processo
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de trabalho do enfermeiro no cenário da estratégia de saúde da família, bem como seus
desafios, limitações e caminhos.
MÉTODO
Como método, utilizou-se o relato de experiência, que consiste em uma modalidade de
investigação científica de demonstração de experiências práticas para maior compreensão
e fundamentação de um fato. [6] O cenário do estudo foi uma Unidade Básica de Saúde,
situada na XV II Região Administrativa - Área de Planejamento da secretaria Municipal de
Saúde AP 3.3, do município do Rio de Janeiro. Participou do estudo uma profissional da
enfermagem, do sexo feminino, 24 anos, que redigiu o relato nos meses de fevereiro e março
de 2018, após vinte e dois meses de atuação na área da Estratégia de Saúde da Família. O
relato baseia-se na atuação da enfermeira em duas unidades distintas durante este período
e busca abordar os aspectos profissionais, físicos, sociais e psicológicos embutidos no “ser
enfermeiro”. O percurso metodológico seguiu as etapas de definição da temática/ questão
problema, delimitação dos objetivos, estado da arte e coleta do relato.
RESULTADOS
O enfermeiro foi formado para liderar. Na Estratégia de Saúde da Família, a liderança
aflora ainda mais. Como líder da equipe, o enfermeiro supervisiona a atuação dos Agentes
Comunitários de Saúde e do profissional técnico em enfermagem, articula com o profissional
médico e a equipe de odontologia, monitora os indicadores de saúde da população
adscrita, propõe ações, responde pela equipe e suas produções frente a gerência, administra
determinados setores da unidade e atua na área assistencial, por meio da realização da
consulta de enfermagem, visitas domiciliares, realização de procedimentos e ações de
educação em saúde no território. É durante a consulta de enfermagem que o enfermeiro
apresenta autonomia e a oportunidade de realizar atividades educativas, fortalecer o vínculo
por meio da escuta ativa e da empatia e intervir nas dificuldades e problemas dos usuários
dentro do seu contexto, sendo importante destacar a visão holística e o olhar crítico do
enfermeiro como ferramentas importantes no processo de cuidar.
Outra questão de grande revelância na atuação do enfermeiro que atua neste cenário é
o envolvimento dos usuários, família e comunidade nas práticas de saúde, estabelecendo
parceirias e vínculo com setores e pontos de apoio importantes no território, o que faz com
que a assistência vá além dos aspectos que envolvem saúde e doença, mas alcançando
e agindo também sobre os aspectos sociais, ambientais e, inclusive, econômicos. A visita
domiciliar consiste em outra prática do enfermeiro que atua na estratégia de saúde da
família e está relacionada à investigação das necessidades de saúde, práticas assistenciais,
principalmente aos usuários asilados ou acamados e aos grupos prioritários, e a observação
do espaço onde vive o usuário, bem como suas relações familiares e hábitos. Trata-se da
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perspectiva longitudinal de atenção. Além disso, é também competência do enfermeiro
a realização de atividades educativas, visando à promoção de saúde e prevenção de
agravos, que configuram os principais objetivos da atenção básica e, se empregados
corretamente, minimizam danos e facilitam o processo de trabalho, bem como a realização
de procedimentos. As atividades administrativo-burocráticas também apresentam grande
peso dentro da prática diária.
Diante do exposto, é possível evidenciar como grande dificuldade para os enfermeiros a
sobrecarga de tarefas, que consomem grande parte do tempo e, impactam, diretamente
na qualidade de vida dentro do trabalho. As exigências de produtividade, o número
de famílias na população adstrita, a falta de materiais para dar suporte ao processo de
trabalho, a falta de condições de trabalho no que diz respeito aos aspectos físicos e o fato
de atuar na porta de entrada do sistema de saúde contribuem para a o esgotamento físico
e mental do enfermeiro. Ainda assim, apesar dos grandes avanços e conquistas na área da
enfermagem, que vem firmando-se como uma categoria com alto conhecimento técnico e
prático, continua visível a desvalorização do profissional, seja pela população, pela gestão,
por outras categorias profissionais e pelo próprio enfermeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é possível destacar o enfermeiro como um profissional altamente
qualificado, com um olhar diferenciado e cuidador sobre as pessoas. Apesar da visão artística
e filosófica sobre a enfermagem, é evidente sua aplicabilidade e necessidade nas práticas de
saúde. Enfermagem é saber técnico e científico, é responsabilidade, gerência, autonomia e
intervenção. Na ESF, o enfermeiro é um grande articulador, peça-chave dentro da equipe
multiprofissional, com vistas ao alcance e estabelecimento dos princípios do nosso Sistema
Único de Saúde. Ainda assim, a categoria sofre com a desvalorização e as altas cargas de
trabalho, trazendo a reflexão a cerca da postura assumida pelo profissional em seu processo
de trabalho e a busca por novos espaços olhares.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiro; Atenção Primária; Cuidado.
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TROTE SOLIDÁRIO – SOU SANGUE BOM”: USO DO ESPAÇO
UNIVERSITÁRIO COMO CAMPO PARA CAPTAÇÃO DE DOADORES
DE SANGUE
Wanderson Patrick da Conceição Nogueira (unesa, Nova Iguaçu, RJ, Brasil), Luciana Ribeiro Quagliane (UNESA, Duque
de Caxias, RJ, Brasil), Fátima Cristina Alves de Araújo (IFRJ, Nova Iguaçu, RJ, Brasil), Rodrigo de morais torres (unesa, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), Juliane Pereira de Oliveira Corga (UNESA, São joão de Meriti, RJ, Brasil), Sandra Conceição Ribeiro
Chícharo (UFF, São joão de Meriti, RJ, Brasil), Felipe Fonte da Silva Rodrigues (CAP Gissoni - UCB, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 2426

INTRODUÇÃO
O tema deste relato é o uso do espaço universitário como campo para a captação de doadores
de sangue, tendo como objeto de ação, atividades solidárias idealizadas e coordenadas
por acadêmicos de enfermagem, tendo como situação problema os números reduzidos de
doadores associados a diversos fatores, entre eles: A inadequação da proporção entre o número
de doadores e a necessidade de sangue da população, a falta de informação sobre a importância
e a necessidade de se doar; a falta de motivação; alguns mitos que envolvem o processo de
doação de sangue; a ausência de cultura de doação regular; e a falta de conhecimento sobre
o processo de doação por parte da população. Estes fatos são fontes de preocupações para os
profissionais da área da saúde, familiares e pacientes que contam com doadores voluntários.
A doação de sangue deve ser voluntária, não gratificada e altruísta, de acordo com a Portaria
2.712, 12 de Novembro de 2013. De acordo com o Ministério da Saúde somente 1,9% da
população brasileira é doadora, se faz necessário aumentar o número de doadores de sangue,
conscientizar estes doadores para a necessidade de doarem regularmente e a importância
desta prática, pois através de cada bolsa doada existe à possibilidade de salvar até quatro (4)
vidas. É imprescindível conduzir os doadores para efetivarem e/ ou se tornarem doadores de
repetição explicando-os aonde se enquadram utilizando métodos educativos, gerando então
repercussões e conscientização sobre o processo de doação. No cenário da Promoção da
Doação de Sangue, parte-se da concepção de educação e saúde como um processo relacional
construído entre sujeitos, através do qual a troca de saberes diferenciado pode contribuir
para a aquisição de conteúdos na consciência e a transformação da conduta. É fundamental
proporcionar a discussão crítico – reflexiva e a participação dos jovens na construção de uma
política pública de saúde direcionada à qualidade do sangue e à segurança transfusional. Logo,
uma das maneiras possíveis é utilizar novos cenários como espaço para captação de doadores
e estimulo a doação regular, tais como o espaço da Universidade.
OBJETIVOS
Descrever as estratégias de captação de doadores de sangue de um evento realizado por
acadêmicos de enfermagem em prol do hemocentro Estadual do Rio de Janeiro; – Analisar a
diferença entre voluntários cadastrados e bolsas coletadas nos dois anos de realização do evento.
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MÉTODO
Relato de experiência da organização e realização do evento: “Trote Solidário – sou sangue
bom”, realizada numa Universidade privada da baixada fluminense, voltada para a captação
de doadores de sangue para o hemocentro Estadual do Rio de Janeiro. A atividade, iniciada no
primeiro semestre de 2016 foi idealizada e coordenada por dois acadêmicos de enfermagem
do 8º período do curso de graduação de enfermagem, permaneceu nos semestres de
2016.2, 2017.1 e 2017.2, contando com a colaboração de monitores dos períodos iniciais,
que passavam por captação previa.
RESULTADOS
A comunidade acadêmica foi sensibilizada pelos estudantes de enfermagem que, além
de faixas e banners, foram em todas as salas conscientizar sobre a importância da doação
de sangue. Eles também atuaram realizando procedimentos específicos da profissão no
processo de cadastro de doadores, como a coleta e interpretação da hemoglobina e prétriagem de possíveis doadores. No ano de 2016, aconteceram 261 cadastros e 188 bolsas
coletadas, fazendo com que A comunidade acadêmica, incluindo os gestores do campus,
aderisse à proposta, permitindo que o evento no ano de 2017 tivesse seus números de dias
ampliados, refletindo em aumento visível de possíveis doadores, obtendo 700 cadastros e
520 bolsas coletadas, Totalizando durante os dois anos de edições do Trote Solidário um
total de 961 cadastrados de doadores e 708 bolsas de sangue doadas, o que nos motiva a
seguir com este projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência do Trote Solidário além de contribuir para salvar inúmeras vidas, fortaleceu
a articulação entre ensino, serviço e comunidade, além de garantir o protagonismo dos
acadêmicos de enfermagem, enriquecendo a formação profissional dos mesmos, pois a
prática de captação envolve todo o processo de empatia, onde o profissional e acadêmico
se coloca no lugar do outro com intuito de ajudar sem esperar nada em troca. Entende-se
que neste processo existe uma compreensão para que se alcancem os objetivos propostos e
consequentemente a oportunidade de promover saúde e/ou um prolongamento de vida para
as pessoas que são acometidas por patologias que necessitem a reposição de sangue. A partir
do projeto realizado chegou-se a conclusão que seguir uma tendência pedagógica libertadora
é uma via de mão dupla, onde se confere um fluxo que todos se educam e são educados.
Possuir uma comunicação eficaz se faz totalmente necessário, pois minimiza os possíveis
lapsos que possam vir a desestimular algumas pessoas a se tornarem doadores chegando a
um denominador que levará a cultura da doação de sangue totalmente altruísta sem medo
ou receio na hora da coleta. A tarefa de trazer a compreensão dos possíveis doadores de
sangue na realidade brasileira não é algo fácil, simples, estático. Requer técnicas que venham
proporcionar conhecimento, entendimento dos aspectos sociais, econômicos, culturais e
políticos que envolvem e influenciam a doação espontânea de sangue e como esta poderá
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ser concebida como uma questão de participação, compromisso e responsabilidade. Por fim,
através de todos esses processos, tornar esse hábito da doação parte dos costumes, da agenda
diária de vida dos brasileiros e fazer com que seja transmitido de geração em geração é uma
missão constante, para que possamos ascender no quesito de doadores por repetição.
PALAVRAS-CHAVE
Captação de doadores de sangue; Doadores de sangue; Banco de sangue

UM OLHAR SOBRE A CIDADANIA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE
CRIANÇAS EM UMA ESCOLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
BELO HORIZONTE
Gisleule Maria Menezes Souto (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Estelina Souto Nascimento (PUC Minas,
Belo Horizonte, MG, Brasil), Marco Aurélio Sousa (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Mércia Aleide Ribeiro Leite
(PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Bernadete Oliveira Viana (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil),
Luciana Dalva Ferreira Cardoso Barros (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Patrícia Imaculada Santos (PUC
Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2219

INTRODUÇÃO
Educar é um ato que visa à convivência social, a cidadania, que pode ser entendida como
um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais de cada pessoa que vive em
uma sociedade. Desse modo, a cidadania pode ser aplicada quando o indivíduo exerce
seu dever de votar em uma eleição, cuida e protege o meio em que vive e tem o direito
a saúde, educação, além de ser livre para pensar, escrever, trabalhar. Destarte a educação
escolar, além de ensinar o conhecimento científico, deve criar condições para o exercício
da cidadania; uma vez que esta é um status concedido àqueles que são membros integrais
de uma comunidade. Assim, em um sistema de medida de igualdade, todos aqueles que
possuem o “status” também possuirão um mesmo conjunto de direitos e obrigações. O serno-mundo tem muitas potencialidades e elas são colocadas em conjunto com os outros,
com os quais estabelece relações. As vivências do ser-no-mundo, potencialmente, são as
mesmas, porém nem todas são ativadas da mesma forma. Portanto, numa mesma cultura,
ou em culturas diversas existem muitas diferenças: todo cidadão tem uma capacidade de
desenvolver ações que possibilitam construir a sua existência a partir das suas escolhas.
Neste contexto surge um questionamento, como as crianças de uma escola fundamental
localizada na região metropolitana de Belo Horizonte manifestam a sua concepção do que
seja cidadania?
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OBJETIVOS
Compreender a concepção de cidadania a partir dos desenhos realizados pelas crianças.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa que incluiu crianças de 4 a 10 anos de idade, estudantes da
Educação infantil (4 e 5 anos) primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental de uma escola
da rede pública municipal na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Os
participantes da pesquisa receberam um álbum de figurinhas elaborado pelo Núcleo de
Pesquisa Sobre Quotidiano e Saúde – NUPEQS. Esse álbum aborda questões relacionadas as
seguintes temáticas: Cidadania; Solidariedade; Meio ambiente; Violência; Higiene Corporal;
Alimentação; Atividade Física; Prevenção contra acidentes. Os temas presentes no álbum de
figurinhas foram trabalhados pelos professores em sala de aula. Ao final de cada temática, a
criança desenhou em espaço disponível para este fim o que ela aprendeu sobre o assunto
trabalhado. Quando todos os temas presentes no álbum de figurinhas foram concluídos,
os álbuns foram recolhidos e os desenhos das crianças fotografados. Posteriormente, todos
os álbuns foram devolvidos as crianças. Após a coleta dos dados, os desenhos das crianças
foram analisados de modo a se compreender o significado atribuído por elas à cidadania.
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC Minas.
RESULTADOS
Dentre as crianças que receberam o álbum de figurinhas, foi possível fotografar as imagens
de 101 crianças estudantes da Educação infantil (4 e 5 anos) primeiro ao quarto ano do
Ensino Fundamental. Para que as imagens coletadas pudessem ser analisadas foram dividas
nas seguintes seis categorias: Alteridade em relação ao meio ambiente; Mundo vivido
e a aplicação do conceito de cidadania; Educação e Cidadania; Brincadeira e Cidadania;
Moradia e Cidadania; Cuidado, Condição de existência do ser-no-mundo, a seguir: Na
categoria: Alteridade em relação ao meio ambiente; Os desenhos retratam um encontro
entre a cidadania e o meio ambiente; ao refletirem sobre o que acontece ao seu redor, às
crianças descobrem a necessidade de preservar e, que ações podem ser desenvolvidas
para a melhoria do meio ambiente, tal ação possibilita o exercício da cidadania para o
bem comum. Hodiernamente faz-se necessário construir uma nova relação entre o ser-nomundo e a natureza que permita uma nova convivência entre os humanos com os demais
seres da comunidade biótica, planetária e cósmica; que propicie um novo encantamento
face ao universo e á complexidade das relações que sustentam todos e cada um. Ademais,
na categoria: Mundo vivido e a aplicação do conceito de cidadania; os desenhos evidenciam
uma relação sobre o dia a dia das crianças, pois, ao descrever a sua existência por intermédio
de desenhos explicitam a compreensão de mundo e, a importância da sua existência e,
é justamente a partir da sua presença no mundo que a cidadania é exercida. Entretanto,
nas categorias: Educação e Cidadania, Brincadeira e Cidadania, e Moradia e Cidadania; os
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desenhos registram a importância de tais elementos como suporte para uma existência
digna, pressuposto basilar para a cidadania. No que tange a categoria, Cuidado: Condição
de existência do ser-no-mundo é nítida a preocupação das crianças com o outro. Existindo
no mundo, o homem está sempre dirigido para este mundo, ou seja, para uma observação
cuidadosa da cidadania.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo, buscou-se compreender o significado atribuído por crianças à cidadania.
Por meio das imagens elaboradas pelas crianças foi possível identificar a preocupação delas
em relação ao meio ambiente, outrem e, como as relações por elas vivenciadas influenciam
no conceito construído de cidadania e a noção de pertencimento ao mundo, pois, estando
no mundo, o sujeito encontra-se num estado de solicitude.
PALAVRAS-CHAVE
Participação da Comunidade; Criança; Desenho.

USO DE UNIFORME NA CERIMÔNIA DE IMPOSIÇÃO DE INSÍGNIAS
COMO DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIDADE DA ENFERMEIRA
MODERNA NO BRASIL
Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense (Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor
Aloísio Teixeira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Tânia Cristina Franco Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery/
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antonio José de Almeida Filho (Escola de
Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Angélica de
Almeida Peres (Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1797

INTRODUÇÃO
As cerimônias são entendidas como atos de celebração formal, solene, nas quais são conferidas
importância e autenticidade a determinado evento. Nas principais Cerimônias instituídas na
Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até a
década de 1990, os uniformes eram importantes elementos da ritualística e de demonstração
da identidade institucional e profissional dos estudantes da Escola. As cerimônias e os rituais
da EEAN foram instituídos desde a primeira turma, em 1923, e repetidos constantemente
em atos solenes, que transmitiam uma imagem de homogeneidade aos aprendizes e à
sociedade. Nestas ocasiões, as enfermeiras/professoras se apresentavam como profissionais
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respeitáveis e solidamente preparadas, consequentemente conferindo visibilidade e status
à profissão, enquanto que os estudantes usavam uniformes correspondentes à fase em que
se encontravam no curso, mantendo um comportamento que buscava aproximá-los do
futuro profissional que viria a ser.
OBJETIVOS
Analisar a cerimônia de Imposição de Insígnia instituída na EEAN como estratégia ritualística
para solenizar o uso do uniforme, contribuindo com a construção e manutenção de
identidade da enfermeira “ananéri”.
MÉTODO
Estudo sócio-histórico, qualitativo, cujas fontes diretas incluíram documentos fotográficos
selecionados no Centro de Documentação da EEAN e no acervo pessoal das ex-alunas da
Escola; e documentos orais obtidos a partir de entrevistas realizadas de janeiro a agosto de
2015, com 17 ex-alunas, com duração média de 75 minutos cada. As fontes indiretas foram
constituídas de bibliografias sobre a temática. A análise foi feita mediante crítica interna
e externa ao corpus documental. O conceito de vestuário real e vestuário imagético de
Roland Barthes norteou o olhar sobre as fotografias. Empregou-se as etapas de pré-análise;
codificação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
RESULTADOS
Dentre as cerimônias instituídas na Escola, duas foram mais destacadas pelas colaboradoras
por solenizar o uso do uniforme na EEAN: Recepção de Toucas/Imposição de Insígnias e
Cerimônia de Formatura. Este estudo trata apenas da primeira devido ao grau de importância
atribuída por todos os colaboradores ao descrevê-la durante as entrevistas, demonstrando
ter tido maior impacto na formação da identidade destes estudantes à época. A touca
sempre teve lugar de destaque na EEAN desde sua criação até o ano de 1991, quando deixou
de fazer parte do uniforme dos estudantes. Era recebida após a aprovação na primeira etapa
do curso, chamada Preliminar. O ato solene principal, que nomeava a cerimônia e como
era mais comumente conhecida entre o corpo social da EEAN, a cerimônia de Recepção de
Toucas, consistia na colocação da touca, pela diretora ou pela professora de Fundamentos
de Enfermagem, na cabeça das estudantes com o uniforme hospitalar e do broche com a
insígnia da Escola na gola do vestido de todas. Até os anos de 1930 também era colocada a
braçadeira sobre a manga esquerda do vestido daquelas com o uniforme de saúde pública.
Tal ritual tinha por objetivo entregar aos estudantes acessórios distintivos para a sua
identificação nos espaços sociais que frequentavam interna e externamente à Escola. Nesta
cerimônia, destaque-se a presença dos seguintes atos solenes: o entoar do Hino Nacional
Brasileiro seguido do Hino da Enfermeira; o ritual do acender da vela; a proclamação do
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Juramento de Estudante; a imposição das insígnias. A formalidade da cerimônia é evidenciada
pela postura ritualística das pessoas presentes nas fotografias, ao analisarmos o vestuário
das autoridades presentes, bem como a organização do local e a presença da bandeira da
EEAN. A intenção do ritual é marcar o instante privilegiado e único na visão de quem o viveu.
Insígnia é, por definição, um sinal ou signo que indica posição, poder, dignidade, função,
classe, nobreza, comando de quem o ostenta, uma designação emblemática adotada para
individualizar e distinguir uma instituição. Ao receberem a touca, o broche com a insígnia
de estudante e a braçadeira, os estudantes estavam construindo sua identidade social e
profissional, e a cerimônia era uma estratégia da EEAN para essa construção, que contava com
o uniforme como objeto simbólico de suma importância devido ao seu papel normatizador.
Ele permitia ao grupo a sua identificação e posição no campo da saúde, como estudantes de
enfermagem. A cerimônia, presidida pela diretora, contava com a presença das autoridades
da Universidade, de representantes docentes e era permitida a presença de familiares dos
estudantes. O evento tinha por intuito notificar, principalmente, o corpo social da Escola e
de certo modo, a sociedade (através dos convidados), com autoridade, de “que alguém ou
algo é o que deve ser”, no caso, empoderava o estudante da condição que assumia de, a
partir de então, pertencer de fato ao corpo discente da EEAN. É neste sentido que se observa
na fala dos colaboradores o orgulho e a honra compartilhados pelos membros da EEAN
em virtude da conquista de seus estudantes. Estudos demonstram que os rituais dedicados
à valorização do uniforme na EEAN, padrão de ensino de enfermagem no país de 1931 a
1949, influenciaram positivamente na implantação de um novo modelo de enfermagem e
na formação de uma identidade profissional de enfermeiras no Brasil, no início do século
XX. Especialmente, a Cerimônia de Recepção de Touca/Imposição de Insígnias fez nascer e
reconhecer um novo modelo de ensino e de assistência de enfermagem na sociedade, com
atribuição de significados vocacionais e identitários ao seu uso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez repetida a cada mudança de etapa das turmas por décadas, tal prática de natureza
ritualística e simbólica inculcou valores, direitos e deveres nas estudantes, que também
despertavam amor pela escola e profissão. Nesse sentido, o Hino da Enfermeira entoado,
a touca recebida junto com a braçadeira e a insígnia de estudante e o juramento proferido
traduziam uma cultura, e nesta, um tipo de identidade. E assim se formavam profissionais
com domínio de um conteúdo teórico-prático e conduta moral específica da EEAN.
PALAVRAS-CHAVE
História da Enfermagem Brasileira; identidade profissional; uniforme; enfermagem
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VIVENCIANDO O TRANSPLANTE HEPÁTICO: REALIDADE,
DESAFIO E INSEGURANÇA
Neide da Silva Knihs (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Aline Lima Pestana Magalhães (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Marisa da Silva Martins (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Laisa Fischer (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Fernanda Lunardi (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Sibele Schuantes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2648

INTRODUÇÃO
O avanço científico aumentou, gradativamente, a sobrevida dos pacientes transplantados(1).
A portaria 1160/2006(2) determina os critérios que devem ser avaliados pela equipe
multiprofissional antes de inserir o paciente em lista. A possibilidade dos agravos no Transplante
Hepático (THx), despertam a necessidade de acompanhamento, vigilância e planejamento do
cuidado em todos os períodos do transplante. Ao retornar ao domicílio após o THx, o paciente
enfrenta uma série de cuidados e restrições, cujo manejo depende exclusivamente dele
e dos familiares dispostos a auxiliá-lo. Além dos cuidados diários, o paciente deve retornar
frequentemente ao ambulatório de transplantes, conforme rotina pré-estabelecida pela
equipe que o acompanha considerando suas condições clínicas(2,3). Todos esses fatores
demandam ao paciente necessidade de saúde, muitas vezes impostas por restrições (físicas,
alimentares, financeiras, entre outras) alterações no cotidiano de vida do paciente e família,
uso de medicamentos contínuos e realização de exames semanais. Na maioria das vezes, esses
são os entraves que podem levar o paciente a não adesão do tratamento, ao desenvolvimento
de intercorrências, complicações, internações frequentes e até mesmo a morte(4,5)
OBJETIVOS
Compreender as necessidades de saúde dos pacientes submetidos ao Transplante Hepático.
MÉTODO
Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, desenvolvido em um ambulatório de
transplantes de um hospital escola. Os sujeitos do estudo foram pacientes submetidos ao
THx entre 2011 a 2017. Critérios de inclusão: pacientes que realizaram o THx e seguiram
a continuidade do tratamento do pós THx na referida instituição. Exclusão: pacientes que
realizaram transplante em outra instituição e pacientes menores de 18 anos. O primeiro
contato com os participantes foi no ambulatório para atendimento de rotina da equipe,
apresentando os objetivos do estudo. Foi entregue o TCLE para ser assinado para aqueles
que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e transcritas na
íntegra. Após a transcrição das entrevistas essas foram validadas pelos sujeitos. O material
transcrito foi submetido à análise de conteúdo, em sua modalidade temática, que engloba
o desenvolvimento de três etapas: pré-análise a partir da leitura flutuante e constituição do
corpus; exploração do material com codificação, a partir do recorte do texto nas unidades
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de registro; e tratamento dos resultados obtidos e interpretação, trabalhando-se com
significados emergentes dos dados(6).
RESULTADOS
As entrevistas ainda estão sendo realizadas. Até o momento participaram do estudo cinco
pacientes, sendo uma mulher e cinco homens. Quatro deles já haviam realizado o THx há
mais de seis meses, um deles há dois meses e outro paciente realizou a 15 dias. Todas as
entrevistas foram realizadas no ambulatório de transplante, em um ambiente privativo. A
média de duração das entrevistas foi de 45 minutos. Após análise das entrevistas emergiram
duas categorias. Por meio da categoria sobrecarga de atividades e informações ao paciente
transplantado foi possível compreender que o paciente está impactado pela cirurgia, com
dores frequentes, uso de dispositivos invasivos e diante de tal situação enfrenta a sobrecarga
de informações e atividades, as quais são impostas pela equipe de saúde para continuidade
do tratamento. Os pacientes referem não ter tempo para descansar e recuperar-se, e
relacionam com a rotina da equipe na realização dos cuidados. Um dos pacientes reforçou
que somente em um dia foi realizado punção venosa oito vezes, entre coleta de sangue
para laboratório e punções para medicações. Outro participante relatou que a equipe
começa a entrar no quarto às cinco da manhã. E depois da meia noite continuam entrando
em horários mais intercalados, mas chegam fazendo barulho, acendendo a luz, o que
impossibilita o descanso. Tudo isso acaba estressando o paciente. A segunda categoria
adaptação a nova vida de transplantado representa o momento que o paciente recebe
alta hospitalar e necessita iniciar uma nova realidade imposta pelo THx. Durante as falas
dos pacientes compreende-se que mesmo após todas as orientações recebidas da equipe
de saúde durante a hospitalização, a chegada ao domicilio é tumultuada. Ao retornar ao
domicílio o paciente se vê frente à necessidade de realizar várias mudanças em sua rotina,
desde a alimentação diferenciada quanto à quantidade de açúcar, sal, consumo somente
de alimentos cozidos nos primeiros seis meses. Junto a isso, enfrenta a limitação de contato
com outras pessoas, bem como o uso de inúmeros medicamentos que devem ser utilizados
em horários pré-agendados. Todos os pacientes apontaram que os primeiros meses são
bastante tumultuados em casa, necessitando praticamente durante o dia todo de ter alguém
por perto ajudando, para auxiliar nos controles glicêmicos e atividades em casa, conforme
relato:“Tem momentos que a gente fica muito inseguro não sabe se o valor da glicemia está
certo, se está muito alto como faço para corrigir. Enfim, alguns momentos são tensos (E4)”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das informações obtidas junto aos pacientes que realizaram o transplante hepático
foi possível compreender que a situação de saúde deles no pós-operatório é bastante
sobrecarregada de atividades tanto no hospital como no domicilio. Essa realidade mostra a
importância e a necessidade de criar novas estratégias de adaptação do paciente e família
na tentativa de amenizar o estresse vivenciado por eles antes de realizar o transplante.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Transplante hepático. Qualidade de vida. Adesão ao tratamento

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E A PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA
DA ENFERMAGEM: REGISTRO AUDIOVISUAL
Maria Angélica de Almeida Peres (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense
(UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Rosa Maria Souza Braga (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Anamaria de Souza Fagundes
(UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Tânia Cristina Franco Santos (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antonio José de
Almeida Filho (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2384

INTRODUÇÃO
As metodologias de ensino estão sempre necessitando de adaptações para acompanhar o
desenvolvimento social. A História da Enfermagem é parte dos conteúdos ministrados em
cursos de nível superior e médio de enfermagem. Entretanto, é preciso considerar que seu
ensino requer habilidades para tornar o tema interessante para estudantes da área da saúde.
Ao fazer 90 anos de existência em 2013 e considerando sua importância histórica, a Escola
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ) iniciou
a atividade de visita guiada ao seu prédio histórico para apresentar seus monumentos à
comunidade acadêmica e científica. A partir de então, o projeto de criação do museu da
Escola foi retomado, sendo o mesmo inaugurado em maio de 2017 dentro da agenda de
comemorações da Semana Brasileira de Enfermagem.
OBJETIVOS
Apresentar o desenvolvimento do projeto de visita guiada implantado pelo Núcleo de
Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira (Nuphebras) na Escola de Enfermagem Anna
Nery e registrar a repercussão deste projeto para o ensino de História da Enfermagem nas
instituições de ensino de enfermagem
DESENVOLVIMENTO
Ao iniciar as visitas guiadas ao patrimônio da EEAN/UFRJ, o objetivo era a divulgação dos
monumentos presentes no seu Pavilhão de Aulas, incluindo o seu Centro de Documentação,
que serve de laboratório de pesquisa em história da enfermagem. Após divulgação das
visitas guiadas em página do Facebook a demanda pela atividade cresceu, de modo que a
instituição retomou o projeto de criação de um museu, idealizado pela Associação de Ex-
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alunas da EEAN, em 1974. A partir de então, esforços foram envidados pelo Nuphebras para
encontrar peças, além das já expostas no prédio, uma vez que uma lista com o acervo do
museu fora encontrada no Centro de Documentação. A busca foi realizada em um galpão
localizado nos fundos do prédio da Escola e no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco
de Assis (HESFA). Após seleção e remoção das peças encontradas, iniciou-se o trabalho
de limpeza, higienização, inventário e restauração do que estava em condições imediatas
de ser colocado em exposição. A entrega de um espaço pela Direção da Escola e uma
parceria com o Museu Nacional fez o projeto se tornar realidade. Inaugurado em 22 de maio
de 2017, o Museu da EEAN passou a integrar o conjunto de museus da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e o Projeto de Extensão “Caminhando pela História da Saúde: trajetória e
memória da EEAN” integrou o Museu à visita guiada que já incluía o Pavilhão de Aulas da
Escola prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) em 1986 e Centro de Documentação da EEAN/UFRJ, local de guarda e preservação de
documentos escritos, fotográficos e orais que estão organizados para consulta pública desde
1993, acrescentando ainda uma palestra acerca da implantação da Enfermagem Moderna no
Brasil além de uma exposição fotográfica a atividade. A divulgação se deu por e-mail enviado
aos Cursos de Graduação em Enfermagem que já faziam a visita anteriormente e por mídias
sociais. Em quatro meses de implantação do projeto, foram realizadas visitas para mais de 500
visitantes, dentre professores e estudantes de curso Técnico, Graduação, Mestrado, Doutorado
e Especialização em Enfermagem. O ensino de história da enfermagem por meio de visita
guiada despertou interesse dos docentes e estudantes de várias regiões do Brasil, de maneira
que as solicitações para realização desta atividade de ensino vem se ampliando a cada dia.
Atendendo a necessidade de registro para preservação da memória de sua criação, elaborouse um vídeo a partir do programa moviemaker que apresenta os passos iniciais da visita
guiada, o processo de organização do museu até o desenvolvimento do projeto de extensão
como se dá hoje. Na sequência, elementos que reúnem fotografias, filmes, áudio, palavras
e música mostram cronologicamente, em cinco fases, os fatos narrados neste estudo. Cabe
ressaltar que o atendimento dos objetivos foi possível pela prática tanto dos visitantes como
dos integrantes do projeto de registrar os momentos das atividades nos diferentes tempos
em que se deram. As imagens foram todas doadas ao Centro de Documentação da EEAN e as
políticas de privacidade das músicas utilizadas foram respeitadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O patrimônio histórico como lócus para o ensino de História da Enfermagem contribui
positivamente para a construção da identidade profissional, uma vez que produz efeitos de
simbolização e eternização da memória da enfermagem e da saúde. Garante ainda o contato
dos estudantes com fontes históricas que permitem não somente aprender a história, mas
compreender, através dos sentidos (visão, audição, tato), o processo de transformação,
desenvolvimento e evolução da enfermagem na sociedade. Diante disso, as atividades de
visita guiada estão sendo incorporadas ao planejamento de disciplinas, cujos professores
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ministram História da Enfermagem como é o caso dos Cursos de Graduação em Enfermagem
da Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade
Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé e da própria EEAN.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Ensino de Enfermagem. Museu. História da Enfermagem. Educação em
Enfermagem.

A HERMENÊUTICA E OS DIÁLOGOS EMERGENTES: ATINGINDO
NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE RELACIONAMENTOS NO FINAL
DE VIDA
Maiara Rodrigues Santos (Univeritas Universidade de Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Natália Nigro Sá
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Regina Szylit (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2259

INTRODUÇÃO
A hermenêutica é uma investigação reflexiva que se preocupa em compreender o mundo,
os indivíduos e todas as diversas formas que podem se manifestar(1). Espera-se que o
conhecimento possa emergir do diálogo sob a forma de uma descoberta imprevisível ao
invés de um resultado controlado(2). Essa metodologia pode ser aplicada em situações em
que os significados não são facilmente compreendidos e que esforços são requeridos para
interpretá-los(3). Não existe um método descrito para o desenvolvimento de um estudo
guiado pela hermenêutica filosófica de Gadamer. Mais especificamente, não há nenhuma
“receita” para ser seguida na ordem exata, com precisão e clareza, para obter resultados. Isso
não significa que a hermenêutica propõe um “anarquismo metodológico”, mas sim propõe
ampliar o horizonte da interpretação, oferecendo uma maneira de conhecer e compreender
o mundo e, portanto, o tópico em estudo(1). Para tanto, Gadamer propõe princípios
fundamentais da hermenêutica, como preconceitos e fusão de horizontes que favorecem o
diálogo constante durante a produção e análise dos dados.
OBJETIVOS
Explorar os diálogos emergentes durante o processo de produção e análise dos dados de
um estudo que buscou interpretar a experiência dos pais sobre os relacionamentos com os
profissionais de saúde durante o final da vida da criança com câncer no hospital.
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DESENVOLVIMENTO
Os conceitos advindos da hermenêutica, como preconceitos e fusão de horizontes,
permitiram identificar novas concepções e alcançar diferentes perspectivas por meio da
interpretação constante. Ao analisar o relacionamento no final de vida enquanto objetivo
do estudo, esclarecer preconceitos foi fundamental para ajudar os pesquisadores a
incorporar dinamicamente conceitos intra e interpessoais relacionados à morte, ao morrer
e ao sofrimento. A fusão de horizontes permitiu a construção de visões normativas para
ajustar o diálogo entre pesquisador e participantes, ajudando não apenas na interpretação
dos resultados, mas principalmente na condução de entrevistas semi-estruturadas. Para a
hermenêutica, chegar a um acordo significa estabelecer padrões de referências em comum e,
desta forma, atingir a compreensão por meio da fusão de horizontes. Assim, novas definições
do fenômeno foram consideradas ao longo da coleta de dados pela necessidade de deslocar o
foco do estudo para adaptar a interpretação à natureza plural e atemporal das interações. Assim
sendo, no caminho metodológico deste estudo, por diversas vezes, o horizonte do próprio
intérprete foi deslocado pela fusão entre os preconceitos do passado e as novas acepções
que foram surgindo em detrimento das observações realizadas no campo de coleta de dados,
do envolvimento com os participantes nas entrevistas e, posteriormente, da interação com
as narrativas transcritas. Portanto, o processo de fusão dos horizontes envolve a relação do
próprio intérprete consigo mesmo, considerando o passado da tradição e o presente; bem
como, do intérprete com o outro, ao produzir o texto por meio do diálogo(1). As entrevistas
foram o fio condutor da fusão dos horizontes para que a compreensão do fenômeno pudesse
ser estabelecida. Nesse processo, ainda que um roteiro semiestruturado tenha sido construído,
para as observações e entrevistas, não nos limitamos a ele para a produção de novas perguntas
e de notas de campo. A ideia de se permanecer aberto à possibilidade de estar errado e de pôr
em risco as próprias ideias é a essência da hermenêutica filosófica e do ciclo hermenêutico(1).
A verdade não pode ser definida por uma determinada técnica ou método de pesquisa, mas
é algo que transcende os limites do raciocínio metodológico (2). Gadamer argumenta que a
hermenêutica que procura entender as condições que tornam a verdade possível e o significado
verdadeiro da linguagem transcende a interpretação metodológica. Segundo o autor, o
pesquisador não deve procurar compreender adequadamente, por trás do texto, a intenção
e a consciência do autor do texto, mas deve pensar que é possível recriar as possibilidades de
significado e compreensão que o texto pode conter. Os dados deste estudo foram interpretados
conforme a tradição hermenêutica. Recorremos à análise de cada observação e de cada
entrevista separadamente, bem como, delas como um todo. O envolvimento com a temática,
por meio da literatura científica, dos filmes, das obras de arte e da troca com pesquisadores e
estudiosos da área de cuidado em final de vida, deslocou por diversas vezes esses horizontes.
Desde o início da coleta dos dados até a escrita final, a interpretação foi modificada para que
novas unidades de sentido fossem formadas. Nesse processo, concepções foram construídas e
desconstruídas, conforme novas interpretações emergiram para a compreensão do objeto do
estudo. Para ajudar encontrar novos horizontes interpretativos a produção e análise dos dados
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foi acompanhada e supervisionada por experts, uma psicóloga especialista em luto, uma
enfermeira com experiência em pesquisa qualitativa com população enlutada e um médico
pediatra de um centro oncológico. As discussões com esses especialistas foram essenciais para
despertar consciência sobre o processo interpretativo: identificar preconceitos, aproximar-se
da fusão de horizontes e engajar em um ciclo hermenêutico. Além disso, ajudou no rigor e
qualidade durante a coleta e análise dos dados, para reduzir potenciais riscos aos participantes
e pesquisadores devido a sensibilidade do tópico investigado(4).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do estudo, definiu-se relacionamento como um fenômeno amplo que envolve
toda e qualquer interação estabelecida em função do atendimento das crianças e famílias
ao longo da trajetória da doença, com ênfase especial no processo de fim de vida e luto
familiar. Essa definição foi desmembrada, em contraste com as expectativas preliminares,
já que o relacionamento não se concentra nem em um único binômio, nem em um tempo
específico, como no fim da vida. Assim, a hermenêutica conduziu um diálogo preciso para
capturar a magnitude e a complexidade das relações vivenciadas pelos pais de crianças com
câncer no hospital.
PALAVRAS-CHAVE
Hermenêutica, Pesquisa qualitativa, Relacionamento profissional-família

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS PESQUISAS DA
ENFERMAGEM BRASILEIRA
Silvio Eder Dias da Silva (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Joel Costa Lobato (Faculdade de
Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Aráujo (UNIFESPA, Marabá, PA, Brasil), Adriana Alves
Moura (CESUPA, Belém, PA, Brasil), Roseneide dos Santos Tavares (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA,
Brasil), Natacha Mariana Farias da Cunha (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Arielle Lima dos
Santos (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Amanda Leticia dos Santos Ferreira (Faculdade de
Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Yasmin Martins de Sousa (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém,
PA, Brasil), Maria Itayra Padilha (PEN/UFSC, Floripa, SC, Brasil)

ID: 1624

INTRODUÇÃO
A diversidade de enfoques teóricos e metodológicos é uma característica marcante da
enfermagem. Dentre estes se destaca a Teoria das Representações Sociais (TRS), que é muito
empregada nesta área, devido à possibilidade do pesquisador captar a interpretação dos
próprios participantes da realidade que se almeja pesquisar, possibilitando a compreensão
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das atitudes e comportamentos que um determinado grupo social frente a um objeto
psicossocial. A TRS reconhece o valor da dimensão subjetiva, o aspecto cognitivo do indivíduo,
que segundo esta perspectiva interfere nas práticas sociais, nas atitudes e condutas relativas
ao objeto da representação. A pesquisa que usa a teoria das representações sociais como
referencial teórico focaliza sua atenção no conhecimento dos participantes da mesma,
enquanto conhecimento importante para se compreender o cotidiano dos mesmos. O
referencial da TRS permite esclarecer como se dá o processo de assimilação dos fatos que
ocorrem no meio, como os mesmos são compreendidos pelos indivíduos e grupos, e como
o conhecimento construído sobre estes fatos são expressos por meio de sua comunicação e
em seus comportamentos.
OBJETIVOS
Analisar como a TRS vem sendo utilizada na produção do conhecimento da enfermagem
brasileira. Para isto pretende-se: identificar as dissertações e teses da enfermagem brasileira
que empregaram a TRS; e analisar, através dos resumos, os aspectos metodológicos indicados
na execução das mesmas, considerando o período de 1977 a 2007.
DESENVOLVIMENTO
A análise do conteúdo do resumo destes trabalhos acadêmicos evidenciou os seguintes
temas: o cuidado de enfermagem, o processo saúde-doença, assistência de enfermagem,
saúde da criança, saúde do adulto e da mulher. São temas de orientação mais pragmática,
característica da área da saúde, e particularmente da enfermagem. O interesse das pesquisas
é voltado ao conhecimento do senso comum sobre cuidados e assistência ligados atividade
da enfermagem. Nem sempre a pesquisa de enfermagem deixa clara a diferença entre a
TRS e o fenômeno das representações sociais. O fenômeno refere-se a teorias do senso
comum, que são utilizadas para organizar as práticas sociais presente no cotidiano, além
da compreensão que os leigos têm do meio social que estão inseridos. Já a TRS trata de
conjecturas sobre este fenômeno, fazendo uso do conhecimento cientifico, isto é, a TRS
determina definições e pressuposições para a realização de estudo cientifico das teorias
ditas leigas.
Para que uma pesquisa fosse qualificada como pesquisa que efetivamente contemple a
TRS, seria necessário satisfazer pelo menos um dos seguintes critérios: menção aos teóricos
clássicos que foram responsáveis pela sua gênese e sua difusão respectivamente, Serge
Moscovici e Denise Jodelet; ou que apresente o próprio conceito de representação social.
Com base neste mesmo critério, no corpus aqui analisado observou-se que apenas 17 das
44 dissertações e 9 das 22 teses empregaram realmente a TRS como marco teórico dos
seus estudos. As razões que levaram os autores de mais de 1/3 das dissertações e quase
metade das teses, aqui consideradas, a fazer menção a TRS sem efetivamente esclarecer,
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nos resumos, o que entendem por esta teoria, na maior parte dos casos deveu-se ao foco no
fenômeno das RS. E em uma menor parte dos casos em entender equivocadamente a TRS
como método. A caracterização e a estratégia de seleção dos participantes, as técnicas de
coleta, de análise de dados, são três importantes indicadores metodológicos dos trabalhos
considerados no corpus de análise desta pesquisa.Trabalhar com menos de 30 participantes
indica que o estudo se aproxima mais do método de estudo de casos(2). Já com mais de
30 participantes podem se tratar de um levantamento de dados, pois além do número
de participantes ser maior não foi mencionada manipulação de variáveis por parte do
pesquisador. Estas pesquisas visam caracterizar das representações sociais pelo emprego
de questionários e entrevistas.
Dentre as técnicas de coleta de dados a que predominou foi a entrevista semiestruturada,
seguida pela técnica de livre associação de palavras, grupo focal e a técnica projetiva de
desenho livre. Geralmente uma pesquisa utilizava mais de uma técnica de coleta de dados.
Estas técnicas objetivavam a triangulação de dados para favorece a captação dos fenômenos
das representações sociais. Quanto às técnicas de análise de dados houve a predominância
da técnica de análise de conteúdo, sobretudo a do tipo temática. Esta modalidade de análise
trabalha as informações, os temas e a sua significação que se desprende do texto, permitindo
sua interpretação sob o enfoque de várias teorias, dentre estas a TRS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa pesquisa constatou-se que a teoria das representações sociais (TRS) tem sido
empregada para investigar objetos psicossociais relacionados ao cotidiano do cuidar da
enfermagem. E o interesse na saúde focaliza grupos específicos que são priorizados por
políticas governamentais. A idéia de considerar os conhecimentos não especializados
na compreensão do que seja saúde e cuidados com a saúde apresenta um interesse
pragmático: fornecer elementos para a implantação ou aprimoramento de serviços de
enfermagem. No que se refere às indicações metodológicas dos resumos, parece haver
o predomínio de pesquisas de estudos de casos em detrimento do levantamento de
dados mais abrangente e com amostras representativas de subpopulações. Ressalta-se
que o conhecimento da enfermagem brasileira vai além de dados publicados nas teses e
dissertações. Os dados aqui apresentados indicam a necessidade de se realizar trabalhos
mais aprofundados sobre o uso da TRS.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Cuidado de Enfermagem. Psicologia Social.
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A TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS E SUA APLICABILIDADE
NAS PESQUISAS EM ENFERMAGEM: REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
Sheilane Silva Santos (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), George Luiz Alves Santos (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Ligia Santana Rosa (EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Glaucia Valente Valadares (UFRJ-MACAÉ, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2343

INTRODUÇÃO
A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) é uma das metodologias de pesquisa qualitativa
mais usada em enfermagem, no que inclui um conjunto de etapas rigorosas e sistemáticas,
as quais guiam pesquisadores desde o momento em que entram no campo de estudo. O
potencial da TFD é fornecer um guia para uma maior compreensão do fenômeno, o que
é especialmente importante no campo da enfermagem e da saúde. Uma teoria pode ser
entendida como um conjunto sistemático de conceitos, ligados entre si através de relações
explícitas, que é capaz de esclarecer fenômenos. A Teoria Fundamentada é utilizada quando
já existe um conhecimento mínimo sobre o fenômeno ou quando nova perspectiva é
requerida. Através desse processo, o pesquisador descobre significados fundamentais da
vida social e do processo social.
OBJETIVOS
Refletir acerca dos aspectos teóricos da Teoria Fundamentada nos Dados considerando a
aplicabilidade nos estudos de enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
A TFD é um método de pesquisa originado na sociologia a partir de estudos sobre a morte
nos ambientes hospitalares desenvolvido por Anselm Strauss e Barney Glaser em 1967, sob
influência dos ideais interacionistas, tendo ambos contribuído em igual importância para o
desenvolvimento do método. Como parte de sua sistemática, a Teoria Fundamentada nos
Dados parte dos dados empíricos de uma dada realidade social para a geração do fenômeno
explicativo, que irá caracterizar a teoria. Uma das características definidoras é a liberdade e
flexibilidade para permitir a emergência dos conceitos. O significado dessa liberdade não é
rejeitar o conhecimento prévio e aconselhamento externo na sequência de uma exploração
irrestrita para estudar o que quer que seja interessante, mas focar no que interessa aos
participantes, lembrando que o objetivo é gerar uma teoria que explique significações no
que tange aos comportamentos. A liberdade e flexibilidade debruça-se sobre confiar na
emergência da teoria, o que significa estar aberto ao que está acontecendo na cena social.
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Os pesquisadores não devem trabalhar com pressupostos. No entanto, os requisitos das
universidades, comitês de ética e órgãos de financiamento, geralmente, exigem que uma
proposta de pesquisa inclua questões ou objetivos de pesquisa específicos. Embora isso
pareça em desacordo com a TFD, a proposta pode ser escrita de forma a manter a flexibilidade
no desenho metodológico. A TFD responde naturalmente a necessidade de estudos em
enfermagem que se utilizarão dos dados como fonte geradora do fenômeno explicativo,
retratando uma realidade específica a partir da compreensão dos aspectos que envolvem
a vida social. Como representa uma determinada realidade, a teoria deve ser abrangente e
ter abstração suficiente a acrescentar novas perspectivas ao entendimento do fenômeno. A
mesma fornece explicações de como eventos ocorrem e habilita os enfermeiros a explorarem
os dados com riqueza. A TFD é essencial para refletir sobre a epistemologia do saber da
enfermagem, uma vez que requer uma abrangência articulada que envolve a práxis, já que
a enfermagem é uma disciplina baseada na prática, de tal forma que o conhecimento deve
alcançar desde a vivência do enfermeiro até a construção sistemática do conhecimento, em
prol da transformação da realidade. Logo, há notória aplicabilidade na enfermagem, já que
explica efetivamente, de modo completo e sistemático, aquilo que acontece no cotidiano
da profissão. Para operacionalização do método, a TFD conta com alguns conceitos
básicos, bem como com etapas definidoras que possibilitam manter o rigor de análise e o
tratamento dos dados. Cabe a ênfase sobre conceitos que caracterizam o método, a saber:
a sensibilidade teórica, definida como a qualidade pessoal do pesquisador em perceber o
significado dos dados; a amostragem teórica, etapa que se constitui na coleta dos dados e
sua imediata análise antes de retornar ao campo de pesquisa para nova coleta, a fim de que
os dados permitam direcionar onde o novo dado deve ser encontrado; a saturação teórica,
caracterizada pela interrupção das investigações a medida que não há mais o surgimento
de novos constructos teóricos, dentre outros. A construção de memorandos e diagramas
são ferramentas que guiam a construção da TFD e constituem-se na forma de registros
paralelos à formulação da teoria. Quanto às etapas de tratamento dos dados, em 2015,
Corbin e Strauss deram novo escopo as etapas de codificação da TFD, organizando-as em:
codificação aberta, axial e integração. Assim, como reformulando o modelo paradigmático
de 5 etapas (condições causais, intervenientes, contexto, estratégias de ação-interação
e consequências) para 3 etapas (condições intervenientes, estratégias de ação-interação
e consequências/desfecho), tendo como finalidade facilitação cognitiva no tocante à
abstração e o surgimento do fenômeno. Mantendo a intencionalidade paradigmática, este
novo formato da corrente Straussiana da TFD permite a continuidade, sem perdas a priori,
na operacionalização do método.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos estudos de enfermagem que envolvem a observação da cena social da profissão e, assim, o
surgimento de inquietações a partir deste contexto, a TFD permite como método qualitativo de
pesquisa ampliar a compreensão do saber/ fazer em enfermagem. A sua principal característica
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envolve o surgimento da teoria explicativa a partir dos dados, sem ideias pré-concebidas,
permitindo ao pesquisador aproximar-se da realidade de forma fidedigna, possibilitando
resultados de pesquisa com imagens articuladas ao fazer diário da enfermagem, bem como
no tocante a percepção crítica de possíveis soluções para agregar valor ao cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Pesquisa em Enfermagem e Métodos

ANÁLISE DE DADOS NA PESQUISA QUALITATIVA: UTILIZAÇÃO
DO SOFTWERE IRAMUTEQ ASSOCIADO A ANÁLISE DE
CONTEÚDO PROPOSTA POR BARDIN
Samantha Pereira Caldas (Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Ivonete Vieira Pereira Peixoto
(Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Mônica Custódia do Couto Abreu Pamplona (Universidade do
Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Osvaldo da Silva Peixoto (Faculdade Metropolitana da Amazônia, Belém, PA, Brasil)

ID: 1708

INTRODUÇÃO
A análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (1977) é um método/técnica muito
usado nas pesquisas qualitativas. Segundo a própria autora, a análise de conteúdo visa obter,
recorrendo a procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição e análise de mensagens por
meio de em indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições
de produção e recepção destas mensagens. A técnica é dividida em três fases: pré-análise,
exploração do material e tratamento dos resultados. Estas fases são amplamente detalhadas
no livro da autora (1977). Na terceira parte e quinto eixo deste mesmo livro Bardin assinala a
possibilidade do uso de recursos informáticos auxiliando as fases da análise de conteúdo. É
neste contexto que o software IRAMUTEQ apresenta-se como uma ferramenta interessante
a ser usada no método proposto por Bardin. O Software IRAMUTEQ (Interface de R pour
les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) versão 07 alpha 2, que
é um programa de análise de dados textuais que tem por finalidade indicar as informações
essenciais, quantificando palavras contidas em um determinado texto ancorando-se na
estatística e possibilitando o uso de cinco formas de análise. Por meio da associação entre a
Análise de Conteúdo e o Software IRAMUTEQ foi possível desenvolver a análise dos dados de
uma dissertação de mestrado que teve como fonte de dados discursos advindos de grupos
focais e entrevistas semi-estruturadas. Assim, este resumo é um recorte de um Trabalho de
Dissertação de Mestrado defendido em setembro de 2017.
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OBJETIVOS
Apresentar a utilização do software IRAMUTEQ associado à Análise de Conteúdo proposta por
Laurence Bardin em um estudo que teve como instrumento de coleta de dados entrevistas
e grupos focais.
DESENVOLVIMENTO
Para a análise e interpretação das falas obtidas por meio das entrevistas e dos Grupos Focais
foi utilizada a técnica de Bardin na modalidade categorial-temática, pelo fato desta técnica
permitir a compreensão contextualizada das falas. A análise se deu em consonância com as
três grandes etapas apontadas por Bardin. A fase de pré-análise consistiu na organização dos
dados, onde as falas gravadas advindas das entrevistas e dos grupos focais foram transcritas
fidedignamente. Após a transcrição, ocorreu a leitura flutuante e agrupamento das falas e
respostas de acordo com as perguntas que as fomentaram. Na segunda fase, exploração
do material, ocorreu a codificação dos dados. A codificação consiste no ato de sintetizar os
dados brutos contidos no texto em representações do conteúdo ou aclarar as características
básicas a partir de unidades (palavras ou trechos) do texto. Segundo Bardin, para codificar
um texto é preciso determinar as Unidades de Registro e as Unidades de Contexto.
Unidades de registro seriam as palavras, frases ou expressões que são quantificadas (base
para codificação), que representam as características principais do texto, já as unidades de
contexto são as estruturas em que as unidades de registro estão inseridas, é a partir das
unidades de contexto que é possível dar sentido às unidades de registro e distribui-las em
categorias temáticas no momento da categorização. Para a codificação das informações
obtidas por meio das entrevistas e grupos focais do estudo, utilizou-se o Software
IRAMUTEQ. O Software permite cinco formas de análise: Análises lexicográficas clássicas;
Por especificidades; Método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD); Análise
de similitude e; Nuvem de palavras. Dentre as formas de análise que o programa fornece
a técnica escolhida para a codificação dos dados do estudo foi a Análise de Similitude. A
Análise de Similitude é uma técnica alicerçada na frequência simples das palavras e na teoria
dos grafos, que é um ramo da matemática que estuda a relação existente entre objetos
dentro de um determinado conjunto. Assim, a análise de similitude possibilita visualizar
de forma clara e de fácil compreensão as palavras mais frequentes e à que palavras estas
estão mais interligadas, a técnica também possibilita a lematização, padronizando as
palavras flexionadas, facilitando a codificação do texto. A análise de similitude gera imagens
onde as palavras apresentam-se agrupadas por comunidades. Nas imagens geradas pela
análise de similitude cada comunidade é constituída de palavras mais frequentes (maiores
palavras) e suas principais conexões (quanto mais grossa as linhas de ligação mais frequente
é a conexão). O resultado da análise de similitude serviu de indicativo para a categorização
segundo a proposta de Bardin, onde as unidades de registro principais eram visualizadas na
imagem gerada pelo IRAMUTEQ e as unidades de contexto que continham essas unidades
de registro eram analisadas diretamente no texto das falas. Sendo assim, para a construção
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das categorias da dissertação as falas foram analisadas e agrupadas de acordo com as
características temáticas principais reveladas na análise do IRAMUTEQ. Na terceira e última
fase, da técnica de análise de conteúdo de Bardin, denominada tratamento dos resultados,
os dados foram interpretados à luz do referencial teórico, procurando fundamentar e dar
sentido à interpretação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do software IRAMUTEQ associado à Análise de Conteúdo proposta por Laurence
Bardin apresenta-se como uma estratégia interessante para o fortalecimento da análise
criteriosa dos dados da pesquisa qualitativa, possibilitando uma análise sistemática e
objetiva, sem perder o caráter reflexivo. Bardin (1977) destaca que o uso de instrumentos
informatizados pode contribuir com a rapidez, rigor, reprodução e manipulação de dados
complexos. Assim, faz-se necessário a realização e fomento de pesquisa em incorporem a
utilização de softwares em prol do fortalecimento da pesquisa qualitativa.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; softwares; Análise de Conteúdo.

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA : EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO EM
ESTUDO DE CASO QUALITATIVO
Angélica Mônica Andrade (Universidade Federal do Rio de Janeiro Professor Aloísio Teixeira - Campus Macaé,
Macaé, RJ, Brasil), Kênia Lara Silva (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2397

INTRODUÇÃO
A pesquisa qualitativa é uma abordagem metodológica que tem sido cada vez mais utilizada
pelas ciências da saúde, pois busca as singularidades e os significados dos fenômenos,
assim como os aspectos que os tornam específicos (qualidade)(1). Dentre as estratégias de
pesquisa qualitativa, o método “Estudo de Caso” tem como objetivo analisar uma unidade
social buscando responder “como” e “por que” os fenômenos ocorrem. O Estudo de Caso
torna-se uma estratégia adequada quando se pretende estudar fenômenos que tratam de
questões inseridas no contexto de vida real e diária, contemplando pesquisas que buscam
compreender fenômenos complexos. O pesquisador deve recorrer a uma variedade de
dados os quais são coletados em diversas situações, buscando representar distintos pontos
de vista numa situação social. Deste modo, a análise das evidências de um estudo de caso
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é considerada um dos aspectos menos desenvolvidos e mais complicados de se realizar(2).
Dentre os referenciais de tratamento dos dados na pesquisa qualitativa, destaca-se a Análise
de Discurso Crítica (ADC) na perspectiva de Fairclough(3).
OBJETIVOS
Elucidar a utilização da Análise de Discurso Crítica em um Estudo de Caso de natureza
qualitativa.
DESENVOLVIMENTO
O caso “a atuação do enfermeiro na atenção domiciliar de alta complexidade” foi analisado
na pesquisa de doutorado “Aprendizagem reflexiva de enfermeiras na atenção domiciliar:
caminhos para uma práxis criadora”. O material empírico da pesquisa foi produzido por
meio de 266 horas e 30 minutos de observação participante periférica, registrada em 277
páginas de texto de diário de campo, e de 8 horas e 58 minutos de tempo de gravação de
entrevistas transcritas na íntegra em 169 páginas de texto. Foi utilizada a ADC para apreender
a prática social dos indivíduos pela linguagem utilizada nos discursos, considerando a
realidade vivida e condicionados à historicidade(3). Por representar o local de sua produção,
é possível, por meio da ADC, compreender o contexto social do objeto estudado e os
aspectos que possam complementá-lo, assim como as ideologias utilizadas pelos grupos
de domínio e as estratégias discursivas utilizadas para a manutenção das mesmas(3).
Adotou-se o modelo tridimensional de análise de discurso(3) — texto, prática social e
prática social. As categorias de análise textual são formas e significados textuais conjugados
a formas singulares de representar, “de (inter)agir e de identificar(-se) em práticas sociais
situadas”. Por meio delas, é possível “analisar textos buscando mapear conexões entre o
discursivo e o não discursivo, tendo em vista seus efeitos sociais”(3:161). Apresenta-se, a
seguir, uma exemplificação de cada elemento discursivo que emergiu durante a análise, ao
demonstrar o seu conceito e um exemplo de excerto do discurso. A categoria discursiva
“afirmação avaliativa” indica a apresentação de um juízo de valor, por meio de afirmações
acerca do que é considerado desejável ou indesejável, relevante ou irrelevante (“é difícil de
resolver”; “Se deu certo deu, beleza, se não deu eu pego e mudo”). O comprometimento
com a “verdade” revela-se na “modalidade epistêmica interrogativa” (“será que eu fiz certo?”;
“Será que não tem mais nada que eu possa fazer?”). A categoria “afirmação com modalidade
deôntica” refere-se ao comprometimento com a obrigatoriedade/necessidade (“você tem
que saber”; “você tem que ajustar a fala”). O uso de expressões evasivas como tentativa
de controle sobre a formulação do discurso representa a categoria “metadiscurso” (“muita
coisa a gente não consegue:: cumprir. Não é que assim, não consegue”). A “ironia” possui
uma natureza intertextual, uma vez que um enunciado irônico ecoa o enunciado de um
outro (“Dizer uma coisa e significar outra”; “tudo lindo e maravilhoso”; “toda técnica estéril
bonitinha”). Quando diferentes discursos surgem articulados no texto nota-se o aspecto
“interdiscursividade” (“não que a gente realiza o procedimento errado no domicílio, [...]
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tem portarias do Ministério da Saúde que embasam a gente na nossa prática no domicílio
mesmo [...] Mas, nem todo domicílio vai ter uma luz perfeita” - Discurso normativo / Discurso
prático; “você vai conseguir continuar com a sua técnica, seja ela estéril, seja ela só limpa”
- Discurso literário). A “pressuposição” é a categoria discursiva que apresenta proposições
tomadas pelo produtor do texto como verdades já estabelecidas ou dadas (“porque na área
hospitalar você tem tudo”; “a única diferença é que em casa você não tem o recurso que você
tem no hospital”). A representação de práticas sociais construídas a partir de determinados
pontos de vista e que representam atores, eventos envolvidos nas práticas de diferentes
maneiras indica a presença da “representação de eventos/atores sociais” (“A teoria é bem
teoria mesmo”; “então eu costumo dizer que na atenção domiciliar quem toca a campainha e
pede licença para entrar somos nós, e não num ambiente fechado”). A “temporalidade” revela
as séries de tipos de texto nas quais ou das quais é transformada (“você vai aprendendo é
com o tempo mesmo”; “o que você vai mudando é:: amadurecendo, é questão de prática, de
técnica, ganhando experiência”). A combinação da voz de quem pronuncia um enunciado
com outras vozes que lhe são articuladas indica a “intertextualidade” (“Ah:: ((YYY)) faz assim
que eu tentei e deu certo. Faz assim que eu tentei e deu certo”; “faz isso isso isso e isso,
entendeu?”). A análise e a apresentação do corpus de análise progrediram da interpretação
à descrição e voltaram à interpretação, em um processo contínuo, refletindo o que acontece
na prática discursiva e social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ADC é um referencial de análise complexo, sendo necessário compreender que a análise
de texto, prática discursiva e prática social não acontece de modo linear, mas de forma
sobreposta. Destaca-se o potencial de sua utilização, ao permitir o olhar do pesquisador para
os (con)textos que o cerca, e ao garantir uma dimensão mais crítica à pesquisa, permitindo
maior compreensão dos níveis micro e macrossocial.
REFERÊNCIAS
1.Minayo MCS. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias.
Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP), v. 5, n. 7, p. 01-12, abril. 2017.
2.Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 290 p.
3.Fairclough N. Discurso e mudança social. Brasília: UNB, 2008.
4.Ramalho V, Resende V. Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de
pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa, Relatos de Casos, Métodos, Métodos de Análise.
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ANÁLISE DO DISCURSO NA PERSPECTIVA DE FOUCAULT:
ENUNCIADOS, REGRAS E PRÁTICAS
Dulcinéia Ghizoni Schneider (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Flávia
Regina Souza Ramos (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Mara Ambrosina
Oliveira Vargas (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Maria Fernandes
Borges Marques (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2506

INTRODUÇÃO
Na análise do discurso o objetivo é reconhecer qual é o seu sentido, ou seja, o seu valor e sua
dependência com um determinado contexto. A análise de discurso na perspectiva de Michel
Foucault considera o contexto histórico-social, determinando a formação discursiva e suas
relações com os enunciados que surgem. Ela não se recolhe ao discurso destacado, mas o
envolve ao contexto relacionado, sustentando-se nos aspectos socioeconômicos e políticos que
resultaram no discurso proferido(1). O discurso pode ser considerado como algo além de um
enunciado, contextualizado diante da circunstância vivenciada(2). Não existe um procedimento
preciso/determinado/fixo para se fazer análise de discurso em Foucault. A abordagem apresentase de acordo com a natureza específica do objeto de estudo, dando margem a diferentes modos.
Faz-se necessário descrever quais são as condições de existência de determinado discurso,
enunciado ou conjunto de enunciados, indagando por que aquela singularidade acontece ali
naquele lugar e não em outras condições(3). Foucault apresenta detalhados estudos históricos
com e a partir dos quais ele constrói variadas ferramentas analíticas que podem ser usadas em
pesquisas, em práticas sociais e educacionais. Ele nunca quis ser um modelo, mas sim que suas
contribuições fossem tomadas como ferramentas que pudessem ser usadas e carbonizadas
depois do uso(4). Nesse sentido, ao definir o objeto de estudo a ser analisado sob o referencial
teórico metodológico da análise do discurso na perspectiva de Foucault faz-se necessária a
eleição de ferramentas/conceitos que alicercem a coleta de dados e ancorem a discussão,
buscando as relações de poder nas diversas manifestações humanas.
OBJETIVOS
Refletir sobre a operacionalidade dos conceitos foucaultianos de enunciados, regras e
práticas na pesquisa em enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Entende-se a pertinência desta discussão acerca dos conceitos aqui anunciados, na medida
em que o próprio Foucault considerou a si mesmo como um escritor para os usuários, não
para os leitores, e descreveu sua escrita como uma espécie de caixa de ferramentas que
outros podem vasculhar para encontrar uma ferramenta que eles possam usar em sua própria
área(5). Logo, esta propositiva pode ajudar os pesquisadores a entender que o exercício

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1315

E-PÔSTERES
Outros

analítico a ser empreendido pode ser sustentado por conceitos foucaultianos. O enunciado
é a unidade elementar do discurso. É uma função de existência que pertence, em particular,
aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se
fazem sentido ou não, segundo que regras se sucedem ou se justapõem, de que são signo, e
que espécie de ato se encontra efetivado por sua formulação (oral ou escrita). O enunciado
está relacionado àquilo que permite compreensão diante do contexto apresentado(5). As
regras são as condições de existência de um discurso, devem explicar como os discursos
aparecem e se distribuem no interior de um conjunto, o que Foucault chamou de regras
de formação. Essas regras que disciplinam objetos, tipos enunciativos, conceitos e temas,
caracterizam o discurso como regularidade. Deste modo, um discurso, considerado como
dispersão de elementos, pode ser descrito como regularidade e, portanto individualizado,
descrito em sua singularidade, se suas regras de formação forem determinadas no nível dos
objetos, dos tipos enunciativos, no nível dos conceitos e dos temas e teorias ou estratégias. A
análise do discurso está baseada na compreensão de diversos fatores que estão intrínsecos
ao contexto estudado, originando a prática discursiva(5). Esta é considerada um conjunto de
regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em
uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística,
as condições de exercício da função enunciativa(5). Na análise de discurso se estuda os
discursos reais, efetivamente pronunciados, existentes como materialidade. O discurso é
um conjunto de regras dado como sistema de relações e essas relações caracterizam-no
como prática discursiva. Para ilustrar a aplicação dos conceitos de enunciados, regras e
práticas destacamos um estudo realizado por Schneider e Ramos em 2010(6), onde foram
analisados os discursos proferidos em cinco processos ético-profissionais de enfermagem
tramitados e concluídos no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina,
estabelecendo uma relação entre os discursos e os modos de tomada de decisão ética ou
deliberação moral. Naquele estudo o enunciado demonstrava o fato (denúncia ética) e
como ocorreu a deliberação moral na prática da Enfermagem; as regras eram as condições
de legitimidade do conteúdo declarado (do enunciado) e evocavam o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, a lei do exercício profissional, o conhecimento técnico-científico
da Enfermagem; e as práticas a síntese que articulava todos os elementos, fornecendo um
desenho geral do objeto (processos éticos), caracterizando o funcionamento da própria
profissão como um todo. Como a profissão se organiza para emitir e fazer funcionar uma
moralidade, uma base de julgamento ético aplicável às suas circunstâncias históricas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da análise do discurso na perspectiva de Foucault em pesquisas permite a
operacionalização dos conceitos necessários para descrever no discurso, e fora dele, jogos de
relações. A análise não deve se fechar no interior do próprio discurso, mas precisa estabelecer
relação com acontecimentos de ordem técnica, social, política, econômica e outras, num
determinado contexto histórico-social.
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APORTES DE LA TEORIA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
Y SUS ESTRATÉGIAS DE APROXIMACION CUALITATIVA A LA
INVESTIGACION EN SALUD
Xavier Andres Ocasion (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1251

INTRODUÇÃO
La investigación cualitativa cobra gran importancia cuando se quiere dar cuenta de los
significados que permiten la comprensión de una realidad particular. Frecuentemente la
investigación en salud se acomoda bajo métodos de investigación cuantitativos que buscan
producir un conocimiento rígido y confiable, estos conocimientos no siempre son suficientes
para encontrar una solución satisfactoria a los problemas de carácter social, debido a la
complejidad de los fenómenos y problemáticas sociales que se pretenden estudiar. Por
esta razón se hace necesaria la inclusión de la subjetividad como una manera de abordar la
problemática, en búsqueda de una solución para los sujetos involucrados en esta. Una de las
características principales de la investigación cualitativa es el interés en cómo piensa el sujeto
y que implicaciones tiene la manera en la que interpreta la realidad en la que se encuentra.
Para la investigación cualitativa en salud son importantes las condiciones sociales del sujeto,
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así como las interacciones con otros sujetos y su ambiente, entendiendo que las dificultades
y los problemas relacionados con la salud están ligados a factores socioeconómicos que
funcionan muchas veces como causa directa de estos problemas, y por lo tanto es necesario
profundizar en los hechos sociales que promueven estas problemáticas.
OBJETIVOS
Dentro de las teorías con mayor desarrollo tanto en investigación cualitativa como
cuantitativa se encuentra la de las Representaciones Sociales propuesta por Serge Moscovici
en 1961. En la teoría, las representaciones sociales se pueden definir como el conjunto de
creencias, ideas, actitudes y saberes de sentido común que son construidas gracias a la
información que aprehendemos de situaciones de la vida diaria, de las interacciones con
otras personas y de la información que nos comunican; éste conocimiento socialmente
elaborado va a influenciar la manera en la que comprendemos y explicamos lo que sucede
en el mundo y por lo tanto nos permite de manera práctica interpretar la realidad. La teoría de
las representaciones sociales ofrece un acercamiento al significado y a la forma de entender
la realidad del sujeto, enfocándose en la forma en la que se construye el conocimiento social,
permitiendo así comprender las problemáticas en varios niveles de complejidad tanto
individual como colectivo y social, sin embargo, aunque el conocimiento es compartido por
un grupo, refleja una gran diversidad individual de construcción de significados. Enfocada
principalmente en el estudio de la intersubjetividad y su relación con el pensamiento social,
y en cómo el conocimiento es construido por la sociedad, las representaciones sociales
sirven como un medio para comprender el comportamiento social, desde la comunicación,
la comprensión y el dominio del entorno social, lo que convierte a la teoría en uno de los
enfoques más importantes para el estudio de los fenómenos y problemáticas sociales dentro
de la investigación cualitativa. Por lo tanto, las representaciones sociales se convierten en
una herramienta muy útil para los propósitos de la investigación cualitativa, principalmente
desde la aproximación procesual de Denise Jodelet, que se centra en la complejidad de las
representaciones y que enfatiza las producciones simbólicas de significados y de lenguaje,
entendiendo a estas funciones como la forma en la que se construye la realidad y entendiendo
al sujeto como un productor de sentido (Banchs, 2000).
Como consecuencia de esto, la metodología cualitativa tendría mayor relevancia para la
investigación desarrollada dentro de la aproximación procesual, gracias a que considera
que el acceso al conocimiento de las representaciones sociales debe ser hermenéutico;
debido a esto, se suelen utilizar diferentes técnicas que permiten un acercamiento a las
representaciones sociales. Dentro de las técnicas utilizadas por la aproximación procesual
de las representaciones sociales se encuentra la entrevista en profundidad, la observación, la
asociación libre, en donde se intenta capturar la representación de manera espontánea, por
medio de la expresión libre del sujeto, así como del análisis posterior de las asociaciones entre
las palabras que nombra, también el uso de otras técnicas proyectivas en donde se profundice

VOLTAR AO ÍNDICE

1318 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Outros

sobre los aspectos internos del sujeto, y por último el uso de performances para representar
con el cuerpo lo que no se puede decir.
DESENVOLVIMENTO
Como resultado de lo anterior, se entiende la importancia que tienen las representaciones
sociales dentro de la investigación en salud, debido a que es por medio del estudio de estas,
que se puede llegar a comprender el comportamiento de los sujetos respecto a la salud,
teniendo en cuenta que se encuentran situados en un contexto social bajo condiciones
económicas propias del espacio y las dinámicas desiguales presentes en países de
Iberoamérica, por lo tanto es importante abordar las problemáticas de la salud desde las
creencias y las concepciones que se tienen de la salud, si es representada como la ausencia
de la enfermedad, o si por lo contrario está más cercana a la definición de bienestar y
satisfacción de necesidades. Por esta razón, conocer las representaciones sociales de los
actores implicados en el sistema de salud es necesario para el análisis de políticas públicas
de salud, si se quiere una alternativa que se enfoque más en la subjetividad de los actores,
y a partir de esto realizar un seguimiento a la implementación de las políticas públicas en
donde se sobrepasen las barreras que dificultan la atención en salud y se beneficien los
derechos de los usuarios del sistema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sin embargo, es importante definir esta representación desde los sujetos implicados en la
política pública no solo en el sistema de salud, sino también en las prácticas individuales
sobre la higiene, la seguridad y los buenos hábitos, así como los comportamientos peligrosos
o violentos, malos hábitos y abusos de alcohol y tabaco que juegan un papel causal en el
desarrollo de la enfermedad.
PALAVRAS-CHAVE
La ponencia propuesta tiene el objetivo de describir los aportes que tienen las
representaciones sociales como teoría y como enfoque dentro del trabajo de métodos de
investigación cualitativos, en búsqueda de comprender y tratar de buscar una solución
satisfactoria y transformadora para los problemas de salud en Iberoamérica desde el análisis
y seguimiento de la implementación de la política pública en salud, así como promover
la interdisciplinariedad dentro del campo de investigación Panel: Aportes y desafíos de la
Investigación cualitativa en el seguimiento a la implementación de políticas públicas.
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COMO A PESQUISA QUALITATIVA PODE CONTRIBUIR COM A
CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO?
Josiane Steil Josiane S. Siewert (IFSC, Joinville, SC, Brasil), Fabiana Almeida Brito (Universidade Nebraska Medical
Center, Estados Unidos), Maria Alice Freitas (Fundamas, Joinville, SC, Brasil), Angela Maria Alvarez (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1959

INTRODUÇÃO
As pesquisas na área da saúde tem apresentado bons resultados nos mais diversos campos.
No entanto, muitas vezes percebe-se dificuldade dos profissionais em implementar as novas
evidências na prática clínica. No intuito de diminuir esta distância entre o que é produzido
e o contexto onde o cuidado acontece, surge a ciência da implementação. Esta, auxilia o
pesquisador a planejar e avaliar, de forma individual, cada um dos passos necessários
para que a implementação do conhecimento aconteça de forma sistematizada¹;². Para
que esses resultados sejam alcançados, a ciência da implementação precisa utilizar-se de
conhecimentos oriundos da pesquisa qualitativa.
OBJETIVOS
Objetivo: refletir sobre o papel da pesquisa qualitativa na ciência da implementação.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa qualitativa na área da saúde: A pesquisa qualitativa permite a compreensão de
um fenômeno, ou seja, quando o objetivo da pesquisa é entender porque algo aconteceu
ou os motivos de um determinado comportamento, as abordagens qualitativas são as
mais indicadas. Geralmente as pesquisas qualitativas estão embasadas em alguma teoria
ou pressuposto teórico que orientam o pesquisador na coleta de dados. Os principais
métodos de coleta de dados são entrevistas - individuais ou em grupos, observação direta
e registros em diários de campos. A análise dos dados é orientada pelo pressuposto teórico
ou abordagem escolhida pelo pesquisador. Ciência da implementação - principais conceitos
e fundamentos: a ciência da implementação é orientada pela prática baseada em evidências
e surgiu da necessidade de diminuir a distância entre as evidências científicas e a prática
clínica. Entre seus principais objetivos pode-se destacar o planejamento e a avaliação da
metodologia de implementação de boas práticas em saúde. A complexidade dos programas
implementados variam de protocolos institucionais a políticas públicas de saúde³. Para que
isso ocorra, a ciência da implementação faz uso de diversos modelos e ferramentas. Entre
os modelos utilizados, destaca-se o RE-AIM. O modelo RE-AIM foi desenvolvido no contexto
da saúde pública com o objetivo de criar uma ferramenta que auxiliasse a aproximar os
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achados científicos da prática clínica4. Este modelo multidimensional foi traduzido e
validado para o português em 20135, e a sigla RE-AIM, reflete suas cinco dimensões:
Reach (alcance), Efficacy (eficácia), adoption (adoção), Implementation (implementação)
e Maintenance (manutenção). O modelo avalia estas cinco importantes dimensões do
processo de implementação do conhecimento na prática, levando em consideração os níveis
individuais e organizacionais. A pesquisa qualitativa como meio para implementação do
conhecimento. Muito embora o RE-AIM faça uso dos cálculos para medir e avaliar o alcance
de uma intervenção, é necessário compreender como se chegou a este resultado, qual a
relação das dimensões e as questões relativas ao contexto no qual o cuidado ocorre. Desta
forma, a pesquisa qualitativa contribui com a ciência da implementação fornecendo dados
sobre como ou porque a intervenção alcançou resultados positivos em algumas dimensões
e em outras nem tanto. Por exemplo, em algumas pesquisas, a intervenção tem um bom
adoção na instituição, porém um baixo alcance entre os participantes. Essa relação entre as
dimensões só pode ser compreendida através de entrevistas com os participantes, grupos
focais, observações in loco, entre outros métodos tão conhecidos pela pesquisa qualitativa.
Uma explicação para a situação anterior, seria o fato dos profissionais terem compreendido
a intervenção e aplicado de forma adequada, no entanto, a intervenção exigia que os
participantes se deslocassem diversas vezes na semana para a instituição, o que fez com
que muitos desistissem. Essa informação só pode ser captada através de entrevistas
com os participantes. Outras contribuições que a pesquisa qualitativa pode dar a ciência
da implementação: conhecer o contexto onde a intervenção será implementada, fazer
entrevistas pré e pós intervenção com o público-alvo (isso pode ser aplicado inclusive aos
profissionais envolvidos no desenvolvimento da intervenção), documentar todo o processo
de implementação para que se faça posterior avaliação das medidas adotadas, levantar
junto aos participantes e descrever as barreiras e os facilitadores para a implementação da
intervenção, entre outros. A utilização de referenciais teóricos para auxiliar na compreensão
dos fenômenos encontrados também é uma possibilidade6;7.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este resumo faz uma discussão preliminar sobre a relação entre a pesquisa qualitativa e a
ciência da implementação. A ciência da implementação é uma forma de fazer pesquisa,
embasada na prática baseada em evidências e busca diminuir a lacuna existente entre
as pesquisas científicas e a prática clínica. Para a enfermagem, é imprescindível que essa
aproximação ocorra, pois é necessário avançar como profissão do cuidado. A pesquisa
qualitativa, a qual a enfermagem está mais familiarizada, é um importante componente
para a realização da ciência da implementação. Percebe-se que a ciência da implementação
suscita um novo olhar para a pesquisa em enfermagem. Para que ela seja executada de forma
efetiva, exige uma equipe de pesquisa que domine diferentes técnicas e paradigmas de
pesquisa e que trabalhem juntos para responder a uma pergunta de pesquisa mais voltada
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a prática. A avaliação passa pela eficácia da intervenção, mas a proposta é ir além. O objetivo
da ciência da implementação é entender em que medida a intervenção alcançou o públicoalvo, qual a sua eficiência (não apenas de resultados clínicos, mas também econômicos),
em que medida a instituição (ou instituições) adotaram a intervenção, em que medida a
intervenção foi implementada (e o quanto da intervenção foi implementada) e como se
dá a sua manutenção após um período da utilização da intervenção. A compreensão da
relação entre estas dimensões só é possível através da pesquisa qualitativa, que auxilia a
compreender o processo de implementação como um todo.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Pesquisa Qualitativa; Ciência da Implementação

CONSIDERAÇÕES SOBRE ENTREVISTA EM PESQUISA
QUALITATIVA EM SAÚDE
Juliana de Jesus Souza (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Wanessa Cristina Tavare Araújo
(Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Marcia Gabriela Gomes Nascimento (Universidade Federal
de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Camila Maria Silva Paraizo (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil),
Viviane Graciele Silva (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Marcela Souza Silva (Universidade
Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Estefânia Santos Gonçalves Félix Garcia (Universidade de São Paulo- USP,
Ribeirão Preto, MG, Brasil), Patricia Mônica Ribeiro (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil)

ID: 2056

INTRODUÇÃO
Trata-se de um texto de reflexão que aborda a relevância da entrevista em pesquisa
qualitativa. Os métodos qualitativos têm muito a oferecer aos que estudam a atenção à saúde
e os serviços de saúde, visto que enfatizam o ser humano, possibilitando captar os sentidos
da experiência de cada pessoa em relação a situações específicas, ajudando a planejar
estratégias de enfrentamento do sujeito com as experiências que levam à vulnerabilidade
social. Além disso, permitem o ensino da humanização do cuidado, pois envolvem relações
sociais e a revelação da diversidade. Abordam a dimensão experiencial no processo saúdedoença e auxiliam no ensino da humanização do cuidado. Isso porque, por meio de estudos
qualitativos, os profissionais de saúde podem desenvolver uma visão diferenciada na prática,
considerando a complexidade do ser humano e visualizando a subjetividade do outro. Um
dos pontos relevantes da pesquisa é a coleta de dados, e na pesquisa qualitativa a entrevista
é uma técnica de pesquisa fundamental para qualidade do estudo. Com interesse em
aprofundar o estudo sobre coleta de dados utilizando entrevistas em pesquisas qualitativas
foi realizado uma busca na literatura específica e uma grande quantidade de material foi
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explorada nas metodologias de abordagem qualitativa e suas estratégias de coleta de dados
e, no entanto, pouco material foi encontrado para a técnica de entrevista. Nesse contexto,
foi refletido sobre a preparação do pesquisador para realizar essa técnica de entrevista em
pesquisa qualitativa, levando em consideração a preservação do rigor ético e metodológico.
E, diante das preocupações vivenciadas, foi adotada a seguinte diretriz para este estudo:
“Na pesquisa qualitativa em saúde, como devemos nos preparar para a coleta de dados
utilizando a técnica de entrevista?”. Buscando responder a questão, pretendemos apresentar
como o pesquisador deve realizar entrevistas em pesquisa qualitativa.
OBJETIVOS
Apresentar como o pesquisador deve realizar entrevistas em uma pesquisa qualitativa.
DESENVOLVIMENTO
A entrevista pode ser definida como uma conversação entre duas ou mais pessoas com
um propósito específico em mente. É uma forma de interação social que valoriza o uso da
palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por meio do qual os atores
sociais constroem e procuram dar sentido à realidade que os cerca. Pode ser classificada
como: estruturada; semiestruturado; e não estruturado. A estruturada ou diretiva apresenta
um conjunto de questões, em que o pesquisador gerencia cada sujeito, na mesma sequência,
utilizando as mesmas palavras. Para o pesquisador, o questionário responde à sua hipótese
de pesquisa, uma vez que ele admite que o respondente possua as condições necessárias
para fornecer os dados que considera relevante. A semi-estruturada ou semi-diretiva
busca beneficiar a explicação dos fenômenos sociais, sua compreensão absoluta e sua
descrição mais completa. Há um tempo em que o pesquisador usa as questões previamente
determinadas; e as respostas são relativamente livres. Mas, o pesquisador pode aumentar
um problema imprevisto, dependendo das respostas obtidas. Já a entrevista não estruturada
ou não diretiva ou totalmente aberta é aquela que tem vários problemas, mas estes não são
específicos ou fechados. Ele apresenta um guia para o pesquisador e para os entrevistados
acompanhar, e também pode haver a possibilidade de adicionar novas perguntas para que
um tópico específico possa ser mais bem compreendido. A realização de uma boa entrevista
requer que o pesquisador desenvolva algumas habilidades e um dos pontos principais é
que os objetivos de sua pesquisa sejam bem definidos. Como fundamental para a entrada
do pesquisador no campo, é essencial conhecer, com alguma profundidade, o contexto em
que se pretende realizar a sua investigação, quer através da experiência pessoal ou conversas
com pessoas envolvidas nesse universo, ou meio de leituras de estudos anteriores, ou mesmo
através de uma cuidadosa revisão bibliográfica. Outro item importante, para o pesquisador, é
o desenvolvimento de sua segurança e autoconfiança que pode permitir a construção de um
ambiente propício à condução da entrevista e algum nível de informalidade entre pesquisador
e colaborador. Para realizar a entrevista alguns cuidados precisam ser observados, tais como:
o local deve ser apropriado e ter o mínimo possível de ruídos sonoros; se for usar recursos

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1323

E-PÔSTERES
Outros

tecnológicos devem ser posicionados de forma a não intimidar o entrevistado; e o pesquisador
precisa se envolver e explorar o riso, as pausas, o silêncio, o choro, os gestos corporais e as
linguagens não-verbais, pois podem contribuir no contexto do discurso. Durante todo o curso
da investigação científica o rigor ético e metodológico tem que ser mantido. A interrupção de
novos componentes para a entrevista pode se dar por saturação, isto se refere ao momento
em que o aumento de dados e informações não altera a compreensão do fenômeno estudado.
Assim os novos dados obtidos, na avaliação do pesquisador, apresentam redundância ou
repetição, não sendo relevante continuar com a coleta de dados. E por fim é preciso cuidar
da entrada e saída de campo para que seja gradual e cuidadosamente planejada, devido aos
vínculos estabelecidos e a possibilidade da necessidade de retornar ao campo, o que também
implica compromisso com sujeitos de pesquisa. Portanto, o pesquisador na área da saúde
deve seguir alguns passos essenciais na pesquisa qualitativa, que são englobados desde o
planejamento da pesquisa, coleta de dados, contato com os participantes e como sair do grupo
estudado. Na coleta de dados é preciso ser capaz de perceber quando ocorre a saturação e
para isso a análise dos dados gerados acontece em todas as etapas da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a enfermagem, o uso da entrevista permite uma melhor aproximação com os
colaboradores, buscando uma compreensão profunda dos processos de saúde e doença
dos indivíduos, famílias e comunidades.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Coleta de Dados; Ética em Pesquisa; Entrevista; Enfermagem.

CONSTRUÇÃO AMOSTRAL EM PESQUISAS QUALITATIVAS NO
ÂMBITO CLÍNICO: CONDIÇÕES E PERTINÊNCIAS
Claudinei José Gomes Campos (Faculdade de Enfermagem - Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1345

INTRODUÇÃO
O trabalho de campo aparece como a modalidade de eleição em investigações de cunho
qualitativo, sendo a imersão do pesquisador no contexto naturalístico do participante
um quesito indispensável para que se consiga, por meio de observação atenta e interrelacionamento, os primeiros indícios ou evidências indicativas de um potencial participante
da amostra. Percebemos na prática, alguns poucos estudos que buscam trazer informações
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sobre a amostragem em investigações qualitativas, quase sempre não enfocando algumas
condições e especificidades ligadas ao pesquisador que tem intima relação com o cuidado
e assistência ao indivíduo que sofre. Neste sentido, o foco nos profissionais de saúde,
possuem a vantagem - devido a sua experiência de cuidado à saúde - de trazer uma atitude
clínica e existencialista inerentes, que lhes permitirá desenvolver valiosa coleta de dados e
fazer interpretações dos resultados com autoridade. O termo clínico, do grego Kline... que
significa “debruçar-se sobre o leito” em um entendimento assistencial, o cuidar ou tratar do
indivíduo que sofre alguma patologia, ganha contornos muito específicos quando se trata
de investigação científica na área da saúde. Podemos classificá-las, quando se trata do uso
da metodologia clínico-qualitativa, em três tipos de atitudes: 1– Atitude Existencialista – Em
relação a valorização intencional das angústias e ansiedades humanas como inquietações
e motivação à pesquisa. 2– Atitude clínica - Caracterizada pela inclinação da escuta/olhar
para o sofrimento do indivíduo sob estudo, movido pelo hábito de ajuda terapêutica.
3- Atitude Psicodinâmica: Considerando a interação afetiva entrevistador/entrevistado
presente na coleta de dados e na teoria psicodinâmica para interpretações no estudo. Em
resumo, o pesquisador que executa a investigação numa perspectiva clínico-qualitativa leva
em consideração a escuta e observação clínica, acolhimento das angústias existenciais e as
relações humana que são impregnadas de emoções conscientes e inconscientes.
OBJETIVOS
Elencar alguns parâmetros para a adequada seleção de participantes e composição amostral
em pesquisas, apresentando a pertinência de sua eleição para as investigações realizadas no
campo clínico-qualitativo
DESENVOLVIMENTO
Para efeito didático caracterizo as condições para orientação no preparo de instrumentos
para captação de participantes de uma amostra qualitativa no campo clínico em 4 grandes
categorias, sendo elas de caráter: Técnico: a busca pelos elementos constitutivos de uma amostra
passa impreterivelmente pelo conhecimento estruturado da proposta teórico-metodológica
do projeto de investigação, isso pode soar como óbvio, mas enquanto o pesquisador não
tem claros, seu recorte temático, seus objetivos exequíveis, referenciais teóricos iniciais,
instrumentos de coleta de dados adequados, qualquer movimento no sentido de aventurarse em campo, será um movimento fadado ao fracasso. Outro aspecto de especial interesse,
diz respeito a sua capacidade empática, vislumbrando a característica existencial e clínica do
encontro pesquisador/participante, provavelmente o entrevistado ou participante num setting
clínico será um reflexo às atitudes do pesquisador/entrevistador, a atitude de acolhimento
de angústias e perspectiva catártica do participante em poder compartilhar informações
com o pesquisador atento, pode potencializar a qualidade dos dados fornecidos. Aspectos
transferenciais, dentro de um paradigma psicodinâmico, também devem ser percebidos
e considerados como fonte de dados inferenciais. Contextuais: não trata necessariamente
apenas do contexto físico oferecido para coleta de dados, mas também de toda ambientação
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oferecida pelo pesquisador para propiciar um setting, entendido aqui “como um ambiente
delimitado, um enquadramento que engloba todos os aspectos incidentais e que envolvem
as pessoas, num momento em particular, reconhecendo e valorizando os elementos latentes
que transitam no corredor desta relação intersubjetiva”. O ambiente naturalístico comum às
pesquisas no campo clínico da saúde é constituído, via de regra, pelo local onde os sujeitos são
atendidos, onde recebem cuidados e tratamento, onde se inter-relacionam com os membros
da equipe de saúde, mas também no ambiente não institucionalizado (residência, comunidade,
espaços sociais), demandando um conhecimento prévio do local de busca dos participantes,
na tradição antropológica, a aculturação, torna-se essencial para a percepção e escrutínio
do pesquisador no que se refere a seleção de participantes do estudo, pois permitem com
essa vivência, conhecer previamente os perfis e experiências em fornecer dados qualificados
de cada elemento e seu potencial como informante. Individuais e grupais: Relacionado aos
participantes, esses devem demonstrar as características desejáveis a temática e objetivos da
pesquisa e selecionados aqueles com maior capacidade de fornecer dados vitais e de interesse
para o alcance dos objetivos do estudo. O conceito de serendipidade (entendido como a
capacidade de um participante em trazer inesperadamente dados valiosos ao estudo), que
apesar de traduzir-se em um elemento “surpresa”, numa percepção atenta e de sensibilidade
do pesquisador pode ser investida naquele indivíduo que apresenta capacidade, previamente
percebida, de promover maior intensidade de “insights” em um diálogo livre ou entrevista
em profundidade. Há coerência que se investigue uma Homogeneidade Ampla, entendida
como o “conjunto de características/variáveis comuns a todos os sujeitos da amostra”, mas
também não dispensando a necessidade de perscrutar as heterogeneidades (indivíduos que
tenham pontos de vista conflitantes, mas originais) existentes como forma de preservar a
interpretação da lógica individual e intra grupal. Éticas: - Pesquisas com seres humanos tem a
necessidade de aprovação prévia do protocolo de investigação junto a um Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), regidos pela normatização da Resolução n. 466/12, o que traz várias garantias
e proteção aos participantes. Porém em complemento a estas normativas, observamos o
respeito as angústias do participante, a condução atenta e demonstração de interesse não
somente no dado isolado, ou somente de interesse investigativo demonstrado dentro de um
contexto dinâmico e humano de sua produção devem ser providenciados. O favorecimento
de discurso de natureza catártica por parte do participante e o acolhimento desta angústia de
maneira empática pelo pesquisador é de caráter essencialmente humano e ético na condução
da coleta de dados. Um dado confiável, passa primeiro pela própria confiança do entrevistado
no seu interlocutor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento e a previsão das técnicas de amostragem adequadas são primordiais para
o resultado final da pesquisa, por instrumentalizarem os pesquisadores a selecionarem os
participantes mais aptos a fornecer dados relevantes e pertinentes para o atendimento dos
objetivos da pesquisa.
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DIÁRIO DE CAMPO NA PESQUISA QUALITATIVA DE ENFERMAGEM:
DA TEORIA A PRÁTICA
Luana Tonin (Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, PR, Brasil), Maria Ribeiro Lacerda (Universidade Federal
do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Luciane Favero (Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasil), Jaqueline Dias do
Nascimento (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ivete Palmira Sanson Zagonel (Faculdades
Pequeno Príncipe, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1580

INTRODUÇÃO
Ao realizar uma investigação é importante que o pesquisador mantenha registros e elabore
anotações sobre os eventos ou acontecimentos relacionados ao trabalho de campo, em
especial na etapa de coleta de dados. O diário de campo é entendido como um instrumento
auxiliar de apreensão da realidade pesquisada1 Além do mais pode ser utilizado como
uma tecnologia na prática da pesquisa em saúde, por meio do qual os pesquisadores
descrevem suas experiências na condução do estudo, incluem a apropriação das estratégias
metodológicas, as dúvidas e inquietações experienciadas, as reações dos entrevistados, os
insights e as reflexões teóricas suscitadas.2 Existem diferentes possibilidades para a utilização
do diário de campo, nos mais variados métodos de pesquisas qualitativas utilizados pela
Enfermagem. Esta ferramenta metodológica pode registrar tanto as perspectivas do
pesquisador, quanto as diversas teias, que envolvem cada momento do campo de pesquisa,
e no diálogo com os escritos que emergiram das diversas observações.3 Desta perspectiva,
emergem algumas indagações: que inquietações mobilizam a prática do diário de campo
nas pesquisas de enfermagem? Como criar espaço para descrever as intervenções dos
cuidados de Enfermagem nas pesquisas qualitativas?
OBJETIVOS
Descrever o desenvolvimento de uma proposta de construção e análise do diário de campo
em pesquisas qualitativas da Enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Construção do diário de campo para pesquisas de enfermagem: os registros em diário
de campo são feitos a cada encontro com o ser pesquisado-cuidado e/ou ambiente
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estudado, devem seguir o seguinte plano: data; hora de início e de término do encontro;
local; planejamento e atividades desenvolvidas; reconstrução dos diálogos e depoimentos;
descrição de relatos particulares, quem esteve envolvido no cuidado, de que maneira
e qual a natureza da ação; comportamentos e suposições do pesquisador4 e a descrição
dos cuidados de Enfermagem realizados. Reflexões do Processo vivido: após o registro no
diário de campo, se faz necessário realizar memorandos do processo vivido, que podem
ser considerados espaços analíticos sobre questões chave da pesquisa, passagens críticas
que servirão para auxiliar o pesquisador a manter o diário de pesquisa detalhado, orientar o
desenvolvimento teórico em curso, as atividades desenvolvidas, além de todas as decisões
de análises feitas. Marcação no texto do início ao final de cada Diário de Campo: a maior
parte dos registros serão destacadas de acordo com o objeto de estudo a ser pesquisado,
objetivos e hipóteses iniciais de forma a permitir o recorte e a quantificação posterior.
Tratamento e apresentação dos Resultados após a demarcação das informações pertinentes,
será evidente extrair as informações geradas na coleta de dados (na construção do Diário
de Campo). Nesta etapa é essencial que o pesquisador tenha percepção do seu constructo
teórico, quais os objetivos, questão norteadora e referencial teórico. Tal reflexão gera um
número elevado de informações e será necessário organização e olhar crítico alcançado por
meios de quadros auxílios para análise de diário de campo. Análise dos temas emergidos:
implica em realizar a quantificação, segundo a frequência, presença ou ausência das
categorizações realizadas no quadro auxílio. Após a quantificação deverão ser definidas as
dimensões nas quais aparecem, podendo agrupa-las, segundo critérios empíricos, teóricos
ou ainda hipóteses de análise. E por fim, a Apresentação dos Resultados que podem ser de
forma descritiva ou ainda, tabelas, gráficos, quadros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente estratégia metodológica de construção e análise de diário de campo em
pesquisas qualitativas na Enfermagem foi construída e testada durante o desenvolvimento
de um mestrado acadêmico em Enfermagem5 e demonstrou ser uma ferramenta que
permite, ao mesmo tempo, relatar atividades de campo, cuidar e pensar no próprio modo
de operar a pesquisa, tornando-se uma fonte rica de reflexões. No entanto, para que isso
aconteça é necessário precisão às etapas dos procedimentos técnicos e aos diferentes tipos
de raciocínios implicados em cada objeto de pesquisa. Salienta-se a possibilidade de incluir
nas anotações do diário de campo as articulações, embasamento ou fundamentações
advindas do referencial teórico escolhido. Essas inter-relações entre o vivido na prática e
as ideias propostas pelo referencial teórico, exigem do pesquisador reflexão, abstração e
aprofundamento. A consideração do diário de campo como parte do caminho metodológico
torna o instrumento um componente potencializador dos dados coletados para iniciar a
análise. Ele contém elementos que foram apreendidos no ato em si de cuidar, no momento
de interação com o ser pesquisado e, portanto, possui importância singular e particular. Desta
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forma, o diário de campo pode fazer o pesquisador enfermeiro compreender o fenômeno
para além do controle do dado, e assim, essa técnica poderá de fato, contribuir para o avanço
do conhecimento na Enfermagem e desenvolvimento da pesquisa qualitativa.
REFERÊNCIAS
1-Sampieri RH, Collado CF, Lucio PB. Metodologia de pesquisa. Trad.: Daisy Vaz de Moraes. 5.
Ed. Porto Alegre: Penso; 2013.
2-Araújo LFS, Dolina JV, Petean E, Musquim CA, Bellato R, Lucietto GC. Diário de pesquisa
e suas potencialidades na pesquisa qualitativa em saúde. Rev. Bras. Pesq. Saúde. Jul-set,
2013. [acesso 2018 Fev 28]; 15(3):53-6. Disponível em: http://periodicos.ufes.br/RBPS/article/
viewFile/6326/4660
3-Oliveira RCM. (Entre) Linhas de uma pesquisa: o Diário de Campo como dispositivo de
(in)formação na/da abordagem (Auto)biográfica. Revista Brasileira de Educação de Jovens e
Adultos. 2014 [acesso 2018 Mar 18]; 2(4), 1-19. Disponível em: http://www.revistas.uneb.br/
index.php/educajovenseadultos/article/view/1059
4-Lopes WO, Saupe R, Massaroli A. Visita Domiciliar: tecnologia para o cuidado, o ensino e a
pesquisa. Cienc Cuid Saude, 2008 [acesso 2016 Set 02]; 7(2):241-247. Disponível em:
https://www.researchgate.net/profile/Aline_Massaroli/publication/251067139_
Vi s i a _ d o m i c i l i a r _ t e c n o l o g i a _ p a r a _ o _ c u i d a d o _ o _ e n s i n o _ e _ a _ p e s q u i s a _ _
DOI_104025cienccuidsaudev7i25012/links/56a7392908ae997e22bbc9c0/Visita-domiciliar
tecnologia-paraocuidadooensinoeapesquisaDOI104025cienccuidsaudev7i25012.pdf
5-Tonin L. Aplicação do Modelo de Cuidado Transpessoal em Enfermagem Domiciliar
à crianças com necessidades especiais de saúde e suas famílias. Universidade
Federal do Paraná; 2017 [acesso 2018 Fev 25]. Disponível em: https://acervodigital.
ufpr.br/bitstream/handle/1884/53490/R%20-%20D%20-%20LUANA%20TONIN.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa em Enfermagem; Pesquisa Qualitativa; Métodos; Metodologia
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DIVERGÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES DAS VERTENTES DA TEORIA
FUNDAMENTADA NOS DADOS
Cintia Koerich (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Fernanda Hannah da Silva
Copelli (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gabriela Marcellino de Melo Lanzoni
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Aline Lima Pestana Magalhães (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alacoque Lorenzini Erdmann (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1519

INTRODUÇÃO
A teoria fundamentada nos dados (TFD) ou Grounded Theory trata-se de um método de
investigação qualitativa que busca a criação de uma teoria baseada/fundamentada no
desenvolvimento de um fenômeno, desvelado pela coleta e análise simultânea dos dados.
Esse referencial metodológico é usado para compreender as experiências e os significados que
os atores sociais vivenciaram em um determinado cenário1. Consagrou-se como um método
relevante na área da enfermagem, sendo uma das metodologias mais utilizadas na pesquisa
em enfermagem nas últimas décadas2, uma vez que propõe a ação-interação humana, em
especial no âmbito do cuidado, permitindo a criação de teorias a partir da prática3.
OBJETIVOS
Discutir os principais pontos de divergência entre as vertentes e pesquisadores na construção
da TFD e as contribuições desse método para a pesquisa em enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Interpretar a TFD pode ser muito difícil especialmente quando se desconhece as diferentes
perspectivas do método, que ao longo do século XX e XXI evoluíram e desdobraram-se em
conduções metodológicas distintas. A vertente clássica, proposta por Barney Glaser, defende
um pesquisador livre de pré-conceitos, passivo aos dados e com ênfase na identificação de
padrões de comportamento. Segundo este autor o processo de codificação se desdobra em
três etapas: codificação aberta, seletiva e teórica4. A vertente relativista ou Straussiana possui
dois principais representantes, Anselm Strauss e Juliet Corbin. Nessa perspectiva o pesquisador
é ativo em relação aos dados, ou seja, o pesquisador é quem interpreta os dados, podendo
ele possuir algum conhecimento prévio sobre o fenômeno estudado. Aqui, o processo de
codificação possui na edição mais antiga do método1: codificação aberta, axial e seletiva.
Na edição mais recente as etapas são codificação aberta, axial e de integração5. Em ambas
é utilizado um modelo paradigmático para organizar os dados. Já na vertente construtivista,
segundo Kathy Charmaz, o pesquisador é co-construtor dos dados, ou seja, participante do
processo. Nessa perspectiva a análise ocorre em três momentos: codificação inicial, focalizada e
teórica6. A origem da TFD esteve fortemente associada ao interacionismo simbólico, entretanto
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atualmente, defende-se que o interacionismo simbólico não é necessário para validar a TFD
como método de investigação científica podendo-se utilizar outros referenciais teóricos2.
Ao iniciar uma TFD não necessariamente o pesquisador deve fazer uma revisão de literatura
para conhecer o estado da arte sobre o tema de estudo. Diferente de outras abordagens
metodológicas qualitativas a TFD não exige uma organização teórica antes ou durante a coleta
e análise dos dados. Glaser defende que a revisão de literatura seja realizada apenas para
discussão dos achados, visto que pode influenciar/desviar a percepção do pesquisador na
descoberta dos fenômenos emergentes nos dados4. Já Strauss e Corbin e Charmaz preveem o
contato do pesquisador com a literatura durante o processo de coleta e análise dos dados, porém
ressaltam cautela para não permitir que os dados da literatura se coloquem entre os dados do
estudo e o pesquisador. No entanto, a discussão dos achados com outros estudos é primordial
para a validação da teoria1,6. As entrevistas em profundidade são essenciais na construção
da TFD, no entanto, a utilização ou não de questionários para aplicação nas entrevistas é um
ponto de divergência entre os pesquisadores do método, sendo frequente encontrar estudos
que dizem utilizar questionários estruturados e semiestruturados na construção da TFD. A
entrevista deve ser iniciada com uma questão ampla o suficiente para possibilitar a liberdade
de expressão dos participantes permitindo explorar os significados nessas expressões1,4,6.
Um roteiro de perguntas pode ser utilizado, porém não deve ser fechado, permitindo ao
pesquisador explorar os dados emergentes em profundidade e modificar o roteiro durante
o processo de construção da teoria. O uso do gerúndio na elaboração e estruturação dos
códigos também é um ponto de discussão. O uso do gerúndio fundamenta-se por dar ideia de
movimento aos dados, como algo que está em processo, sendo uma característica da TFD. Em
relação à validação teórica, a TFD não prevê a validação das entrevistas individualmente pelos
participantes do estudo, mas sim a validação da teoria ou modelo teórico por expertise na área
do estudo e/ou pessoa que vivencia o fenômeno do estudo1. Para julgar a aplicabilidade da
teoria ao fenômeno estudado pode-se utilizar estrutura composta por quatro critérios, sendo
esses, ajuste, compreensão, generalização e controle. A forma de aplicação é livre podendo o
pesquisador utilizar de criatividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo evidenciou como pontos divergentes na construção da TFD a necessidade ou
não de um referencial teórico e da revisão de literatura para condução do estudo, a utilização
de questionários estruturados e semiestruturados para coleta de dados, o emprego do
gerúndio na codificação dos dados e a validação da teoria ou modelo teórico. A partir do
desenvolvimento da TFD é possível reconhecer problemas de determinado cenário por
meio da geração de teorias de Enfermagem com o intuito de melhorar a prática profissional.
Neste sentido, a TFD pode ser considerada um recurso potencial para favorecer a produção
científica na área da enfermagem fundamentando o desenvolvimento de melhores práticas
em saúde e enfermagem por meio da compreensão dos significados das experiências
retratados na construção de modelos teóricos.
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EL CUIDADO ESPIRITUAL DEL PACIENTE CON CÂNCER A TRAVES
DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO: UN TRABAJO
DE REFLEXION
Angelica Yolanda Bueno Bejarano Vale de Medeiros (Unversidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil),
Renata Carla Nencetti Pereira Rocha (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Elisabete Corrêa Vallois (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Peggy Liz Mendes de Moraes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rita de
Cassia Nunes Miranda (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1606

INTRODUÇÃO
La espiritualidad es una dimensión única del ser humano fuente de sentido de la vida (SV),
que constituye un factor importante y determinante para la existencia humana,1 ya que
quien tiene porque vivir puede soportar cualquier condición que la vida le imponga. Este
SV puede ser desconocido o perdido en situaciones excepcionales, ya que, dependiendo
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de la visión del futuro, influencia las posibilidades de sobrevivencia en situaciones de gran
riesgo de muerte. Una de las enfermedades con mayor sintomatología de la pérdida del
sentido de la vida es el cáncer2 enfermedad considerada un problema de salud pública y es
esperado más de 20 millones de nuevos casos para el año de 2025.3 No obstante la evolución
tecnológica para su tratamiento, aún es entendida como una enfermedad relacionada a la
muerte.4 El impacto de esta enfermedad provoca en el paciente varias alteraciones en el
aspecto biológico, psicológico, social y espiritual, pudiendo aparecer síntomas asociados
a la depresión, ansiedad, estrés postraumático, falta de esperanza, perdida del significado
de la existencia y deseo de adelantar la muerte en caso de pacientes paliativos o de otros
que pierden el deseo de vivir por el impacto del diagnóstico y el temor de un tratamiento
largo y doloroso. De esta forma el cuidado del paciente oncológico requiere un trabajo
multidisciplinar, como una conciencia del profesional de la salud acerca de la importancia de
la espiritualidad del paciente atendido. En este aspecto la Logoterapia o también conocida
como la Psicoterapia Centrada en el Sentido, fundada por el Dr. Viktor Emil Frankl (19051997), tiene como tarea principal ayudar al paciente a buscar el SV, ampliando su campo
visual para la búsqueda de un propósito a pesar del sufrimiento y de objetivos personales
aun para alcanzar, de forma que se tornen conscientes y visibles para el.5
OBJETIVOS
Reflexionar acerca de la importancia del sentido de la vida (SV) para los pacientes oncológicos
y la posibilidad de la Psicoterapia Centrada en el Sentido contribuir con el cuidado espiritual
del paciente, facilitando la descubierta del SV.
DESENVOLVIMENTO
Por años y debido a la formación física y biológica del profesional de la salud, el cuidado del
paciente oncológico hacía referencia específicamente a las técnicas y los procedimientos del
cuerpo humano,6-1 Sin embargo, a través de los años el significado de cuidar y cuidado está
siendo interpretado más allá de lo físico o patológico, como es en el caso de la oncología, ese
cuidado es observado en la dimensión de carácter espiritual.6 El cuidado en la dimensión
espiritual no necesariamente se reduce a la religiosidad, si no que incluye aspectos
específicos de la humanidad como los valores éticos, estéticos, la libertad, la responsabilidad
y la conciencia valorativa7 De esta forma el tratamiento del paciente con cáncer implica un
incesante cuidado y una serie de procesos adaptativos en toda su complejidad dimensional
como lo es la área espiritual, que proporciona el sentido de la vida. Estudios evidencian que
la búsqueda del SV parece ser una parte importante de la experiencia de esta enfermedad,
por la necesidad de buscar nuevos significados en su vida que integran esta situación.8 La
Psicoterapia Centrada en el Sentido, beneficiaria a los pacientes con cáncer en la medida
que: Es una psicoterapia orientada en lo espiritual6 y facilitadora de sentido de vida; En la
visión de Frankl4 las infinitas posibilidades de dar sentido a la vida, pueden surgir en los
momentos de mayor sufrimiento y aún en los últimos instantes de vida; La Psicoterapia
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Centrada en el Sentido, propone cambiar el foco del paciente de la atención de todas aquellas
formaciones tipo círculo vicioso y mecanismos retro alimentadores que desarrollan una
función tan importante en la creación de neurosis, rompiéndose, de esa forma con el auto
centrismo típico del neurótico, contribuyendo para su capacidad de superar la neurosis.4
Las posibilidades de mejorar el cuadro clínico son potenciales así como una adecuada
adaptación al tratamiento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La Psicoterapia Centrada en el Sentido es un facilitador en la búsqueda del SV que confiere un
valor importante en el cuidado y en tratamiento del paciente con cáncer, debido a las evidencias
científicas del aumento de la calidad de vida en pacientes sometidos a esta terapia. Dichas
evidencias, demuestra dos beneficios que los pacientes con cáncer adquieren al experimentar
un sentido para sus vidas, primero: enfoque de la atención del paciente de que su vida tiene
siempre un sentido, favoreciendo el equilibrio emocional ante la enfermedad y segundo: el
nivel de calidad de vida es mayor, una vez que bien estar interior afecta y se manifiesta en el
bien estar exterior.2 Se recomienda el desarrollo de pesquisas con pacientes oncológicos, así
como la práctica de la Psicoterapia Centrada en el Sentido en el ámbito de la Salud.
PALAVRAS-CHAVE
Psicoterapia Centrada en el Sentido, Cuidado, Espiritualidad, Cáncer, Calidad de Vida.

ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA: REFLEXÃO SOBRE O
PROCESSO COMUNICACIONAL
Camila da Silva Marques Badaró (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Zuleyce Maria
Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Cristina Arreguy-Sena (Universidade
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Elisabete Pimenta Araújo Paz (Escola de Enfermagem Anna Nery
, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Lucas Roque Matos (Universidade Federal dE Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil),
Renata Cristina Justo de Araujo (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil)

ID: 2372

INTRODUÇÃO
A fenomenologia utiliza um modo de reflexão que necessita abarcar a possibilidade de olhar
as coisas como elas se manifestam, relata o fenômeno sem explicá-lo, não se importando
em buscar relações causais. Está focalizada em mostrar, e não demonstrar, para descrever
com rigor, já que é por meio da descrição rigorosa do fenômeno que se consegue alcançar
à sua essência. No âmbito da pesquisa qualitativa, a fenomenologia é uma modalidade que
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permite a compreensão do fenômeno, estando este relacionado com a realidade social na
perspectiva de quem o vivencia em sua vida cotidiana. Ela visa compreender o significado
e o sentido atribuído pelas pessoas a respeito de um fenômeno a ponto de o desvelar para
o pesquisador naquilo que ele significa para o ser. Heidegger, um dos mais importantes
filósofos do século XX, caracteriza a fenomenologia como sendo um método que “não
caracteriza a quididade real dos objetos de investigação filosófica, o quê dos objetos, mas
o seu modo, o como dos objetos”, em busca por aquilo que ainda não foi revelado, ou seja,
o fenômeno, e que só é possível acessar através do ser que o vivenciou. Desenvolver uma
pesquisa com enfoque fenomenológico não se constitui em uma tarefa simples, sendo
possível estabelecer barreiras que podem surgir ao longo do caminho, como a falta de
consenso acerca dos procedimentos a serem seguidos nas investigações fenomenológicas.
Quando escolhida como método de investigação de um fenômeno, na maioria das vezes,
o pesquisador utiliza a entrevista fenomenológica como forma de obter as informações
sobre sentidos que não estão diretamente dados, ou seja, estão ocultos às análises que
habitualmente fazemos sobre o mundo e os modos como as coisas se passam para as
pessoas. Desta forma, compreender o pensar do participante é enveredar-se em seu mundo,
sua presença e em sua vida, com o intuito de desvelar a essência do fenômeno investigado.
OBJETIVOS
Promover reflexões sobre o processo de obtenção de informações ao utilizar a fenomenologia
à luz de Martin Heidegger, enfocando o processo comunicacional que se estabelece entre
pesquisador-participante.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo de reflexão teórica, desenvolvido com pesquisa na literatura, análise
e apresentação dos resultados. Heidegger diferencia a comunicação enquanto fenômeno
ôntico da comunicação enquanto fenômeno ontológico. Onticamente, comunicação é,
simplesmente falar com o outro. Ontologicamente, comunicação equivale ao sentido
percebido como a experiência de se compreender alguma coisa de tal maneira. E assim,
portanto, à intersubjetividade(4). Partindo do pressuposto de que somente quem vivencia o
fenômeno é capaz de significá-lo, busca-se, utilizando a entrevista fenomenológica, alcançar
os significados e desvelar por meio dos relatos e depoimentos, a emergência do fenômeno que
está presente na experiência vivencial de cada entrevistado(5). Para se desenvolver a coleta de
dados na pesquisa fenomenológica, deve-se haver por parte do pesquisador uma preparação
que ocorre antes, durante e após a entrevista, sendo crucial para que ao final a pesquisa tenha
rigor metodológico e possa ser compreendida por todos os leitores. Desta forma, tendo claro
o objetivo do estudo e partindo para a etapa de campo o pesquisador iniciará um movimento
de aproximação e de ambientação(5). Em um primeiro momento o pesquisador necessita
conhecer a estrutura do local de investigação, como ocorre seu funcionamento, além de ser
apresentado às pessoas que ali atuam, com a oportunidade de apresentar sua proposta de
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estudo, tendo em vista o estabelecimento de uma relação empática com os profissionais que
ali transitam e que passarão a reconhecê-lo enquanto pesquisador. Anterior à coleta de dados
propriamente dita, o pesquisador poderá realizar um teste de seu instrumento de coleta das
informações, que poderá ser um roteiro de questões norteadoras ou disparadoras ou até
mesmo uma única questão disparadora que favoreça o início da comunicação pesquisadorparticipante da pesquisa(6-7), avaliando se as perguntas estão claras, se alcançam o objetivo,
se não causam nenhum tipo de constrangimento ao participante e se buscam a compreensão
do “como” o fenômeno foi vivenciado, sem a intenção de explicá-lo. A partir daí iniciará a
coleta dos depoimentos, poderá utilizar um gravador para registrar os depoimentos, após o
consentimento do participante, e posteriormente transcrevê-los na integra, sendo necessário
também um diário de campo para registrar o não dito, ou seja, as expressões não verbais(7).
Deverá propiciar um ambiente confortável e agradável, em que se possa manter o sigilo, sem
interrupções, mantendo sempre um contato de olho-no-olho, o pesquisador também deverá
realizar um movimento de redução e suspensão de seus pressupostos e concepções prévias
acerca do fenômeno investigado para que ele se aproxime do depoente demonstrando
interesse e empatia. O pesquisador é responsável por perceber qual o momento de se
realizar uma nova pergunta e qual o instante oportuno para se aprofundar na questão do ser,
podendo ser necessário que se refaça a primeira pergunta ou que uma nova seja elaborada(8).
Visando facilitar este momento de inserção de uma nova pergunta, principalmente para
pesquisadores mais inexperientes, este deve ter consigo um recorte com seus objetivos e as
questões norteadoras próximos ao seu campo de visão, para que possa acessá-lo sempre que
necessário, buscando não perder a objetividade da entrevista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a área da enfermagem a entrevista de abordagem fenomenológica visa contribuir
para a compreensão, do homem em suas relações com o mundo, as experiências vividas
no cotidiano e, favorecendo ao enfermeiro o estar-com-o-outro em uma perspectiva
fenomenológica. Guiar-se na prática assistencial pelos passos da entrevista de abordagem
fenomenológica, requer que o enfermeiro se abra para o mundo do outro que o procura
nos espaços assitenciais dos serviços de saúde ou até na comunidade. Observa-se que,
mesmo as vezes, o enfermeiro utiliza em seu dia a dia a entrevista para obter as informações
necessárias a sua avaliação. Este é um momento onde o enfermeiro pode valer-se de
alguns pressupostos da entrevista fenomenológica, como é o caso da interação subjetiva
entre profissional-pessoa, onde se procura estabelecer um processo de comunicação a
partir da empatia, ou seja, um real interesse entre enfermeiro/paciente que os aproxima no
compartilhar de suas experiências.
PALAVRAS-CHAVE
Métodos; Pesquisa em Enfermagem; Filosofia em Enfermagem; Entrevista; Pesquisa
Qualitativa.
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ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO DE PARTICIPANTES E TAXA DE
RESPOSTAS EM RODADAS DE ESTUDO E-DELPHI: ALCANCES E
LIMITES
Jouhanna do Carmo Menegaz (UFPA, Belém, PA, Brasil), Geyse Aline Rodrigues Dias (UFPA, Belém, PA, Brasil)

ID: 1908

INTRODUÇÃO
Delphi trata-se de método misto utilizado para obter o consenso de opinião mais confiável
em um grupo de especialistas, sobre um tópico de interesse1. Há tipos distintos de
Delphi, pois o método tem evoluído e se modificado. O Delphi Clássico é desenvolvido em
rodadas, sendo a primeira aberta, qualitativa, e as demais geralmente quantitativas. Uma
variação do Delphi Clássico é o e- Delphi, com processo similar, porém com as rodadas
administradas por e-mail ou via plataforma web. Em todos os tipos de Delphi o método se
assenta no estabelecimento de um processo de comunicação grupal, mediante uma série
de questionários intensivos, intercalados por feedbacks relativos às opiniões2,3. Há um
conjunto de questões que pode afetar a validade de um estudo Delphi, dentre elas a taxa de
retorno em cada uma das rodadas. Estudos estimam uma abstenção de respostas que varia
entre 20% e 50% por rodada4. Entretanto, há estudos que alcançam taxas superiores a 90%
de respostas em todas as rodadas1. No âmbito do projeto de pesquisa ‘Ação e Raciocínio
Pedagógico de professores de universidades públicas em áreas do conhecimento de
enfermagem’, onde investigamos sete subáreas, utilizamos o e-Delphi e temos desenvolvido
um conjunto de táticas para não comprometimento da validade por baixa taxa de respostas.
OBJETIVOS
Discutir os alcances e limites das táticas utilizadas no planejamento e ao longo do
desenvolvimento de um macroprojeto de pesquisa para a manutenção de participantes e
taxa de respostas nas rodadas de estudo Delphi.
DESENVOLVIMENTO
Como parte da estratégia para manutenção dos participantes nas rodadas do estudo temos
utilizado cinco táticas, algumas tomadas no planejamento outras no curso do estudo:
(1) prévio dilatamento do cronograma, contemplando tempo de estudo para eventuais
ampliações dos prazos em cada rodada; (2) início da primeira rodada antes do fechamento
completo do grupo de especialistas; (3) controle de respostas e envio de lembretes periódicos
através da plataforma SurveyMonkey® utilizado para coleta de dados; (4) negociação de
prazos com cada participante, individualmente; (5) envio dos questionários por meios
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alternativos, que não a plataforma. Sobre a tática 1, de dilatamento do cronograma, foi
decisão tomada já no planejamento. Com quatro rodadas o período necessário para coleta
de dados seria de oito meses. Todavia, considerando as recomendações da literatura
que mencionam as possibilidades de diminuição da taxa de resposta entre uma rodada
e outra1, triplicamos esta estimativa, programando a coleta para 24 meses. Esta tática se
mostrou fundamental, por duas razões: por nos permitir prolongar uma rodada em seu
período inicial por duas ou três vezes e nos permitir atender a especificidade das áreas do
conhecimento. Tendo em vista que o estudo contempla sete áreas e que estas áreas estão
em rodadas distintas por conta das diferenças de retorno dos participantes, é possível que
essa dilatação do cronograma nos permita ao final aproximar o cronograma das áreas e
concluir o estudo a tempo, independente das especificidades e intempéries. Quanto a tática
2, de início da primeira rodada mesmo antes do fechamento do grupo, foi uma decisão
tomada após o início do estudo, após a identificação de que a baixa taxa de respostas na
primeira rodada de uma das áreas poderia se dever a demora inicial no fechamento do
grupo de especialistas. Assim, nas demais áreas, decidimos que ao mesmo tempo em que
completávamos o grupo já iniciaríamos a primeira rodada com os que manifestaram aceite.
Esta é uma estratégia em avaliação, que acreditamos que impactará na manutenção do
envolvimento dos participantes com o estudo, pois resultará numa dinâmica mais ágil de
feedback. Sobre a tática 3, de controles de resposta e envio de lembretes, esta se mostrou
uma tática importante para poupar tempo dos pesquisadores no gerenciamento do estudo.
Com a adoção de plataforma de pesquisa tivemos acesso a recursos como identificação
de abertura de e-mails, de respostas parciais, totais, programação de envios, abertura e
fechamento de questionários, o que não nos resultou diretamente em maior número de
retornos, mas resultou em maior agilidade, algo também importante para evitar a perda de
participante a cada rodada. As táticas 4 e 5 foram também empregadas no decorrer do estudo.
Por mais que a plataforma SurveyMonkey® tenha sido eficaz no gerenciamento dos envios,
poupando tempo, a estratégia coletiva de envios nem sempre se mostrou eficaz. Assim,
quando optamos por enviar e-mail pessoais, da conta do projeto de pesquisa, assinados por
um pesquisador da equipe, obtivemos maior retorno de respostas e aparentemente maior
compromisso dos que nos retornaram negociando prazo. Todos os que nos retornaram os
e-mails individuais cumpriram o acordado. Comparando com outros estudos que utilizaram
o método Delphi,4 a utilização da tática 4, pode gerar um baixo número de desistências
dos participantes durante todas as etapas do estudo, considera-se que isso seja possível em
consequência da relação desenvolvida entre pesquisador e participante5. Especificamente
sobre a tática 5, entendemos que tenha sido particularmente benéfica para os participantes
que tem dificuldades para uso de novas tecnologias. Disponibilizamos aos que solicitaram o
mesmo questionário que estava na plataforma no formato de documento Word e obtivemos
assim três retornos da primeira rodada. Esta estratégia beneficiou mais uma das áreas, em
particular.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há decisões metodológicas que o pesquisador pode tomar no desenho do projeto, que
auxiliam na manutenção da validade dos resultados, porém uma significativa parcela das
decisões que contribuem para a real efetivação desta validade é tomada no decorrer do
estudo, logo, a capacidade de adaptação e flexibilidade metodológica é um aspecto caro
ao pesquisador. Apesar de todas as investidas ainda estimamos perdas que variam nas
áreas, por rodada, de 40% a 50%, sugerindo que há um limite claro para a intervenção do
pesquisador que é a vontade afirmativa do participante de contribuir para com o estudo.
Neste sentido, os elementos psicológicos de motivação a participação no estudo podem
jogar papel preponderante e ser empregados nos cenários onde for possível.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Método Misto; E-Delphi.

GROUNDED THEORY EM DISSERTAÇÕES E TESES DA
ENFERMAGEM BRASILEIRA
Glauber Weder dos Santos Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Bertha Cruz
Enders (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Francisca Georgina Macedo de Sousa
(Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil), Julliana Fernandes de Sena (Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Renata Clemente dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, RN, Brasil), Amanda Barbosa da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2090

INTRODUÇÃO
A Teoria Fundamentada nos Dados surge como metodologia emergente na pesquisa
em enfermagem. Trata-se de um método indutivo e dedutivo, de análise comparativa a
partir de um conjunto de procedimentos que geram, em razão do aprofundamento, uma
teoria embasada nos dados. Os Programas de Pós-Graduação (PPG) em Enfermagem são
importantes cenários do saber científico e tecnológico que resultam em estudos que
contribuem diretamente para a qualidade da assistência, do cuidado e da credibilidade
profissional. Apresenta-se como desafio para a enfermagem o emprego do rigor para se
criar uma Teoria embasada nos dados, sobretudo em ambientes acadêmicos positivistas.
OBJETIVOS
Identificar como os pesquisadores utilizaram o método da Teoria Fundamentada nos Dados
nas teses e dissertações da enfermagem brasileira.
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DESENVOLVIMENTO
Trata-se de estudo quantitativo, documental, descritivo e comparativo, com mapeamento
da produção científica dos PPG de Enfermagem do Brasil e coleta de dados realizada
entre junho e julho de 2016 no Catálogo de Teses e Dissertações do Centro de Estudos
e Pesquisas em Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem, dos Volumes
XIX ao XXXIII, os quais compreendem o recorte temporal 2001-2015. Elegeram-se 70
teses e dissertações (0,95%), de um quantitativo de 7.369 estudos. Os últimos cinco
anos de publicações (2010-2014) somam 54,3% (n=38) de toda produção analisada, em
detrimento dos primeiros nove anos (2001-2009). Houve predominância nas pesquisas
dos cursos de doutorado (36; 51,4%). Apenas doze Instituições realizaram estudos com
TFD no período avaliado e no recorte amostral, destacando-se a Universidade Federal
de Santa Catarina (22; 31,4%), a Universidade de São Paulo (22; 31,4%), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (8; 11,4%) e a Universidade Federal do Paraná (7, 10%).
Quando agrupadas por regiões federativas, predominaram as IES do eixo Sul (30; 42,9%)
e Sudeste (36; 51,4%), seguidas pelo Nordeste (4; 5,7%). Quanto à formação acadêmica
em termos de graduação dos autores das pesquisas analisadas, estes são exclusivamente
enfermeiros (n=70, 100%), mesmo que algumas IES assumam caráter interdisciplinar
em seus PPG em Enfermagem. Com relação às áreas de conhecimento da enfermagem,
significativamente, predominaram as pesquisas sobre a prática assistencial (71,4%). As
dissertações e teses que abordaram a pesquisa e a gerência tiveram 8 estudos cada
(11,4% para ambas). As de ensino representaram 5,7% da amostra (n=4). Ao analisar de
forma conjunta o referencial teórico e a perspectiva metodológica que deram suporte
à discussão e ao desenvolvimento da pesquisa, respectivamente, o Interacionismo
Simbólico (48; 68,6%) e a vertente Straussiana (54; 77,1%) destacaram-se. Quanto às
técnicas de coleta de dados, 42 pesquisas (58,3%) utilizaram mais de um recurso. Houve
predomínio no uso de entrevistas (100%), sendo a do tipo semiestrutura a mais empregada
(91,4%). O recurso de observação (88,1%) foi o mais empregado em combinação com
a entrevista, predominando a observação não-participante (52,4%). 70% apresentaram
como foram construídos os grupos amostrais. Não atender à recomendação de coleta
e análise simultânea dos dados (4,3%) comprometeu o desenvolvimento dos conceitos
a partir de suas dimensões e propriedades. 91,4% dos pesquisadores utilizaram todas
as etapas do processo de codificação. Entretanto, 8,6% omitiram uma das etapas de
codificação e relacionou-se com a análise axial, isto é, a do desenvolvimento do modelo
paradigmático. Das que descreveram todas as etapas (91,4%), 34,3% não apresentaram
o processo de validação do modelo. Os diagramas e os memorandos foram utilizados
(74,3% e 65,7%, respectivamente) nas teses e dissertações analisadas. O principal
referencial teórico foi o Interacionismo Simbólico e a perspectiva metodológica foi a
straussiana. Evidenciou-se que para os pesquisadores, a entrevista foi o instrumento
consensual, em combinação com outras técnicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou contribuir com a identificação dos recursos analíticos da TFD em teses e
dissertações em pós-graduação de Enfermagem no Brasil e mostrar como este método vem
sendo utilizado pelos pesquisadores, com o intuito de subsidiar a construção do conhecimento
desse método de forma confiável e fiel a suas etapas. A pesquisa aos documentos buscou
verificar principalmente a fidelidade ao método adotado nas pesquisas de enfermagem,
estimulando a importância de produções de qualidade como conhecimento para a ciência,
bem como para a disciplina da Enfermagem, a fim de contribuir com a continuidade do seu
melhor desenvolvimento. Portanto, no conjunto da produção em enfermagem identificada
nesta pesquisa, foram poucas as dissertações e teses que apresentaram falhas na análise e
coleta de dados junto a TFD. Porém, o reduzido número de trabalhos que não cumpriram
com fidedignidade as etapas do método revela que ainda há fragilidade quanto ao manejo
do método para pesquisas de enfermagem. A não fidedignidade às etapas do método revela
que ainda há fragilidade quanto ao manejo e desenvolvimento da Teoria Fundamentada
nos Dados nas pesquisas de enfermagem.
REFERÊNCIAS
Strauss A, Corbin J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento
de teoria fundamentada. 2ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2008.
Charmaz K. A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa.
Porto Alegre (RS): Artmed; 2009.
Santos JLG, Erdmann AL, Sousa FGM, Lanzoni GMM, Melo ALSF, Leite JL. Methodological
perspectives in the use of grounded theory in nursing and health research. Esc Anna Nery.
2016;20(3):e20160056.
Santos JLG, Cunha K, Adamy EK, Backes MTS, Leite JL, Sousa FGM. Data analysis: comparison
between the different methodological perspectives of the Grounded Theory. Rev Esc Enferm
USP. 2018;52:e03303.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa em Enfermagem. Pesquisa Metodológica em Enfermagem. Pesquisa Qualitativa.
Teoria Fundamentada. Educação de Pós-Graduação em Enfermagem.
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GROUNDED THEORY NA PESQUISA EM ENFERMAGEM:
CONSTRUINDO UMA REDE COLABORATIVA DE ESTUDOS NA
REGIÃO SUL DO BRASIL
Bruna Sodré Simon (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Tanise Martins dos Santos
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Joseila Sonego Gomes (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Nara Marilene Oliveira Girardon-Perlini (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Maria Ribeiro Lacerda (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), José
Luís Guedes dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2657

INTRODUÇÃO
A Grounded Theory (GT), nominada no Brasil como Teoria Fundamentada nos Dados (TFD),
foi originada a partir do estudo datado de 1965 realizado pelos sociólogos Barney Glaser e
Anselm Strauss referente ao processo de morrer nos hospitais. Porém, foi em 1967, com a
publicação do livro The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research
que os autores formularam as ideias iniciais da GT como um referencial metodológico. O
objetivo da GT é gerar uma teoria conceitual que considere o padrão de comportamento
relevante e problemático para os participantes de uma pesquisa.(1) A teoria é formada por
conceitos que provem dos dados, que se ajustam e apresentam relevância.(2) O surgimento
da teoria ocorre sistematicamente por procedimentos específicos, dentre eles, a amostragem
teórica, a codificação, o método comparativo constante e a escrita de memorandos.(3) Por
muito tempo a GT foi estudada em conjunto por Glaser e Strauss. Após uma divergência
metodológica entre esses autores nas décadas de 70 e 80(3), Glaser seguiu sua trajetória
com a GT Glaseriana e surgiram outras vertentes, como a Straussinana em 1987 e a
Construtivista de Charmaz em 2000.(3-4) Neste sentido, por mais que as correntes tenham a
mesma origem na GT de Glaser e Strauss, possuem características distintas, principalmente,
quanto à organização e análise dos dados. Assim, justifica-se a necessidade de realizar
aprofundamento teórico constante sobre a Grounded Theory visando ao desenvolvimento
de pesquisa em concordância aos atributos propostos pela vertente escolhida.
OBJETIVOS
Descrever a experiência de articulação de uma rede de estudos sobre Grounded Theory na
região sul do Brasil.
DESENVOLVIMENTO
Diante da necessidade de aprofundar conhecimentos sobre a GT para utilizá-la em suas
teses, três doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf ) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo duas vinculadas à Linha de Pesquisa
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Cuidado e Educação em Enfermagem e Saúde e uma à Linha de Pesquisa Trabalho e Gestão
em Enfermagem e Saúde, buscaram em outras instituições públicas da região Sul do Brasil
subsídios para tal. Assim, no mês de março e abril de 2018 participaram de três encontros da
disciplina “Tópico Especial: Teoria Fundamentada nos Dados e Métodos Mistos: estratégias
metodológicas para a pesquisa em enfermagem e saúde” ofertada pelo Programa de PósGraduação em Enfermagem (PEN) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Nos
encontros foram tratados aspectos históricos e conceituais como estratégia metodológica
para a pesquisa em enfermagem e saúde, as perspectivas adotadas nas correntes Glaseriana,
Straussiana e Construtivista, os processos de coleta e análise dos dados na Grounded
Theory. Ressalta-se que a disciplina da UFSC contou com a participação de discentes de
diferentes áreas, como enfermagem, nutrição e administração, o que garantiu compartilhar
experiências sobre diferentes perspectivas de pesquisa utilizando a GT. Além de reafirmar
que a GT, enquanto referencial teórico-metodológico pode ser utilizado nas diversas áreas
do conhecimento, sejam elas na saúde ou não. Na sequência, como forma de ampliar
as discussões e apreender experiências práticas de aplicação da GT, as doutorandas
participaram de dois encontros, em abril e maio de 2018, na disciplina ENF 719 - Seminário
Integrado de Pesquisa I, oferecido pelo Grupo de Pesquisa Núcleo de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Cuidado Humano e Enfermagem (NEPECHE) para o PPGEnf da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Na UFPR, realizaram-se seminários em que foram apresentados e
discutidos capítulos do livro Choosing Classic Grounded Theory: a Grounded Theory reader
of expert advice, de 2014(5), detalhando, analisando e debatendo aspectos importantes
para a apreensão da vertente desenvolvida por Glaser, como o Processo Social Básico, o uso
da GT Glaseriana por noviços, as diferenciações entre a análise de dados qualitativos e a
GT e codificação teórica. Ressalta-se que os trabalhos desenvolvidos pelas doutorandas da
UFSM, seguem a GT Glaseriana, dessa forma, o interesse em participar da disciplina da UFSC
surgiu devido à nesta serem trabalhadas noções gerais da GT e as três principais correntes
o que proporcionou oportunidade de esclarecimento sobre as diferenças e semelhanças
entre elas. Na UFPR, a GT estudada foi a Glaseriana, possibilitando um aprofundamento
teórico, conceitual e operacional desta perspectiva. Neste sentido, a possibilidade de
articular os estudos relacionados à Grounded Theory entre a UFSM, UFSC e UFPR viabilizou
identificar convergências entre as compreensões teóricas e, também, promoveu discussões
que instigaram o pensamento crítico-reflexivo sobre questionamentos e dúvidas existentes.
Assim, a troca de saberes, de informações, de referências e de vivências na condução das
investigações qualitativas possibilitou o estabelecimento de uma rede que democratiza e
fortalece o conhecimento científico relativo a GT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade do aprofundamento teórico sobre GT possibilitou a criação de uma rede de
estudo na região sul do Brasil formada por docentes e discentes de pós-graduação strictu
sensu que desenvolvem estudos com este referencial metodológico. A possibilidade da
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ampliação e troca de conhecimentos entre pesquisadores de diferentes instituições públicas
de ensino pode fortalecer os estudos desenvolvidos, além de oportunizar a construção
de saberes solidificados em prol da Grounded Theory, bem como o uso adequado da
metodologia, a qual tem sido fortemente utilizada nos estudos da Enfermagem Brasileira.
REFERÊNCIAS
1.Glaser B, Strauss A. The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine; 1967.
2.Glaser BG. The Grounded Theory Perspective: Its Origins and Growth. The Grounded Theory
Review. 2016;15(1).
3.Kenny M, Fourie R.Tracing the history of Grounded Theory methodology: from formation
to fragmentation. The Qualitative Report. 2014; 19(52), 1-9.
4.Santos JLG, et al. Perspectivas metodológicas para o uso da teoria fundamentada nos
dados na pesquisa em enfermagem e saúde. Esc. Anna Ney. 2016; 20(3): e20160056
5- Glaser BG. Choosing Classic Grounded Theory: a Grounded Theory reader of expert advice. 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Teoria Fundamentada nos Dados; Investigação Qualitativa; Pós- Graduação em Enfermagem.

GRUPO FOCAL COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS:
EXPERIÊNCIA COM ENFERMEIROS
Edmara Bazoni Soares Maia (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,
Brasil), Estela Duarte Pontes (Escola Paulista de Enfermagem UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil), Regina Aparecida
Garcia de Lima (Escola de Enfermagem de Ribeirão Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2186

INTRODUÇÃO
Grupos Focais(GF) como estratégia para coleta de dados tem sido cada vez mais
empregados como espaços privilegiados no alcance de concepções grupais acerca de
determinada temática(1). Podem envolver crianças capazes de relatar a experiência, adultos
e profissionais de saúde para explorar e conhecer suas percepções, necessidades, buscar
consensos e direcionar intervenções de cunho assistencial, educativo, gerencial(2-4), bem
como contribuir na construção do conhecimento(5).
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OBJETIVOS
relatar a experiência do GF para identificar as necessidades de aprendizagem de enfermeiros,
a respeito dos conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais sobre o Brinquedo
Terapêutico (BT) na assistência à criança, as quais embasarão a construção de um curso
online nesta temática.
DESENVOLVIMENTO
trata-se de um relato de experiência derivado de uma pesquisa de abordagem metodológica
desenvolvida em três etapas. Neste relato, será apresentado a etapa 1 que utilizou o GF para
dar voz aos enfermeiros que atuam em cenários de cuidado à criança. O tema BT na assistência
à criança é de interesse comum da área e, portanto, os enfermeiros são considerados
detentores dos atributos que se deseja conhecer. Os cenários foram sete instituições
hospitalares, com atendimento pediátrico, localizados nas regiões Sul, Sudeste, CentroOeste, Nordeste e Norte do país. Descrição da experiência: planejamento: após a aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa das instituições participantes, procedeu-se o contato com os
Diretores de Enfermagem, para a indicação de enfermeiros para a composição dos grupos. O
contato deu-se via correio eletrônico, sendo apresentado os objetivos da pesquisa, a garantia
de anonimato, a participação voluntária e a agenda de reuniões preferencialmente fora do
horário de trabalho. Recrutamento: de posse da lista dos potenciais participantes, procedeuse o primeiro contato para a formalização do convite, individualmente, com envio online
da carta convite, destacando informações a respeito dos objetivos, estratégia de coleta de
dados, riscos e benefícios, sugestão de dia, horário, local e o retorno para a confirmação da
presença, ressaltando a liberdade de participação. Após o aceite, como sugestão de leitura
prévia foi enviado um texto de sensibilização a respeito do BT. Participaram 46 enfermeiros,
compondo sete grupos, com a participação de 4 a 9 enfermeiros por grupos, provenientes
das sete instituições, que atenderam aos critérios de inclusão: ser profissional atuante nas
unidades pediátricas, há mais de um ano, com exclusão dos enfermeiros que atuavam no
cuidado ao neonato. Formou-se uma amostra intencional(6), homogênea, porém com
enfermeiros atuando em diferentes cenários da pediatria, o que gerou riqueza nas trocas de
experiências. Ambientação: os hospitais disponibilizaram salas localizadas próximas ao setor
de pediatria, refrigeradas, com tamanho adequado contendo lugares que acomodavam
os participantes confortavelmente, sentados em círculo, em uma área que garantiu a
privacidade do grupo. Operacionalização da coleta de dados: as sessões seguiram as etapas
de acolhimento e abertura, leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
entrega do instrumento de caracterização dos participantes, esclarecimento da dinâmica de
participação em grupos focais, dinâmica de apresentação dos participantes com o resgate
das brincadeiras da infância, apresentação da pergunta focal, discussão e encerramento. Os
encontros foram conduzidos pela pesquisadora, como moderadora e por um observador.
Após a constituição do grupo, foram reforçados os objetivos do estudo, com explanação
sobre a proposta do encontro, o agradecimento pela participação, a necessidade de se
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utilizar o gravador para registro das falas, o papel do moderador e observador e o horário
de término. Esclareceu-se sobre as questões éticas e após a assinatura do TCLE, foi aplicado
o instrumento de caracterização dos participantes com preenchimento individual. Ao final,
iniciou-se a atividade de integração sendo solicitado aos enfermeiros para que escrevessem
o nome em um papel, setor de trabalho e o tempo de atuação no local. Para aquecimento
grupal, os participantes foram orientados a fecharem os olhos e buscassem rememorar as
brincadeiras preferidas, escolhendo a mais significativa, anotando-a no papel de identificação.
A seguir, o papel era colocado em um recipiente, que era passado de mão em mão, para que
cada um retirasse um papel e apresentasse o colega aos demais. Logo depois, a sessão era
iniciada, seguindo um modelo semiestruturado de entrevista com perguntas: Como foi para
vocês a escolha da brincadeira? Que habilidades o grupo reconhece ter desenvolvido com
a atividade do brincar? E assim foi encaminhando a discussão para a reflexão a respeito das
habilidades desenvolvidas com o brincar e a importância delas na construção da pessoa,
quer seja sadia ou doente. A seguir, que ideia construíram por meio da leitura prévia do
texto enviado sobre o Brinquedo Terapêutico? Assim, o tema da pesquisa foi inserido na
discussão, com livre debate entre os participantes. Na sequencia, direciona para a pergunta
focal: Que conhecimentos, habilidades e atitudes os enfermeiros consideram fundamentais
à construção de um curso online sobre o brinquedo terapêutico na assistência à criança?
Foram realizados dez encontros e o tempo destinado para cada grupo variou entre 2h e
2h40 minutos, preservando os 15 minutos finais para que a moderadora apresentasse
a síntese do encontro e validasse as ideias centrais. A princípio foi planejado um único
encontro com os sete grupos, com a possibilidade de um segundo momento, caso o grupo
identificasse a necessidade de densificar os conceitos ou buscar novas ideias, o que ocorreu
com três grupos. Após cada encontro, a mediadora e observadora se reuniam para discutir o
conteúdo exposto e organizar os relatórios e, posteriormente, os dados foram transcritos na
íntegra e analisadas à luz da Análise Qualitativa de Conteúdo Convencional. Avaliação dos
encontros: a possibilidade de discutir pela primeira vez o tema proposto, gerou curiosidade,
interesse e inquietação dos enfermeiros sobre suas próprias atitudes em relação a utilização
do brinquedo/BT na assistência. A técnica do GF mostrou-se como um meio efetivo para
aproximar, sensibilizar os enfermeiros ao tema e gerar discussões pertinentes cumprindo o
objetivo proposto e oportunizando o repensar coletivo sobre seu uso na prática clínica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
destaca-se a importância do planejamento rigoroso e o domínio do pesquisador sobre o
processo de coleta de dados, para que dessa forma, atinja a fidedignidade e confiabilidade,
contribuindo para a pesquisa e a evolução do conhecimento em enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Grupos Focais; Pesquisa Qualitativa; Enfermagem Pediátrica; Ensino; Jogos e brinquedos.
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INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO ESPIRITUAL E RELIGIOSA NO
COTIDIANO DA ENFERMAGEM HOSPITALAR
Marilei de Melo Tavares (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antônio Marcos Gomes Tosoli (UERJ, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Diogo Jacintho Barbosa (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Julio Cesar Cruz da Rocha (UERJ, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Margarida Maria Rocha Bernardes (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Priscila Cristina da Silva Thiengo
(UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1551

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de estudos voltados ao cotidiano da enfermagem, tem despertado o
interesse de pesquisadores por incluir em seu bojo, questões que se referem ao sujeito, seu
corpo, sua inteligência, suas emoções e sua capacidade de se relacionar. (1) Da mesma forma
que a espiritualidade e religiosidade, enquanto atividade que mobiliza o sujeito, favorece
a relação com o paciente em sofrimento. Deste modo o enfermeiro tem a oportunidade
de trabalhar o silêncio interior como forma de auto cura, à medida que entra em sintonia
com o paciente se autotransforma para ter mais saúde, potencializando-se. (2) O conceito
de espiritualidade é amplo e envolve significados, propósitos e valores humanos, como:
amor, compaixão, empatia, responsabilidade, cuidado, sabedoria, entre outras coisas.
Remete à reflexão, vinculando-se ou não a uma religião, ao significado da vida, ao sagrado
ou transcendente. Enquanto a religião se constitui por crenças, práticas, símbolos, rituais,
aproximando o indivíduo ao sagrado ou ao transcendente. (3) O enfermeiro hospitalar
deve conhecer os principais fatores de revigoramentos dos pacientes, incitando-os
e reforçando sua fé, a fim de que possa proporcionar conforto e segurança, o qual a
espiritualidade ou a religião oferece. (4) Enquanto um ser em movimento, o enfermeiro,
capaz de imprimir algo de singular naquilo em que participa, deve estar atento para o fato
que sua própria espiritualidade pode influenciar na percepção do mundo e, sobretudo, nos
cuidados prestados. (5) Busca-se, a partir desta reflexão, desenvolver um debate referente
à espiritualidade e religiosidade e sua influência no cotidiano do enfermeiro hospitalar,
oferecendo também uma compilação de informações sobre o tema. Da mesma maneira
que o estudo seja capaz de colaborar, enquanto subsídio bibliográfico e informativo, a fim
de fomentar emendadas iniciativas de pesquisa acerca do tema em questão.
OBJETIVOS
Refletir sobre a influência da dimensão espiritual e religiosa no cotidiano do enfermeiro
hospitalar.
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DESENVOLVIMENTO
Análise reflexiva a partir de artigos nacionais e internacionais pesquisados na BVS, PubMed/
MEDLINE e na biblioteca SciELO. A tessitura da reflexão se deu, abordando a questão da
espiritualidade e religiosidade relacionando ao cotidiano da enfermagem. Os artigos
foram analisados possibilitando o agrupamento por afinidade de temática. Os Resultados
apontam que na enfermagem a compreensão da dimensão espiritual está fortemente
relacionada com o conceito de religiosidade, isso se justifica pelo fato da temática não
ser estudada de forma mais detida do decorrer da formação acadêmica. (6) Enfermeiros
podem compreender e identificar algumas particularidades implicadas nos conceitos de
espiritualidade e religiosidade, de modo igual, reconhecendo articulação entre eles.
Entretanto, faculta espaços de discussão sobre o papel da espiritualidade e da religiosidade,
em todo processo formativo de enfermeiros, inclusive em ações de educação permanente,
contribuindo desta maneira para o resgate da essência do cuidado integral. (4) No processo
de hospitalização, onde o paciente muitas vezes se depara com questões sobre o significado
da vida, da fé em algo, do processo da enfermidade, da morte. Mas ao permitirem receber
ajuda espiritual, aqueles que acreditaram em sua espiritualidade ou seguiram as práticas
de alguma religião, apresentam outra postura ante a doença diferente dos que não
acreditaram ou não a praticaram. Afim de favorecer o tratamento, qualidade dos cuidados
e o restabelecimento da saúde, com promoção de ações de atenção espiritual, com ações
voltadas a ajuda espiritual, como: orações, leituras de mensagens apaziguadoras, cânticos
espirituais, praticadas individualmente ou em grupos.(7)
O conceito de espiritualidade, enquanto dimensão humana tende a se evidenciar em
situações de maior sofrimento ou dificuldade na vida, como é a doença, condição na qual
os enfermeiros se deparam cotidianamente com os pacientes. (8) Enfermeiros, muitas vezes
sentem-se despreparados para suprir necessidades espirituais de seus pacientes. Além da
falta de capacitação, outras barreiras se apresentam ao fornecer cuidados espirituais, como:
falta de tempo e recursos, falta de privacidade, e atitudes pessoais/sensibilidades por parte
do enfermeiro. (9)
A literatura aponta que embora os enfermeiros reconheçam a influência positiva do enfoque
da religiosidade/espiritualidade durante o cuidado, relatam que não se sentem preparados
para tal abordagem e que a formação não inclui, no seu currículo, questões referentes ao
tema que possam auxiliar no desenvolvimento desta habilidade.(10)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que o cotidiano do enfermeiro sofre influência da sua própria espiritualidade
e religiosidade. Além da falta de capacitação profissional, outras barreiras são apontadas,
tais como: falta de tempo privacidade e atitudes pessoais/sensibilidades da enfermagem.
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Em síntese, as reflexões neste sentido sugerem espaços de discussão sobre o papel
da espiritualidade e religiosidade no cotidiano bem como no processo formativo da
enfermagem desde a graduação à educação permanente.
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9.Lind B, Sendelbach S, Steen S. Effects of spirituality training program for nurses on patients
in a progressive care unit. Critical Care Nurse [Internet]. 2011;31(3):87-90.
10.Longuiniere ACFDL, Yarid SDY, Silva ECS. Influence of religiousity / spirituality of health
professionals in the valorization of the spiritual dimension of the critical. J Nurs UFPE on line
[Internet]. 2017 Jun;11(Suppl.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Espiritualidade; Hospital; Prática Profissional; Religião
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O PROCESSO METODOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO E
VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Nara Marilene Oliveira Girardon_Perlini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Angélica
Dalmolin (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Larissa de Carli Coppetti (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)
ID: 2571

INTRODUÇÃO
O termo tecnologia refere-se aos processos concretos que relacionam a experiência cotidiana
à pesquisa, resultando na criação de um produto material ou não1. As tecnologias possibilitam
gerar novos conhecimentos, processos e produtos, que podem contribuir para qualificar e
fortalecer o trabalho assistencial, gerencial e educativo da enfermagem. A aproximação com
a produção tecnológica evidencia a busca por alternativas criativas e inovadoras a serem
desenvolvidas, avaliadas e implementadas no contexto do cuidado em saúde3. Dentre
as tecnologias produzidas e utilizadas pela enfermagem, encontram-se as tecnologias
educativas (TE), direcionadas ao desenvolvimento e informação das pessoas e que visam
facilitar a troca de conhecimento entre educador e educando2. A proposição de uma TE inicia
pelo conhecimento das necessidades emergentes sob a ótica da população estudada, para
então, definir o objetivo, o conteúdo e os recursos necessários à criação da melhor tecnologia
para responder ao problema identificado. Posteriormente, no processo de validação, é
necessário a avaliação do material produzido, de forma organizada e padronizada, por juízes
especialistas na área e pelo público-alvo a que se destina. A estes caberá analisar e julgar se
os itens apresentados para avaliação condizem com a TE desenvolvida, se são abrangentes e
representativos da intencionalidade da TE e, ainda, se o conteúdo de cada item se relaciona
com aquilo que se deseja apresentar3. Desse modo, é possível inferir que o desenvolvimento
e validação de uma tecnologia educativa demandam comprometimento do pesquisador e
uma organização minuciosa das informações, com vistas propiciar aprendizagem aos sujeitos
envolvidos e participação ativa no processo de cuidado.
OBJETIVOS
Descrever o processo metodológico de desenvolvimento e validação de uma tecnologia
educacional na forma de vídeo.
DESENVOLVIMENTO
Em estudo realizado no Núcleo de Estudos em Cuidado e Famílias (NECFAM) da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), junto a famílias que vivenciavam o diagnóstico de câncer
intestinal com confecção de colostomia, identificou-se que as necessidades destas estavam
relacionadas, sobretudo, a informações sobre o adoecimento, o tratamento, os cuidados com a
colostomia e a bolsa coletora4. Considerando a importância de desenvolver ações de educação
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em saúde a estas pessoas, objetivando torná-las independentes e seguras para desempenhar as
ações de cuidado, realizou-se um estudo metodológico com o objetivo de desenvolver e validar
uma tecnologia educacional, na forma vídeo educativo, direcionado as famílias que possuem
um membro com colostomia por câncer5. A primeira etapa no desenvolvimento da TE foi a
elaboração de um roteiro para o vídeo, embasado no estudo mencionado e nas recomendações
do Instituto Nacional de Câncer, o qual foi avaliado e validado por juízes especialistas e
representantes do público-alvo. Na sequência, realizou-se a filmagem do vídeo com o apoio de
atores/atrizes e uma pessoa voluntária, portadora de colostomia, procedendo-se, em seguida,
a organização das gravações de imagem e vídeo e a edição do projeto. Na etapa seguinte,
os juízes e o público alvo, assistiram ao vídeo e avaliaram o conteúdo audioimagético, sendo
realizadas as adequações sugeridas para validação5. Para que a TE fosse avaliada quanto a sua
aplicabilidade nas atividades educativas, desenvolveu-se, posteriormente, estudos de avaliação
quanto a eficácia educativa sob a ótica da população-alvo6-8. Estes estudos, fundamentados
na pesquisa qualitativa, objetivaram implementar e avaliar as repercussões do uso do vídeo
educativo junto a famílias de pessoas portadoras de colostomia no período pós-operatório a
confecção do estoma6; avaliar a aplicabilidade do vídeo para participantes de um grupo de
apoio a pessoas ostomizadas por câncer7 e para pessoas com estomia de causa não oncológica e
seus familiares8. Os resultados obtidos permitiram concluir que o vídeo educativo complementa
de forma positiva as orientações de enfermagem para o cuidado, higienização e troca da bolsa
coletora, ficando evidente sua validade e aplicabilidade na prática clínica, útil, sobretudo, para
educação em saúde no pós-operatório imediato e/ou tardio, em situações de estomias por causa
oncológica ou não e em diferentes contextos de trabalho da enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No percurso metodológico para desenvolvimento, validação, avaliação e implementação de
uma tecnologia educativa audiovisual destinada a pessoas com colostomia e seus familiares,
percebeu-se a necessidade de envolvimento coletivo e tempo para a elaboração de um
material válido e adequado para ser utilizado na práxis da enfermagem. Especificamente
com relação a TE desenvolvida, percebe-se a validade e pertinência do seu conteúdo como
um instrumento disponível para facilitar a promoção de saúde e o processo de ensino
aprendizagem. Assim, destaca-se a importância de seguir todas as etapas preconizadas no
desenvolvimento de estudos metodológicos, a fim avaliar a adequabilidade e eficácia da
tecnologia proposta, fortalecer o conhecimento e qualificar as intervenções de enfermagem.
REFERÊNCIAS
1.Nietsche EA, Teixeira E, Medeiros HP, organizadoras. Tecnologias cuidativo-educacionais: uma
possibilidade para o empoderamento do(a) enfermeiro(a). Porto alegre (RS): Moriá, 2014.
2.Nietsche EA, Lima MGR, Rodrigues MGS, Teixeira JA, Oliveira BNB, Motta CA, Gribler CS, Gribler
VM, Lucas DDI, Farias MKF. Tecnologias inovadoras do cuidado em enfermagem. Rev Enfermagem
UFSM. 2012; 2(1):182-189.
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3.Teixeira E, Mota VMSS, organizadoras. Tecnologias educacionais em foco. São Paulo (SP):
Difusão, 2011.
4.Rosa BVC. Crenças de famílias de pessoas portadoras de colostomia por câncer na perspectiva
da resiliência. [trabalho de conclusão de curso]. Santa Maria: Departamento de Enfermagem,
Universidade Federal de Santa Maria; 2012.
5.Rosa BVC. Desenvolvimento e validação de um vídeo educativo para famílias de pessoas com
colostomia por câncer [dissertação]. Santa Maria (RS): Universidade Federal de Santa Maria; 2015.
6.Oliveira D. Implementação e avaliação de um vídeo educativo para famílias de pessoas com
colostomia [dissertação]. Santa Maria (RS): Universidade Federal de Santa Maria; 2016.
7.Dalmolin A. Vídeo educativo como estratégia de educação em saúde: percepções de um grupo
de apoio a pessoas com colostomia [trabalho de conclusão de curso]. Santa Maria: Universidade
Federal de Santa Maria; 2016.
8.Costa T. da C. Percepção de pacientes colostomizados e seus familiares acerca de um vídeo
educativo [trabalho de conclusão de curso]. Santa Maria; Universidade Federal de Santa
Maria; 2016.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologia educacional; Filmes e vídeos educativos; Educação em saúde; Família, Estomias,
Enfermagem.

OFICINAULAS COMO DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO: UM FAZER ARTESANAL E VIVO
Josiane Moreira Germano (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, Brasil), Alba Benemérita Alves
Vilela (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, Brasil)

ID: 1778

INTRODUÇÃO
Como dispositivo pedagógico para a produção do conhecimento e aproximação das áreas
de saúde e educação, as Oficinaulas busca o pesquisar a partir das relações construídas
entre os sujeitos, começando pelo meio no qual as pessoas estão inseridas. Esse processo
utiliza a cartografia como intercessor metodológico ao ponto que permite novas paisagens
de pensamento o que se distancia do pensar pesquisa para além do caráter cristalizado que
foge do instituído. A cartografia tem o intuito de dilatar os encontro de dar potência aos
detalhes proporcionados ao decidir pesquisar pelo “entre”.
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OBJETIVOS
Apresentar a proposta de organização de momentos de produção dos dados de uma
dissertação a partir do dispositivo pefagógico denominado Oficinaulas.
DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa está vinculada a um projeto-mãe intitulado: o processo de trabalho na
atenção básica: desafios na consolidação de um modelo de atenção à saúde, aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB),
sob CAAE: 61486015.9.0000.0055. Tal projeto está ancorado no olhar cartográfico, como
meio de produção do conhecimento, assim, nosso estudo traz a construção do percurso
metodológico de uma dissertação vinculado ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem
e Saúde da UESB intitulada Educação permanente e processo de trabalho: caminhos para o
fortalecimento da atenção básica que tem como propósito analisar as ações de Educação
Permanente em Saúde (EPS) no processo de trabalho das equipes do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) e sua articulação com as equipes da atenção básica. Sabemos
que as equipes do NASF traz em seu processo de trabalho desafios e possibilidades de
construir coletivamente as práticas em saúde, portanto, como esses momentos acontecem
no cotidiano? Ao compreendermos as possibilidades existentes para a construção do
conhecimento e produção de dados, esta dissertação organiza-se na perspectiva de
Oficinaulas, proposta por Rodrigues e Damico. Assim, a pesquisa alicerça-se no arranjo de
espaços coletivos embebidos por dinâmicas, pinturas, desenhos, colagens, murais, rodas de
conversa, cirandas, produções intensas de conhecimento em um fluxo de linhas do desejo em
ir além do habitual, do movimento dos corpos, que pode ser entendido aqui como ensinoaprendizagem, ou seja, é a abertura para a mobilização dos afetos de si e do outro no ato
das Oficinaulas. Por conceituar-se como um espaço de encontros, dentro de uma Pedagogia
dos Pormenores3 ou Pedagogia da Saúde Coletiva, que está sensível aos acontecimentos do
cotidiano onde o menor se potencializa nos movimentos sutis de escuta e escrita que foge
do instituído, as Oficinaulas podem ser um espaço de criação onde o processo de trabalho
é tecido de forma manual, artesã e viva. Trazemos o desafio de propor espaços vivos de
construção do conhecimento no decorrer da produção dos dados desta dissertação e a
aproximação com o cenário do estudo aconteceu em outubro de 2017, momento que foi
marcado pela cartografia do território a partir da imersão da pesquisadora no cotidiano do
processo de trabalho da equipe do NASF. O segundo momento foi a construção de uma
Oficinaula que permitiu desenhar outros espaços de discussão, na malha do oficinar, onde
os atores podem compreender a pesquisa como processo de criação e inovação, o intuito é
colocar o pensamento e os corpos em outras possibilidades de produção do conhecimento.
Destarte, o planejamento de desenvolvimento da produção de dados da dissertação
acontecerá em seis Oficinaulas singulares, nos quais trabalharemos com temáticas que irão
do conhecimento prévio, do que é ser trabalhador do NASF, perpassando pelas aproximações
com a política de educação permanente em saúde, assim como a construção de um “eu
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coletivo” no processo de trabalho na atenção básica à saúde. Como recursos lançaremos
nossos olhares para a construção de uma linha do tempo, desenhos, fotos, poemas visuais
no intuito de proporcionar espaço de experiências transformadoras para os atores neste
processo. Portanto, esta dissertação tem o desafio de começar a pesquisa pelo meio, lugarmeio que é aquele espaço que está quem aprende e se depara com fragilidades, logo, esta
proposta ultrapassa os paradigmas tradicionais metodológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo traz a diversidade do pesquisar, do produzir conhecimentos onde o desafio
é pesquisar a partir das relações, dos movimentos existentes no cotidiano do processo
de trabalho do NASF e dos encontros que podem produzir reflexões acerca do processo
de trabalho sendo a EPS potência de afetação dos corpos no desvelar dos pormenores
proporcionados no processo de produção do conhecimento angariado pelas Oficinaulas.
PALAVRAS-CHAVE
Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Pesquisa em Saúde; Oficinaulas.

PERSPECTIVAS DE DIFERENTES RACIONALIDADES CIENTÍFICAS
NA PESQUISA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES CRÍTICAS
Leandro Felipe Mufato (Universidade Federal de Mato Grosso , Cuiabá, MT, Brasil), Maria Aparecida Munhoz Gaíva
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1994

INTRODUÇÃO
Este ensaio corresponde à uma reflexão dos autores sobre as perspectivas de diferentes
racionalidades científicas, com as quais se pode investigar um objeto de pesquisa em
enfermagem. A discussão sobre as correntes de pensamento nas ciências e seus modos
de apreensão da realidade coloca em debate o que elas tomam como verdade. Este é um
exercício capaz de favorecer o pensamento crítico sobre pesquisas em enfermagem. Ademais,
contribui para que novos pesquisadores, tomados aqui como alunos de pós-graduação
na saúde, e até recém-doutores, possam compreender de modo crítico seu campo de
investigação científica. Trata-se de um exercício teórico-reflexivo sobre as diferentes formas
de apreender um objeto de pesquisa, considerando as seguintes correntes de pensamento
científico: positivismo, fenomenologia, materialismo histórico dialético e pós-estruturalismo.
A intenção é realçar características marcantes em cada uma das perspectivas, ao passo que
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colocamos a escolha de uma base epistemológica como um posicionamento político dentro
do mundo acadêmico, um exercício cotidiano para alunos de pós graduação em enfermagem.
Quando o pensamento hegemônico na ciência, o positivismo, encontra em crise quanto
aos seus resultados na saúde, ao que podemos recorrer na produção de conhecimento? Na
saúde, o corpo doente é bastante explorado pela racionalidade científica atual hegemônica
positivista, mas a subjetividade e outras dimensões não mensuráveis do processo de cuidar/
adoecimento ainda é campo relativamente recente explorado e valorado nas pesquisas em
saúde. Desse modo, esse artigo procura contribuir para o pensar criticamente a atividade
científica em torno de objetos de pesquisa em enfermagem.
OBJETIVOS
Explorar de modo crítico a apreensão de objetos de pesquisa em enfermagem a partir de
diferentes correntes de pensamento científico: positivismo, fenomenologia, materialismo
histórico e pós-estruturalismo.
DESENVOLVIMENTO
Um doutorando comumente recebe como tarefa, delimitar seu objeto de estudo. Para isso
precisa compreender por qual corrente de pensamento irá abordá-lo. Apesar de dizermos
que o melhor método em pesquisa depende da questão a ser respondida, essa questão
é formulada, muitas vezes, para atender ao modo de trabalho de grupos de pesquisas ao
qual os doutorandos se inserem. Portanto, a escolha de um doutorando sobre o modo de
ver seu objeto de pesquisa é, também, uma escolha sobre como formular seu problema
de pesquisa. Ao fazer essa formulação, o pesquisador cairá, grosso modo, numa das
racionalidades científicas que apontamos a seguir. No pensamento positivista o objeto
de pesquisa seria pensado como um fato naturalmente dado, sobre qual caberia aos
pesquisadores desvendar as suas leis de funcionamento, suas relações de causa e efeito, seus
fatores associados, isolados do contexto social, cultural, histórico, ou de vida dos sujeitos. Na
apreensão deste objeto de pesquisa consideramos que o pesquisador é neutro em relação
ao objeto, há uma relação de causalidade entre fatores estudados, a relação causal precisa
ser comprovada estatisticamente e o instrumento de coleta de dados deve ser capaz de
quantificar as variáveis. Na fenomenologia o objeto de pesquisa seria tratado como um
fenômeno que se mostra à consciência. Não se trata mais de um fato naturalmente dado,
mas como algo que é vivenciado pelos sujeitos que significariam o fenômeno no mundo.
Nessa perspectiva científica o fenômeno seria situado no “mundo vivido” dos sujeitos, o
pesquisador se desprovê de hipóteses, para deixar que o fenômeno se mostre tal como
é, explorar-se-ia como as coisas são por si mesmas, a partir das experiências cotidianas, o
instrumento de coleta de dados permitiria a transcrição de entrevistas não estruturadas,
ou semiestruturadas, observações de campo e descrições de experiências do cotidiano.
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Quando recorremos ao materialismo histórico dialético, o objeto será visto como um
fenômeno social, historicamente construído, desenvolvido em certo contexto e mantido
por mecanismos de reprodução social. Aqui, nesta perspectiva, o objeto é visto a partir do
socialmente determinado, num jogo dialético de influências e determinantes sociais. O
pesquisador procuraria entender os determinantes sociais estruturais do sujeito, a partir
de sua posição social - coexistentes na sociedade de modo dialético, o fenômeno social
estudado obedeceria a leis de reprodução que precisariam ser investigadas. Determinantes
ligados à posição social e situação de trabalho seriam investigados. No pós-estruturalismo
a expressão da autenticidade dos sujeitos, na tensão que ocorre entre estruturas históricas
(como a herança biomédica de racionalidade tecnicista na saúde) e as possibilidades de si
(há como operar outras racionalidades em saúde) pode ser evidenciada. O contexto seria de
desconstrução e (re)construção de verdades situadas em momentos e lugares. O problema
de pesquisa surgiria do incômodo do pesquisador com o instituído e aceito, o objeto é
atravessado pelos poderes que regulam a ação do sujeito investigado, as relações sociais
precisariam ser pensadas pelas suas diferentes formas de se materializarem nas práticas, a
direção da pesquisa se dá com diferentes formas de investigação (observações de campo,
entrevistas, fotografias, filmagens). Tão logo observarmos as possibilidades de apreensão da
realidade, veremos que na enfermagem o positivismo predomina com sua faceta biomédica,
produtor das tecnologias e técnicas na área, ou de conhecimento “neutro”, desprendido dos
contextos sociais. Contudo, a saúde carece de um saber que não somente o tecnológico,
com a necessária consideração das questões sociais e do resgate da dimensão humana
dentro dos cenários dos serviços de saúde. Posto isso, evidencia-se que a escolha de uma das
racionalidades científicas implica em produzir conhecimento em diferentes direções, que se
distanciam de diferentes modos da necessidade de conhecermos mais sobre a dimensão
humana na saúde. Consideramos que este debate é salutar para o direcionamento científico
das pesquisas em enfermagem no âmbito da direção que o campo quer seguir como ciência
e profissão. Cabe a nós, sujeitos em busca do novo, da contribuição que ainda falta ao
conhecimento científico, pensar: onde reside a necessidade de novos em saúde?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As formulações dos problemas de pesquisa implicam em modos de apreender a realidade, o
que deve estar relacionados com a visão que o pesquisador tem da própria ciência. Enquanto
enfermeiros, devemos considerar a ciência encontra-se em transição paradigmática. Logo,
direcionar as investigações de enfermagem ao ainda aceito no círculo científico, é direcionála para o centro da crise instaurada no bojo do paradigma dominante, o positivismo.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Métodos; Enfermagem; Pesquisa.
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PESQUISA APRECIATIVA: POSSIBILIDADES PARA A
CONSTRUÇÃO SOCIAL E A TRANSFORMAÇÃO COLABORATIVA
NA ÁREA DA SAÚDE
Amanda Lemos Mello (Ufsm, Santa Maria, RS, Brasil), Valquíria Toledo Souto (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil),
Cristiane Trivisiol Arnemann (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Marlene Gomes Terra (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1367

INTRODUÇÃO
A Pesquisa Apreciativa (PA) é um novo método de pesquisa social que visa contribuir
para as transformações na área da saúde (TRAJKOVSKI et al., 2013). Esta metodologia,
conhecida na língua inglesa como “Appreciative Inquiry”, surgiu a partir dos estudos de
David Cooperrider (1986) em Cleveland, Estados Unidos. A PA apresenta alinhamento
teórico com o Construcionismo Social, na qual compreende a ciência como uma prática
discursiva, sendo o conhecimento científico construído por pessoas em interação e não algo
apreendido do mundo. Não se propõe a aproximar-se da verdade, mas auxiliar a abertura
de novas possibilidades de construção de sentido sobre determinado objeto (MCNAMEE,
2010; CORRADI-WEBSTER, 2011). Na PA, o foco discursivo está em características positivas,
pois entende-se o potencial da linguagem na construção da realidade, compreendendo que
falar de experiências que dão certo pode promover confiança no futuro e valorização das
diferenças, facilitando mudanças organizacionais. No Brasil, esta metodologia ainda está
predominantemente vinculada às áreas da administração e gestão de pessoas (ARNEMANN,
KRUSE, GASTALDO, 2017), mas seu potencial transformador, ao articular prática coletiva e
pesquisa, semeia possibilidades de expansão na área da saúde.
OBJETIVOS
Refletir teoricamente sobre a pesquisa apreciativa enquanto possibilidade para a construção
social e transformação coletiva na área da saúde
DESENVOLVIMENTO
De acordo com Cooperrider, Whitney e Stavros (2005), a PA pode ser utilizada quando se
objetiva uma transformação social no campo da pesquisa. Por meio do diálogo entre as
pessoas que participam de pesquisas que utilizam esta metodologia, pode-se transformar
as práticas evidenciando os exemplos positivos em prol da instituição das quais fazem parte.
Esta metodologia explora as capacidades e os processos dentro da organização, fazendo
com que as pessoas se sintam co-participativas dos processos de mudanças institucionais. A
produção coletiva de opções e caminhos para melhoria nos processos e serviços executados
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é vital para que haja uma mudança significativa e uma evolução comportamental no
grupo que ali desenvolve suas atividades (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2005). Como
característica desse tipo de pesquisa está o seu potencial reflexivo e transformador, além
de possibilitar aprendizagem coletiva para propor melhoras às organizações e a criação
de produtos de interesse para os participantes (ARNEMANN; GASTALDO; KRUSE, 2017). A
operacionalização da pesquisa apreciativa encontra coerência prática com o fluxo proposto
pelo “ciclo 4D” (Discovery, Dream, Design e Destiny).
Este ciclo orienta um caminho estratégico para estimular os participantes da pesquisa a
abordarem suas experiências positivas sobre um determinado assunto escolhido. Na primeira
etapa do ciclo, denominada de “Discovery” ou Descoberta ocorre a aproximação apreciativa
sobre um aspecto da realidade, momento em que os participantes são convidados a refletir
e discutir sobre o que é o melhor do que já se faz. Na segunda etapa do ciclo, denominada
“Dream” ou Sonho é quando se explora as esperanças e sonhos que essas equipes possuem.
Encoraja-se a pensar o que seria ideal no cenário futuro, mesmo que pareça impossível
de ser alcançado. A terceira etapa, “Design” ou Planejamento, descreve as proposições ou
desafios do grupo que representa “o que poderia ser”. O grupo será desafiado a planejar
ações. A última etapa, “Destiny” ou Destino é quando poderão ser estruturados grupos de
trabalhos, propostas mudanças na equipe e nos processos que forem considerados pelo
grupo (SOUZA; MCNAMEE; SANTOS, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento na direção de construir, conceitualmente e na prática dos serviços, o trabalho
colaborativo em saúde, com vistas a transformação de processos de trabalho que possam
qualificar a assistência, tem sido um esforço de trabalhadores, gestores e pesquisadores da
área da saúde. Compreende-se que a PA amplia tais possibilidades à medida que intervém
de forma participativa, com estímulo ao resgate do olhar apreciativo sobre o fazer cotidiano,
o planejamento de ações, o protagonismo e interação social. A assistência em saúde, em seus
diferentes cenários de produção, pode alcançar melhores resultados se utilizar ferramentas
de pesquisa/gestão/ação que reconheçam as necessidades e o poder criativo de cada um,
que resgatem sonhos e frutifiquem esperanças e projetos de mudanças.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa apreciativa, construção social , transformação colaborativa, saúde
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POTENCIAL DA ABORDAGEM QUALITATIVA NA UTILIZAÇÃO DE
MÉTODOS MISTOS NA PESQUISA EM ENFERMAGEM
Lara Vandresen (UFSC, Florianópolis, Sc, Brasil), Daiane Trentin (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), José Luis dos
Santos Guedes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2538

INTRODUÇÃO
A pesquisa de métodos mistos corresponde à combinação da abordagem quantitativa e
qualitativa em uma mesma investigação. Na pesquisa em enfermagem e saúde, a utilização
desse tipo de estudo vem crescendo pela viabilidade em pesquisas de fenômenos
complexos. Em estudos de métodos mistos, a pesquisa qualitativa possibilita principalmente
a exploração de conceitos novos e interpretação de dados quantitativos (1-2).
OBJETIVOS
Relatar a experiência da análise do rigor metodológico de um artigo de métodos mistos,
destacando o potencial da pesquisa qualitativa nesse tipo de estudo.
DESENVOLVIMENTO
A partir da análise do artigo: Banho no leito: carga de trabalho da equipe de enfermagem
e segurança do paciente (3); dentre as quatro principais situações em que a pesquisa de
métodos mistos é indicada, inferimos que o método foi escolhido em função da primeira
e da segunda situação: quando os conceitos são novos e há escassa literatura disponível
sobre os mesmo, e também, quando os resultados de uma abordagem podem ser melhor
interpretados com uma segunda fonte de dados. No artigo, não é evidenciado nominalmente
os quatros aspectos do planejamento: distribuição de tempo, atribuição de peso, combinação
e teorização (2). No entanto, constata-se pela metodologia descrita que quanto a distribuição
de tempo, o estudo adota a estratégia incorporada concomitante, assim compreende-se que
a distribuição de tempo não ocorreu em fases (sequencialmente) e sim ao mesmo tempo
(concomitantemente); quanto a atribuição de peso, que pode ser igual ou com valoração
diferente (1) no artigo analisado, é definido como método principal o qualitativo, o que permite
a análise de maior peso ao método qualitativo; quanto a combinação, a mixagem dos dados
ocorreu por integração. Pela leitura da introdução e da discussão dos dados constata-se que
bases teóricas (cargas de trabalho, processo de trabalho e segurança do paciente) nortearam
o artigo, permitindo afirmar que a perspectiva teórica está implícita. As autoras não utilizam
no artigo o sistema de notação, que para a estratégia adotada é Qual (QUAN) - Quan (QUAL)
(1-2). Não há apresentação de diagrama procedural ou fluxo de atividades, as informações são
organizadas em texto corrido. Referente à amostra, há a descrição da população (pacientes
adultos, técnicos e auxiliares), com os respectivos critérios de inclusão; do cálculo do tamanho
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da amostra (margem de erro de 10%, índice de confiança de 95%, população de 360 pacientes
internados por mês e estimativa de 30% de pacientes que necessitam banho no leito), do período
de coleta (janeiro a março de 2014). Destacam que alguns profissionais foram observados
mais de uma vez. Não foram expostos mais detalhamentos de amostragem em especial a do
estudo qualitativo. Na parte qualitativa a coleta de dados foi realizada por meio da observação
direta não participante e utilizado instrumento estruturado (não cita o nome do instrumento),
sendo descrito detalhadamente o banho no leito e os momentos de organização pré e pósprocedimento. Foi utilizado software NVivo 10 e a análise de conteúdo para organização e
posterior análise dos dados. Já na parte quantitativa, há a descrição dos dados que foram
coletados (tempo de duração do banho no leito, ao número de profissionais envolvidos e à
presença ou não de familiares ajudantes), mas não é citado o tipo de instrumento utilizado.
A análise foi realizada por meio da estatística descritiva, utilizando o programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS). O desenho qualitativo é descrito como observacional, mas
no desenho quantitativo não há descrição, se é um survey ou transversal, por exemplo. As
autoras descrevem apenas a coleta dados, uma vez que, foi adotada a estratégia incorporada
concomitante no artigo e esta não necessariamente, requer que seja denominado o tipo de
estudo secundário, pois a abordagem qualitativa é o método principal e o tipo de abordagem
quantitativa neste caso, é um banco de dados secundário. Embora as autoras não apresentam
fluxograma ou diagrama, os resultados são apresentados (no item resultados e discussão) de
forma integrada. Este é o ponto crucial do estudo de método mistos e que caracteriza o mesmo:
a integração dos dados. O fato do banco de dados principal do artigo analisado, ser qualitativo,
possibilitou não só, a descrição de características e fatores relacionados ao banho no leito,
mas também aprofundar questões relacionadas de como ocorre o processo de trabalho, bem
como a compreensão de como se caracteriza o cuidado assistencial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência da análise proporcionou às doutorandas a fixação do conteúdo desenvolvido
na disciplina (Tópico Especial: Teoria Fundamentada nos Dados e Métodos Mistos: estratégias
metodológicas para a pesquisa em enfermagem e saúde) e um exercício de análise critica
acerca da aplicação dos métodos mistos na pesquisa em enfermagem, especialmente em
relação ao potencial da pesquisa qualitativa. O artigo analisado apresentou linguagem
e o delineamento metodológico de maneira clara, concisa e sequencialmente lógica. A
conclusão responde aos objetivos do estudo e reforça a importância de analisar o banho
no leito e as influências da realização do procedimento e da complexidade assistencial
destes pacientes para a equipe de enfermagem, em especial para as cargas de trabalho, e
o envolvimento com relação aos riscos para a segurança dos pacientes envolvidos. Como
desafios deste relato de experiência, destaca-se: a análise, de um estudo já desenvolvido
e publicado, pautada pela crítica construtiva, com cuidado, ética e respeito pelo conteúdo
publicado, consistindo em um desafio para pesquisadores que estão iniciando análise de
estudos que utilizam abordagem de métodos mistos.
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PALAVRAS-CHAVE
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PSICOLOGIA DA SAÚDE E PSICOLOGIA HOSPITALAR:
ENTENDENDO OS CONCEITOS
Carolina Fernandes de Castro (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Alberto Manuel
Quintana (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Mikaela Aline Bade München (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Dorian Mônica Arpini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, RS, Brasil), Zoica Bakirtzief da Silva Pereira (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2498

INTRODUÇÃO
De acordo com a American Psychological Association (2003) e o Colégio Oficial de Psicólogos
da Espanha, o trabalho do psicólogo em hospitais é apenas um dos possíveis locais em
que atua o psicólogo da saúde. Como o termo “Psicologia Hospitalar” só é reconhecido no
Brasil, mostra-se relevante definir a diferenciação entre esses dois termos. Para desenvolver
esse trabalho foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com uma busca dos termos
“Psicologia da Saúde” e “Psicologia Hospitalar”, nos canais de busca Scielo e Pubmed que
permitiram acesso a artigos publicados em periódicos de alta qualidade. A seleção do
conteúdo foi baseada na conformidade dos limites dos assuntos aos objetivos do trabalho.
Além dos resultados da busca, a revisão também abrange autores que trazem contribuições
relevantes acerca do tema, com conceitos importantes utilizados para o desenvolvimento
deste estudo.
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OBJETIVOS
Sendo o Brasil o único país que reconhece o termo “psicologia hospitalar”, uma vez que em
outros países a denominação utilizada é Psicologia da Saúde para o mesmo tipo de atuação,
este trabalho busca discorrer acerca da diferença entre os conceitos Psicologia da Saúde e
Psicologia Hospitalar.
DESENVOLVIMENTO
A Psicologia da Saúde é o campo de aplicação da Psicologia dedicado aos cuidados de
saúde geral. Nesse sentido, tem como prioridade as assistências de promoção de saúde e
de prevenção de doenças, onde as práticas do psicólogo se alargam para além das práticas
clínicas e da saúde mental (Alves, 2008). A Psicologia da Saúde teve seu inicio em 1973,
nos Estados Unidos, com a criação da Task Force on 24 Health Research, baseada na ideia
de estudar “a natureza e a extensão da contribuição dos psicólogos para a investigação
básica e aplicada dos aspectos comportamentais nas doenças físicas e na manutenção
da saúde” (Apa Task Force on Healh Research, 1976, P.263). Assim, a Psicologia da Saúde
iria estudar as doenças físicas e na saúde, ao contrário da Psicologia Clínica que estuda a
saúde mental e as doenças mentais. Segundo Matarazzo (1980; 1982), a Psicologia da
Saúde consiste nos conhecimentos vindos das diversas áreas da Psicologia em direção à
promoção e proteção da saúde, à prevenção e tratamento das doenças, à identificação da
etiologia e diagnósticos relacionados com a saúde, com as doenças e disfunções associadas,
à análise e melhoria do sistema de cuidados de saúde, e ao aperfeiçoamento da política
de saúde. Ainda Matarazzo (1980), corroborado por Lovelle (2003), afirma que a Psicologia
da Saúde pode ser entendida como uma área de contribuições profissionais, científicas e
educacionais da Psicologia para a promoção e a manutenção da saúde. Nessa lógica, Ribeiro
(2011) esclarece que as características da Psicologia da Saúde vão além do enfoque nos
aspectos de saúde e de doenças não mentais, tendo como nova perspectiva não mais no
polo “doença”, passando a considerar a saúde como objeto epistemológico diferente das
doenças, com definição própria e métodos de intervenção e de avaliação específicos. Jesus
e Rezende (2006) concordam com a definição anterior e ainda acrescentam que a Psicologia
da Saúde “funda-se na perspectiva de ultrapassar as dicotomias tradicionais de indivíduo/
sociedade, natureza/sociedade e saúde/doença” (p.123). Os psicólogos da saúde, segundo
Teixeira (2004), podem trabalhar em diferentes contextos do sistema de saúde, tanto nos
serviços públicos, quanto nos serviços privados (consultórios, clínicas, empresas) e ainda no
setor social, podendo trabalhar também em universidades, nas áreas do ensino, formação e
investigação e em organismos do Ministério da Saúde. Já em relação à Psicologia Hospitalar,
Yanamoto, Trindade e Oliveira (2002) e Chiattone (2000), explicam que o termo “Psicologia
Hospitalar” é inadequado, pois toma como referência o local para determinar as áreas de
atuação, e não prioritariamente às atividades desenvolvidas. Buscando uma justificativa
para essa especialidade e se opondo às afirmativas dos autores anteriormente citados,
Simonetti (2004) afirma que mais que uma atuação determinada por um local, a “Psicologia
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hospitalar é o campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno
do adoecimento”, aquele que se “dá quando o sujeito humano, carregado de subjetividade,
esbarra em um “real”, de natureza patológica, denominado “doença”” (p. 15). Simonetti (2004,
p. 15) ainda completa: “a psicologia hospitalar não trata apenas das doenças com causas
psíquicas, classicamente denominadas “psicossomáticas”, mas sim dos aspectos psicológicos
de toda e qualquer doença”, pois “toda doença encontra-se repleta de subjetividade, e por
isso pode se beneficiar do trabalho da psicologia hospitalar”. Assim, apenas no Brasil há uma
especialidade profissional reconhecida e designada como Psicologia Hospitalar, que surgiu
com o intuito inicial de juntar os psicólogos que trabalhavam em hospitais. Marcon, Luna e
Lisboa (2004) contam que a inserção da Psicologia nos hospitais iniciou entre os anos de 1954
e 1957, onde o trabalho consistia na preparação psicológica de crianças para a realização de
cirurgia do aparelho locomotor, mas era uma iniciativa isolada no país. De acordo com o
Conselho Federal de Psicologia (2003), o psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar tem
sua função centrada nos âmbitos secundário e terciário de atenção à saúde, atuando em
instituições de saúde e realizando atividades como: atendimento psicoterapêutico; grupos
psicoterapêuticos; grupos de psicoprofilaxia; atendimentos em ambulatório e unidade de
terapia intensiva; pronto atendimento; enfermarias em geral; psicomotricidade no contexto
hospitalar; avaliação diagnóstica; psicodiagnóstico; consultoria e interconsultoria.
PALAVRAS-CHAVE
Psicologia da Saúde; Psicologia Hospitalar

REFLEXÃO SOBRE OS METAPARADIGMAS SAÚDE E
ENFERMAGEM SOB O OLHAR DE AUTORES EMERGENTES
Lucia Nazareth Amante (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Tatiana Martins (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Patrícia
Ilha (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Elena
Echevarría Guanilo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1734

INTRODUÇÃO
Os modelos de enfermagem são descrições que se expressam utilizando os designados
metaparadigmas nos conceitos: da pessoa, do ambiente e da saúde. Diversos teoristas os
conceituam direcionando para o espectro de visão que acreditam abranger as necessidades
humanas identificadas pela sua concepção paradigmática. O desenvolvimento de teorias
de enfermagem permitiu uma reformulação conceitual da prática com abertura para
incorporação de paradigmas de outras ciências. Estas se caracterizam como um mecanismo
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de propulsão, redimensionamento e redirecionamento do saber, sendo instrumento
utilizado para fortalecer a enfermagem enquanto disciplina e melhorar a qualidade de vida
do ser humano.1 Como premissas, Rosemarie Rizzo Parse em 1981, criou uma teoria chamada
“Homem – Vida – Saúde” pela síntese de conceitos da fenomenologia existencial. Josephine
Paterson e Loretta T. Zderad publicaram em 1976, o livro Humanistic Nursing e descreveram
a teoria da prática humanista de enfermagem. Já, Jean Watson, focou sua pesquisa na área
do cuidado às pessoas e às perdas ao longo do processo de morte e morrer, propondo uma
filosofia e ciência centrada no eixo da prática de enfermagem.2
OBJETIVOS
Identificar as especificidades dos metaparadigmas da enfermagem e compreender como as
teorias de enfermagem de Parse, Paterson e Zderad e Watson se relacionam com os fatores
do cotidiano.
DESENVOLVIMENTO
Caráter reflexivo sobre os metaparadigmas saúde e enfermagem, a partir da visão de
Parse (1987), Paterson e Zderad (1976) e Watson (1988). A fundamentação foi norteada
pelos modelos teóricos apresentados pelas autoras e artigos relacionados, visando a
interpretação das similaridades e das contradições entre os diversos olhares teóricos.2 Visão
fenomenológica de Parse: A teoria chamada “Homem-Vida-Saúde” sintetiza os princípios da
Fenomenologia, partindo de pressupostos que se relacionam com o ambiente; autonomia;
relacionamento; multidimensionalidade; co-constituição; inter-relação; valores; coexistência;
e expansão. Quatro conceitos principais também são discutidos em termos de suas crenças,
quais sejam: os seres humanos; o ambiente; a saúde e a enfermagem. A saúde é formada
por experiências vividas pelo homem, representando uma entidade não linear. Indefinida
enquanto boa ou má, melhor ou pior. Trata-se de uma síntese de valores, forma de vida e não
um estado de bem-estar ou doença. O dogma fundamental da teoria de Parse é a de que o
homem participa da saúde, pois lida com a experiência de uma descoberta e não como um
guia para o resultado.2 Já, a enfermagem, é tratada como uma arte e ciência que utiliza um
corpo abstrato de conhecimentos a serviço das pessoas, envolvendo inovação e criatividade,
a orientação dos indivíduos e das famílias, na escolha de possibilidades no processo mutável
de saúde, independente dos rótulos que a sociedade dá ao seu estado.2 Olhar humanista de
Paterson e Zderad: A origem paradigmática utilizada pelas teóricas é a filosofia existencial para
o desenvolvimento do saber e a fenomenologia para a pesquisa. Buscam no existencialismo
hipóteses para o desenvolvimento do conhecimento da enfermagem e na fenomenologia
um método para o encontro do cuidado, confirmando um encontro existencial descrito
em uma perspectiva fenomenológica.3 Doravante aborda três conceitos: seres humanos,
saúde e enfermagem. A saúde é descrita como algo além da ausência de doença. Os seres
humanos possuem o potencial para o bem-estar como também para estarem melhores.
A sugestão das autoras é de que nos tornamos mais, estando melhores, por meio das
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relações interpessoais, pois quando nos relacionamos vivenciamos saúde reconhecida na
vontade que uma pessoa tem de estar aberta às experiências da vida, independente do
seu estado físico, social, espiritual, cognitivo ou emocional.6 Sobre enfermagem, passa a ser
uma resposta de cuidado de uma pessoa para com outra, em um período de necessidade
que visa o desenvolvimento do bem-estar e do estar melhor, preocupando-se com o estar
peculiar do indivíduo e com sua luta na busca do vir a ser. Para o uso da teoria na prática, as
autoras sugerem três conceitos: o diálogo, a comunidade e a enfermagem fenomenológica.2
Interacionismo holístico do cuidado transpessoal de Watson: A teoria do Cuidado Humano,
propõe uma filosofia e ciência centrada no cuidado que compreende os aspectos da saúde
e a relação interpessoal entre enfermeiro e paciente, tendo o ser humano como ponto de
convergência às ações de enfermagem, integralidade corporal, mental e espiritual em um
processo transpessoal em sua visão holística.4,5,6 Remete a um olhar para além do corpo
físico, ampliando-se aos enigmas da espiritualidade e as dimensões existenciais da vida e
da morte, com vistas ao cuidado terapêutico, por meio do cuidado da própria alma.4,7 O
cuidado transpessoal determina uma atitude de respeito pelo sagrado e está conectado ao
universo e aos demais sem divisões de tempo, espaço ou nacionalidade. Neste contexto, a
teoria passou a adotar o processo Caritas e Communitas, extrapolando o plano concreto
e visual, abordando o outro de maneira sensível e delicada.4,7 A saúde para Watson
contempla a definição da Organização Mundial da Saúde, como estado positivo de bemestar físico, mental e social. No que tange às contribuições sociais, morais e científicas da
enfermagem para a humanidade, e consequentemente à sociedade, convencionam-se com
o compromisso de ideais pelo cuidado humano, dentro do constructo teórico, prática e
pesquisacional.2,6
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sempre que é necessário refletir sobre enfermagem e suas teorias depara-se com uma série
de questionamentos e dificuldades relacionadas à sua importância e sua aplicabilidade para
a profissão e prática cotidiana. Historicamente a enfermagem vem traçando uma trajetória
repleta de modificações, permitindo ao enfermeiro, transformar sua prática em um objeto
de discussões e reflexões a fim de aprofundar e fortalecer o conhecimento científico. O uso
das teorias de enfermagem possibilita o embasamento teórico necessário aos processos
reflexivos inerentes a uma ciência da saúde. Percebe-se que apesar das teorias em
enfermagem serem fundamentais para a construção de conhecimento associados à prática
assistencial, há uma escassa produção de publicações, uma vez que estas são resultados da
reflexão dos profissionais na sua práxis, como também de discussões e intervenções com o
saber científico.
PALAVRAS-CHAVE
Teorias, Enfermagem, Assistência de Enfermagem
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REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O MODELO DO CUIDADO
CENTRADO NA FAMÍLIA E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO
Joseila Sonego Gomes (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Bruna Simon (Universidade
Federal de santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Isabel Cristina Pacheco van der Sand (Universidade Federal de
Santa Maria , Palmeira das Missões, RS, Brasil), Nara Marilene Oliveira Girardon-Perlini (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2122

INTRODUÇÃO
O cuidado centrado na família (CCF) é abordagem que reconhece a importância da família
no cuidado, assegura participação de todos seus membros no planejamento das ações
em saúde e revela nova maneira de cuidar, oferecendo oportunidade para que a família
defina seus problemas. O cuidado é orientado para o fortalecimento da família a fim de ser
percebida como parceira na assistência.1 Além disso, a assistência é planejada não somente
a partir das demandas do paciente, mas todos os membros da família são reconhecidos
para o cuidado. O modelo do CCF também prevê a implantação de políticas que promovam
apoio emocional e financeiro para as necessidades das famílias.2 A partir dos pressupostos
do CCF, a família é respeitada em suas potencialidades e singularidades.3
OBJETIVOS
Refletir teoricamente sobre o modelo do cuidado centrado na família e a atuação do
enfermeiro.
DESENVOLVIMENTO
O termo cuidado centrado no paciente e na família (CCPF) foi instituído no ano de 1990
e é empregado como sinônimo de CCF4, esse último o mais divulgado na literatura de
enfermagem. Em 1992, profissionais e pais que lideravam o movimento para a criação e
definição do CCF, fundaram nos Estados Unidos o Instituto para o Cuidado Centrado no
Paciente e na Família (ICCPF)4. O Instituto apresenta liderança efetiva para o avanço da
compreensão e prática do CCPF, instigando modificações nos ambientes em que indivíduos
e famílias recebem cuidados2. A historicidade do modelo de CCPF mostra estreita relação
com a saúde materno-infantil, pois foi nessa área do cuidado que iniciaram e consolidaram
os movimentos para a efetivação dessa prática. Com o passar dos anos aconteceu a
ampliação da atenção aos adultos e idosos e o ICCPF começou a praticar o cuidado centrado
no paciente e sua família em outros contextos. O CCF tem o objetivo de promover a saúde
e o bem-estar dos indivíduos e família e, de acordo com o modelo, a definição de família é
dada pelos seus próprios membros e as ações não se restringem aos aspectos biológico,
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pois o apoio emocional, social e de desenvolvimento são componentes do cuidado à saúde.
Embora seja centrado na família, o cuidado não suprime a capacidade individual de cada
membro em relação à tomada de decisão de sua própria saúde. Os conceitos básicos do CCF
são: dignidade e respeito, compartilhamento de informações, participação e colaboração2.
O modelo CCF compreende a família como sistema ou unidade familiar, sob esta visão, a
família é considerada um sistema complexo de elementos em mútua interação e a mudança
em um dos membros afeta a todos na família, de forma individual e coletiva, alterando a
organização e o funcionamento familiar. Percebe-se que o CCF pode oportunizar benefícios
tanto para o paciente e sua família, quanto para a equipe de enfermagem. Contudo há
uma compreensão pouco consistente do CCF, pois é possível perceber que a presença da
família ainda é vista pela equipe como uma forma de fiscalização do cuidado prestado
ao paciente.1 Além disso, o pouco preparo dos profissionais em lidar com a família como
corresponsável no processo de saúde doença do paciente pode interferir neste contexto. O
CCF é preconizado como um modelo ideal para o cuidado em diferentes contextos na área
da saúde. Está baseado na premissa de que a família é central e constante na vida de recémnascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, em razão da família, ser fonte primária
de força e suporte. Há evidência suficiente sobre a influência da família no estado de saúde
e doença dos indivíduos. Várias características familiares, como padrões culturais, tipo
de união, a figura de autoridade, composição e ciclo de vida familiar determinam fatores
biológicos, psicológicos e sociais que afetam o estado de saúde das pessoas e a resposta
a intervenções preventivas e terapêuticas prescritas pelos serviços de saúde. Presume-se
que o relacionamento entre a família e os profissionais de saúde é o elemento central do
CCF e, apesar de desafiador, é um modelo que pode ser aplicado na prática cotidiana de
enfermagem. A abordagem centrada na família exige mudança de orientação dos serviços
de saúde e de comportamento dos profissionais, uma vez que a visão do CCF é conflitante
com o modelo assistencial ainda vigente, centrado no profissional que possui visão tecnicista
e paternalista. Assim, para que o CCF seja prática prevalente é imperativo transformação nos
modelos que atualmente orientam a assistência dos serviços de saúde e o reconhecimento
do envolvimento da família como central também no cuidado ao paciente.5 Os profissionais
da saúde podem contribuir no sentido de instigar a família a reconhecer suas próprias forças
e capacidades e, para tanto, precisam instrumentalizar-se para identificar as necessidades
do paciente e da família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cuidar da família é uma responsabilidade e compromisso ético do enfermeiro. Para tanto é
necessário um ambiente de cuidado que favoreça o relacionamento entre enfermeiro-família,
a fim de construir uma prática que a ajude no enfrentamento de dificuldades, em especial
no adoecimento. A filosofia do CCF requer dos enfermeiros o atendimento das necessidades
não apenas clínicas, mas também emocionais, afetivas e sociais que possibilitem cuidado
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abrangente, o que exige mudança nos modos de cuidar. É importante que a enfermagem
conheça como a família se define e qual o significado atribuído por ela às situações vividas.
Assim, ouvir a família, estabelecer relação de interação e atentar-se às necessidades que
apresenta, é necessário.
REFERÊNCIAS
1. Corrêa AL et al. As práticas do Cuidado Centrado na Família na perspectiva do enfermeiro
da Unidade Neonatal. Esc Anna Nery; 2015; 19(4): 629-634.
2. Johnson BH, ABRAHAM, M. R. Partnering with Patients, Residents, and Families: a resource
for leaders of hospitals, ambulatory care settings, and long-term care communities. Bethesda,
MD: Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2012
3. Shields L, Pratt J, Hunter J. Family centred care: a review of qualitative studies. J Clin Nurs,
2006; 15: 1317-23.
4. Johnson BH. Family-Centered Care: four decades of progress. Fam Syst Health. 2000;
18(2):137-56.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado Centrado na Família. Família. Enfermagem
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A ABORDAGEM QUALITATIVA COMO METODOLOGIA
DE PESQUISA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL
Luana Claúdia dos Passos Aires (Maternidade Darcy Vargas, Joinville, SC, Brasil), Carla Gisele Vaichulonis
(Maternidade Darcy Vargas, Joinville, SC, Brasil), Edna Ribeiro (Maternidade Darcy Vargas, Joinville, SC, Brasil),
Thalita Agne dos Santos (UNIVILLE , Joinville, SC, Brasil), Lidiane Ferreira Schultz (Univille, Joinville, SC, Brasil)

ID: 2233

INTRODUÇÃO
Fundamentadas nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS as residências
multiprofissionais em saúde foram criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de
2005¹. Nesta modalidade de especialização profissional coordenada conjuntamente pelo
Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação e Cultura (MEC), estão as mais diversas
profissões da área da saúde objetivando a construção da interdisciplinaridade e o trabalho
em equipe para a reorganização da assistência centrada nas necessidades de saúde da
população2. Em regime de dedicação exclusiva com 60 horas semanais, 24 meses de
duração e carga horária total de 5.800 horas, contemplando conteúdo teórico e atividades
práticas na modalidade ensino-serviço na qual o residente constitui parte da equipe efetiva
da Instituição. Assim, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materno
Infantil de uma Maternidade pública do norte do Estado de Santa Catarina foi aprovado
e credenciado pelo MEC em 2013, e oferece seis vagas para Enfermeiros, uma vaga para
Psicólogo e uma vaga para Nutricionista. Com início em 2014, totalizando 19 especialistas
formados, desses 13 enfermeiros, 3 nutricionistas e 3 psicólogos. Sua matriz curricular tem
como eixo transversal os princípios do SUS e as políticas de saúde, atendendo a área de
concentração em Saúde da Mulher e da Criança, as atividades práticas são desenvolvida
na Rede de Atenção Primária à Saúde, Maternidade Pública e Hospital Infantil, sendo estes
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dois últimos, referência em atendimentos para a região norte e nordeste de Santa Catarina.
Na dimensão ensino-teórico, a residência também oferece disciplina de metodologia
científica e bioestatística contribuindo para construção do Trabalho de Conclusão do Curso
(TCC) que faz parte do produto final da formação do residente. A interface entre ensino
teórico e o prático correlaciona-se com à educação permanente e a constante busca de
referencial teórico. Prática baseada em problematização da realidade, aprendizagem
significativa possibilita, o desenvolvimento acadêmica dos profissionais da saúde, melhor
qualidade dos serviços prestados, desenvolvimento das instituições e a reconstrução do
conhecimento. Possibilidade de transformar as práticas profissionais emergem a partir de
perguntas, respostas e reflexões que são construídas por trabalhadores e estudantes sobre
o trabalho desenvolvido e realizado consequências estas do embasamento científico que
pode ser entendido como aprendizagem-trabalho, ou seja, ele acontece no cotidiano dos
profissionais e das organizações.
OBJETIVOS
Caracterizar os Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados em um Programa de
Especialização latu sensu na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde MaternoInfantil no período de 2015 a 2017.
MÉTODO
Pesquisa documental realizada a partir dos resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso
- TCC da Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil de uma maternidade
pública referência para o norte do Estado de Santa Catarina. Os materiais para a análise
foram adquiridos diretamente com os autores, a partir de uma lista de contato fornecida
pelo Departamento de Ensino e Pesquisa responsável pelo Programa de Residência no
serviço. Como critérios de inclusão: foram adotados ter concluído o TCC, apresentar resumo
disponível, ser um estudo qualitativo. Os trabalhos que apresentavam outro tipo de
abordagem metodológica foram excluídos.
RESULTADOS
A abordagem qualitativa vem sendo amplamente utilizada na Enfermagem e Psicologia, o
que reflete aos dados deste estudo. Dos 19 TCCs analisados, correspondentes ao total de
profissionais formados no período de 2015 a 2017, onze trabalhos apresentaram abordagem
qualitativa; sete eram estudos quantitativos e um trabalho quanti-qualitativo. Quanto ao
tipo de estudo, sete eram descritivos; um exploratório; dois exploratório descritivo e um
trabalho não apresentou esta informação no resumo. Com relação ao referencial teórico
utilizado no TCC, apenas dois trabalhos os elucidaram, sendo Políticas Públicas referentes
à violência obstétrica e a luz das Relações Interpessoais. A Análise Temática proposta por
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Minayo predominou como escolha em seis trabalhos, um trabalho utilizou a Análise de
Conteúdo, porém sem referenciar o autor; um utilizou a Análise Espiral de Creswell e três
não continham esta informação no resumo. Para a coleta dos dados, seis estudos utilizaram
a entrevista semiestruturada; um utilizou questionário semiestruturado; um entrevista
psicológicas e coleta de dados em prontuário eletrônico; e três trabalhos não apresentaram
os instrumentos de coleta de dados no resumo. O número de participantes das pesquisas foi
de nove a dezenove. Dos 19 TCCs apenas dois foram publicados em revistas científicas com
qualis B1 e B4 para a Enfermagem, sendo ambos de abordagem quantitativa. A baixa taxa de
publicação aponta a necessidade de estímulo dos alunos para tal. Uma estratégia que vem
sendo utilizada em muitas instituições formadoras é a alienação da emissão do certificado
de conclusão de curso com a apresentação da carta de submissão do manuscrito à uma
revista científica. A ampliação da análise dos 11 trabalhos qualitativos ficou comprometida,
já que os resumos na maioria das vezes não apresentavam todas as informações necessárias.
É necessário aprimorar este quesito nos trabalhos científicos, já que o resumo é o “cartão de
visitas” que convida para a leitura do estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa possibilitou caracterizar os TCCs da Residência Multiprofissional em Saúde
Materno Infantil, destacando a importância do estímulo para o aumento nas publicações
e também da ampliação das informações inseridas nos resumos dos trabalhos. Faz-se
necessário também que os tutores e preceptores do curso, os quais desempenham também
papel de orientador, estejam instrumentalizados quanto aos critérios de qualidade das
produções científicas e principalmente a perpetuação dos resultados da pesquisa na
formação profissional e na prática institucional.
REFERÊNCIAS
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. A
educação permanente entra na roda. Brasília: Ministério da Saúde; 2005.
Lobato CP, Melchior R, Baduy RS. A dimensão política na formação dos profissionais de saúde.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 22 [ 4 ]: 1273-1291, 2012.
PALAVRAS-CHAVE
Internato não médico; pesquisa qualitativa; saúde materno-infantil
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A AUTOSCOPIA COMO ESTRATÉGIA DE ESTÍMULO AO
PROCESSO REFLEXIVO DOCENTE
Daniela Maysa Souza (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Vania Marli Schubert Backes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1443

INTRODUÇÃO
A autoscopia consiste na utilização do recurso da vídeogravação da prática docente, que
posteriormente é projetada ao professor em estudo e visa sua análise e autoavaliação e este
docente, quando se vê em ação, pode explicar e justificar suas condutas e, por conseguinte, os
motivos que o levaram a ela1. Esta nova compreensão, decorrente da reflexão proporcionada,
sobre a própria prática docente é identificada por Shulman2 como uma das etapas que
movimentam o Modelo de Ação e Raciocínio Pedagógico, que ocorre ciclicamente em seis
etapas: compreensão, transformação, ensino, avaliação, reflexão e nova compreensão. O
Modelo de Ação e Raciocínio Pedagógico inicia quando o docente compreende sua atuação
e passa a refletir sobre o seu percurso pedagógico, levando a uma nova compreensão acerca
de sua prática, possibilitando melhorias em todo o contexto de ensino, com a consolidação
dos novos entendimentos e aprendizagens decorrentes da experiência de reflexão. Neste
sentido, a autoscopia permite ao professor em observação, uma aprendizagem significativa
ao ver em ação seu Modelo de Ação e Raciocínio Pedagógico, com a projeção de esquetes
selecionados pelo pesquisador, estimulando uma nova compreensão sobre sua prática
pedagógica. Partindo desta necessidade de reflexão sobre a própria prática docente, este
estudo tem como pergunta de pesquisa: como a autoscopia possibilita a reflexão da ação
docente e consequente fortalecimento de sua atuação?
OBJETIVOS
Compreender como a autoscopia, estruturada a partir do Modelo de Ação e Raciocínio
Pedagógico de Shulman, contribui para o fortalecimento de estratégias de formação docente.
MÉTODO
Excerto de tese, que utilizou o estudo de casos coletivos como estratégia de investigação
qualitativa descritiva. Os casos são duas docentes novatas de Enfermagem, na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, indicadas como melhores docentes pelos alunos. Os
dados foram coletados por meio de entrevista, observação não participante (vídeogravação
das aulas) e sessão de autoscopia, optando-se pela análise de conteúdo, para análise dos
dados, com os resultados interpretados à luz do referencial teórico de Shulman, que norteou
o estudo. Para a sessão de autoscopia, a entrevista foi estruturada a partir do Modelo de Ação
e Raciocínio Pedagógico de Shulman, com suas seis etapas, o que possibilitou a criação de
duas metacategorias (caso Isabella e caso Vanessa), com dois eixos transversais: 1. Modelo
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de Ação e Raciocínio Pedagógico: Autoavaliação Docente; e 2. Autoscopia e a Reflexão
Docente: Nova Compreensão. O primeiro eixo transversal possibilitou a reflexão sobre
a condução da disciplina e o próprio desempenho docente e o segundo eixo transversal
foi estruturado a partir dos esquetes selecionados para cada caso em análise. Os esquetes
representavam os momentos relacionados à postura docente e à condução do processo de
ensino aprendizagem e foram projetados após a entrevista, na sessão de autoscopia, para
estimular a autoanálise, com posterior discussão e reflexão sobre os esquetes projetados.
RESULTADOS
As duas melhores docentes indicadas pelos alunos, são do sexo feminino, com idade de
27 e 31 anos, ambas novatas na docência, com até cinco anos de experiência docente e
Bacharéis em Enfermagem. Isabella, no momento da autoavaliação, durante a entrevista pré
autoscopia, ao ser questionada se realizaria alguma mudança na condução da disciplina para
o próximo semestre, afirma que não se recorda da necessidade de nenhuma mudança. Para
a sessão de autoscopia, no momento de estímulo à reflexão para nova compreensão, foram
selecionados esquetes relacionados à ‘consciência situacional’ (dificuldade de percepção do
contexto de sala de aula, quando a docente não percebe a necessidade de acender/apagar
as luzes; volume do áudio projetado; tempo disponibilizado aos alunos para realização
das atividades propostas e dificuldade para identificar o comportamento dos alunos). E
os esquetes selecionados para o ‘diálogo reflexivo’ (projetam momentos onde a docente
não abre espaços para questionamentos e esclarecimento de dúvidas dos alunos; quando
abre o espaço com uso de perguntas abertas e fechadas e quando comunica previamente
a intencionalidade pedagógica proposta da atividade). Ao final da projeção dos esquetes,
Isabella conclui: “[...] na verdade eu acabo não fazendo com que eles reflitam, eu estou
refletindo por eles [...] realmente, a gente não se percebe. Eu sempre acho que estou fazendo
eles refletirem e na verdade, agora me enxergando eu vejo realmente que não. Que algumas
coisas têm que mudar realmente. Uma mudança de postura, de conduzir”. Já Vanessa, no
momento da autoavaliação, durante a entrevista pré autoscopia, afirma que gostaria de
realizar mais aulas práticas e diminuir a quantidade de slides que utiliza na aula teórica.
Para a sessão de autoscopia, no momento de estímulo à reflexão para nova compreensão,
foram selecionados esquetes relacionados à ‘postura docente’ (achados relacionados
à postura e a personalidade da docente, onde em momentos, demonstra uma postura
mais autoritária e incisiva). E os esquetes selecionados para o ‘diálogo reflexivo’ foram os
esquetes relacionados ao espaço disponibilizado pela docente para o aluno dialogar, refletir
e esclarecer suas dúvidas. Ao se ver, Vanessa reflete: “Sim, claro, aqui a gente tá vendo o
vídeo né [...] às vezes eu não dou tanta oportunidade para ele pensar, realmente digerir
aquela informação [...] mas talvez, durante as aulas, eu poderia dar uma parada, puxada no
freio de mão, para realmente escutar assim, a dificuldade que ele tem ali [...]”. O momento
de finalização da sessão de autoscopia permitiu dialogar sobre como a observação/reflexão
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da prática do outro, permite a reflexão da própria práxis, considerando as fragilidades e as
potencialidades e o quanto a pesquisa pode proporcionar o aprendizado para os dois lados
(pesquisador e participante).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediado pelo pesquisador, a autoscopia possibilitou ao docente observar de forma crítica,
retrospectivamente sua atuação e possibilitou uma nova compreensão de seu modelo de
ensino, mostrando novas possibilidades de atuação. Destaca-se a utilização da autoscopia,
como estratégia potente de estímulo à reflexão docente, por possibilitar ao docente revisitar
seu modelo de ensino, tornando-o consciente da necessidade de formação pedagógica.
Como contribuições deste estudo, conclui-se que além da autoscopia, os elementos
relacionados à postura docente, a consciência situacional e o estímulo ao diálogo reflexivo
devem ser inseridos nos programas de formação docente.
PALAVRAS-CHAVE
Docentes de Enfermagem. Prática do Docente de Enfermagem. Educação Técnica em
Enfermagem. Pesquisa em Educação de Enfermagem. Programas de Autoavaliação.

A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CONTEXTO DO PROGRAMA DE
IMUNIZAÇÃO: MINIMIZANDO OPORTUNIDADES PERDIDAS
Suellen Gomes Barbosa Assad (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Marcos Paulo Fonseca Corvino
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Geilsa Soraia Cavalcanti Valente (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2008

INTRODUÇÃO
Como forma de proteção específica, a vacinação sempre foi presença constante nas
propostas das políticas de atenção primária à saúde. Apesar de muito estar sendo feito
nesse aspecto, diariamente uma parcela da população vai à procura dos serviços de saúde
nas unidades básicas e os profissionais responsáveis por sua saúde deixam de lhes garantir
o direito de se manterem imunizados, caracterizando o que se chama Oportunidades
Perdidas de Vacinação (OPV)¹. Neste contexto, propõe-se a Educação Permanente em
Saúde (EPS), enquanto processo que visa solucionar problemas vivenciados nas unidades
de saúde, constituindo-se em um fator que influenciará a reflexão e transformação das
práticas do Sistema Único de Saúde (SUS), para que seus profissionais possam enfrentar tal
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realidade, através de advento ou complementação de novos saberes². Devido à dinâmica
da Estratégia Saúde da Família cujo objetivo é promover uma assistência direcionada ao
conceito ampliado de saúde que busca a qualidade de vida e não somente a ausência de
doenças, é necessário investir numa nova política de formação e num processo permanente
de educação dos recursos humanos². Portanto, no que tange à força de trabalho em saúde,
isso deve ocorrer através do acesso às ações e aos serviços de cuidado, com profissionais
sensibilizados e qualificados.
OBJETIVOS
Assim, o estudo apresentou como objetivo: Propor uma experiência de Educação Permanente
sobre Oportunidades Perdidas de Vacinação no contexto do Programa de Imunizações em
uma Unidade de Saúde da Família da Baixada Fluminense.
MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação,
uma forma de se fazer pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo³; culminando com
a perspectiva de criação de um Plano de Intervenção baseado em uma simplificação do
Planejamento Estratégico Situacional (PES). Os participantes estudados se constituíram por
13 dos 20 profissionais das equipes de saúde. O cenário de escolha para desenvolvimento
do estudo foi uma USF localizada no bairro da Taquara, zona periurbana, terceiro distrito do
município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Região Metropolitana I. O estudo segue
o estabelecido pela Resolução nº466/2012, que regulamenta a pesquisa que envolve seres
humanos e foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Antônio
Pedro, CAAE: 35033214.0.0000.5243, Parecer Consubstanciado nº 790.009 em 05/09/14, a
partir de submissão à Plataforma Brasil. A coleta de dados foi realizada em quatro etapas,
primeiramente por meio de questionário misto, autoaplicável. O questionário foi distribuído
aos integrantes da equipe Multiprofissional da USF que atuam ou não na sala de vacinas
conjuntamente, e as impressões foram anotadas livremente na forma de diário de campo.
Com a aplicação do questionário, gerou-se a demanda, por parte da equipe multiprofissional,
de uma capacitação em Vacinação, a qual contou com a participação da equipe de
odontologia, equipe de agentes comunitários e equipe de enfermagem. Essa capacitação
foi realizada em roda, como um “bate-papo”, a partir do calendário de vacinação da criança,
buscando sensibilizar a equipe multiprofissional sobre a importância da verificação do cartão
de vacinação em qualquer visita do usuário à unidade de saúde. Na terceira etapa, deu-se
a realização de um encontro de EPS, sendo proposta a criação de um Plano de Intervenção
baseado numa simplificação do PES. Inicialmente, foi realizada uma dinâmica para iniciar
o encontro e, a partir de então, foram discutidas as causas do problema OPV; estas foram
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selecionadas, descritas e analisadas pela equipe multiprofissional. Por último, foi realizado
novo encontro para elaboração do Plano de Intervenção, onde retomou-se o encontro
inicial. Foram definidos os nós críticos (NC), pontos de enfrentamento do problema, sobre
os quais foram elaboradas as propostas de ação. Para o tratamento dos dados utilizou-se a
Análise de Conteúdo de Bardin.
RESULTADOS
O Conhecimento Da Equipe Multiprofissional Sobre OPV Visando identificar o conhecimento da
Equipe Multiprofissional sobre OPV, foram propostas questões que incluíam situações de perdas
de oportunidades de se vacinar e conduta do profissional perante estas; e questões sobre o modo
como a equipe refletia sobre tais situações em sua rotina de trabalho, para a partir de então
desenvolver estratégias de EPS.Reconhecendo-se, assim, o caráter da EPS, é fundamental que as
equipes da ESF participem de ações de Educação Permanente, tentando combinar necessidades
com ofertas e processos mais gerais de uma política proposta para todo o município; realizando
trabalho interdisciplinar e multiprofissional, integrando áreas técnicas e profissionais de
diferentes formações. Os Motivos Que Levam À OPV E A Reflexão Da Prática Visando descrever
os motivos que levam à ocorrência de OPV, relacionados à equipe multiprofissional, foi realizada
a decomposição do material obtido a partir das leituras das questões abertas, para definição
das Unidades de Significação (US). Para elaboração das categorias, foram atribuídas letras do
alfabeto, de A a G, às US. Agruparam-se as ideias conforme as semelhanças para atribuíremse nome às US, e após análise, foram estabelecidas as categorias Após tal análise, percebe-se
que as respostas sinalizam problemas estruturais, quer sejam físicos, humanos, ou de insumos,
apontando para a gestão deficiente de tais recursos, inclusive em nível local, comprometendo a
assistência prestada à comunidade usuária deste serviço. As respostas indicaram que tais ações
se relacionam à atitudes dos profissionais, e apontam a necessidade de qualificação, objetivando
garantir a promoção da saúde da população; apresentando-se assim, os motivos principais que
levam à ocorrência de OPV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sinaliza problemas estruturais, quer sejam físicos, humanos, ou de insumos,
apontando para a gestão deficiente de tais recursos, inclusive em nível local, comprometendo
a assistência prestada à comunidade usuária desde serviço. A EPS constitui-se, assim, em
importante estratégia de enfrentamento de determinados problemas para a gestão local,
auxiliando na formação de uma necessária rede de atenção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Vacinação. Educação em saúde. Educação Continuada. Planejamento Estratégico. Pessoal de
Saúde.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA EM SAÚDE: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Rosane Paula Nierotka (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Francielle Garghetti
Battiston (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Gelvani Locateli (Universidade
Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Fernando Schorr Grossl (Universidade Comunitária
da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Clodoaldo Antônio De Sá (Universidade Comunitária da Região
de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Universidade Comunitária da Região de Chapecó,
Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2179

INTRODUÇÃO
Os debates sobre a pesquisa interdisciplinar iniciaram na década de 1960 no Brasil, com
uma série de distorções, sob influências do modismo, palavra de ordem e da estética do
impressionismo. Ivani Fazenda em 1970 pesquisou sobre a interdisciplinaridade, no âmbito
dos aspectos conceituais, mais do que metodológicos, mas teceu importantes contribuições
no campo da educação. Na área da saúde, a importância da interdisciplinaridade está
presente no trabalho em equipe, com uma concepção holística no atendimento dos
indivíduos. Esse diálogo entre os diferentes profissionais e pesquisadores no campo da
ciência culminam na assistência integral ao usuário e coletividades, com maior assertividade
e resolubilidade¹,². Nesse contexto, despontam as pesquisas interdisciplinares que podem
contribuir para o fomento da formação profissional em saúde e no desenvolvimento
de estudos interdisciplinares que contribuam para melhor planejar ações centradas na
promoção da saúde e o território. Impactando na gestão intersetorial e formação a partir do
diagnóstico participativo e integrado das necessidades locais³
OBJETIVOS
Refletir sobre as contribuições da pesquisa interdisciplinar em saúde, a partir da análise dos
grupos de pesquisa de uma universidade e em um ambiente onde são realizados estudos e
pesquisas científicas.
MÉTODO
Trata-se um relato de experiência derivado da disciplina de Produção do Conhecimento de
discentes e docentes no curso de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Saúde da Unochapecó, o qual se encontra na área Interdisciplinar. Para sua
produção analisou-se o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, referentes aos grupos
certificados pela universidade, no primeiro semestre de 2018, observando: recursos humanos
constituintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos); linhas de pesquisa em
andamento; especialidades do conhecimento; setores de aplicação envolvidos e produção
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científica, tecnológica. A instituição de ensino analisada para a realização dessa reflexão foi
a Unochapecó. Já para a reflexão na visão do ambiente/sujeito entrevistado, recorremos a
Cidade do Idoso, localizado no bairro Efapi, no município de Chapecó-SC, ambiente em que
são realizadas frequentemente pesquisas científicas por diversas instituições. Neste ambiente
através de uma entrevista semiestruturada, com questões relacionadas à percepção desses
pesquisados sobre as inúmeras pesquisas realizadas neste ambiente, foi entrevistada a
coordenadora local e alguns idosos de forma aleatória. Após a coleta dos dados, realizamos
uma análise/reflexão sobre a interdisciplinaridade nessas duas perspectivas. No ambiente
acadêmico, podemos observar que dos 40 grupos de pesquisa que a instituição apresenta
24 (60%), foram criados recentemente do ano 2006 em diante, as áreas de conhecimento
que mais possuem grupos de pesquisa são: Área de Ciências Humanas (25%), seguida pela
Ciência da Saúde (22,5%) e Ciências Sociais e Aplicadas (22,5%).
RESULTADOS
Ao analisar o conjunto dos grupos de pesquisa, estes foram distribuídos por áreas de atuação
e correlações entre os grupos. Identificou-se que as linhas de pesquisas se delineiam em
campos específicos, não havendo a interação interdisciplinar. Apesar da existência de
relações potenciais entre estes. Na observação dos currículos dos professores podemos
identificar que cada um dos pesquisadores, segue linhas de pesquisa, relacionado à sua área
de formação profissional ou afinidade com a temática. São poucos os que participam de
outros grupos de pesquisa em áreas divergentes. Percebemos em análise detalhada que as
linhas de pesquisas com várias temáticas, objetivos e estudos, são comuns entre os grupos
da área da saúde e até dialogam com outros grupos, envolvendo diferentes profissionais,
o que facilitaria a interdisciplinaridade. Essa visão específica de cada área sob um mesmo
tema, amplia a complexidade e a qualidade das pesquisas.
Em nossa análise da interdisciplinaridade dentro de um espaço pesquisado, foi que para
os idosos, a pesquisa científica, tem significado positivo em suas vidas, no aprendizado de
novos saberes, na atenção e nas trocas de experiências como forma de colaboração com os
pesquisadores e suas pesquisas. Relatam para além da pesquisa, que os resultados deveriam
ser entregues por meio de devolutivas associando quando possível com alguma forma de
atividade física. O que dizem não acontecer. Já para a coordenadora local, as pesquisas são
interessantes, porém muitas vezes, percebe que algumas informações ficam subentendidas
pela falta de clareza por parte do pesquisador, que não consegue transmitir de forma
simples para a realidade local. E os idosos, mesmo não entendendo direito o propósito da
pesquisa, não negam respostas aos pesquisadores. Por medo de perder o espaço e pelo
respeito inerente dos idoso que ali frequentam.
Realizando uma reflexão sobre a interdisciplinaridade nas pesquisas científicas, acreditamos
que o caminho ainda é longo. Tanto no âmbito institucional, quanto na aplicação das
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pesquisas em campo envolvendo populações. A inter-relação entre as disciplinas dentro
dos grupos, facilita um olhar ampliado, possibilita um melhor diagnóstico, e solução em
conjunto. Percebemos no estudo, um grande potencial quando vários saberes relacionamse na troca dos conhecimentos, impactando na vida dos pesquisadores que semearão, se
assim desejarem, uma base melhor pautado nos mais diversos saberes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender a interdisciplinaridade no âmbito da pesquisa científica ainda é desafiador.
Partiu-se da pesquisa científica na área da saúde, no entanto, em todas as áreas a interdisciplinaridade provoca respeito, responsabilidade, união, diversidade, troca de conhecimentos
e, principalmente interação entre diferentes disciplinas/atores. A interdisciplinaridade deve
ultrapassar as barreiras de uma instituição, pois requer a interlocução de distintos saberes
representando uma importante possibilidade epistemológica e política para lidar com os
problemas do mundo contemporâneo.
REFERÊNCIAS
1.Linhares EHP, Pereira RA, Cavalcante TL, Sampaio LCL. Importância da Interdisciplinaridade
na formação de profissionais da saúde. Rev. Interfaces. 2014; 2(Número Especial): 1-4.
2.Fazenda ICA, Tavares DE, Godoy HP. Interdisciplinaridade na pesquisa científica. Csmpinas:
Papirus; 2017.
3.Silva DAJ, Tavares MFL. Ação intersetorial: potencialidades e dificuldades do trabalho em
equipes da Estratégia Saúde da Família na cidade do Rio de Janeiro. Saúde Debate. 2016;
40(111): 193-205.
PALAVRAS-CHAVE
Interdisciplinaridade; Pesquisa; Saúde
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A PESQUISA DOCUMENTAL HISTÓRICA NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
Maria Lígia dos Reis Bellaguarda Maria Lígia (Universidade Federal de Santa Catarina, florianópolis, SC, Brasil),
Thais Trindade Boeck Thais (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maitê Mota Maitê
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Itayra Padilha Maria Itayra (Universidade
Federal de Santa Catarina, florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1769

INTRODUÇÃO
As construções históricas se desenvolvem a partir do interesse pelo nascedouro e
desenvolvimento de um evento, de uma instituição, de pessoas, de profissões, de
organizações. Os documentos são fontes e materiais contemporâneos ou retrospectivos
que contêm matérias orais e escritas, textos diversos, documentos administrativos, livros,
e outros materiais bibliográficos. A atividade extensionista é espaço de ações e pesquisa
pela abrangência social que caracteriza e pelo movimento de aprendizado e conhecimento
profissional nos campos comunicacional, assistencial, social, político, de gestão e histórico,
no caso deste trabalho especificamente da saúde e da enfermagem. O Projeto extensionista
Grupo de Trabalho Memória da Universidade Federal de Santa Catarina aborda o
arquivamento, tratamento e organização do acervo histórico da Associação Brasileira de
Enfermagem do estado Catarinense e do Departamento de Enfermagem da Universidade.
A relação entre essas duas instituições advêm da história da criação da Associação em 1962
e a organização do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina. Sendo essencial a parceria em Projetos e Pesquisas entre o Ensino e a Associação
de Enfermagem, haja vista o acervo científico, cultural e político nos documentos e história
dessa entidade na construção profissional no Estado.
OBJETIVOS
Analisar a pesquisa documental histórica a partir de ações extensionistas para a memória
profissional da enfermagem.
MÉTODO
Pesquisa histórico-social Documental, de abordagem qualitativa, desenvolvida de outubro
de 2016 a outubro de 2017. Os espaços de investigação constam dos arquivos na sede
da Associação Brasileira de Enfermagem, a Universidade Federal de Santa Catarina e do
Laboratório de Estudos da História do Conhecimento da Enfermagem e Saúde (GEHCES).
O acervo foram de documentos fotográficos e escritos que trazem no rol de investigação,
a arquivista (atas, manuscritos, relatórios), a bibliográfica (materiais acadêmicos) e a
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hemerográfica (materiais da imprensa, informes, censos, estatísticas)(1). Análise documental
por meio da análise de conteúdo(2) . As três fases da análise seguiu a pré-análise por meio
da organização das informações; exploração das informações momento de codificação dos
dados, respeitando os critérios de representatividade, homogeneidade e pertinência dos
documentos e, a terceira fase o tratamento dos resultados pela análise baseada no método
semântico estrutural, aplicando-se ao universe sóciosemântico das informações acerca de
eventos e dinâmica da Associação e do Departamento de Enfermagem. A categorização não
aprioristíca(3), que emerge do contexto dos documentos, foi a escolha para a apresentação e
discussão das informações e foi realizada por relevância implícita (relevância para o estudo).
RESULTADOS
O material explorado a partir dos espaços e capacitação dos envolvidos no projeto
extensionista de tratamento da documentação histórica das institituições estudas possibilitou
a atividade de pesquisa nos acervos disponibilizados. Resultando este estudo para análise
das relações entre extensão e a pesquisa no âmbito histórico. A categoria emergente foi
caracterizada pela efetividade e relevância apresentadas, encontradas no acervo documental,
sobre as unidades de significação temática. A categoria apresenta-se como “Pesquisa
documental histórica e os aspectos relacionais e de validação na extensão universitária”. As
relações estabelecidas mostram-se nos eventos de nascedouro do Curso de Graduação em
Enfermagem a partir da outra Instituição, uma entidade de classe, a Associação Brasileira
de Enfermagem de Santa Catarina, os tipos de materiais dos acervos a serem explorados, e
os temas abordados nos documentos. E, o aspecto da validação concentra-se na inferência
e criatividade interpretativa do que emerge dos temas nos documentos investigados e
também pela capacitação dos envolvidos para tratar e analisar esse material histórico. As
informações, os dados são analisados considerados os significados que emergem do olhar e
do valor atribuídos pelos envolvidos, pelos extensionistas. Os documentos em arquivos são
essenciais para a preservação da história social da enfermagem catarinense e relevante para
imprimir responsabilidade aos grupos de pesquisa histórica, cursos de formação profissional
e entidades de classe na centralização e conservação desse material para acesso à sociedade.
Em análise, o desenvolvimento da extensão universitária voltada para o arquivamento e
preservação da documentação histórica da enfermagem reflete o registro em pesquisa para
a proteção desse material à historiografia profissional. Caracterizam-se como instrumentos
que fundamentam à administração, à cultura, ao desenvolvimento da ciência e elementos
de prova e informação(4). A subjetividade inerente à análise documental é necessária,
haja vista que as comparações entre informações não denotam valor se forem somente
descritivas. O que, na pesquisa qualitativa, os pressupostos teóricos embasam e validam as
situações, eventos e temas explícitos nos documentos e, elucidam a realidade no contexto
histórico e social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudo que traz a identidade profissional por meio de documentos que registram a história da
Enfermagem em Santa Catarina, a atividade extensionista relacionada à pesquisa oportuniza
o conhecimento dessa identidade aos envolvidos e empodera a prática profissional pelo
reconhecimento do seu valor para o cuidado humano a partir da história da profissão.
PALAVRAS-CHAVE
História, Enfermagem, Pesquisa Documental, Extensão Universitária.

A PRECEPTORIA NA FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL: UM
OLHAR APRECIATIVO DOS PRECEPTORES
Cristiane Trivisiol Arnemann (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Maria Henriqueta Luce Kruse
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre , RS, Brasil), Denise Gastaldo (University of Toronto, Canadá)

ID: 2194

INTRODUÇÃO
O movimento da Educação Permanente em Saúde (EPS), assumido a partir de 2004 como
política pública, busca promover mudanças nas práticas dos profissionais de saúde. A
EPS, tida como uma proposta educativa destinada a intervir e provocar reflexões sobre
o processo de trabalho direcionado a melhorar a qualidade do serviço e das condições
laborais, compõe um projeto político maior que envolve mudanças na formação dos
profissionais de saúde. Uma das mudanças já implementadas foi a criação das Residências
Multiprofissionais em Saúde (RMS). As RMS foram criadas com o objetivo de estimular práticas
dos profissionais de saúde que respondam às demandas do SUS constituindo-se espaços
para o desenvolvimento de ações de EPS1. Neste cenário, destacamos a figura do preceptor,
compreendido como protagonista no âmbito da formação profissional em saúde seja na
academia e/ou nas instituições assistenciais. O preceptor proporciona diversas situações aos
residentes para que intervenções e condutas sejam exercitadas, refletidas, transformadas e
apreendidas, de modo satisfatório, durante o processo de formação, tornando a preceptoria
uma prática educativa2. A preceptoria é uma modalidade de ensino que se destaca no
cenário da formação de recursos humanos em saúde no Brasil3. Envolve a supervisão direta
das atividades realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, nos quais se desenvolve a
Residência. Tal modalidade preconiza que profissionais da saúde recebam, em seu trabalho,
profissionais graduados em diversos cursos. Mesmo assim, a preceptoria ainda é pouco
discutida. Quando abordada, pouco se aprofunda sobre seu lugar de interseção entre a
academia e o serviço, bem como a complexidade da articulação entre teoria e prática2.
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OBJETIVOS
Descrever as características em relação à preceptoria identificadas pelo grupo de preceptores
em uma Residência Multiprofissional.
MÉTODO
Adotamos a Pesquisa Apreciativa a qual vem se destacando no cenário das pesquisas
participativas por explorar pontos positivos e comuns desenvolvidos nos meios onde é
aplicada4. Estudo desenvolvido em um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
com sete preceptores. Para produção dos dados, foram realizadas grupos de discussões com
os preceptores.
RESULTADOS
Os preceptores consideraram algumas características importantes para a preceptoria.
Dentre elas, a experiência do preceptor na atividade de preceptoria, aprimoramento pessoal
e profissional, apoio e coesão entre o grupo e integração com os residentes. Em relação
a experiência do preceptor, a maioria dos participantes da pesquisa cursou a Residência. A
experiência anterior parece ter sido importante para que houvesse uma identificação dos
preceptores com a proposta da RMS e ter proporcionado maior segurança na atuação da
preceptoria. A literatura afirma a importância da experiência na preceptoria e aponta que
os profissionais que já foram residentes têm uma postura diferenciada, pois “essa vivência
se atualiza e faz lembrar que também estão formando futuros preceptores”5. Dessa forma, a
formação anterior e o tempo de experiência no setor em que atua como preceptores podem
influenciar na qualidade da preceptoria6. Por outro lado, autores8 apontam que o fato de
o preceptor não ter tido formação prévia para executar tarefas de apoiador, supervisor e
educador pode ampliar as atribuições da preceptoria. Além da experiência profissional, a
preceptoria contribui para o crescimento profissional e pessoal do preceptor fato que pode
ser traduzido como um compromisso ético com o papel desempenhado na RMS. Autores
destacam que tal modalidade de ensino promove a troca de informações, fortalece a
aprendizagem, renova o desejo de aprender, estimula a busca do conhecimento e conduz ao
pensamento reflexivo. Essas contribuições influenciam a prática do preceptor que participa do
crescimento e desenvolvimento de novos profissionais8. Assim, os preceptores serviriam de
modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal dos recém graduados, como também
auxiliariam na formação ética dos novos profissionais6. Outra característica destacada pelos
participantes da pesquisa é a integração dos preceptores com os residentes. Observa-se que
o preceptor assume um papel mediador, ou seja, pela maior proximidade com os residentes,
os preceptores são os atores que mediam as interações entre os coordenadores, os tutores
e os profissionais do serviço. Preceptores têm como função orientar, dar suporte, ensinar e
compartilhar experiências que melhorem a competência do residente5. Diante disso, espera-
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se uma relação integradora entre preceptor e residente, horizontalizada, em que o preceptor
estimule a reflexão crítica sobre o cotidiano de atuação. Além disso, o apoio e a coesão do
grupo também foram considerados importantes. Esses foram compreendidos pela coerência
nas ideias e propostas dos preceptores, as quais se fortalecem frente às dificuldades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo convidou os participantes a refletirem criticamente sobre as características
da preceptoria em um processo dialógico, reflexivo e participativo, evidenciando as
características que determinam um bom desempenho enquanto formadores de profissionais
na área da saúde.
REFERENCIAIS
1.Silva CT, Terra MG, Kruse MHL, Xavier MS et al. Residência multiprofissional como espaço
intercessor para a educação permanente em saúde. Texto & Contexto Enfermagem. 2016;
25(1):1-9.
2.Ribeiro KRB, Prado ML. A prática educativa dos preceptores nas residências em saúde: um
estudo de reflexão. Revista Gaúcha de Enfermagem. 2013;4(34)161-65.
3.Rodrigues CDS, Witt RR. Competencies for Preceptorship in the Brazilian Health Care
System. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2013; 44(11)507-15
4.Arnemann CT, Gastaldo D, Kruse, MHL. Pesquisa Apreciativa: características, utilização e
possibilidades para a área da saúde no Brasil. Interface, Botucatu, 2018; 22(64):121-31.
5.Botti S, Rego S. Preceptor, supervisor, tutor e mentor: quais são seus papéis? Revista
Brasileira de Educação Médica, 2008; 32(3)363-73.
6.Autonomo, FRO et al. A Preceptoria na Formação Médica e Multiprofissional com Ênfase na
Atenção Primária-Análise das Publicações Brasileiras. Revista Brasileira de Educação Médica.
2015;39 (2)316-27.
7.Bentes, A et al. Preceptor de residência médica: funções, competências e desafios. A
contribuição de quem valoriza porque percebe a importância: nós mesmos! Cadernos
ABEM, 2013(9)32-8.
PALAVRAS-CHAVE
Educação Permanente em Saúde; Residências Multiprofissionais em Saúde; Pesquisa
Apreciativa; Prática profissional.
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A PROFESSORALIDADE NA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DE LITERATURA
Bianca Joana Mattia (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Quilombo, SC, Brasil), Carla
Rosane Paz Arruda Teo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1747

INTRODUÇÃO
As mudanças no Sistema de Saúde brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988 e com
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) fizeram emergir o desafio de repensar a formação
dos profissionais de saúde no país, buscando prepará-los para trabalhar no propósito da
consolidação desse Sistema. A partir disso, emergiram inúmeros movimentos de mudança na
formação dos profissionais de saúde, podendo-se citar, entre eles, a Lei das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que incentivaram
a reorganização dos currículos dos cursos de graduação, propondo novos desafios para
a formação. Pensar a formação de novos profissionais de saúde é refletir também sobre
os docentes que atuam nesse processo. Os cursos de graduação formam profissionais
tecnicamente competentes, embora, em sua maior parte, não sejam preparados para a
docência em sua área de atuação.
Partindo desse pressuposto, a profissão docente na área da saúde pode ser considerada um
processo que vai se construindo ao longo da trajetória formativa dos sujeitos. Formação e
desenvolvimento profissional se complementam em um processo no qual a professoralidade
vai se construindo. Assim, o professor pode ser considerado como sujeito de sua própria
vida e do processo educativo em que é participante1. Diante dessa temática, compreender
o processo de construção da professoralidade na área da saúde torna-se importante, na
medida em que os docentes, ao mesmo tempo, formam e se transformam nesse processo.
OBJETIVOS
Compreender a professoralidade de docentes da área da saúde, conforme sua abordagem
pela literatura científica.
MÉTODO
Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, com abordagem qualitativa. As etapas
foram conduzidas a partir da proposta de Ganong (1987)2. Para busca dos estudos foram
realizados os seguintes cruzamentos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) e Portal de Periódicos da CAPES: “Professoralidade” AND “Educação Superior” AND
“Saúde; “Aprendizagem docente” AND “Educação superior” AND “Saúde”; “Pedagogia
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universitária” AND “Saúde; “Formação docente” AND “Educação Superior” AND “Saúde”;
“Processos Formativos” AND “Docente” AND “Saúde”. O total de buscas resultou em 1766
artigos, dos quais foi realizada leitura dos títulos e resumos, sendo incluídos 208 estudos que
alimentaram a primeira matriz da revisão. Posteriormente, realizando a leitura na integra,
foram incluídos 94 artigos para compor o universo de estudos, selecionando-se para tanto
aqueles que atendiam ao objetivo proposto pela revisão. Para análise crítica dos artigos
foi realizada a leitura minuciosa dos 94 estudos incluídos. As ideias foram agrupadas por
similaridade, de forma a desenvolver uma síntese narrativa.
RESULTADOS
Em relação às características gerais dos 94 estudos incluídos, observou-se que o periódico
que mais públicou sobre a temática foi a revista Interface – Comunicação, Saúde,
Educação, com 28% das publicações, seguida pelas revistas Ciência e Saúde Coletiva e
Revista Brasileira de Educação Médica, com 9,5% das publicações cada uma. Também
constatou-se que 93 dos estudos incluídos são brasileiros, sendo que a região do país que
mais públicou artigos relacionados à temática foi a Sudeste – com 50% das publicações –,
seguida pela Sul – com 22%. Em relação à abordagem dos estudos, 67% são qualitativos. A
partir da avaliação crítica dos artigos foi possível compreender que os programas de pósgraduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado constituem o principal espaço
de formação para a docência de profissionais a área da saúde.
Enfatiza-se, ainda, da análise feita, que esse preparo ocorre principalmente no mestrado,
em uma crítica aos cursos de doutorado, já que muitos programas de pós-graduação
preparam esses profissionais para serem pesquisadores, com poucas iniciativas e
oportunidades de formação para a docência3.
Outros estudos também destacam que, em muitos programas de pós-graduação, o ensino
para a docência fica sob responsabilidade apenas dos estágios de docência, sem disciplinas
específicas que preparem o profissional para o exercício docente. Foi possível, também,
compreender que muitos estudos tratam o processo de preparo para a docência como
capacitação para a valorização e aperfeiçoamento didático-pedagógico do professor4.
Esse processo de capacitação condiz com o conceito de profissionalidade docente, que
é um processo contínuo de formação e aprendizagens, conferindo competências para
exercer a profissão e a aprendizagem de conceitos, destrezas e atitudes que constituem
e especificidade da ação docente5. Ao contrário disso, a professoralidade compreende
as trajetórias de vida dos sujeitos professores, abarcando uma rede de múltiplas relações
permeadas por um processo espaço-temporal em que cada docente produz, por meio da
reflexão sobre a prática, a sua maneira de ser professor6.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da professoralidade na área da saúde, como visto na literatura, é compreendida
pelos autores como responsabilidade dos programas de pós-graduação stricto sensu, o que
reforça o compromisso das universidades na formação de novos professores. A compreensão
da construção docente como capacitação de profissionais da saúde para se tornarem
professores deve receber maior atenção, no sentido de entender que a professoralidade
inclui mais do que a aprendizagem de técnicas, destrezas e habilidades para exercer a
docência, correspondendo a um processo contínuo que se desenvolve ao longo da carreira
dos sujeitos, compondo suas trajetórias, marcadas por relações, experiências e reflexão
sobre a prática.
REFERÊNCIAS
1.Isaía SMA, Bolzan DPV. Construção da profissão docente: possibilidades e desafios para
a formação. In: Isaía SMA, Bolzan DPV, Maciel AMR. Pedagogia universitária: tecendo redes
sobre a educação superior. Santa Maria: Editora UFSM; 2009. p. 166-173.
2.Ganong LH. Integrative reviews of nursing. Rev. Nurs Health. 1987; 10(1):1-11.
3.Freitas DA, et al. Saberes docentes sobre processo ensino-aprendizagem e sua importância
para a formação profissional em saúde. Interface (Botucatu). 2016; 20(57): 437-48.
4.Finkler M, Caetano JC, Ramos FRG. A dimensão ética da formação profissional em saúde:
estudo de caso com cursos de graduação em odontologia. Ciência e Saúde Coletiva. 2011;
16(11): 4481-92.
5.Morgado JC. Identidade e profissionalidade docente: sentidos e (im)possibilidades. Ensaio:
aval. pol. públ. Educ. 2011; 19(73): 793-812.
6.Bolzan DPV, Powaczuk AH. Docência universitária: a construção da professoralidade.
Revista Internacional de Formação de Professores. 2017; 2(1): 160-173.
PALAVRAS-CHAVE
Professoralidade; Saúde; Literatura científica;
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A RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA FORMAÇÃO
DE PROFISSIONAIS ENFERMEIROS
Cristiano Leonardo Oliveira Dias (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Bruna
Rodrigues Jesus (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Clara Cassia Versiani
(Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Bianca Oliveira Leite (Universidade Estadual
de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Elton Junior Ferreira Rocha (Universidade Estadual de Montes Claros,
Montes Claros, MG, Brasil), Sara Lorena Gomes Rodrigues (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros,
MG, Brasil), Sibylle Emilie Vogt Campos (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 1673

INTRODUÇÃO
A discussão sobre a necessidade de humanizar a assistência à saúde brasileira tem como
intuito fomentar mudanças nas práticas profissionais em conexão com os princípios
norteados do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando a valorização das relações entre
usuários e profissionais. Na área obstétrica, é fundamental a formação de profissionais
conscientizados sobre a importância da humanização, com o intuito de desfazer a relação
assimétrica entre parturiente e cuidadores, potencializando o empoderamento da mulher. A
fim de provocar mudanças neste modelo de assistência obstétrica vigente no país, a gestão
pública passa a estimular a inserção do enfermeiro obstetra nas maternidades públicas. Nessa
perspectiva, o Ministério da Saúde (MS) desenvolve há duas décadas uma estrutura legal
que legitima e promove a atuação de Enfermeiros na área da obstetrícia, ao mesmo tempo
em que organiza redes de atenção direcionadas pela humanização, visando a qualificação
da assistência às mulheres nos seus processos de saúde reprodutiva, assim como o aumento
do contingente de profissionais orientados pelas evidências científicas, diretrizes do SUS
e nas recomendações da Rede Cegonha, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher e Pacto pela redução da Mortalidade.
OBJETIVOS
Relatar a importância do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica para formação
profissional de Enfermeiros.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência da primeira turma de Enfermeiros da Residência em
Enfermagem Obstétrica da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), no
período, nos primeiros meses de trabalho, de março a maio de 2018.
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RESULTADOS
A proposta do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica (REO) é trabalhar a
assistência as mulheres em todos os ciclos de vida, com destaque para ciclo gravídicopuerperal. Caracterizado pela interação entre a formação e o trabalho, o curso de especialização
em obstetrícia na modalidade de residência tem como outro objetivo habilitar profissionais
de acordo as necessidades locais, isto é, com competências e especialidades conforme o
diagnóstico regional da saúde da mulher/criança. Nesse sentido, e visando a qualificação e
insersão de enfermeiros obstetras com visão crítica da assistência prestada, o programa de
residência em enfermagem obstétrica (REO) foi inserido no município de Montes Claros,
sendo o pioneiro nesta região. As atividades foram iniciadas no mês de março de 2018, após
processo seletivo para ingresso dos Residentes em Enfermagem Obstétrica, com as seguintes
normativas: carga horária total de 5.760 horas, distribuídas em uma carga horária de 60 horas
semanais, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, sendo 40 horas de práticas
e 20 horas teórico-práticas, dentro da proposta do programa, no que concerne à tríade
estabelecida, contemplando ações de ensino teórico-prático, extensão e pesquisa. Os cenários
da formação dos enfermeiros residentes são representados por quatro Estratégias Saúde da
Família, o Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves (CAETAN) e a Maternidade
pública do Hospital Universitário Clemente de Faria, referência de parto de risco habitual e de
alto risco do norte de Minas Gerais, composta por 30 leitos e que realiza cerca de 100 partos
por mês. O programa conta com quatro residentes no primeiro ano, um coordenador e três
preceptoras. Esta experiência tem possibilitado os residentes o aprimoramento e a capacidade
de unir teoria a prática, adquirindo assim novas habilidades no âmbito obstétrico. Os residentes
participam das rotinas dos serviços em que atuam, colocam em prática os princípios de SUS de
forma humanizada, assistem mulheres e os recém-nascidos durante o processo de parturição,
orientados pelas recomendações do MS e das práticas baseadas em evidencias científicas,
utilização métodos não farmacológicos para alívio da dor em detrimento de medicações,
permitem a livre escolha informada por parte da mulher sobre a posição no momento do
parto, promovem educação em saúde na atenção primária, objetivando o empoderamento
da mulher no parto e pós-parto, realizam exames preventivos de Câncer de colo de útero e
mama, consultas de pré-natal e puerperal. A presença da REO ainda contribui de forma positiva
no processo ensino-aprendizagem dos graduandos de cursos de educação superior que
desenvolvem estágios curriculares nos serviços, oportunizando que os enfermeiros residentes
desenvolvam a competência de educadores. Os mesmos atuam como modelo de referência
para os estudantes, motivando-os a serem atores ativos do seu aprendizado e, dessa forma,
tornam-se coparticipantes no processo de aprendizado deles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do apresentado, a participação na residência tem oportunizado uma vasta agregação
dos conhecimentos teóricos com a prática assistencial humanizada fundamentada nas boas
práticas. Tem promovido aos residentes, por meio da vivência das rotinas dos ambientes
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onde estão inseridos, o enfrentamento de problemas encontrados no dia a dia da atenção a
saúde da mulher e recém-nascido. Além disso, possibilita mudanças de comportamento e da
cultura dos profissionais e da comunidade e, sobretudo, a reorganização das instituições e
das políticas de saúde, em relação ao modelo obstétrico vigente, repercutindo positivamente
na assistência prestada na saúde pública. Para tanto, busca-se cada vez mais uma assistência
integral à saúde das mulheres nos processos de saúde reprodutiva e sexual, entretanto
compreende-se que a plena integralidade vai além dos seus limites. Sabe-se que muitos
serão os desafios a serem enfrentados ao longo dos dois anos de estudo.
PALAVRAS-CHAVE
Obstetrícia; Enfermagem obstétrica; Educação de pós-graduação; Educação de pósgraduação em enfermagem

ANÁLISE DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS GERADAS EM UM
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL
Isabel Cristina Alves Maliska (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Itayra PADILHA
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Roberta Costa (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Silvana Alves Benedet (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Francine Lima Gelbcke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina
Anders (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2394

INTRODUÇÃO
O Mestrado Profissional em Enfermagem tem como objetivo à formação de enfermeiros
altamente qualificados e inseridos no mundo de trabalho, para a produção de conhecimento
científico-tecnológico e inovação, gerando produtos e processos que possam ser aplicados
na prática profissional, com o intuito de transformá-la. Também pretende melhorar o
cuidado, a gestão, a educação e a própria pesquisa, dimensões do fazer da profissão.
Espera-se não apenas a produção, mas também a implementação, difusão e o consumo de
pesquisas e tecnologias geradas nos programas, contribuindo para o melhor desempenho
dos serviços, qualificando a assistência e/ou o ensino. Nesta direção, foi aprovado pela
CAPES em 2009, o Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem –
Modalidade Mestrado Profissional, inicialmente vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC). A proposta atual
visa formar enfermeiras(os) que atuam em instituições de saúde nos diferentes níveis de
complexidade da rede pública ou privada. No entanto, percebe-se uma lacuna na exploração
do que os enfermeiros estão produzindo e em que perspectivas estão situadas os produtos
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de conclusão de curso dessa modalidade de ensino. Neste sentido, a produção científica
gerada (nestes oito anos de existência) pelos egressos deste programa já pode ser avaliada
em termos de sua qualidade e influencia na prática profissional dos envolvidos.
OBJETIVOS
Analisar os resultados dos trabalhos de conclusão de curso do mestrado profissional em
Gestão do Cuidado em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa do tipo documental, retrospectiva e com abordagem quantiqualitativa. A coleta de dados ocorreu no período de abril a maio de 2018, no repositório
da biblioteca universitária da UFSC e no site do Programa utilizando o recorte temporal
de 2010 a 2017. Como critério de inclusão consta: ter a publicação completa e disponível
em meio eletrônico e/ou na biblioteca da universidade. Ressalta-se que até maio de 2018
foram concluídos 96 trabalhos no programa, sendo que destes 83 trabalhos de conclusão
respondiam aos critérios de inclusão. Todas os trabalhos foram lidos e os seguintes dados
foram extraídos e organizados em instrumento produzido para registro: título da dissertação,
linha de pesquisa, objetivo do estudo, aspectos metodológicos, local em que o estudo foi
desenvolvido, participantes, resultados e produto final/inovação tecnológica.
RESULTADOS
O programa contempla três linhas de pesquisa e foram encontrados 21 trabalhos correspondentes
a linha de pesquisa (LP) Tecnologia em Saúde e Enfermagem, 24 trabalhos na LP Gestão e
gerência em saúde e enfermagem; e 34 trabalhos na LP O cuidado e o processo de viver, ser
saudável, adoecer e morrer. Três trabalhos não especificaram a linha de pesquisa. Vale ressaltar
que este agrupamento se deu pela indicação dos autores, porém na leitura dos estudos,
percebe-se que algumas linhas não coincidem com o produto resultante. Quanto aos temas
desenvolvidos, dividimos os trabalhos em cinco macro temas. São eles: processo de trabalho,
gestão do cuidado, Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, educação em saúde,
cuidados de enfermagem. Em processo de trabalho constam quatro estudos relativos a saúde
do trabalhador, segurança do paciente e comissão de ética; com relação a gestão foram incluidos
oito estudo relativos a dimensionamento e avaliação de desempenho da equipe, gestão do
cuidado e de unidades especificas; com relação a SAE e a educação em saúde foram agrupados
nove estudos em cada um dos temas. O tema cuidados de enfermagem teve a preferência dos
mestrandos com 36 estudos. Em termos dos métodos de escolha, a maioria optou pela Pesquisa
Convergente Assistencial, com 30 estudos, o que é coerente com a própria ideia da aderência do
mestrado profissional a prática assistencial. Também houve prioridade pelos estudos qualitativos
com 23 trabalhos. O método quantitativo foi utilizado em nove estudos. Os demais 19 utilizaram
métodos mistos, revisão integrativa ou sistemática e pesquisa metodológica. Dentre os locais
nos quais as pesquisas foram realizadas, o hospital lidera com 70 estudos e os demais em
maternidades, domicilios e município. Chama a atenção que a maioria dos estudos, ou seja, 54
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foram realizados com a equipe de enfermagem e apenas 10 com usuários e familias. Os demais
foram com profissionais da equipe multidisciplinar, não envolveram seres humanos e foram
realizados em prontuários ou outros documentos. Com relação aos resultados dos trabalhos
percebe-se que há uma preocupação dos mestrandos em melhorar o cuidado, a gestão, a
educação e a própria pesquisa, nas várias dimensões do fazer da profissão, considerando a
ênfase nos produtos como cartilhas, protocolos, manuais, diretrizes, guias representados em
59 trabalhos. Também se evidencia a preocupação em mudar a realidade por meio de práticas
e intervenções assistenciais, educação em saúde e educação permanente, assim como, a SAE
e o Procedimento Operacional Padrão - POP em 23 estudos. Estas produções tem o intuito de
beneficiar a instituição de origem desse mestrando, os profissionais de saúde e os usuários, quer
na perspectiva assistencial, educativa e/ ou gerencial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar a análise da produção de conhecimento a partir dos trabalhos defendidos no
programa é possível perceber a preocupação e o comprometimento dos mestrandos com os
campos da prática onde atuam. Os resultados dos oito anos de implementação do Programa
vem produzindo indicativos de boas práticas como manuais, guias, protocolos, aplicativos
e software bem como voltados à sistematização da assistência. Espera-se que a produção
gerada nas investigações concluídas no Programa possa modificar a realidade de atuação
dos enfermeiros, entretanto, no material analisado não foi possível avaliar este impacto.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Formação, educação superior, pesquisa, pós-graduação.

ANÁLISE DOCUMENTAL DOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS DA
FORMAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NAS ESCOLAS DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Juliana Costa Ribeiro-Barbosa (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Elaine Kelly Nery Carneiro
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Juliana Maciel Machado Paiva (Universidade Federal da
Bahia, Salvador, BA, Brasil), Gilberto Tadeu Reis da Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)
ID: 1690

INTRODUÇÃO
Os aspectos pedagógicos da formação relacionam-se diretamente com o processo de
ensino-aprendizagem. Estes definem as ações educativas e as características imprescindíveis
à escola de cumprir seus propósitos e sua intencionalidade. Neste contexto, a elaboração
e operacionalização de instrumentos para planejar, organizar e executar são cruciais e

VOLTAR AO ÍNDICE

1392 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

determinantes para uma formação integral, participativa, compromissada, crítica e cidadã.
Especificamente na área de saúde, as dinâmicas pedagógicas devem direcionar para a
formação de profissionais que levem em consideração não somente o biológico e técnico,
como também o cultural, político, social e espiritual, fundamentando-se no conceito ampliado
de saúde. Os documentos pedagógicos, em especial, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e os
Planos de Ensino ganham destaque por se configurarem como documentos que registram e
sistematizam o trabalho pedagógico. Sendo assim, conformam-se como elementos centrais
para o processo de ensino-aprendizagem no que se refere ao seu planejamento e execução.
OBJETIVOS
Analisar os aspectos pedagógicos da formação técnica em enfermagem nas Escolas do
Sistema Único de Saúde da região Nordeste brasileira.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo, recorte de uma dissertação de mestrado intitulada “Formação
em Enfermagem nas Escolas Técnicas do SUS” (ETSUS), que teve como lócus/instituições
coparticipantes seis ETSUS da região Nordeste brasileira. O Brasil possui quarenta ETSUS e
o Nordeste, em específico, possui doze escolas, das quais seis oferecem o curso técnico em
enfermagem, logo, foi definido como critério de inclusão a oferta deste curso pela instituição
de ensino. A aproximação às instituições coparticipantes ocorreu por contato telefônico e,
posteriormente, encaminhou-se convite eletrônico para que participassem da pesquisa.
Foram enviados, oportunamente, Termos de Autorização da Instituição Coparticipante
e de Concessão, Carta de Apresentação e cópia do projeto. Constituíram fontes de dados
o Projeto Político Pedagógico das escolas e os Planos de Ensino do referido curso e como
instrumentos para a coleta, três roteiros estruturados cujas questões eram concernentes aos
aspectos pedagógicos da formação. A técnica para a coleta de dados foi a documentação
indireta, que utiliza as fontes documentais que não foram submetidas a nenhuma análise
anterior. Importa salientar que o anonimato das escolas coparticipantes foi resguardado,
a fim de garantir o sigilo e assegurar que as informações fossem utilizadas somente para
fins de pesquisa e/ou publicação científica, de modo que tais escolas foram identificadas
com uma sigla, seguida de um algarismo arábico. Ademais, o estudo respeitou os princípios
éticos e científicos para pesquisa com seres humanos especificados na Resolução 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob
parecer nº. 2.121.511, em junho de 2017.
RESULTADOS
O Projeto Político Pedagógico é conferido de forma global pela escola, de modo que cada
instituição escolar tem um Projeto central, único, que serve de parâmetro para que cada
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curso elabore seu Plano de Ensino. Os PPP mais recentes são das ETSUS1, 3 e 6, datados
de 2016, e o mais antigo pertence a ETSUS2, de 2007. Alusiva a equipe responsável pela
elaboração/atualização deste documento pedagógico, destaca-se que: na ETSUS1, somente
a equipe gestora partilhou deste processo de construção; apenas na ETSUS3, a comunidade
externa, representada pela família, fez parte deste processo; a ETSUS4 não nomina os atores
detalhadamente; e a ETSUS5, não descreve quem de fato participou. Relativo aos Planos
de Ensino, estes conformam-se em um único documento, configurando-se como o arquivo
principal do curso, no qual estão descritas as informações referentes às suas especificidades,
sobretudo, em relação a distribuição e conformação das unidades didáticas. O Plano de
Ensino da ETSUS1 não se apresenta datado e o mais atual pertence a ETSUS6. Em relação
às ementas das unidades didáticas, apenas a ETSUS3 delineia este item. Os objetivos e
os conteúdos programáticos não são expostos pela ETSUS2. A metodologia de ensino
adotada é a Problematização, contudo a ETSUS5 não assume qual caminho metodológico
adota para o processo de ensino-aprendizagem. Todas as escolas trabalham a avaliação de
forma processual e contínua e somente a ETSUS6 não esquematiza quais os instrumentos
utilizados para a verificação da aprendizagem. Por fim, a ETSUS4, exclusivamente, descreve
as referências utilizadas para a fundamentação do conteúdo programático. Salienta-se que
há itens normativos atinentes ao detalhamento dos Planos de Ensino, tais como ementa,
conteúdo programático, referências, que não constam nos documentos analisados, os quais
se apresentam com lacunas quanto ao delineamento destas características.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os documentos pedagógicos evidenciou-se que estes apresentaram fragilidade
expressiva no que se refere aos seus detalhamentos. Tal fragilidade, apresenta-se como
um desafio urgente a ser superado, a fim de melhor subsidiar o processo de ensinoaprendizagem, com vistas à qualificação da formação. Todavia, oportuno expressar que
os referidos cursos estão sob supervisão de profissionais que, em tese, deveriam estar
capacitados para compreenderem a importância destes documentos pedagógicos para
planejar, organizar e executar o processo de ensino-aprendizagem no sentido de uma
formação integral, participativa, compromissada, crítica e cidadã. Ressalta-se que as Escolas
Técnicas do Sistema Único de Saúde têm se empenhado na formação de profissionais
com enfoque na qualidade da atenção à saúde e em enfermagem, comprometidos com a
cidadania e ética profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Documentos; Educação Técnica em Enfermagem; Escolas para Profissionais de Saúde;
Sistema Único de Saúde.
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APOIO PARA PRODUÇÃO DE REDES DE (EM) SAÚDE: EFEITOS DE
PERCURSOS FORMATIVOS EM HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E
GESTÃO DO SUS
Maria Esther Souza Esther (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Marta Inez Machado Verdi (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Luzilena Prudêncio (UFAP, Macapá, AP, Brasil)

ID: 2672

INTRODUÇÃO
Este texto visa apresentar o processo de construção da metodologia da pesquisa e analisar
o efeito da produção de redes como parte de pesquisa multicêntrica e interinstitucional
“Formação em Humanização do SUS: avaliação dos efeitos dos processos de formação de
apoiadores institucionais na produção de saúde nos territórios do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo”. Nesta investigação, buscou-se desenvolver uma práxis avaliativa
coerente com os processos de formação em foco, tratando-se de metodologia que avaliasse
com os apoiadores participantes da formação-intervenção, que fosse uma metodologia
participativa. Para tanto, a constituição do Grupo de Interesse da Pesquisa foi uma estratégia
potente, pois viabilizou a participação dos apoiadores na equipe da pesquisa, produzindo
interferências na condução do processo investigativo, descritas e analisadas neste artigo.
A vivência dos apoiadores no Grupo de Interesse interferiu tanto na compreensão que
tinham até então do que haviam experimentado nos processos de formação quanto nos
efeitos que estes cursos produziram em seus cotidianos, passados quase quatro anos. Assim,
o percurso metodológico esteve intrinsecamente vinculado à construção de um plano
diferenciado de subjetivação, necessariamente coletivo, que buscou deslocar a posição
dos apoiadores envolvidos na pesquisa de meros fornecedores de dados para uma posição
de lateralidade aos demais atores. A experimentação proporcionada pelas estratégias
participativas permitiu que pesquisadores e apoiadores passassem a interferir e compor o
cenário avaliativo com atuações mais protagonistas ao longo do processo investigativo. A
pesquisa se configurou como uma aposta numa dada arquitetura metodológica que, ao
buscar a superação da lógica avaliador-avaliado, produziu informações para (retro) alimentar
a intervenção por ela desencadeada. Em sua dimensão formativa, atravessou, ainda, os
processos de trabalho analisados pelos apoiadores resgatando o caráter indissociável que
todo fazer em saúde mobiliza entre intervir-formar-avaliar. A metodologia eleita, iniciou com
a análise documental dos Planos de Intervenção - produtos finais dos cursos – e que deram
origem a 4 superfamílias. O trabalho em pauta, trata da análise específica da superfamília
Redes. A trajetória metodológica para a colheita dos dados foi efetuada em vários tempos e
modalidades, incluindo a análise documental dos Planos de Intervenção desenvolvidos pelos
apoiadores e apresentados ao final do curso em 2009; Questionário Eletrônico enviado aos
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apoiadores, ao final de 2012; Grupos Focais e Entrevistas (coletivas ou individuais) realizados
entre 2013 e 2014. Por último, os principais achados foram apresentados e discutidos em
Grupos Temáticos durante o Seminário Nacional de devolução dos resultados da pesquisa,
em maio de 2014. Os temas foram agregados em três ênfases: a) produção de redes como
efeito do processo de formação: quais redes?; b) redes como articulação, parcerias e fluxos;
c) grupalidade e as Unidades de Produção para a formação e fomento de redes. A análise
indicou que a organização dos cursos em Unidades de Produção produziu grupalidade e
induziu a articulação de ações nas regiões. A ideia de uma ‘rede da PNH’, mais presente nos
Planos de Intervenção, foi dando lugar à utilização de metodologias de apoio para coletivos
identificados nas redes regionais, sendo essa a perspectiva mais presente na narrativa da
ação dos apoiadores
OBJETIVOS
Na investigação macro, buscou-se desenvolver uma práxis avaliativa adequada aos
processos de formação em foco, uma metodologia que, em vez de avaliar sobre, avaliou com
os apoiadores que participaram da formação-intervenção, uma metodologia participativa.
Neste recorte, teve como objetivo avaliar os efeitos produzidos pelos processos de formação
de apoiadores institucionais da Política Nacional de Humanização (PNH) formados entre os
anos de 2008 e 2010.
MÉTODO
Nesta investigação, buscou-se desenvolver uma práxis avaliativa adequada aos processos de
formação em foco, uma metodologia que, em vez de avaliar sobre, avaliou com os apoiadores
que participaram da formação-intervenção, uma metodologia participativa. A trajetória
metodológica para a colheita dos dados foi efetuada em vários tempos e modalidades:
Planos de Intervenção desenvolvidos pelos apoiadores e apresentados ao final do curso em
2009; Questionário Eletrônico enviado aos apoiadores ao final de 2012; Grupos Focais (GF)
ou Entrevistas (coletivas ou individuais) realizados em 2013 e 2014. Por último, os principais
achados foram discutidos em grupos temáticos desenvolvidos durante o Seminário Nacional
de devolução dos resultados da pesquisa, em maio de 2014.
RESULTADOS
A análise indica que a organização dos cursos em Unidades de Produção produziu
grupalidade e induziu a articulação de ações nas regiões. Os temas foram agregados em três
ênfases: a) produção de redes como efeito do processo de formação: quais redes?; b) redes
como articulação, parcerias e fluxos; c) grupalidade e as Unidades de Produção (UPs) para a
Formação e Fomento de Redes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa se configurou como uma aposta numa arquitetura metodológica que, ao buscar a
superação da lógica avaliador-avaliado, produziu informações para (retro) alimentar a intervenção
por ela desencadeada. Em sua dimensão formativa, atravessou, ainda, os processos de trabalho
analisados pelos apoiadores, resgatando o caráter indissociável que todo fazer em saúde
mobiliza entre intervir-formar-avaliar.A ideia de uma ‘rede da PNH’ mais presente nos Planos de
Intervenção, foi dando lugar à utilização de metodologias de apoio para coletivos identificados
nas redes regionais, numa perspectiva que se mostrou mais presente na narrativa da ação dos
apoiadores. A experimentação proporcionada pelas estratégias participativas permitiu que
pesquisadores e apoiadores passassem a interferir e compor o cenário avaliativo com atuações
mais protagonistas ao longo do processo investigativo.
PALAVRAS-CHAVE
Humanização da Saúde; Pesquisa qualitativa participativa; Metodologia; Formação de
Redes; Avaliação de Formação de Redes em Saúde; Apoios Institucional em Serviços de
Saúde; Política Pública de Saúde.

ASPECTOS HISTÓRICOS DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM
ENFERMAGEM NO BRASIL
Eric Rosa Pereira (Centro Universitário UniAbeu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fábio José de Almeida Guilherme
(Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - UNIGRANRIO, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria da soledade
Simeão dos Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Flávio Sampaio David
(Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - UNIGRANRIO, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Danielle Costa
de Souza (Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - UNIGRANRIO, Rio de JAneiro, RJ, Brasil), Priscilla
Valladares Broca (Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, Rio de JAneiro, RJ, Brasil), Thamires da Silva Papera
(Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
ID: 2537

INTRODUÇÃO
As medidas que foram estabelecidas com a “Lei do Estágio” visavam evitar a contratação de
estagiários de maneira fraudulenta; assegurar proteção aos estagiários; e inovações legislativas
de ordem diversa. Ao estudante integrado ao ensino regular superior é possibilitado ampliar as
suas competências próprias da sua atividade profissional, contando com o acompanhamento
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente.
O Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução COFEN-245/2000, abordou o
assunto e propôs diretrizes para a realização do Estágio Extracurricular. Nesta estabelecia que
o estudante deveria ter concluído as disciplinas Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e
apresentar a inscrição regular em uma instituição de ensino para que pudesse ser efetivada a
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inscrição temporária dos estudantes no Conselho Regional de Enfermagem. Em 2005 publica
Resolução COFEN de nº 299 que revoga a de nº 245/2000, que será novamente revogada pela
Resolução COFEn 371/2010. Este movimento de Revogações em série demonstra a dificuldade
na discussão deste tema e a sua efetiva consolidação. Para evitar conflitos o caminho da
discussão das Resoluções foi a de reforçar o papel do Enfermeiro como Responsável Técnico
da Área de Enfermagem e a de supervisor de estágio, tendo em vista que o cenário são as
instituições de saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS. Na enfermagem, o estágio
extracurricular envolve os diferentes níveis de formação, tanto alunos de graduação quanto de
nível médio. o estágio como atividade é fundamental para a preparação e treinamento para
o mercado de trabalho e durante o estágio, ao aluno participante deve-se oferecer receita
determinante para custear as suas despesas de cunho pessoal e complementar a renda
familiar, além de auxiliar no próprio custo da graduação.
OBJETIVOS
Identificar, através das bases de dados, os aspectos históricos do estágio extracurricular em
enfermagem e discutir seu impacto na formação do profissional enfermeiro generalista.
MÉTODO
Na tentativa de localizar e compreender o fenômeno estudado realizou-se o levantamento de
artigos sobre a temática utilizando o vocabulário estruturado dos Descritores em Ciências da
Saúde – DeCS, como linguagem única para a indexação de revistas científicas, livros, dentre outros
que estão disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram: dos
descritores, sendo eles: Estágio, Estágio Clínico e Estudantes de Enfermagem. As bases de dados
pesquisadas foram LILACS, MEDCARIBE e BDENF via Biblioteca Virtual em Saúde.
RESULTADOS
Foram encontrados um total de 55 artigos após o cruzamento dos descritores em pares. Ao
final deste levantamento, realizou-se a leitura dos resumos para verificar mais atentamente o
conteúdo dos materiais disponíveis, promovendo com isso uma nova seleção, com o intuito
de separar as publicações com aderência à abordagem temática escolhida. Com a leitura
do resumo, buscando materiais que atendiam aos objetivos e delineamento da pesquisa,
após a seleção e exclusões de produções que não estavam disponíveis na íntegra e eram
repetidas, foram selecionados seis (06) publicações científicas da base de dados da BDENF
e LILACS. Foram excluídas as produções científicas que se repetiam nas bases de dados
priorizando-se a LILACS e a BDENF haja vista que nestas os trabalhos estão disponíveis na
íntegra. As publicações disponíveis no MEDCARIBE não possuíam aderência à pesquisa e
por isso não foram incluídas como bibliografia. Com o intuito de aumentar o quantitativo
de publicações, foi realizada uma segunda busca no Banco de Teses da Capes, no portal de
teses da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minhas Gerais, Universidade
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Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal
de Santa Maria, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal de Brasília,
Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade
Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Bahia e também pela rede mundial de
computadores, utilizando os mesmos critérios adotados para busca nas bases de dados.
Com este levantamento adicional, identificou-se seis (06) publicações, totalizando uma
amostra final de 12 (doze) publicações, que foram consideradas como bibliografia para
deste estudo. Após a leitura crítica do material selecionado, teve-se como um dos principais
resultados o fato de que a formação do enfermeiro deve ter como uma das finalidades a
consciência crítica e o papel que deve exercer no seio da sociedade. Para que se alcancem
estes resultados, os componentes curriculares buscam trabalhar a unidade teoria-prática sob
diferentes aspectos, possibilitando a visão abrangente da prática de enfermagem. Um dos
pontos onde a formação alcança o seu ápice é o Estágio Supervisionado (ES) momento em
que o discente terá oportunidade de desenvolver atividades pré-profissionais, preparandose mais efetivamente para o desempenho de suas funções como enfermeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se as atividades complementares um importante componente curricular para
que o aluno, no decorrer da graduação, através da prática de estudos independentes, se
aproxime do mundo do trabalho e desenvolva sua capacidade crítica e reflexiva. O ensino de
enfermagem precisa ser conduzido para a formação de um profissional reflexivo e consciente
de sua responsabilidade histórica e da prática laboral, na perspectiva de qualificar essa prática.

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA DE LA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. FORMANDO PERSONAL
DOCENTE EN UNA FACULTAD DE ENFERMERÍA
Francisco J. Mercado-Martinez (Universidad de Guadalajara , México), Fernando Bertolotto (Universidad de la
República , Uruguai), Blanca A. Díaz-Medina (Universidad del Valle de Mexico, México)
ID: 1761

INTRODUÇÃO
Introducción Durante las últimas décadas se ha incrementado el interés por la investigación
cualitativa (IC) en diversas áreas del conocimiento. A pesar de ello, la mayor parte de la
literatura se centra en cómo hacerla y no ha sido sino hasta fechas recientes que algunos
autores se han preocupado por examinar el proceso de enseñanza, las decisiones
pedagógicas empleadas y sus desenlaces. El campo de la salud no ha permanecido ajeno
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a tal interés; aquí también aumentan día a día las iniciativas dirigidas a formar, capacitar
y actualizar a estudiantes, docentes y profesionales en activo. Pero también se constata la
escasez de publicaciones sobre las propuestas educativas, sus supuestos y sus resultados; tal
como se observa específicamente en el campo de la enfermería.
OBJETIVOS
Este trabajo tiene dos Objetivos: Describir la propuesta, la metodología y los resultados de
un programa dirigido a capacitar personal docente de una facultad de enfermería en IC.
Exponer los avances logrados y los desafíos enfrentados a lo largo del Curso
MÉTODO
Se trata de un estudio de caso. Implementamos un Curso de Investigación Cualitativa en
la facultad de enfermería de una universidad uruguaya. Al mismo se inscribieron de forma
voluntaria 40 docentes adscritos a cuatro campus universitarios. La información se obtuvo
mediante la triangulación de métodos: la observación, las entrevistas semi-estructuradas y
la revisión documental. Hicimos análisis estadístico y de contenido.
RESULTADOS
1. Acerca del Curso En el marco de la educación permanente de posgrado, implementamos
un Curso durante 14 meses tratando de alcanzar tres Objetivos: examinar las bases
teóricas, conceptuales y metodológicas de la IC, realizar un estudio empírico sobre un
tema sanitario y elaborar un manuscrito. Su organización se hizo desde una perspectiva
pedagógica de formación – acción. El Curso estuvo a cargo de tres docentes: dos mexicanos
y uno uruguayo, con el apoyo de 3 asistentes. El mismo se implementó en tres fases: a) la
primera (noviembre a diciembre de 2016) fue presencial -también se ofreció a distancia
para asegurar la participación de docentes del interior del país-. Su finalidad fue revisar las
bases teóricas, conceptuales y metodológicas de la IC; b) la segunda (febrero a agosto de
2017) fue a distancia, mediante la conexión México-Uruguay, así como entre los campus
de la universidad. Su objetivo fue revisar las estrategias metodológicas de corte cualitativo,
siendo su producto la elaboración de un protocolo de investigación y avances en el trabajo
de campo; c) la tercera fue presencial (septiembre a diciembre de 2017) e implicaba la
terminación del estudio empírico y elaboración del manuscrito. La estrategia adoptada
para impulsar la investigación fue doble; por un lado, se decidió trabajar sobre un tema
de estudio en común -el padecimiento de la insuficiencia renal y su atención- y; por otro,
formar grupos de trabajo de 3 a 5 integrantes. 2. Resultados cuantitativos Cuarenta docentes
se inscribieron en el Curso, aunque 2 no lo iniciaron. De los que 38 que lo comenzaron, 14
(36.8%) cursaron las tres fases; 21 (55.3%) aprobaron la primera fase, 14 (36.8%) la segunda
y 15 (39.5%) la tercera. Esto último a que una estudiante asistió a la tercera fase, pero no a
la segunda. Por otra parte, ningún grupo elaboró el manuscrito solicitado para aprobar el
Curso. 3. Resultados desde la perspectiva de los organizadores Identificamos varios logros
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durante el Curso. Destacamos el número de docentes que aceptaron participar de forma
voluntaria, la permanencia de un porcentaje significativo después de un año, la colaboración
de organizadores provenientes de dos países, la combinatoria de tecnologías en línea que
facilitó la docencia presencial y a distancia, así como la apuesta en un proyecto basado en
el principio de aprender haciendo. Por otro lado, observamos que la alta tasa de deserción
y no aprobación del Curso parecen relacionarse a factores personales (disponibilidad para
determinadas tareas de investigación, dificultades de lectura y redacción académica);
o específicos a la profesión, como la imposibilidad de compaginar las agendas de los
integrantes o asegurar la continuidad de asistencia a los cursos, porque todos trabajaban en
otra institución además de la universidad; o la no lectura de los textos empleados, en parte
debido a que estaban escritos en inglés o portugués. También incidieron factores externos
como los retrasos para obtener la autorización de los comités de ética y de las instituciones
donde se haría el trabajo de campo; o las dificultades de conexión a Internet para aquellos que
participaban a distancia. 4. Resultados desde la perspectiva de los docentes participantes Al
final del Curso solicitamos a los asistentes evaluar el Curso a partir de cuatro grandes temas.
Quince participantes respondieron; del análisis de tal información emergen tres temas. Por
un lado destacan los aspectos positivos, tales como la calidad de la bibliografía revisada, su
riqueza teórica, el acompañamiento de los docentes y la propuesta de “aprender haciendo”.
Por otro, refieren dificultades que impidieron la consecución de los resultados, algunas fueron
de tipo personal, otras con docentes del curso, de tipo institucional, la imposición de una
línea de investigación y al hacer el proyecto en equipo. Finalmente, hacen sugerencias para
mejorarlo como organizarlo en menos tiempo pero con la misma carga horaria y haciéndolo
más intensivo; permitir el estudio del tema que interese a cada asistente y formar grupos de
trabajo más pequeños e iniciar antes el trabajo de campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En este trabajo reportamos una iniciativa dirigida a la formación de personal docente de
enfermería en IC. Ante la escasez de publicaciones en la región, su principal contribución
radica en que viene a llenar una laguna existente sobre el tema en los países Iberoamericanos.
No obstante los esfuerzos realizados y los logros alcanzados, este trabajo evidencia un
conjunto de obstáculos que impidieron alcanzar la meta planeada, o sea, la elaboración de
un manuscrito como producto de la investigación realizada. Este resultado y los obstáculos
identificados obligan a repensar las iniciativas tendientes a la formación del personal de
enfermería en los países de la región.
PALAVRAS-CHAVE
Enseñanza; Personal docente; Enfermería; Investigación cualitativa.
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COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: CONCEPÇÕES
DE DOCENTES DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
Lunara Oliveira de Farias Mota Santos Lunara (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Jhullyany
Santos Duarte Jhullyany (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Maria das Graças de Arruda Silva
Rodrigues Maria das Graças (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Maria Wanderleya de lavor
Coriolano Marinus Wanderleya (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)
ID: 1410

INTRODUÇÃO
A comunicação pode ser entendida como prática social que advém da interação entre seres
humanos, expressa por meio da fala (aspecto verbal), escrita, comportamentos gestuais, distância
entre os participantes, toque (aspectos não-verbais). A habilidade da comunicação constitui uma
das cinco competências gerais, estabelecida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para
os cursos da área da saúde, sendo pontuado que os profissionais de saúde devem ser acessíveis
e devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, nãoverbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de
tecnologias de comunicação e informação. Ao abordar a comunicação como habilidade relevante
durante a formação e instrumentalizar discentes com ferramentas para maior propriedade no
uso da habilidade de comunicação, os docentes poderão contribuir para o desenvolvimento de
competências na interação com o usuário, não apenas para transmissão de informações, mas
reconhecendo no ato comunicativo a realidade sócio-cultural do sujeito, suas representações
e saberes. O papel e as relações que se estabelecem na relação professor-aluno ao longo da
formação são requisitos cruciais e indispensáveis para a abordagem da comunicação do futuro
enfermeiro, tendo em vista que possíveis abordagens e posturas do docente poderão influenciar
de forma positiva ou negativa o uso da comunicação por parte desse futuro profissional.
OBJETIVOS
Compreender as concepções de comunicação de docentes do Ensino Superior em
Enfermagem e a influência dessas concepções para a sua atuação assistencial e docente.
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, realizado em uma Instituição de Ensino
Superior pública, localizada no nordeste do Brasil. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro
de entrevista semiestruturada, o qual contemplava o conceito de comunicação em sala de aula
e na prática assistencial, importância da comunicação para a formação do enfermeiro, benefícios
e desafios da comunicação efetiva em sala de aula e na prática assistencial. Os dados foram
gravados, transcritos e analisados por meio das etapas de codificação propostas por Yin (2016).
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RESULTADOS
Participaram 10 docentes. A concepção de comunicação para os entrevistados esteve
relacionada à quatro códigos analíticos: relacionamento através da linguagem verbal e não
verbal; forma de estabelecer relações; troca feita por meio do diálogo e instrumento que
auxilia no processo educativo. Durante a graduação de enfermagem, é esperado que o aluno
desenvolva competências e habilidades para atuar como gestor, educador, promotor de saúde,
dessa forma, o cuidado por parte do enfermeiro está diretamente ligado à comunicação, logo,
o preparo iniciará na graduação, momento no qual os docentes terão a missão de preparar o
estudante para a vida profissional, bem como, cabe ao aluno o interesse de aprender. Dessa
forma, as relações estabelecidas entre docente-discente tornam-se requisitos fundamentais para
a forma de lidar com a comunicação por parte do futuro enfermeiro, levando em consideração
a influência que o docente será para o seu estudante, tornando-se modelo para o mesmo, essa
influência exercida pelo docente pode ser de forma positiva ou negativa. Para uma comunicação
efetiva, os docentes consideraram a humanização, linguagem clara e adequada ao público alvo,
diálogo e participação de todos os atores envolvidos no ato educativo, empatia e amorosidade.
Para que haja a comunicação, deve existir relações interpessoais. Torna-se importante que o
professor tenha a sensibilidade de não se deter em codificar sua mensagem, mas sim, tornala decodificável para o estudante. Esta preocupação por parte do docente é de extrema
importância, pois, o comunicador precisa ter a capacidade de perceber a reação do outro. Tendo
essa preocupação com a linguagem, o professor já estará ensinando ao estudante a importância
de se ter uma linguagem clara e acessível ao público trabalhado. Uma vez que, a sensibilidade
e cuidado torna-se instrumento importante para uma comunicação efetiva em todos os meios
em que haja comunicação. Ao longo do curso da graduação, faz-se necessário uma abordagem
clara, dialógica, relacional e dinâmica por parte do docente, seja nas aulas teóricas, prática ou em
estágio, tendo em vista que nas diversas situações de atuação do enfermeiro o mesmo deverá se
comunicar de forma expressiva e relacional com o indivíduo sob seus cuidados, tornando-se se a
comunicação trabalhada ao longo da graduação relevante na futura prática profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunicação em sala de aula e a comunicação assistencial do enfermeiro podem ser
vistas como complementares e relevantes na formação do futuro profissional de saúde.
Os docentes entrevistados estabeleceram relações entre comunicação e humanização,
diálogo e valorização dos aspectos verbais e não verbais. Deve ser levado em consideração
o estudante, ser humano, que tem suas necessidades, que vão além de conteúdos que
serão apreendidos. Havendo essa sensibilidade por parte do professor, as necessidades
pedagógicas do estudante serão identificadas, e, posteriormente, estes poderão estabelecer
relações comunicativas mais efetivas em ambientes do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Comunicação; Enfermagem; Educação
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DESAFIOS A FORMAÇÃO PARA O CUIDADO A DEFICIENTES
AUDITIVOS
Maria Antonia Ramos Costa (Universidade Estadual do Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Dandara Novakowski Spigolon
(Universidade Estadual do Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Heloá Costa Borin Christinelli (Universidade Estadual do
Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Neide Derenzo (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Patricia Louise
Varela Ferracioli (Universidade Estadual do Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Kely Paviane Stevanato (Universidade
Estadual do Paraná, paranavaí, PR, Brasil), Willian Augusto de Melo (Universidade Estadual do Paraná, paranavaí, PR,
Brasil), João Pedro Rodrigues Soares (Universidade Estadual do Paraná, Paranavai, PR, Brasil)

ID: 1960

INTRODUÇÃO
A deficiência auditiva caracteriza-se pela diminuição da capacidade de assimilação dos
sons normais. No Brasil, de acordo com o censo de 2010, vivem em torno de 2,1 milhões de
pessoas com deficiência auditiva severa, e fatores como o aumento da exposição a ruídos e
o processo natural de envelhecimento, têm sido responsáveis por esse quadro. Para que a
comunicação aconteça é necessário que os integrantes da conversa entendam os códigos
de palavras, como arranjos e repertório linguístico, assim, dificuldades neste aspecto podem
provocar obstáculos significativos na interação e comunicação. No intuito de garantir esse
processo, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, assegura aos surdos o direito de receberem
um atendimento especializado. Apesar disso, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta essa lei, e que define a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), limita
este direito quando traz a LIBRAS como um elemento curricular facultativo nos cursos
superiores. Esse fato, contribui para manutenção da dificuldade dos profissionais de saúde
em atender e acolher as necessidades vivenciadas pelos deficientes auditivos. No entanto,
a não obrigatoriedade na formação não excluí a atribuição dos profissionais de saúde em
atender com qualidade, equidade e integralidade os deficientes auditivos que buscam os
serviços de saúde. Diante disso, pergunta-se: Qual a percepção dos acadêmicos de cursos da
área da saúde sobre sua formação para a atenção a deficientes auditivos?
OBJETIVOS
Conhecer a percepção dos acadêmicos dos cursos da saúde sobre sua formação para a
atenção a saúde dos deficientes auditivos.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. Os participantes
foram acadêmicos dos cursos de enfermagem e educação física matriculados em uma
Universidade Estadual no interior do estado do Paraná, que cursaram a disciplina de LIBRAS
durante a graduação. Os dados foram coletados no período de novembro de 2016 a fevereiro
de 2017, na própria universidade. A coleta de dados ocorreu em sala de aula no dia e
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horário agendado junto a coordenação dos cursos, onde os acadêmicos foram informados
e receberam esclarecimentos sobre a pesquisa. Os dados foram coletados por meio de um
questionário autoaplicado, adaptado aos objetivos deste estudo pelo pesquisador, com
questões relacionadas as características sociodemográficas e questões abertas sobre seu
conhecimento de LIBRAS. Os relatos dos participantes foram submetidos à técnica de análise
de conteúdo do tipo temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Estadual de Maringá sob o parecer nº 1.878.606.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa 42 acadêmicos,17 do sexo masculino, 31 com idade entre 18 e
25 anos, 32 solteiros, e dois possuíam deficiência visual. Identificou-se que 25 acadêmicos
já trabalham na área da saúde, com uma renda mensal média de até um salário mínimo. A
análise dos dados resultou no eixo temático: Dificuldades encontradas na formação para a
atenção a saúde do indivíduo surdo. Explorou-se nas falas dos participantes, a visão que os
acadêmicos tinham sobre sua formação para atenção a saúde dos surdos e como percebiam
a importância da LIBRAS para formação profissional. Verificou-se que durante as aulas
práticas e estágios, 22 dos alunos entrevistados, atenderam pessoas surdas. Observou--se
que 36 desses alunos inferiram não estar preparados para atender este grupo de pessoas
de maneira adequada destacando a dificuldade em se comunicar como determinante
para isso, e 33 dos acadêmicos afirmaram não saber se comunicar com indivíduos com
alguma deficiência auditiva. Apenas oito afirmaram saber comunicar-se com esses clientes
por meio da LIBRAS. Dos participantes 19 disseram não conhecer o significado da sigla
LIBRAS, embora tenham cursado essa disciplina durante a formação acadêmica. Quando os
acadêmicos foram questionados sobre a iniciativa de procurar, além da disciplina oferecida
na universidade, algum curso de LIBRAS, 38 acadêmicos responderam que não tiveram essa
iniciativa, dez justificaram a não procura por falta de interesse sobre o curso, outros nove
inferiram falta de tempo. Dois pesquisados alertaram para a necessidade da realização de
cursos permanentes para o atendimento a esse grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se que na percepção dos alunos, o ensino de LIBRAS na graduação não foi
o suficiente para possibilitar um aprendizado que subsidiasse o acadêmico a realizar
uma comunicação adequada para o atendimento aos deficientes auditivos nos serviços
de saúde. Apesar da deficiência na comunicação por LIBRAS e da importância desta,
não buscam aprimoramento fora do curso de graduação. Sugere-se que as instituições
de ensino abram espaços de discussões sobre como criar estratégias para sensibilizar os
acadêmicos para a importância desse aprendizado, e que se analisem a abordagem dos
professores de LIBRAS para área de atuação de cada curso. Como trata-se de uma disciplina
que exige prática por parte dos acadêmicos, destaca-se a importância da instituição rever
as estratégias que vem sendo utilizadas na oferta da disciplina, metodologia aplicada e
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sensibilização dos acadêmicos quanto a necessidade desta para o atendimento integral
ao indivíduo com deficiência auditiva. Coloca-se como limitação deste estudo, o fato de
ter sido desenvolvido com apenas dois cursos da área da saúde, assim precisa ser um tema
explorado em outras realidades.
PALAVRAS-CHAVE
Pessoas com deficiência; Profissional de saúde; Assistência a saúde.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL E FORMAÇÃO EM SAÚDE A PARTIR
DA ATENÇÃO BÁSICA
Arlos Alberto Severo Garcia Jr (Univali, Florianópolis, SC, Brasil), Aroldo Vitor Rocha Júnior (Univali, ITAJAI, SC,
Brasil), Bruno Zipperer Surkamp (Univali, Itajai, SC, Brasil), Emily Meireles (UNIVALI, Itajai, SC, Brasil), Mariana
Sadowski (Univali, Itajai, SC, Brasil)

ID: 2198

INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste na realização do Diagnóstico Territorial da Unidade Básica de
Saúde (UBS) Jardim Esperança, do município de Itajaí/SC, realizado durante o primeiro
semestre de 2017, como proposta de atividade do Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde (PET-SAÚDE) em parceria com a disciplina de Saúde Coletiva, ministrada no curso de
medicina da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Entende-se por diagnóstico territorial
um instrumento de tecnologia leve (MERHY, 1998) que consiste em um processo de coleta
e análise dos dados, neste caso, realizado no bairro Cordeiros. Tendo em vista o exposto, a
pesquisa pode ser considerada como uma importante ferramenta de gestão, já que são
diagnosticadas as condições de saúde e risco de uma determinada população, para posterior
planejamento de ações que visam o empoderamento da população frente a sua cidadania.
OBJETIVOS
O objetivo geral foi realizar um Diagnóstico Territorial da Unidade Básica de Saúde Jardim
Esperança a partir da percepção de acadêmicos do curso de medicina da UNIVALI. Mais
especificamente, conhecer o perfil da comunidade assistida, bem como as doenças
predominantes, a metodologia das Visitas Domiciliares, a divisão do território, as condições
de moradia, as formas de lazer, as atividades econômicas, a necessidade de educação, a
necessidade de saúde, o saneamento e a segurança pública.
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MÉTODO
A metodologia presente neste trabalho tem dois vieses. Trata-se de um estudo qualitativo,
exploratório, de dimensão objetiva, através do embasamento bibliográfico, a partir de dados
do IBGE e artigos/dados acerca do bairro de Cordeiros (Itajaí/SC). Além disso, retrata aspectos
subjetivos do tipo pesquisa de campo, através de entrevistas realizadas com os profissionais da
UBS e moradores do bairro. Portanto, os dados são oriundos da participação efetiva das pessoas
que atuam no local, por isso, neste caso foram abordados tanto os moradores de Cordeiros,
quanto os profissionais da UBS para esse processo. O reconhecimento desse território é uma
etapa básica para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como
para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população. Diante disso,
tomando a territorialização como um dos aspectos fundamentais para relacionar o processo
de saúde-doença iniciamos esse processo no bairro Cordeiros, vinculado a Estratégia de
Saúde da Família (ESF), onde está localizada a UBS Jardim Esperança, buscando compreender
a realidade do bairro através do mapeamento e reconhecimento do território.
RESULTADOS
Ao percorrer as ruas e vielas, acompanhados por uma Agente Comunitário de Saúde
(ACS), observamos que ao nos aproximarmos do rio, que circunda o bairro, as calçadas
estreitavam-se, a pavimentação inexistente, indicando o provável abandono dos órgãos
públicos nessa região periférica do território. As casas, devido as enchentes recorrentes, são,
geralmente, de dois ou três pavimentos, sendo o primeiro em alvenaria e o segundo em
madeira. Na rua principal existe uma escola pública de ensino primário, alguns comércios
como: padaria, bar, sacolão e farmácia, além de diversas acomodações de cunho religioso,
de segmentos variados. Algo que despertou atenção foi a presença de dois prostíbulos e
de supostos pontos de venda de drogas ilícitas, revelando um quadro de vulnerabilidade
social. A violência e uso de drogas no território ainda são presentes, entretanto, moradores
entrevistados, afirmam que “já foi muito pior” (SIC). Além disso, foi relatado pelas ACS’s,
durante uma entrevista coletiva realizada, que as questões do lixo e do abandono de
animais são graves no território. O lixo é dispensado de forma irregular em terrenos baldios
presentes no bairro, mesmo com sinalização proibitiva. De acordo com relato, a grande
quantidade de animais de rua é incômoda, principalmente pelos frequentes ataques aos
moradores do bairro. Afirmam que a prefeitura apresenta um programa de coleta de lixo e
um órgão municipal (Fundação do Meio Ambiente de Itajaí), responsável pelo recolhimento
e cuidado desses animais, mas falta conscientização da população para o correto descarte
daquilo que não lhes convém. As opções de lazer, como o parque do bairro e as lanchonetes,
são locais de integração e melhoram significativamente a qualidade de vida da população.
Apesar disso, há poucas alternativas, restringindo as escolhas e excedendo a lotação dos
espaços utilizados. As atividades econômicas do bairro também interferem no cotidiano e,
por consequência, na saúde dos moradores. Grande parte da população é empregada de
uma grande indústria pesqueira, localizada no bairro, a qual é responsável por inúmeras
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transformações no bairro. Ao mesmo tempo em que existem benefícios, como empregos
e desenvolvimento econômico, existem problemas físicos e psicológicos relatados pelos
trabalhadores da empresa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O território não pode ser entendido apenas como uma região administrativa, mas sim como
um lugar de apropriação de direitos e saberes de determinados grupos de atores sociais,
que possuem uma identidade construída no decorrer da história desse território. De modo
geral, os problemas mais recorrentes encontrados no território foram, o descarte incorreto
de lixo, abandono de animais e as grandes enchentes. De tal modo, considera-se necessárias
ações educativas aliadas a iniciativas públicas incorporadas à participação social para que os
problemas anteriormente descritos tenham relativa atenuação, melhorando a qualidade de
vida da comunidade. Sobretudo, trata-se a construção de um canal de comunicação aberto
entre todas as partes (gestão, trabalhadores e comunidade). Por fim, considera-se a importância
da dimensão ético--política da formação em saúde para a construção de conhecimentos e
modos de produção de subjetividade relacionados com a realidade dos serviços e do ensino.
PALAVRAS-CHAVE
Formação em saúde; Estratégia Saúde da Família; Territorialização.

DICOTOMIA EFETIVIDADE E PERCEPÇÃO DO ENSINO DA MORTE
E DO MORRER NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM
Maria Lígia dos Reis Bellaguarda Maria Lígia (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Gustavo da Cunha Teixeira Gustavo (Universidade Federal de Santa Catarina, florianópolis, SC, Brasil), Maria
Eugênia da Silva Maria Eugênia (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 1768

INTRODUÇÃO
A atividade acadêmica oportunizada pela tríade da educação, o ensino, a pesquisa e a
extensão mostra-se como universo de construção e composição de atividades a serem
desenvolvidas para a qualidade da formação do/a Enfermeiro/a em prol de inovações e
qualidade da assistência à saúde da população. E, neste universo está o estudo do processo
da morte e do morrer, cuidados paliativos. Distinguir o entendimento do processo de morte
e morrer nas perspectivas individuais como enfermeiro/a, e na dos outros é um exercício a
ser proposto com o intuito de cuidado de si, capacitando para o cuidado dos demais. Em
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que o/a enfermeiro/a instrumentalizado/a mais adequadamente assistirá os pacientes e
suas famílias frente à morte iminente. A formação pelo ensino, pesquisa e extensão se dá,
também, pela aproximação e percepção de fenômenos investigáveis pelos docentes. Desta
forma estimulam e motivam os discentes à busca, à pesquisa.
OBJETIVOS
Identificar a percepção de coordenadores, das diferentes fases da graduação, sobre o
processo ensino-aprendizagem da temática morte e morrer.
MÉTODO
Estudo sob abordagem da Pesquisa qualitativa, na modalidade exploratória descritiva.
Desenvolvido de fevereiro a maio de 2018, de acordo com aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa sob Parecer nº. 2.471.767/2018. Realizada com 6 dos 12 professores
coordenadores de disciplinas das fases curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem
da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentado o projeto de pesquisa e solicitada a
participação pela assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta fez-se
por questionário auto-aplicável semiestruturado aos docentes do Curso de Enfermagem nas
disciplinas identificadas com conteúdos e estratégias de ensino sobre a morte e o morrer.
Os instrumentos foram respondidos nos espaços acadêmicos em horas e locais específicos
conforme disponibilidade dos respondentes. A análise foi fundada na presença temática, de
palavras relacionadas à frequência de sua aparição. Neste estudo foi utilizada a análise da
enunciação, organizada(1) em grelhas de análise, e subsequente categorização.
RESULTADOS
Parcial da Pesquisa de Iniciação científica Interface do processo da morte e do morrer na
formação acadêmico-profissional do enfermeiro, aprovado no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação científica – PIBIC e Universidade Federal de Santa Catarina. A categoria
elencada como “Dicotomia efetividade e percepção do ensino da morte e do morrer na
formação em enfermagem”. A partir da década de 80 a historiografia brasileira iniciou a
apresentação de estudos sobre a morte e o morrer que tratavam de constumes fúnebres
da sociedade colonial, sobre a criação dos cemitérios públicos até estudos que iniciaram
sobre as representações da morte na sociedade brasileira. Na grande maioria trabalhos da
área da História e da Psicologia (2). A Enfermagem tem no nome de Magali Boemer sua
principal representante nos estudos sobre o processo de terminalidade, aborda as questões
assistenciais como as educacionais referentes à temática. Há uma dicotomia entre a
abordagem da temática e como os docentes percebem o ensino da morte e do morrer na
formação acadêmica nas fases e disciplinas sob suas responsabilidades. As apresentações
exporádicas do conteúdo são compreendidas como ministradas e com aprendizado discente.
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Os docentes se caracterizam como profissionais que apresentam dificuldades na abordagem
das questões que envolvem a morte e o morrer. E demonstram um frágil entendimento
deste processo na interpelação dos cuidados paliativos. Evidenciam desta maneira, que para
efetivamente discutir e fortalecer o futuro profissional para o cuidado nessa etapa da vida,
necessita mais que conversas exporádicas ou mesmo fuga de interação com o tema. É uma
questão de entendimento dos próprios limites quanto à finitude. A dicotomia efetividade
e percepção da morte e do morrer no ensino aparece na indicação e especialidade a ser
ensinada. Nas disciplinas de gestão a percepção dos docentes aparece distoante do ensino
da enfermagem e da saúde, quando consideram que na gestão não há possibilidades de
discutir as questões da morte e do morrer e dos cuidados paliativos.
Observa-se um distanciamento de conteúdos de Gestão da condição processual da finitude
humana. A gestão do cuidado perpassa pela gestão com caráter administrativo, como se os
profissionais e pacientes que vivenciam o processo da morte e do morrer não estivessem no
universo da organização, da supervisão, da assistência, da economia e da ética do cuidado
direto. Constata-se, que na trajetória formativa do enfermeiro diante da efetividade e da
percepção dos sujeitos deste estudo, que somente a inserção de disciplina específica sobre
a temática não é suficiente para capacitar os discentes para esta realidade do cuidado. É
necessário que a temática da morte e da terapia paliativa intermeie os eixos pedagógicos
dos Cursos de Graduação. Já, que é comum ser discutida como tema da ética e da bioética,
e esses são temas científicos que perpassam todos os conteúdos de formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que, de um modo geral, a Enfermagem está timidamente inserida no
contexto formativo da finitude, ainda que se reconheça que exista pouca experiência nesta
área de estudo. Esta pesquisa aponta a formação dos profissionais, no que se refere ao
processo da morte e do morrer, com obstáculos. O conhecimento frágil dos profissionais,
a escassez de conhecimentos dos profissionais nesta área, a insuficiência de conteúdo e
estratégias diferenciadas nos currículos. A percepção e a inexperiência do corpo docente e,
a dicotomia que apresentam entre o que realizam e o que é absorvido efetivamente pelos
discentes para compor a formação profissional no cuidado/assistência no processo da morte
e do morrer.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Percepção, Professor, Formação Acadêmica, Morte e Morrer.
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EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA EM UM ESPAÇO
CORPORATIVO: CONSTRUINDO SOLUÇÕES POR MEIO DO
DIÁLOGO
Murielk Motta Lino (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jussara Gue Martini
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1950

INTRODUÇÃO
Estabelecer uma articulação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho tem
sido um desafio, inclusive no âmbito do sistema privado. As empresas vêm assumindo
para si a responsabilidade de formar um perfil de trabalhador que detenha uma gama
de competências que respondam às demandas do concorrido mercado capitalista,
por intermédio da educação corporativa (1). A equipe multidisciplinar de Saúde e
Segurança do Trabalho (SST) legitimanente é formada por especialistas desta área,
sendo eles o enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, médico do
trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho e a
tendência atual no ambiente corporativo é mobilizar a competência desses profissionais
no marco de referência do enfoque da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe.
Quando as atividades de educação corporativa da empresa em que atuam são pontuais,
bancárias, baseadas em cursos e treinamentos verticalizados, a desagregação da equipe
acaba sendo acentuada, haja vista que este tipo de proposta de educação restringe
o diálogo e a troca de conhecimentos. Por outro lado, se o modelo de educação
corporativa preconizado é problematizador, horizontal, valoriza o diálogo e a troca de
conhecimentos, há o fortalecimento do vínculo entre os profissionais que passam a ter
olhar coletivo acerca dos problemas (2,3).
OBJETIVOS
Analisar a construção de soluções dialógicas por meio de uma ação de educação
problematizadora em um espaço corporativo.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, participativa, metodologicamente estruturada em
cinco encontros sequenciais, ocorridos ao longo de três meses com uma equipe de SST
de uma empresa de energia elétrica brasileira, aos quais foi proposto dialogar sobre a
Norma Regulamentadora N. 35 do Ministério do Trabalho e do Emprego – Trabalho em
Altura (NR-35) a partir das etapas do Método do Arco de Charles Maguerez, a saber:
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1) Observação da Realidade,
2) Levantamento dos Pontos-Chave,
3) Teorização,
4) Hipóteses de Solução,
5) Aplicação à Realidade (4).
Participaram do estudo 12 profissionais e os diálogos foram analisados à luz do referencial
teórico de Paulo Freire. A pesquisa obteve parecer favorável do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos sob n. 711.518. Nessa pesquisa não houve interesse em
discutir a norma NR-35 ou as decisões do grupo sobre como implementá-la, mas sim,
focalizar o olhar na concepção dos diálogos problematizadores emergidos.
RESULTADOS
A partir das falas foi possível analisar que os diálogos proporcionaram aos participantes
refletirem acerca da necessidade de um trabalho de maior proximidade entre eles,
com enfoque interdisciplinar, colaborativo e resolutivo. Os diálogos são fortemente
marcados pela evocação do termo “trabalho em equipe”. Durante os encontros, ficou
evidenciado um fortalecimento dos vínculos, permeado de criatividade na busca de
soluções. Os profissionais interagiam fazendo perguntas sobre as rotinas uns dos os
outros, problematizavam e já iam sugerindo alternativas para otimizar os processos de
trabalho. A busca de soluções, quando encontrada a partir do coletivo, tem uma maior
tendência em alcançar êxito, na medida em que os participantes conhecem o dia-adia da empresa com suas normas, enlaces, questões político-profissionais, e discutem
sob diferentes pontos de vista e com conhecimentos específicos sobre os problemas
encontrados, mas não perdem o foco no palpável, no aplicável àquela realidade em que
estão inseridos. A partir do diálogo foi possível ver o escopo dos problemas e encontrar
formas de mudar a situação, transformando a realidade. Cabe ponderar, todavia, acerca
da dialética apresentada em alguns diálogos. A situação de opressor-oprimido emerge
ao pensar e repensar nas possibilidades de soluções aos problemas vivenciados,
muitas vezes pautadas em soluções assistencialistas e não com uma opção de solução
politizadora, libertadora. Para Freire (5), “o grande perigo do assistencialismo está na
violência do seu antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe
oferece condições especiais para o desenvolvimento”. Dialética, pois a equipe vivencia
o antagonismo de buscar soluções que auxiliem os trabalhadores a se libertarem da
situação de opressão vivenciada, pensando em possibilidades de ajudá-los a exercer
plenamente seus direitos, mas também se colocando no papel de opressora quando
desconfia do uso que o trabalhador as soluções encontradas e busca enquadrá-los em
uma delegação imposta. Outro aspecto que muito chama a atenção diz respeito ao franco
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uso da pergunta, frequentemente utilizada como ponte para troca de conhecimentos
sem demonstração de constrangimento. Algumas falas evidenciam que o uso das
perguntas efetiva a troca de conhecimentos especialmente no escopo interdisciplinar,
no qual, mesmo tratando-se de uma equipe de SST que tem responsabilidades em
comum, ficou claro que situações aparentemente corriqueiras muitas vezes não
estavam bem elucidadas. No diálogo pautado na pedagogia da pergunta, os conteúdos
não são imposições a serem depositados nas pessoas, mas sim, um modo de trabalhar
coletivamente a partir de inquietações, de diferenças, de dúvidas(2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diálogo permitiu encontrar resultados coletivos para uma série de questões que
individualmente seria difícil concluir, colaborando com a soma de conhecimentos
específicos, valorizando os participantes e consolidando as decisões tomadas pelo
grupo. Os resultados obtidos demonstram uma necessidade do fortalecimento do
trabalho em equipe contextualizado em um processo dialógico e problematizador,
que colabora para a valorização dos membros da equipe e para o encontro de soluções
palpáveis para as situações-problema vivenciadas, transformando a realidade em que
estão inseridos.
REFERÊNCIAS
1-Mello AL, Backes DS, Terra MG, Rangel RF, Nietsch EA, Salbego C. (Re) pensando a educação
permanente com base em novas metodologias de intervenção em saúde. Revista Cubana
de Enfermería. 2017 [acesso 2018 mai 20]; 33(3). Disponível em http://revenfermeria.sld.cu/
index.php/enf/article/view/1104
2-Freire P. Pedagogia do Oprimido. 32ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
3-Goes M. Coletivo. In: Streck DR, Redin E, Zitkodki JJ. Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte:
Autêntica, 2008, p. 84-86.
4-Bordenave JD. O processo de aprender e ensinar no trabalho. Rio de Janeiro: 1996.
5-Freire P. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
PALAVRAS-CHAVE
Diálogo. Educação problematizadora. Educação corporativa. Equipe de Saúde e Segurança
do Trabalho.
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EFETIVIDADE DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO: ELEMENTOS E
INDICADORES DE AVALIAÇÃO NO OLHAR DOS ENVOLVIDOS
José Francisco Gontan Albiero (Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil), Sérgio Fernando Torres
Freitas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1237

INTRODUÇÃO
No Brasil os últimos anos evidenciaram políticas públicas educacionais e de saúde que
estimulam e induzem a educação permanente e a formação acadêmica no e para o SUS.
Neste sentido, a integração ensino-serviço tem como pressuposto colaborar com a formação
acadêmica, o aperfeiçoamento profissional da rede e a qualidade das ações em saúde.
OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivos identificar os elementos fundamentais para a efetividade
da integração ensino serviço (IES) e seus indicadores de avaliação, a partir da percepção dos
indivíduos envolvidos no processo.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa exploratória, que utilizou entrevistas e questionários, aplicados aos
representantes da gestão, da universidade, dos profissionais do serviço e da comunidade.
RESULTADOS
Após análise e categorização foram identificados como condicionantes para uma efetiva
integração: a institucionalização; longitudinalidade da atenção; compromisso com o SUS;
estrutura, planejamento e avaliação permanente. Os questionários perguntavam sobre
nove indicadores e sua força em relação a IES. Sobre os resultados foi aplicado o teste
de Kruskal – Wallis e a prova de Dunn, identificando que a motivação para o trabalho em
equipe, a satisfação e a ampliação do conceito de saúde dos envolvidos são os indicadores
mais fortes de avaliação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os elementos e indicadores identificados contribuem para avaliação do
processo.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços de integração docente-assistencial. avaliação. saúde coletiva. atenção primária a
saúde. efetividade.
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EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA DE
ENFERMAGEM
Fernanda Hannah da Silva Copelli (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), José Luís
Guedes dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alacoque Lorenzini Erdmann
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1854

INTRODUÇÃO
Existemdiversossignificadossobreostermosempreender,empreendedoreempreendedorismo.
Isso ocorre devido à disseminação multidisciplinar da temática1 e ao estímulo global à cultura
empreendedora. Foi esta heterogeneidade que propiciou a transposição de um conceito
pautado na tarefa, no lucro ou na oportunidade2 para um conceito generalista e aplicável a
diversas áreas de conhecimento. No âmbito das universidades, o empreendedorismo pode
ser abordado de duas maneiras: (1) ensino empreendedor e, (2) universidade – organização
– empreendedora. O ensino acadêmico de empreendedorismo nos cursos de graduação das
universidades tem se tornado cada vez mais frequente.3 Nas faculdades de enfermagem,
conhecimentos gerenciais, em especial de gestão de pessoas e de materiais foram incorporados
ao currículo e em conjunto com esses o conteúdo de empreendedorismo. Entretanto, há
fragilidades no domínio dos conceitos e da metodologia para a produção de atividades
empreendedoras por parte dos professores e estudantes. Esse processo contribui para que
os profissionais de enfermagem não atribuam real importância ao empreendedorismo, o que
repercute em não domínio do tema e consequentemente, escassez de produção cientifica
na área.4 Ademais, a compreensão do empreendedorismo na gestão universitária pública é,
na contemporaneidade, uma necessidade para ampliação de práticas empreendedoras na
enfermagem enquanto ciência, disciplina e profissão.
OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo compreender os significados do empreendedorismo na
gestão universitária pública para enfermeiros docentes de um departamento de enfermagem.
MÉTODO
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, orientada pelos preceitos metodológicos
construtivistas da Teoria Fundamentada nos Dados5 ou Grounded Theory. Esse estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Catarina
com parecer número 915.341 e CAAE 38390814.9.0000.0118. O cenário de investigação foi
o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas intensivas nos meses de janeiro
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a julho de 2015, com 27 sujeitos. Os participantes da pesquisa foram definidos por meio
da composição de grupos amostrais. O primeiro grupo amostral foi delimitado de forma
intencional, pois acreditava-se que estes eram os indivíduos chave para o desvelar do
fenômeno. Porém os demais grupos amostrais surgiram a partir da análise dos dados
do primeiro grupo amostral e também por meio da estratégia de bola de neve. Para a
amostragem teórica, foram constituídos quatro grupos amostrais – (1) nove enfermeiros
gestores universitários, (2) seis enfermeiros ex-gestores universitários, (3) seis docentes
de enfermagem e (4) seis discentes de enfermagem. A análise dos dados foi realizada
concomitante a coleta de dados. Os dados foram transcritos e organizados no software
NVIVO®. Para a análise dos dados foram adotadas duas etapas principais de codificação,
a inicial e a focalizada5. Na codificação inicial, codificou-se incidente por incidente das
transcrições obtidas a fim de gerar códigos provisórios, comparativos e fundamentados nos
dados. Na fase focalizada, os códigos mais significativos e/ou frequentes foram agrupados
por similaridades e diferenças conceituais, formando categorias com nomes mais abstratos
que sintetizaram e explicaram um segmento maior de dados (incidente/incidente). Do
processo de análise dos dados, surgiram oito categorias, 29 subcategorias e o fenômeno
“(Intra)empreendendo coletivamente na gestão universitária pública de enfermagem”.
RESULTADOS
As categorias e subcategorias encontradas foram: Realizando uma gestão universitária,
colegiada e pública de enfermagem: (1) Gerenciando uma universidade pública, (2)
Compartilhando a tomada de decisão e (3) Participando da gestão colegiada; Exercendo
o cargo de gestor universitário público de enfermagem: (1) Assumindo o cargo de
gestor universitário, (2) Mantendo-se no cargo de gestor universitário, (3) Atuando
como gestor universitário público de enfermagem, (4) Estabelecendo a carga horária de
gestor universitário e (5) Definindo o que é necessário para ser um gestor universitário
empreendedor; Desenvolvendo um perfil empreendedor para a gestão universitária: (1)
Aperfeiçoando habilidades pessoais e (2) Aprimorando atitudes técnicas e gerenciais;
Buscando motivação para o empreendedorismo na gestão universitária pública de
enfermagem: (1) Construindo um ambiente de trabalho mais saudável, (2) Contribuindo
com o ensino de enfermagem, (3) Colaborando com a universidade e o departamento de
enfermagem, (4) Motivando-se pela contribuição social, (5) Promovendo a visibilidade da
profissão e do departamento de enfermagem e (6) Alcançando resultados de sucesso a
partir do exercício gerencial; Esbarrando nos entraves para o empreendedorismo na gestão
universitária pública de enfermagem: (1) Enfrentando as dificuldades do modelo burocrático
de gestão universitária, (2) Carecendo de recursos e estrutura, (3) Encarando o acúmulo de
responsabilidades docentes, (4) Deparando-se com a carência de ensino e conhecimento
empreendedor e (5) Tendo dificuldade em gerenciar pessoas; Sinalizando estratégias para
ampliação do empreendedorismo na gestão universitária pública de enfermagem: (1)
Divulgando a temática do empreendedorismo, (2) Buscando conhecimento teórico sobre
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empreendedorismo e gestão universitária e (3) Incentivando o empreendedorismo em
enfermagem na comunidade universitária; Estabelecendo os benefícios e as vantagens
de uma gestão universitária empreendedora: (1) Obtendo satisfação pessoal com o
cargo de gestor universitário e (2) Buscando satisfação profissional e; Promovendo ações
empreendedoras na gestão universitária de enfermagem: (1) Ofertando cursos e capacitações
sobre ensino empreendedor, (2) Consolidando um modelo de gestão universitária dialógico
e (3) Ampliando as dependências físicas do departamento de enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os significados atribuídos pelos participantes ao empreendedorismo na gestão universitária,
apresentaram-se incipientes. No entanto, o empreendedorismo está presente no contexto
investigado como uma prática empírica caracterizada pela busca de inovar e ousar no
exercício profissional. Nesse sentido, destaca-se o empenho coletivo dos docentes ao
empreendedorismo no cenário interno do Departamento de Enfermagem e da instituição.
PALAVRAS-CHAVE
Empreendedorismo. Enfermagem. Pesquisa em Administração de Enfermagem. Educação
em Enfermagem. Teoria Fundamentada.

EMPREENDEDORISMO SOCIAL DA ENFERMAGEM EM UMA
ASSOCIAÇÃO DE MATERIAS RECICLÁVEIS: SIGNIFICADOS E
TRASNFORMAÇÕES
Dirce Stein Backes (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Amanda Schneider
Weissheimer (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Lenise Dutra da Silva (Centro
Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Marcelo Junior Toson (Centro Universitário Franciscano
- Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Guilherme dos Santos Lopes (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa
Maria, RS, Brasil), Bethânia Haag (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Martha
Helena Teixeira de Souza (Centro Universitário Franciscano - Unifra, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1305

INTRODUÇÃO
As Diretrizes Curriculares nacionais para cursos de graduação em Enfermagem incentivam,
crescentemente, metodologias que fomentam o protagonismo social dos estudantes, a
partir de processos crítico-reflexivos. Para tanto, é necessário desenvolver habilidades e
competências emancipadoras e empreendedoras durante a formação acadêmica.
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OBJETIVOS
Objetivou-se, com este estudo, conhecer o significado de atividades socialmente
empreendedoras realizadas em uma Associação de Materiais Reciclagem, na perspectiva do
empreendedorismo social.
MÉTODO
A Grounded Theory foi o método utilizado neste estudo. A coleta de dados foi realizada
entre agosto de 2016 e novembro de 2017, por meio entrevistas com estudantes e
profissionais que trabalhavam em uma Associação de Materiais Recicláveis, localizada na
região central do estado do Rio Grande do Sul. Esta Associação existe desde 2009 com o
objetivo de proporcionar trabalho e renda a um grupo de cerca de 30 pessoas que garantem
a subsistência de suas famílias por meio da reciclagem. A renda mensal de cada família,
composta por cerca de oito integrantes, é de aproximadamente um salário mínimo. O
primeiro grupo amostral foi criado com 15 acadêmicos do segundo ao quinto semestre do
curso de graduação em enfermagem, os quais haviam participado ativamente das diferentes
atividades empreendedoras realizadas na Associação de Reciclagem, sistematizadas em um
cronograma específico semestral, conforme às necessidades dos associados. Destacam-se,
dentre as atividades, a organização do brechó solidário, o dia do voluntariado, as oficinas
de customização e outras. As entrevistas basearam-se nas seguintes questões: O que as
atividades empreendedoras na Associação de Reciclagem significaram para você? Quais
foram as vantagens e dificuldades que você encontrou? A análise dos dados coletados no
primeiro grupo amostral permitiu identificar as propriedades e hipóteses iniciais, as quais
orientaram a formação do segundo grupo, composto por dez alunos do último semestre
do curso de graduação em enfermagem. Esses alunos foram selecionados aleatoriamente e
entrevistados, com base nas seguintes questões: Qual a contribuição das atividades práticas
em uma Associação de Reciclagem para sua formação profissional? Estas atividades fizeram
alguma diferença em sua formação acadêmica? Com base na análise dos dados anteriores
foi formado um novo grupo amostral com quatro trabalhadores da Associação, a partir dos
questionamentos: Quais foram as contribuições das atividades práticas dos alunos para
sua vida profissional? Quais foram as contribuições para a implementação de estratégias
de promoção da saúde? Os dados empíricos foram analisados com base no processo de
codificação aberta, axial e seletiva. Os códigos foram organizados de acordo com suas
respectivas semelhanças e diferenças, e foram agrupados em categorias e subcategorias. A
categoria central foi definida com base na análise das relações entre as categorias. Depois de
estruturar o modelo teórico, que representou a conexão entre as categorias e subcategorias,
foi validado. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Franciscana (Protocolo nº 1.641.967/2016).
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RESULTADOS
O modelo teórico do significado de atividades socialmente empreendedoras em uma
Associação de Materiais Recicláveis, realizadas por estudantes de enfermagem, pode
ser caraterizado como processo (des)construtor e (re)construtor de saberes e práticas. O
efeito dessas atividades periódicas e contínuas na Associação transcende limites pessoais,
profissionais e sociais. Inicialmente, os estudantes demonstraram distanciamento e
preconceito, na sequência indignação e inconformidade e, por fim, mudança na forma
de pensar e agir. Assim, o fenômeno “Experienciando um processo (des)construtor e (re)
construtor de saberes e práticas” resultou da integração de três diferentes aspectos, quais
sejam: (I) (Des)construindo preconceitos, (II) (Re)construindo saberes e práticas, e (III)
Promovendo transformações. O conteúdo de cada uma dessas três categorias resultantes
da organização e do agrupamento de seus respectivos códigos e subcategorias serão
apresentados a seguir. Os resultados deste estudo demostram, em síntese, que tanto os
estudantes como os integrantes da Associação de Materiais Reciclável se transformaram neste
movimento de (des)construções e (re)construções dialógicas e emancipadoras. Enquanto os
integrantes sentiram-se prestigiados e valorizados em sua função, aparentemente invisível
aos olhos da sociedade, os estudantes sentiram-se desafiados, encorajados e corresponsáveis
com a melhoria da qualidade de vida dos associados. Por meio desse processo interativo
e associativo, todos os envolvidos, isto é, alunos e trabalhadores da Associação se
empoderaram como protagonistas de uma experiência inovadora e transformadora da vida
de uma comunidade real em processo de conquista de direito e emancipação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O significado de atividades socialmente empreendedoras em uma Associação de Materiais
Recicláveis configura-se como processo (des)construtor e (re)construtor de saberes préconcebidos. O seu significado transcende limites pessoais e sociais e possibilita um
movimento de aproximação, identificação e translação de conhecimentos e práticas. Além
disso, resulta em mudança de hábitos e atitudes, na ampliação de conceitos e no repensar
de condutas cotidianas que não se esgotam na acepção científica.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa em Enfermagem; Educação em Enfermagem; Enfermagem comunitária em saúde;
Empreendedorismo Social.
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ENTREVISTAS NARRATIVAS: MODOS DE APRENDER SOBRE A
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM SAÚDE COM PROFESSORES
Geovannia Mendonça Santos (Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, Santos, SP, Brasil),
Sylvia Helena Souza Batista (Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, Santos, SP, Brasil)
ID: 2646

INTRODUÇÃO
A narrativa tem sido utilizada como um dispositivo metodológico tanto no ensino quanto
na pesquisa e diversos pesquisadores tem se aprofundado no tema trazendo discussões
muito pertinentes sobre seu uso e modos de construção1-4. De acordo com os estudos de
Jovchelovich e Bauer5, a entrevista narrativa é compreendidacomo um percurso que parte de
questões exmanentes às questões imanentes (das questões da pesquisa às questões trazidas
pelos participantes). Ao revelar condições estruturais, normas e opiniões, a fala também
possibilita mapear o sistema de referência que informa, orienta e conduz uma maneira
de conceber e de agir, que não é somente de um único ator social, e sim reflete situações
históricas, econômicas e culturais específicas que são compartilhadas pelos membros
de uma sociedade1. Uma grande potência revela-se quando articulamos as entrevistas
narrativas com a compreensão de que propostas de formação docente têm encontrado
na aprendizagem da docência a partir da prática dos professores um veio fecundo para
delineamentos formativos que privilegiam o diálogo, as trajetórias pessoais, as articulações
entre concepções e metodologias de ensino e a troca de experiências. Reconhecemos que,
neste âmbito,políticas indutoras como o Programa Nacional de Reorientação da Formação
Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET-SAÚDE) configuram espaços para aprendizagem da docência6-7.
OBJETIVOS
Partilhar o processo empreendido com entrevistas narrativas com docentes atuantes no
PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE de uma universidade pública do Sudeste brasileiro.
MÉTODO
Participaram das entrevistas narrativas 13 professores. A produção de dados ocorreu no período
compreendido entre março e outubro de 2014 e constituiu-se de encontros em diferentes
prédios da instituição. Os professores participaram deste momento contribuindo de forma muito
generosa com suas experiências e diferentes modos de ser docente em saúde. O encontro entre
pesquisadora e docente envolveu três momentos: (1) Apresentação da proposta metodológica
da pesquisa (entrevista narrativa5) aos docentes e aceite a participação por meio da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); (2) Caracterização sobre gênero, idade,
formação e atividades e projetos acadêmicos a partir de formulário específico e descrição dos
eixos que seriam utilizados para a composição das narrativas; (3) Entrevista narrativa gravação
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em áudio, seguindo as questões orientadoras do estudo expostas na forma de eixos. Todas as
entrevistas narrativas foram integralmente transcritas e transcriadas. Para análise dos dados
empreendeu-se uma análise de conteúdo do tipo temática, segundo Minayo8.
RESULTADOS
A categoria “Motivações: por que atuo no PRÓ-SAÚDE e no PET-SAÚDE?” revela diferentes
nuanças: uma primeira abrange o comprometimento com a formação a partir da valorização
do contato vivo com os alunos, da possibilidade de continuar aprendendo e ensinando, e da
importância de oferecer e participar de uma formação mais ampla que possa repercutir nas
práticas de atenção e cuidado. A categoria “Formar em saúde: um projeto em parceria”permite
compreender um sentido de formação que significa possibilitar aos alunos a reflexão acerca
do modo como o cuidado em saúde hoje é produzido. A parceria presente e constituinte na
formação em saúde abrange para além da díade educador-educando, os profissionais da
saúde, os usuários, a comunidade. A categoria “Docência em saúde: em busca de sentidos”
desvela a docência como uma atividade prazerosa que envolve aprendizado mútuo e
constante. No cotidiano de projetos como o PET-SAÚDE, relataram a experiência em campo
como um desafio que contribui para que eles possam também repensar suas práticas. Na
categoria Docência no PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE: fortalezas, fragilidades e potencialidades,
foi possível apreender que a docência construída está atravessada e constituída de pontos
fortes, nós críticos e possibilidades. Os docentes destacaram a Atenção Básica como
prioridade para as ações, as parcerias entre Universidade e Secretarias e conseqüente
abertura para diálogo e aproximação entre estudantes e os serviços de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao narrarem sobre suas trajetórias, concepções e experiências, os professores reconhecem-se
como mediadores de aprendizagem e identificam PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE como potentes
políticas para o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva, construindo sentidos
para as diferentes situações de formar-se em saúde. As análises empreendidas a partir das
narrativas dos docentes permitem afirmar que a formação docente, coadunada com os
pressupostos centrados na prática, demanda ser pensada a partir das questões referentes ao
modo como os estudantes aprendem, e, também, a partir da reflexão colaborativa com pares.
Os movimentos analíticos das narrativas permitiram reconhecer a potência das entrevistas
narrativas para compreender como docentes leem e interpretam suas próprias docências,
seus compromissos com a formação de cidadãos e profissionais para atuarem no SUS e a
integração entre universidade, serviço e comunidade, investindo no cuidado como processo
vivo e na perspectiva da integralidade como pilares fundamentais para o desenvolvimento de
projetos que tenham como objetivo a reorientação da formação em saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Narrativas, Docência, Educação Superior, Políticas Públicas, Saúde
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ESTILO DE PENSAMENTO DE ESTUDANTES DE MEDICINA:
ENSINOS TEÓRICO E TEÓRICO-PRÁTICO DA DISCIPLINA CLÍNICA
MÉDICA EM DUAS ESCOLAS MÉDICAS
Sylvia Maria Porto Pereira (Universidade Estadual do Rio de Janeiro /Instituto de Medicina Social , Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Kenneth Rochel Camargo Jr (Universidade Estadual do Rio de Janeiro /Instituto de Medicina Social , Rio
de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1618

INTRODUÇÃO
Partimos do pressuposto que é possível aplicar o modelo epistemológico descrito por
Ludwik Fleck (1979) ao estudo da Formação Médica na Graduação. Os conceitos são:
Coletivo de Pensamento: [...] unidade social da comunidade de cientistas de uma e Estilo
de Pensamento: [...] pressupostos de pensamento sobre os quais o coletivo constrói seu
edifício de saber. Segundo Fleck (1979), [...] o Estilo de Pensamento condiciona e formula
verdades contribuindo para moldar a formação dos iniciantes; o aprendizado do Estilo
de Pensamento de determinado grupo de iniciantes se faz pelos exemplos oferecidos
pelos membros do Coletivo de Pensamento
OBJETIVOS
Compreender a influência dos ensinos teórico, aulas expositivas, e teórico/prático,
sessões clínicas, de Clínica Médica, eixo central do modelo de ensino Biomédico, na
formação do Estilo de Pensamento de estudantes do 12º período do curso em duas
Escola Médicas do Rio de Janeiro. Observar o eixo de ideias que regem o saber e a
prática de sete professores de Clínica Médica de duas Escola Médicas identificados pelos
estudantes, em estudo anterior, como os mais influentes em sua formação; eixo de ideias
transferidas para os estudantes nos ensinos teórico, aulas expositivas, e teórico/prático,
sessões clínicas.
MÉTODO
Epistemologia Comparativa de Ludwik Fleck (1976). Abordagem qualitativa. Sete
professores dos ensinos teórico e teórico/prático da Clínica Médica, em duas Escolas
Médicas do Rio de Janeiro, identificados pelos estudantes, em estudo anterior, como os
mais influentes em sua formação. Fevereiro/2015 a abril/2016. Salas de aulas e auditórios.
Observação Participante das aulas expositivas e sessões clínicas, entre os atores que
transitavam no espaço da interação com a pesquisadora, para captar o que suas experiências
significavam para elas; registradas em “notas de campo” e reunidas no “diário de campo”.
Entrevista Aberta, com a questão: “Fale sobre o exercício da Docência dos ensinos teórico e
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teórico/prático da Clínica Médica, no curso de Medicina”. Entrevistas gravadas, transcritas
e ouvidas em número de vezes suficientes para que conteúdo verbal e não verbal fossem
registrados. Cada entrevista durou 90 minutos, total, 630 minutos (10,50 horas). Análise:
Base no modelo de conhecimento vinculado à semiótica, descrito e denominado por
Ginzburg (1989), “Indiciário”. Iniciou na aplicação dos métodos, continuou no registro
do diário de campo e das transcrições, seguindo-se operacionalização. Aplicaram-se
procedimentos de codificação qualitativa analítica, em duas etapas: codificação aberta:
leitura das anotações, linha por linha para identificar e formular ideias, temas e assuntos
que elas sugerem e codificação enfocada, baseada em tópicos de interesse. Temas
recorrentes foram codificados, selecionados e reagrupados. Várias estratégias de pesquisa
caracterizaram “Triangulação Metodológica”.
Os temas emergiram pelas condições em que ocorreram observações e entrevistas:
respeito confiança e empatia pesquisadora/sujeitos e disponibilidade de tempo.
Tendo esta estrutura como base, a liberdade e a vontade de falar que os entrevistados
experimentaram foi decisiva para que suas vivências fossem relatadas. Estas circunstâncias
são obtidas pela metodologia qualitativa. Questões éticas: Estudo aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Escola Médica Estadual do Rio de Janeiro / Instituo de Medicina
Social, número 20402113.2.0000.5260 .
RESULTADOS
Aulas expositivas e sessões clínicas são organizadas de forma semelhante nas EMs 1 e 2
e seguem, principalmente, o Modelo de Ensino Biomédico: temas da categoria doença;
apresentação segue etapas da Racionalidade Médica; linguagem, principalmente,
técnica, com epônimos e siglas; Ps citam consensos e protocolos para diagnóstico e
tratamento das doenças; referem-se ao grande valor da Medicina Baseada em Evidencias,
em particular, estudos de meta-análise; poucos elementos do Modelo Humanístico
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sete professores de Clínica Médica das duas Escolas Médicas, membros do Coletivo de
Pensamento Médico transmitem aos estudantes, nos ensinos teórico e teórico/prático,
principalmente, Estilo de Pensamento Biomédico.
PALAVRAS-CHAVE
Estilo de Pensamento; Educação Médica; Graduação.
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FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO EM
RELAÇÃO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Tassiana Tassiana Potrich (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves
Nitschke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Adriana Dutra Tholl (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Daniela Priscila Oliveira do Vale Tafner (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alessandra Paiz (Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó,
SC, Brasil), Diego Tassiana Potrich Mendes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Paola da Silva Diaz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ezequiel Rodrigues Dias
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2105

INTRODUÇÃO
A formação profissional do enfermeiro apresenta diversas lacunas quando trata-se do cuidado
à criança com Transtorno do Espectro Autista-TEA e sua família. O TEA vem despertando
interesse em pesquisadores na área da saúde, desde os seus primeiros registros, em 1943.
Sabe-se hoje, que os primeiros sinais do TEA podem apresentar-se ainda antes do primeiro
ano de vida. Neste cenário, o enfermeiro é um dos profissionais que tem o primeiro e maior
contato com esse público e teria condições de ofertar a orientação e apoio necessário.
Mais de seis décadas se passaram e ainda hoje podemos evidenciar o despreparo dos
profissionais da saúde tanto no que se refere à identificação precoce de sinais sugestivos do
TEA, quando na orientação de familiares e na indicação de possibilidades de cuidado que
vem ao encontro das singularidades que a condição traz consigo.
OBJETIVOS
Identificar a produção científica da enfermagem em relação à criança com transtorno do
espectro autista e sua família, com ênfase na formação profissional.
MÉTODO
Revisão integrativa da literatura, seguindo os passos: identificação do tema e questão de
pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, definição das informações
a serem extraídas do estudo e categorização destes, avaliação dos estudos selecionados,
interpretação dos resultados e apresentação da síntese do conhecimento. Salienta-se que
este estudo faz parte de uma revisão mais ampla, sendo esta apenas uma das categorias
encontradas. Elaborou-se uma estratégia de busca com os seguintes descritores e/ou mesh
terms: Autismo, Transtorno do espectro autista- Transtorno autístico, autismo infantil, Criançapré-escolar- escolar-infância- lactente- pediátrico, Enfermagem, enfermeiro. A busca foi
realizada de setembro a novembro de 2017 e foram incluídas artigos completos disponíveis
na íntegra, publicados nas línguas, português, francês, espanhol e/ou inglês. As bases de
dados utilizadas foram: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl),

VOLTAR AO ÍNDICE

1424 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

Pubmed/Medline, Web of Science (WOS), Scopus, Scielo, Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Base de dados da Enfermagem (Bdenf ). Como critérios
de exclusão adotou-se: não responder a questão de pesquisa, não ser da enfermagem e
estar repetido nas bases de dados. Adotou-se ainda como recorte temporal, publicações
entre 2013 a 2017 justificando-se pela publicação do DSM-V, manual reconhecido e utilizado
internacionalmente que especifica os critérios diagnósticos para o TEA.
RESULTADOS
A busca inicial resultou em 505 artigos, sendo que após a aplicação dos critérios de
exclusão e a leitura de artigos na íntegra, foram incluídos no estudo 68 artigos. Destes, 14
se referem à formação profissional do enfermeiro, que serão discutidos neste trabalho. Dos
14 artigos analisados, nenhum indicou ter feito uso de referencial para subsidiar seu estudo.
Em relação à abordagem, 43% (6) eram descritivo exploratório, 29%(4) artigos de revisão,
14%(2) quantitativos, 14%(2) misto metodológico. Em relação aos participantes, 29% eram
enfermeiros hospitalares, 21% não apontavam, 21% (3) eram enfermeiros escolares, 14%
(2) enfermeiros da atenção primária à saúde, 7% (1) professores universitários do curso
de enfermagem e 7%(1) acadêmicos de enfermagem. No que diz respeito ao cenário do
estudo, 29% (4) indicavam o hospital, 21% (3) não indicavam cenário, 21% (3) escola, 14%(2)
universidade e 14% (2) atenção primária á saúde. No que tange ao tipo de coleta, 29%(4) foi
bibliográfica, 21%(3) entrevista, 21%(3) questionário, 7%(1) entrevista+ observação+ nota
de campo 7%(1) grupo focal e entrevista 7%(1) questionário+ bibliográfica. Em relação a
análise, 29%(4) fizeram análise estatística, 29%(4) análise de conteúdo, 21%(3) indicavam
análise temática, 7%(1) análise descritiva e 7%(1) análise representacional. Os resultados
apontaram três categorias: formação profissional, necessidade de educação permanente e
desafios na realização do cuidado. Na categoria formação profissional do enfermeiro (A2,
A10, A11, A13), os estudos apontam as lacunas na formação do enfermeiro em relação
ao tema, a necessidade de ofertar estudos acerca de como realizar o cuidado ás crianças
com transtorno do espectro autista e sua família. Apontam os desafios que as enfermeiras
enfrentam no seu cotidiano de trabalho, principalmente em relação à dificuldade de
comunicação e de avaliação da saúde deste público. Sugerem estratégias de ensino
integrativas e criativas para os alunos aprenderem e aplicarem as melhores práticas para
o cuidado de pessoas com ASD sem sobrecarregar um currículo, como o uso de simulação
e estudos de casos com pacientes ou familiares que demonstrem fenômenos relacionados
ao cotidiano de cuidado do TEA. Na categoria necessidade de educação permanente de
profissionais (A1, A2, A4, A5, A8, A9, A12, A14) as produções apontam a necessidade do
profissional enfermeiro reconhecer e saber identificar padrões de desenvolvimento atípico,
sinais e sintomas característicos da condição, possibilitando assim a correta orientação aos
familiares oportunizando a possibilidade de diagnóstico precoce e início de tratamento
e terapias. Considerar a sexualidade como um processo normal no desenvolvimento da
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criança com TEA e considerá-la no seu cuidado. Os estudos sugerem ainda a elaboração
de materiais educativos de acordo com as necessidades de cada serviço de saúde para a
sensibilização da equipe. Na categoria desafios na realização do cuidado à criança com
TEA: (A1, A3, A6, A7, A12, A14), os resultados apontam as dificuldades que as enfermeiras
enfrentam para fornecer cuidados adequados à criança com TEA por falta de conhecimento,
má comunicação entre os profissionais, falta de coordenação do cuidado, o ceticismo familiar,
comunicação ineficiente com a família, falta de tempo e falta de diretrizes que orientem a
prática. A assistência muitas vezes torna-se fragilizada e por vezes os próprios profissionais
demonstram preconceitos acerca da condição da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção científica da enfermagem em relação à criança com transtorno do espectro autista
e sua família, com ênfase na formação/atualização profissional apontou lacunas na formação
profissional do enfermeiro, a necessidade de criar estratégias de inclusão da temática nos
cursos de graduação, aponta a importância e a necessidade de educação permanente nos
serviços de saúde em todos os níveis de atenção e sinaliza os desafios enfrentados pelos
enfermeiros na oferta de cuidado à esse público, seja por falta de informação, problemas
organizacionais e ainda falhas na comunicação entre a equipe de saúde e entre profissionais
e famílias das crianças com TEA.
PALAVRAS-CHAVE
Criança Transtorno do espectro autista Enfermeiro Formação profissional Cuidado

HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM FISIOTERAPIA: FORMAÇÃO
PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DE PROFESSORES E ALUNOS
DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO
Priscila Pereira Lopes (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Mauro Antônio
Félix (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil)

ID: 1420

INTRODUÇÃO
Este resumo trata-se de uma pesquisa referente ao trabalho de conclusão de curso
da autora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A temática da Humanização tem
sido frequentemente abordada no contexto de práticas de saúde, a qual considera as
circunstâncias sociais, psíquicas e físicas inerentes ao indivíduo, fundamentando-se no
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modo de fazer saúde explorando o campo da subjetividade implícita no processo saúdedoença-cuidado. Contudo ainda é pouco abordada como parte do processo de ensinoaprendizagem na formação acadêmica. E neste sentido, entende-se que, para conquistar
a melhoria e qualidade dos serviços através da humanização, necessita-se de profissionais
competentes a partir desta proposta para oferecer esse cuidado, e para ter esses profissionais
com tal competência, é preciso formá-los.
OBJETIVOS
Assim, o objetivo desta pesquisa consistiu em investigar como que essa temática é abordada
na formação acadêmica e como é compreendida por professores e alunos do curso de
Fisioterapia.
MÉTODO
Trata-se de um estudo misto, qualitativo e quantitativo, classificado como observacional
de caráter exploratório do tipo de caso. O mesmo fora realizado no primeiro semestre de
2015 e contou com uma amostra intencional de alunos do primeiro ao décimo semestre
curricular, professores e gestor do curso de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino
Superior situada na região da grande Porto-Alegre (POA/RS), totalizando 189 participantes.
O procedimento de coleta dos dados ocorreu através da aplicação de um questionário aos
189 participantes e entrevista semiestruturada contanto com 29 entrevistados. Os dados
dos questionários foram planificados em tabela do programa da Microsoft Office Excel
2007 e analisados no programa SPSS versão 22.0, IBM, utilizando-se valores absolutos e
proporções. Já os dados das entrevistas foram interpretados a partir de três categorias:
1) definição geral de humanização, 2) concepção da humanização na atenção em saúde,
3) percepção dos sujeitos sobre o tema no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, sob resolução 068/2015.
RESULTADOS
A concepção geral sobre a temática é muito semelhante entre os alunos, professores e
gestor, onde todos reconhecem a humanização com o paciente no âmbito do atendimento,
definindo-a como um olhar global sobre o ser biopsicossocial e espiritual, a qual significa ver
além da doença, tratar bem, saber conversar e escutar, acolher, cuidar, se aproximar e ajudar,
se colocar no lugar do outro, ter um lado mais humano, ter ética. Segundo os participantes,
através da humanização se consegue ter uma visão além da reabilitação, sendo essa uma
característica do curso e um diferencial dos egressos da Instituição. Referente ao cuidado
ao paciente, os alunos dos primeiros semestres (1º - 4º) falam sobre o tema num tom vago
e teórico, devido à falta de conhecimento sobre o assunto ainda nos semestres iniciais.
Em contrapartida, os alunos do meio de curso (5º - 7º), os quais estão ingressando nas
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práticas de ensino-serviço, percebem a humanização na relação que haviam estabelecido
com usuários nas atividades acadêmicas voltadas para educação em saúde e afirmam
que a temática pode ser aplicada na realidade diária do fisioterapeuta, mas garantem que
precisariam vivenciar mais. E os alunos no final da graduação (8º-10º) conseguem articular
claramente suas definições de humanização com suas experiências acadêmicas, trazendo
o assunto com maior domínio e clareza citando exemplos vivenciados em atendimentos
nos estágios curriculares. Segundo os professores, é no cuidado assistencial que todo
conhecimento científico se une aos aspectos relacionais, onde a técnica é mediada pela
relação, e as duas são indispensáveis, uma complementa a outra para a resolutividade do
caso clínico. A respeito da percepção sobre o tema no processo de ensino-aprendizagem,
88,76% (158) dos informantes estudantes acreditam que a humanização se constitui nas
relações entre professor-aluno e entre colegas, e 98,87% (176) afirmam que o assunto faz
parte do ensino do cuidado em saúde, entretanto pouquíssimos conseguem visualizar a
temática como parte de sua formação profissional. Alunos acreditam que a humanização no
ensino constitui-se em ensinar as técnicas referentes ao conhecimento científico conciliado
com o ensinar a abordar o paciente, no que se refere ao conhecimento relacional, onde
o professor é exemplo do que ensina. Mas para alguns professores somente a formação
superior não dá conta de formar esse profissional na perspectiva da humanização, visto
que cada um é singular e traz consigo uma bagagem de experiências. Nessa perspectiva,
alunos apontam que a formação acadêmica é complementar as suas primeiras formações
educativas como ser humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, a humanização do cuidado em Fisioterapia implica na valorização da
subjetividade dos sujeitos envolvidos nas relações acadêmicas e de cuidado em saúde,
visto que cuidar não se limita à atenção, mas se estende ao ensino e sua gestão. Contudo,
para os informantes desta pesquisa a temática é fortemente percebida nos serviços de
saúde, através de um amplo olhar sobre o ser biopsicossocial e espiritual, que vê além da
doença, mas ainda pouco concebida como parte da sua própria formação acadêmica. Tanto
docentes como discentes acreditam que este seja um tema que faz parte do ensino, porém
os mesmos não conseguem de fato visualizar isso em suas realidades acadêmicas, pois o
assunto é enfático na relação com o usuário em âmbito de intervenção fisioterapêutica.
PALAVRAS-CHAVE
Ensino, Humanização, Cuidado, Fisioterapia
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IMPLEMENTAÇÃO PACK BRASIL (PRACTICAL APPROACH TO
CARE KIT) – ANÁLISE QUALITATIVA DAS OPINIÕES DE MÉDICOS
E ENFERMEIROS TUTORES DO TREINAMENTO
Vanessa Fernandes Davies (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Daniela Alba Nickel
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Elis Roberta Monteiro (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jorge Zepeda (University of Leeds, Grã-Bretanha (Reino Unido)),
Tatiane Baratieri (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Cristina Marino Calvo
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Sonia Natal (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1789

INTRODUÇÃO
A atenção primária à saúde (APS) tem papel central na cobertura universal de saúde e outras
metas de desenvolvimento sustentável, por meio da provisão de cuidado à saúde accessível,
equitativo e efetivo. Seu sucesso depende em grande parte do desempenho de sua força de
trabalho, em especial da capacidade de prover cuidado abrangente e integrado baseado em
sólidas evidências. O PACK (Practical Approach to Care Kit, ou Kit de Cuidados em Atenção
Primária, em tradução livre) é um programa de desenvolvimento profissional e qualificação
da APS, desenvolvido e testado ao longo dos últimos 18 anos pela Unidade de Tradução de
Conhecimentos da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul (Knowledge Translation
Unit, University of Cape Town). Baseia-se em uma ferramenta de apoio à tomada de decisão
clínica integrada a uma estratégia de treinamento e implantação pautada nos princípios da
extensão educacional que objetiva capacitar enfermeiros, médicos e outros profissionais de
APS para diagnosticar e manejar de forma integrada a maior parte das condições comuns
de adultos em APS, abrangendo sintomas, condições agudas e crônicas. O programa foi
testado em quatro grandes ensaios clínicos pragmáticos em países africanos na última
década e os resultados apontam para efetividade da intervenção em promover mudanças
modestas, porém consistentes, em uma série de comportamentos e desfechos de saúde;
promover melhorias simultaneamente no cuidado de doenças infecciosas e crônicas não
transmissíveis; e promover melhorias em indicadores de qualidade do cuidado. Em 2015,
iniciou-se o processo de implementação do PACK no Brasil, A implementação compreendeu
três estágios: (1) adaptação dos guias de prática (tradução, alinhamento com normas
profissionais e recursos do sistema de saúde local); (2) seleção e treinamento de tutores
brasileiros por tutores sêniores que foram treinados pela equipe responsável pelo PACK na
África do Sul para implantação nas unidades de saúde no Brasil; e (3) treinamento (pelos
tutores capacitados no estágio 2) de médicos e enfermeiros para uso do PACK na prática
clínica. O treinamento (estagio 3) foi dividido em dois momentos, com metade das unidades
de saúde incluídas em 2016-17, e metade com previsão para 2018. Durante os treinamentos,
os tutores das equipes trabalharam em duplas de médicos e enfermeiros e repassaram a
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metodologia para pequenos grupos de médicos e enfermeiros nas próprias Unidades de
Saúde em 8-12 sessões semanais. Pesquisas qualitativas aplicadas a avaliação de programas/
intervenções em saúde são importantes para entender os processos/dinâmica de como
a teoria do programa funciona no contexto onde será implementado, assim como para
entender os resultados ou consequências da implementação.
OBJETIVOS
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as opiniões dos tutores responsáveis pelo
treinamento do PACK na cidade de Florianópolis e levantar possíveis fatores que podem
influenciar no processo de implantação do protocolo.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo que utilizou a técnica do grupo focal na cidade de
Florianópolis/SC com amostra intencional de todos os médicos e enfermeiros (n-22) escolhidos
para treinar as equipes das Unidades Básicas de Saúde. Os grupos focais aconteceram entre os
meses de outubro e novembro de 2016 e foram conduzidos por um dos autores deste resumo
que possui experiência com a técnica e não possuía nenhuma ligação profissional ou pessoal
com os sujeitos da pesquisa. A duração dos grupos foi em média 60 minutos e foram realizados
na Universidade Federal de Santa Catarina, no laboratório de pesquisa qualitativa, que possui
estrutura física adequada para condução de grupos focais. Em cada sessão do grupo focal
realizada, dois observadores, disponibilizados em uma sala separada, por meio de uma janela
de vidro registraram gestos e expressões dos participantes que não poderiam ser capturadas
via áudio. Acontecimentos que poderiam afetar a qualidade dos dados coletados durante
os grupos focais foram também registradas pelos observadores. Foi utilizado um roteiro
semiestruturado para assegurar consistência nos dados coletados, incentivar a participação
e manter o foco das discussões. O roteiro apresentou 5 perguntas, a primeira pergunta teve
o intuito de auxiliar na integração dos participantes (pergunta de abertura), e as demais
perguntas foram elaboradas para elevar gradativamente o nível de discussão do grupo (na
ordem: pergunta de seguimento – pergunta complexa – pergunta de complexidade maior),
finalizando com a pergunta de fechamento da discussão. Todas as sessões foram gravadas e
transcritas verbatim pelos observadores dos grupos. Dois pesquisadores analisaram os dados
de forma independente, e as discrepâncias entre as análises foram posteriormente discutidas
pelos pesquisadores de forma a alcançar um consenso. As transcrições foram codificadas e
analisadas usando a técnica da matriz temática.
RESULTADOS
Dois grupos focais foram realizados (n=15), media de participantes por grupo 7); 11 eram do
gênero feminino. Os temas originados da análise das transcrições dos grupos focais obtidos
dos dados foram: Sentimentos/Impressões em relação ao treinamento; Utilização (quem e
como usam) do PACK; O que mudou após PACK; Sugestões de Melhoria.

VOLTAR AO ÍNDICE

1430 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O protocolo PACK mostrou boa aceitabilidade pelos tutores do treinamento do PACK, e
potencial para modificar positivamente condutas clínicas, trabalho em equipe e educação
permanente no âmbito da atenção básica. Os resultados encontrados neste estudo
apontaram questões importantes que devem ser aprofundados em estudos futuros e que
podem impactar na fidelidade do grau de implementação da intervenção, e na cadeia causal
relacionada aos efeitos e objetivos que pretende-se alcançar com este programa, como por
exemplo adesão ao PACK por parte dos profissionais de saúde treinados, fatores relacionados
à prática clínica individual, relações de trabalho em equipe, e recursos organizacionais do
sistema local de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Implementação; profissionais de saúde; treinamento;protocolo;atenção primaria em
saúde;avaliação

LIGAS ACADÊMICAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE DO INTERIOR DO CEARÁ
Ana Suelen Pedroza Cavalcante (Universidade Federal do Ceará, SOBRAL, CE, Brasil), Gabriel Pereira Maciel
(Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Maristela Inês Osawa Vasconcelos (Universidade
Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Ricardo Burg Ceccim (Universidade Federal do Rio Grande do Sul ,
Rio Grande do Sul, RS, Brasil), Regina Lúcia Monteiro Henriques (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Izabelle Montalverne Napoleão Albuquerque (Universidade Estadual Vale do Acaraú, SOBRAL,
CE, Brasil), Marcos Aguiar Ribeiro (Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil), Quitéria Larissa Teodoro
Farias (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2413

INTRODUÇÃO
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação da área da saúde
asseguram que a formação deve efetivar o tripé do ensino superior formado pelo ensino,
pesquisa e extensão promovendo uma formação crítica, reflexiva e criativa1. Estimulando
assim, uma integração com a sociedade, de modo a garantir a integração entre as Instituições
de Ensino Superior e comunidade aproximando a Universidade dos problemas sociais,
por meio de um processo que envolva comunicação, autonomia e transformação social2.
Neste cenário, a fim de garantir a comunicação entre a sociedade e a Universidade, as
Ligas Acadêmicas (LAs) surgem como uma estratégia que aproxima o estudante da prática
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de atenção à saúde, alcançando a indissociabilidade preconizada pelas DCN, de modo a
oferecer uma ampla diversidade de campos de atuação para a formação em saúde3. As LAs,
ainda que a literatura tenha um conceito polissêmico, são primordialmente disparadas e
protagonizadas por acadêmicos que decidem se apropriar de uma temática específica interrelacionando sua atuação com as demandas da população, sob a orientação de um corpo
discente4. Além disso, garantem uma inserção direta do estudante no meio social, afim de
que este visualize os determinantes e agravos que influem no processo saúde-doença e
desenvolvam sua autonomia e tomada de decisão com o propósito de intervir sob aquela
situação, como também proporcionar a ele enquanto futuro profissional um diferencial
na sua formação acadêmica. Neste sentido, salienta-se a importância do estudo dessas
estratégias que possibilitam um diferencial no perfil dos estudantes da área da saúde, com
uma visão ampliada do cuidado em saúde.
OBJETIVOS
Analisar as ligas acadêmicas de um Curso de Enfermagem e de Medicina de universidades
do interior do Ceará.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso múltiplos, desenvolvido no período de novembro de 2016 a
maio de 2018, nos Cursos de Enfermagem e de Medicina da Universidade Estadual Vale do
Acaraú e da Universidade Federal do Ceará, respectivamente. A coleta de dados ocorreu por
meio da análise dos regimentos, editais e relatórios de oito ligas acadêmicas; observação
não-participante das reuniões das ligas; e entrevistas com o coordenador discente e docente
e com um dos ligantes de cada liga. Posteriormente, os dados foram analisados por meio da
Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, com a utilização do software N-vivo. Respeitou-se
os princípios bioéticos da Resolução 466/12 do CNS, obtendo parecer favorável n° 2.102.883.
Este estudo faz parte de uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Saúde da Família apresentada à Universidade Federal do Ceará.
RESULTADOS
A partir do material analisado pode-se verificar que as ligas acadêmicas dos cursos de
graduação analisados atuam em três vertentes, quatro ligas atuam a partir de redes de Atenção
à Saúde, duas atuam a partir de ciclos de vida e as outras duas em especialidades. As Diretrizes
Curriculares Nacionais exigem que a formação dos profissionais da saúde deva considerar as
necessidades sociais da saúde, a partir dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS)1. As ligas estão cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade e
todas incluem em seu conceito que são entidades estudantis, coordenadas por um docente,
que atuam em serviços específicos de saúde a partir das necessidades de aprendizagem
de seus membros discentes, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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As LAs preconizam a indissocialibilidade entre ensino, pesquisa e extensão, favorecendo a
diversificação de cenários de aprendizagem³. Todas as ligas são formadas por estudantes de
enfermagem ou medicina, por pelo menos um docente e por profissionais dos serviços em
que as ligas atuam como colaboradoras. Apenas uma das ligas tem caráter interdisciplinar,
incorporando os estudantes de educação física como membros. Quanto a sua organização
pode-se afirmar que todas apresentam a estrutura de coordenação, que são membros fixos
das ligas com funções específicas, por exemplo: presidente, vice-presidente, etc; e membros
ligantes, que são os estudantes que estão ingressando pela primeira vez nas atividades. Para
ingressar nas ligas, os estudantes têm que se submeter a um processo seletivo que varia de
acordo com as especificidades temáticas de cada uma. O tempo de duração das ligas varia entre
semestral e anual. Dentre as atividades desenvolvidas estão incluídas aulas para alinhamento
teórico-prático; atividades assistencialistas nos diferentes serviços de atuação; atividades de
educação em saúde, inclusive incorporando outros setores como a educação; e organização
de eventos para aquisição de recursos financeiros. Pode-se afirmar ainda que existem ligas em
que as relações são hierárquicas, onde as coordenações discente e docente exercem “poder”
sobre os outros ligantes, uma vez que nas votações, por exemplo, o peso dos votos desses
membros é superior ao dos outros ligantes. No entanto, há outras ligas que apresentam o
conceito de gestão ampliada, considerando todos os membros importantes nos processos de
tomada de decisão. O investimento em relações horizontalizadas onde ensino e serviço atuem
em parceria e onde haja a incorporação da comunidade como uma organização dinâmica
e ativa5,6 potencializará a aprendizagem. Verificou-se ainda que as ligas proporcionam
habilidades técnicas e emocionais nos estudantes, como: responsabilidade, autonomia,
trabalho em equipe, solidariedade, dentre outros. Além disso, identificara-se fragilidades que
precisam ser levadas em consideração como: especialidade precoce, ausência de supervisão,
sobrecarga do estudante, entre outros. No entanto, apesar dessas fragilidades encontradas
verifica-se nas ligas potencial para contribuição na formação em saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto acredita-se na importância das ligas acadêmicas ao contribuírem com a
formação dos acadêmicos de enfermagem e de medicina aprimorando suas competências
para o desenvolvimento de suas atividades em seus futuros espaços de inserção profissional.
Verifica-se que as ligas acadêmicas podem promover o fortalecimento da integração
ensino-serviço-comunidade, de modo a reconhecer os diversos cenários de aprendizagem
e principalmente colocar em destaque o papel da Universidade como instrumento de
transformação social, incluindo a sociedade como uma das protagonistas da formação
em saúde. Além disso, pode possibilitar a construção de um perfil discente e docente que
fomente a autonomia, a proatividade e a responsabilidade social.
PALAVRAS-CHAVE
Ligas Acadêmicas; Formação; Saúde
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MODELO PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO
EM UNIDADES DOCENTES ASSISTÊNCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA
Jose Francisco Gontan Albiero (Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil), Sergio Fernando Torres
Freitas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1238

INTRODUÇÃO
No Brasil os últimos anos evidenciaram políticas educacionais e de saúde que estimulam e
induzem a educação permanente e a formação acadêmica no e para o SUS. Neste sentido, a
integração ensino-serviço tem como pressuposto colaborar com a formação acadêmica, o
aperfeiçoamento profissional da rede e a qualidade das ações em saúde.
OBJETIVOS
A pesquisa objetivou elaborar um modelo para avaliação da efetividade da integração
ensino-serviço na atenção básica à saúde.
MÉTODO
O modelo foi elaborado com base na literatura, consulta aos atores envolvidos na integração
(gestão, ensino, serviço e comunidade) e técnicas de consenso com discussão de especialistas
para validação. O modelo teórico-lógico foi construído com suporte na legislação da saúde
e educação.
RESULTADOS
A matriz avaliativa proposta é composta por quatro dimensões (gestão –serviço – comunidade
– ensino) e dez indicadores (ampliação do acesso – resolubilidade da AB – motivação para
o trabalho em equipe – aperfeiçoamento profissional – frequência a grupos – satisfação do
usuário – fortalecimento do controle social – ampliação do conceito de saúde – ampliação
do conhecimento do SUS – adequação e reforma dos currículos).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Posteriormente o modelo proposto será utilizado no intuito de verificar sua aplicabilidade, a
necessidade de ajustes e a possibilidade de replicação em diferentes contextos.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços de integração docente-assistencial, avaliação, saúde pública
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MOTIVOS DE INTERESSE OU DESINTERESSE PELO MERCADO DE
TRABALHO PÚBLICO POR FORMANDOS DE ODONTOLOGIA DE
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA
Manoelito Ferreira Silva Junior (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil), Débora
Cristina Lima Almeida (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil), Cristina Berger Fadel
(Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil)

ID: 2635

INTRODUÇÃO
Embora a implantação da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família e a Política
Nacional de Saúde Bucal terem ampliado o número de vagas no setor público, o mercado
privado ainda é o principal mercado de trabalho desejado pelos egressos de Odontologia.
Esse desejo pode ser influenciado pelo caráter liberal historicamente marcado pela profissão
ou pelo ensino tradicionalmente pautado em aspectos técnicos. Nesse sentido, nos últimos
anos, houve um incentivo a alteração dos projetos políticos pedagógicos do curso de
Odontologia, visando atender as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, no intuito de uma
formação mais humana, generalista e voltada para o sistema de saúde brasileiro.
OBJETIVOS
Analisar os motivos para o interesse ou desinteresse no mercado de trabalho público entre
formandos de odontologia de uma instituição pública.
MÉTODO
O estudo qualitativo foi realizado com formandos do curso de Odontologia da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Os critérios de inclusão era ser concluinte e estar
devidamente matriculado no segundo semestre letivo de 2017. A coleta de dados foi realizado
na última semana letiva, de forma individual, por método de saturação, registradas por dois
entrevistadores utilizando um gravador de voz digital com o auxílio de um roteiro-guia que
versava sobre a perspectiva para inserção no mercado de trabalho e sobre o interesse na
atuação no serviço público. Os dados transcritos foram realizadas na íntegra e analisados por
dois pesquisadores através do método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin.
RESULTADOS
Houve a participação de 23 formandos. Foi possível identificar duas categorias: MOTIVOS
DE INTERESSE Nesta categoria, foram identificadas as seguintes subcategorias: estabilidade,
início de carreira profissional, aspecto social, perfil do usuário, experiências vivenciadas.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1435

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

Entre os indivíduos que apresentaram interesse pelo setor público, houve o interesse em
trabalhar no exército, hospitais, e principalmente em unidades de saúde. Estabilidade A
estabilidade foi o principal motivo para o interesse dos formandos no mercado público, seja
por definirem ‘‘estabilidade está no topo’’, pelo aspecto financeiro de ‘‘um lugar onde tem um
salário fixo’’, pela dificuldade da ‘‘garantia de trabalho (...) [na] condição de recém-formado’’
e ‘‘insegurança de abrir o próprio consultório e não dar certo’’. Início de carreira profissional
Alguns formandos vêem o serviço público como um local apropriado para o ‘’começo
[de carreira]’’, e isso pode se dar pela percepção do serviço público como um campo de
aprendizagem e amadurecimento profissional, como presente no discurso ‘‘bom pra pegar
mão’’. Aspecto social O aspecto social aparece em uma dimensão de poder ‘’ajudar pessoas‘’
ou de ‘’um retorno (...) para sociedade, (...) eu [estudante] custo caro para o governo’’. Perfil
do usuário Alguns formandos disseram ‘‘gosto de trabalhar com esse tipo de pessoa’’, pois
são pessoas ‘mais carentes, tanto de carinho mesmo’’ e precisam de habilidades profissionais
que afirmaram ter, ‘’eu consigo conversar, (...) tenho paciência‘’. Experiência vivenciadas
Experiências exitosas vivenciadas ao longo da vida acadêmica, apareceram como aspectos
importantes no interesse pelo serviço público. Sejam em uma experiência de busca
indivídual, como no discursos: ‘‘o que ajudou mais a ter mais vontade de fazer [concurso
público] (...) [foi que] (...) meu tio (...) é dentista, ele também atende na unidade da saúde,
sempre (...) eu ia com ele’’, como também inerente à formação acadêmica, principalmente
nos estágios curriculares obrigatórios, como na fala: ‘’a Saúde Coletiva [disciplina e estágio
extramuros] me deu uma perspectiva completamente diferente, eu nunca tinha entrado em
uma unidade (...). Comecei a ver, conhecer e a ser usuária também’’ e em disciplinas optativas:
‘’faço uma disciplina multiprofissional que vai na unidade de saúde, gostei muito de fazer’’.
MOTIVOS DE DESINTERESSE Nesta categoria, foram identificadas as seguintes subcategorias:
perfil do usuário, atuação profissional, condições de trabalho, realização profissional. Perfil
do usuário O perfil do usuário também aparece como motivo de desinteresse, como no
discurso: ‘‘os pacientes que a gente atende na saúde pública, (...) só vão quando estão com
dor! (...) É só (...) abre, fecha buraco, tira a dor do paciente, ele fica sem dor e nunca mais
volta! (...) A mentalidade do paciente [particular é] diferente, porque ele tá pagando (...), ele
leva mais a sério, porque sai do bolso dele, (...) [o paciente da saúde pública] a gente não
consegue mudar a cabeça dele, e eles tem uma cabeça muito fechada, (...) muito antiga’’.
Atuação profissional A organização em níveis de complexidade do serviço público parece
caracterizar como fator limitante na atuação profissional e justificam ‘’não tenho interesse
no que é feito [procedimentos] no posto de saúde’’, acha que ‘’não acaba fazendo muita
coisa (...), não fazia prótese que é uma coisa que eu gosto de fazer‘’ e precisa ‘’mandar
pro Centro de Especialidades’’ e fica ‘’mais difícil (...) criar um vínculo com os pacientes na
unidade de saúde como é no seu consultório’’. Condições de trabalho Alguns formandos
verificaram o serviço público com condições de trabalho ainda ‘’muito precário em materiais
(...), muito escasso material, em auxílio para o dentista’’, e por isso ‘’não consegue sanar o
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que o paciente precisa’’ e ‘’acaba não podendo oferecer o melhor [tratamento] para o seu
paciente’’. Realização profissional Na percepção dos formandos a realização profissional esta
relacionado ao mercado privado, pois conceitua o mercado público associado a ‘’expectativa
(...) [de] frustrar trabalhando na unidade de saúde é bem grande’’, e como ‘’ um serviço muito
ruim (...), um trabalho que você não vai ter retorno, (...) não vai ter resultado (...), não fala (...)
nossa meu trabalho vale a pena!’’. Além do caráter da formação em ‘’um curso 100% prático
(...), então eu tentei pôr na balança questão do sucesso profissional como cirurgião dentista,
(...) nada iria agregar mais (...) que uma atuação mais clínica’’ e a questão do comodismo ‘’se
eu fosse para a saúde pública iria ficar sempre na mesma tecla ali, não ia conseguir crescer
[profissionalmente]’’.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os motivos de interesse no mercado público foram: estabilidade, perfil do usuário, aspecto
social e experiências vivenciadas. Os motivos de desinteresse foram: perfil do usuário,
atuação profissional, condições de trabalho, realização profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Mercado de Trabalho; Prática Profissional; Capacitação Profissional; Recursos Humanos em
Odontologia; Educação em Odontologia.

NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE FARMACÊUTICOS PARA
ATUACAO CLÍNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Igor Dias Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, Governador Valadares,
MG, Brasil), Tamires da Silva Montanhas (Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares,
Governador Valadares, MG, Brasil), Alessandra Rezende Mesquita (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Djenane Ramalho de Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Larissa de Freitas Bonomo (Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares,
Governador Valadares, MG, Brasil), Simone de Araújo Medina Mendonça (Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares, Governador Valadares, MG, Brasil)

ID: 2161

INTRODUÇÃO
No Brasil, uma das formas de participação dos farmacêuticos na atenção primária à
saúde se dá por meio de inserção nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Nesse
âmbito, ele participa em atividades relacionadas à gestão técnica do medicamento e
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também atua junto às equipes multiprofissionais provendo cuidado direto aos pacientes,
desenvolvendo ações de saúde coletiva, de promoção da saúde e de prevenção de
agravos. A necessidade de definição de padrões de prática para o farmacêutico no NASF
fica evidente quando observa-se a amplitude das atribuições do mesmo nesse cenário.
O serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa pode constituir-se como uma
proposta de sistematização do componente clínico da atuação do farmacêutico no NASF,
como apontado por documentos oficiais e por experiências nacionais exitosas. Para
tanto, faz-se necessário que o farmacêutico desenvolva competências para a provisão
desse serviço, atuando de forma colaborativa e, ainda, em uma perspectiva ampliada de
saúde. Nesse contexto, uma universidade pública com sede em um município do leste
de Minas Gerais, Brasil, estabeleceu parceria com a secretaria municipal de saúde para
promover o desenvolvimento profissional de farmacêuticos que atuam no NASF e que
são preceptores de estudantes de graduação em Farmácia da referida universidade. Tais
instituições vislumbram, com essa iniciativa, induzir mudanças nos processos de trabalho
desses farmacêuticos, com consequente impacto na morbimortalidade relacionada a
medicamentos no sistema de saúde. Além disso, pretendem aproximar mais universidade
- serviço de saúde - comunidade, alinhando a formação em saúde com as demandas
reais da comunidade, trazer os preceptores à universidade e permitir inserção qualificada
dos estudantes em seus estágios. O projeto, que envolve ciclos sequenciais de pesquisa
e de extensão universitária, está em andamento desde setembro de 2017. Este trabalho
pretende apresentar os resultados da primeira etapa de pesquisa do projeto, que subsidiou
as ações de extensão seguintes.
OBJETIVOS
Revelar a percepção de farmacêuticos quanto às suas necessidades educacionais para a
atuação clínica nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família em que estão inseridos.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que envolveu oito farmacêuticos, os quais representam
o total de profissionais de tal categoria que atuavam no NASF do município à época. Foi
realizado um grupo focal com os participantes em setembro de 2017, com duração de
72 min, em que os pesquisadores se dividiram na função de condução e observação. Foi
utilizado tópico guia construído com base no arcabouço teórico-metodológico da atenção
farmacêutica, a fim de nortear os participantes do grupo focal em suas discussões. Os dados
foram gravados, transcritos na íntegra e analisados junto com os registros dos observadores,
gerando unidades temáticas que foram organizadas nos temas apresentados a seguir, de
forma textual.
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RESULTADOS
Os farmacêuticos tem percepção de que possuem grande domínio no campo da saúde
coletiva, compreendendo e mobilizando os aspectos psicossociais envolvidos no processo
saúde-doença dos usuários atendidos. O contato direto com os usuários, que lhes demanda
habilidades de comunicação, é constante em suas rotinas, assim como o registro de suas
condutas em prontuário, não trazendo demandas específicas nessa área. Referem uma boa
capacidade de trabalho em equipe, com experiências de construção de planos de cuidado
de forma colaborativa em reuniões de matriciamento dos casos com as equipes de Saúde da
Família. Ao longo das discussões, apontam que sua atuação frente ao uso de medicamentos
se dá essencialmente no reforço da orientação de outros profissionais de saúde e na busca
de estratégias para auxiliar o paciente a ter adesão à terapia. Refletem que não utilizam
nenhum processo de raciocínio que os auxilie na tomada de decisões sobre a farmacoterapia
dos pacientes. Fazem, ainda, menção à deficiência de conhecimentos em farmacoterapia e
saúde baseada em evidências, referindo-se a lacunas tanto por déficit em seus currículos
de graduação quanto pelo longo tempo de formados e falta de processos de educação
continuada ou permanente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento gerado sobre a percepção dos farmacêuticos quanto às suas necessidades
educacionais para a atuação clínica no NASF corresponde ao revelado por outros estudos
nacionais que tratam do desenvolvimento de profissionais e estudantes para a provisão
de serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa na atenção primária à saúde.
Tais conhecimentos subsidiaram o planejamento das ações de extensão, que foram
desenvolvidas por meio de um curso-teórico prático na universidade. Nesse curso, foram
utilizadas metodologias ativas de ensino-aprendizagem visando o desenvolvimento do
processo racional de tomada de decisões em farmacoterapia, o domínio a respeito da
saúde baseada em evidências e a construção de conhecimentos sobre a farmacoterapia das
condições crônicas mais prevalentes no contexto de atuação dos participantes. Desta forma,
a pesquisa qualitativa contribuiu para a adequação da ação de extensão às demandas reais
dos participantes, assim como gerou novas evidências que podem se somar às existentes para
nortear a construção de diretrizes nacionais para a educação permanente dos farmacêuticos
que atuam no NASF.
PALAVRAS-CHAVE
Educação de profissionais de saúde; atenção primária à saúde; pesquisa qualitativa
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NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS APRENDER DE ELLOS.
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH COMO DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS EN LA FORMACION DE ESTUDIANTES DE
ENFERMERIA
Maria Feijoo Cid (Departament Infermeria. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha),
MariJo Vázquez Naveira (colaboradora de The Constellation y Salamander Trust, Espanha), Helena Ponce-Luz
(Hospital Universitari Vall Hebron , Espanha), Rubén García García (Hospital Universitari Vall Hebron , Espanha),
Mariela Aguayo Gonzalez (Departament Infermeria. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona,
Espanha), Mariona Portell (Departamento de Psicobiologia y de Metodología de las Ciencias de la Salud. Facultat
de Psicología. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha)

ID: 1962

INTRODUÇÃO
En 1993 la OMS identificó la necesidad de participación de los pacientes como una prioridad
en la educación de profesionales de la salud. Desde comienzos de los años setenta, algunos
pacientes han desempeñado diferentes papeles en la educación de los profesionales de la
salud (Reer & Breeze, 2007). En España no existen iniciativas de este tipo a pesar de que se
han dado algunas propuestas locales de participación de pacientes en las políticas de salud
pública, la mayoría promovidas directamente por las administraciones públicas (Segura, 2010).
OBJETIVOS
Explorar la experiencia en el aprendizaje de los estudiantes de enfermería de cuarto curso
al participar en talleres impartidos por pacientes expertas en VIH actuando como docentes
universitarias.
MÉTODO
Estudio participativo de método cualitativo. Contexto: propuesta educativa elaborada
conjuntamente con una de las pacientes expertas . Se realizaron 5 talleres en la asignatura
de enfermería y antropología de la medicina del grado de enfermería de la Universitat
Autònoma de Barcelona. La actividad educativa pretendió, básicamente, integrar el modelo
centrado en el paciente como modelo prioritario en el cuidado profesional de las personas
que viven con VIH (PVVIH). La experiencia constó de 5 talleres de 90 minutos en los que
previamente debían leer el material colgado en el Moodle de la asignatura. Los contenidos
de los talleres fueron: impacto del diagnóstico, autogestión de la salud, el tratamiento a largo
plazo, salud sexual y reproductiva y los derechos de las PVVIH. Durante el taller se reflexiona y
dialoga con la profesora, paciente experta en VIH, para confrontar el conocimiento científico
con el conocimiento construido a partir de la experiencia de vivir con VIH. Participaron de
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manera voluntaria 35 estudiantes de 4º curso del Grado en Enfermería del Departamento de
Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona del curso
2018-19 matriculados en la asignatura de enfermería y antropología de la medicina. Los
datos se recogieron entre febrero y marzo de 2018. Tras cada sesión se realizó la evaluación
del taller a partir de grupos de discusión. El proyecto fue aprobado por el Comitè Ètic
d’Experimentació Animal i Humana de la UAB.
RESULTADOS
La evaluación cualitativa por parte de los estudiantes dejó claro que los beneficios fueron
muchos y variados no obstante reivindicaron la necesidad de plantear esta metodología
docente con estudiantes de otras disciplinas de la salud (medicina). Los beneficios
detectados se agruparon en 5 temas principalmente: mayor capacidad autocrítica y
crítica de la hegemonía del modelo biomédico, fueron conscientes de qué significan
realmente la empatía y humanizar el cuidado, aumentó sus conocimientos sobre estigma
y discriminación; derechos y deberes de las PVVIH y describieron la eficacia percibida de
taller en términos de qué ha mejorado en cada uno de ellos, como personas, qué mejorarán
en el cuidado de pacientes y qué podría mejorarse en el sistema sanitario. Verbalizan que
el taller ha funcionado, entre otras cosas porque le han puesto rostro a una enfermedad
“con los artículos ves muchas cosas, chocan muchas cosas y entiendes muchas cosas, pero
cuando te escucho hablar a ti es cuando lo entiendo de verdad (mujer_av_T2) Aumentó su
capacidad de autocrítica tanto en su posicionamiento ante el cuidado del otro –criticaron
el paternalismo que ellas/os mismas/os habían reproducido en prácticas, y la trivialización
de los efectos adversos-, así como el concepto de profesional ya que se es más valorado
por las habilidades técnicas que por las comunicativas “entendemos la profesionalidad
como la productividad y como de bien funcionas en la cadena de montaje, dentro de ese
marco puedes ser profesional pero todo lo demás son las purpurinas que te puedas echar.
Está dentro de la cadena de montaje” (mujer_av taller 3). Aumentó su conciencia asociada
a la hegemonía del sistema médico-sanitario y a la relación profesional/paciente vertical
establecida por dicho modelo “cuando nos ponemos una bata blanca, estamos dentro del
sistema, y ya nos olvidamos de todo esto [se refiere a lo aprendido en el taller” hombre_
av taller 3). Valoraron muy positivamente los conocimientos adquiridos sobre estigma,
discriminación, poder, género, vulnerabilidad, derechos de las PVVIH así como las profundas
discusiones sobre ética y moral en temas cómo si compartir o no el diagnóstico. Dialogar
y confrontar opiniones/ conocimientos con las pacientes expertas les ayudó a entender
la experiencia de vivir con VIH además de mejorar ellos como personas “Soy una persona
renovada, no tengo el mismo pensamiento, el mismo estigma, el mismo, la misma posición
como sanitario” (hombre_av t5). Añadir que esta estrategia educativa ayudó a resignificar
los conceptos de empatía y de humanización de los cuidados aprendidos durante el grado
“A mi me gustaría decir que por primera vez he podido experimentar lo que, tras 4 años
de carrera nos llevan diciendo, que es humanizar. Y esto chicos, es humanizar, y no lo que
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hacemos en las practicas de “¿Cómo estás?”… que humanizar va mucho mas allá de un hola
que tal (mujer_av_T5). Consideran que el taller ha sido extremadamente eficaz en términos
de saber qué es cuidar, de desmitificar qué saben y qué no saben y cómo mejorar el cuidado.
Las/os estudiantes proponen reivindicar el papel del conocimiento experiencial, cambiar
la relación profesional/paciente, incluir a enfermería cuando se notifique un diagnóstico,
cambiar el modelo de aprendizaje y tener más contenidos psicosociales en el curriculum
académico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los estudiantes consideran que incluir pacientes expertos en la docencia universitaria en el
grado de enfermería es una herramienta útil y beneficiosa para su formación porque ofrece
una perspectiva nueva e inexplorada previamente: la de la experiencia vivida por el paciente.
Esta estrategia ayuda a integrar conocimiento nuevo o re construir lo ya aprendido, mejora
su capacidad autocrítica y crítica hacia el modelo de cuidados actual así como se sienten
motivados para practicar un cuidado humanizado. Esta estrategia debería ser incluida como
metodología docente universitsaria.

NOVAS FORMAS METODOLÓGICAS CRÍTICAS E REFLEXIVAS
DE ENSINAR OS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM NA DISCIPLINA DE UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Joanara Rozane da Fontoura Winters (Instituto Federal de Santa Catarina -IFSC, Joinville, SC, Brasil), Marta
Lenise Prado (Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Silvana Silveira Kempfer
(Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1360

INTRODUÇÃO
As Unidades de Terapia intensiva (UTI) são locais que prestam uma assistência especializada,
dispondo de alta tecnologia e técnicas complexas para salvar a vida de muitas pessoas (1).
Esses locais também se apresentam frequentemente como espaço de ensino-aprendizagem
fecundo para aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas. Assim, as escolas de
enfermagem vêm se preocupando com a humanização na formação dos profissionais. Essa
mudança nos paradigmas na forma de como apresentar os conteúdos e as disciplinas é um
grande momento em que os professores e as escolas de enfermagem vem passando, é uma
quebra de paradigmas e de conceitos, mesmo que dentro de um ambiente permeado de
técnicas e aparelhos, que é a UTI.
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OBJETIVOS
Buscar formas metodológicas críticas e reflexivas de ensinar os estudantes do Curso Técnico
de enfermagem na disciplina de UTI.
MÉTODO
As ideias pedagógicas e metodológicas de Paulo Freire embasam o processo ensino/
aprendizagem e fornecem elementos teóricos/práticos que fundamentam essa reflexão.
Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas,
ou seja, desempenhar técnicas todos nós sabemos, educar é mostrar ao educando o sentido
do porquê que ele está fazendo aquele cuidado, é despertar no aluno a curiosidade, a
criticidade, a reflexão e ser um educador problematizador (2). Essa reflexão sobre esse ensino
problematizador foi uma proposta metodológica desenvolvida dentro do Curso Técnico
de Enfermagem do IFSC Campus Joinville, na disciplina de UTI, relato ser uma disciplina
com muitas técnicas, complexa, com muitas siglas, medicamentos, drogas, fios, aparelhos,
monitores, respiradores. Porém, é neste modulo que os alunos querem chegar, eles anseiam
muito por esse momento, de estar dentro da UTI, da emergência, pois, culturalmente é neste
módulo que eles vão “salvar vidas”, mas também é um módulo onde o aluno se depara com
o sofrimento, com a morte e com a dor. Foi então que comecei a buscar metodologias que
possam transformar a aula em uma forma diferente em que os alunos sintam e ao mesmo
tempo entendam o que é a UTI. Em um estudo realizado recentemente, aponta que um bom
professor possui várias características entre elas domínio do conteúdo que ministra, possuir
a habilidade de conectar os conteúdos ministrados com a prática profissional, compromisso
e amor pelo que faz (3).
RESULTADOS
Sensibilização Neste momento o objetivo da metodologia em sala é sensibilizar os alunos
sobre a importância do processo de cuidar então, é explicado sobre como eles devem
permanecer durante essa aula, ou seja, a postura correta, as mãos sobre postas em cima das
carteiras, em silêncio, não poderão fazer nenhum tipo de movimento, ou esboçar qualquer
tipo de reação. O ambiente é todo preparado as luzes são todas apagadas, eles estão
enfileirados e por último é colocado uma bandagem nos olhos para que eles não pudessem
realmente ver o que está acontecendo. Neste momento os alunos se percebem dentro do
ambiente de UTI, eles não podem falar, estão sozinhos, no escuro, o objetivo é que eles sintam
a importância do cuidado humanizado, do toque . Assim, esse movimento de percepção dos
alunos desperta a reflexão, e estes começam a perceber e problematizar sobre a realidade.
Vivenciando a UTI: Neste momento da aula os alunos estão mais tensos, e mais curiosos, eles
continuam com os olhos vendados, em silêncio, enfileirados e com as mãos sobre postas nas
carteiras, então começa a vivência propriamente dita, eu e mais uma auxiliar do laboratório
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de enfermagem fazemos a simulação como se estivéssemos em um dia de plantão dentro
do ambiente da UTI , eu fazendo o papel daquela enfermeira formada a muitos anos
cansada, trabalhando em dois empregos, com vícios, não aceitando o novo, e a auxiliar de
laboratório fazendo o papel da enfermeira recém formada cheia de planos querendo fazer
a diferença no trabalho humanizado e tentando de alguma forma amenizar e confortar os
pacientes/alunos dando carinho e afeto. Começamos a simular situações cotidianas da UTI,
conversamos sobre diversos assuntos, a “enfermeira sem postura” reclama o tempo todo
está sempre gritando dentro da UTI, e sobre o quanto é difícil trabalhar na enfermagem, e
durante todo o tempo da dinâmica a “enfermeira boa” sempre tentando aliviar e confortar
os pacientes/alunos. Essa dinâmica dura em torno de uns 10 minutos. Após o término da
dinâmica é solicitado que os alunos calmamente retirem suas vendas, o silêncio toma conta
da sala de aula, neste momento acredito que cada aluno está realmente refletindo sobre suas
ações, sobre suas técnicas, sobre seus cuidados, sobre que tipo de profissional vai querer ser,
como é importante o cuidado humanizado dentro da UTI. Desvelamento Crítico: Iniciamos
o Círculo de Cultura onde eles expressam todos os sentimentos que tiveram durante a
dinâmica , há uma chuva de palavras, todos os alunos falam e expressam o que sentiram,
e então nesse desvelamento alavancamos os primeiros temas geradores: como o medo, a
impotência, a tristeza, a ética, solidão, e assim começamos a traçar o que queremos ser como
profissionais e começamos a conversar sobre esses temas fazendo uma ligação entre eles e
a UTI, esse diálogo ajuda a aproximação e a um conhecimento coletivo visando a reflexão
acerca das situações vivenciadas. Desta forma, esse Círculo de Cultura tem a finalidade de
ajudar as pessoas/alunos a compreenderem melhor sua realidade, através do diálogo e da
troca de experiência
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim impulsionados pela mudança, pela re-descoberta, re-construindo novos rumos
pedagógicos e metodológicos foi construída essa experiência relatada e vivenciada
intensamente pela professora e pelos alunos na disciplina de UTI, essa proposta pedagógica
foi permeada nos conceitos de Paulo Freire como Diálogo, Amorosidade, Empoderamento,
Educação Problematizadora ,Autonomia, Professor, Aluno. Os alunos entendem que o
diálogo é a base para o início de qualquer movimento pedagógico libertador, um modelo
de ensino comprometido com a educação libertadora, que valoriza o diálogo, desmistifica
a realidade e estimula a transformação social por meio de uma prática conscientizadora e
crítica.
PALAVRAS-CHAVE
Estudantes de Enfermagem, Aprendizagem, Autonomia
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O LUGAR DO FASCISMO NO DISCURSO DXS UNIVERSITARIXS DA
SAÚDE: QUAL A IMPLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO PROCESSO
FORMATIVO DXS ESTUDANTES?
Priscila Melo (Unisinos, porto alegre, RS, Brasil), Nelson Eduardo Estamado Rivero (Unisinos, Porto Alegre, RS,
Brasil), Laura Cecília Lopez (Unisinos, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1248

INTRODUÇÃO
Este resumo refere-se a pesquisa realizada pela autora para seu trabalho de conclusão
de curso em psicologia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A pesquisa teve como
objetivo investigar como o fascismo se reedita e se apresenta no discurso dxs universitárixs
da área da saúde. Essa temática se faz pertinente e atual na medida em que entende-se
que o fascismo está incrustado em nosso cotidiano e que o mesmo vem se reeditando e se
renovando em diversos modos de atuação no passado recente e no presente.
OBJETIVOS
O estudo propõe-se a investigar de que forma a singularidade e histórias individuais de cada
profissional afetam a forma com que os usuários são atendidos e entendidos nos serviços
de saúde. Entendendo a formação acadêmica como espaço essencial para construção de
profissionais éticos e coerentes em seu fazer profissional, optou-se por realizar o estudo
com estudantes em processo de formação. A pesquisa conta com delineamento qualitativo
exploratório. Foram realizadas sete entrevistas individuais e semi-estruturadas com
estudantes da saúde. Adicionou-se ao estudo os seguintes critérios de inclusão: conclusão
de ao menos 50% da grade curricular e estar realizando ou já ter concluído ao menos uma
vivência de estágio obrigatório referente a formação atual.
MÉTODO
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade
sob o número 1.875.615. A análise de dados ocorreu de acordo com análise de conteúdo.
Elaborou-se quatro categorias a partir da análise. A primeira categoria é Visão sobre x
paciente. Essa categoria é dividida em duas subcategorias: Incapacidade e Hostilidade.
Verificou-se que xs usuárixs são constantemente visualizados como sujeitos despotentes e
que o assistencialismo se faz fortemente presente no discurso voltado à prática no campo
da saúde. Entende-se que essa visão despotencializadora dificulta o exercício de práticas
verdadeiramente emancipatórias. A segunda subcategoria apresenta a percepção dx
usuárix como uma espécie de inimigo, como um sujeito que mal trata de diversos modos x
profissional. Entendendo que a aliança terapêutica é diretamente afetada por uma relação
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nesses moldes, verifica-se a relevância de proporcionar abertura para a discussão acerca
dos efeitos da construção dessa relação no que tange ao atendimento proporcionado
à população. A segunda categoria chama-se Capitalismo e também foi subdividida em
duas, sendo elas: Serviços públicos e Lógica de produção. O aspecto mais frequentemente
mencionado acerca da atuação nos serviços públicos diz respeito as dificuldades do
trabalho nesse ambiente, em especial no que tange ao desgaste das equipes. Entendese que a construção subjetiva pautada em modos individualizantes gera afastamento de
importantes vivências coletivas e, consequentemente, abre espaço para que o Estado atue
de forma a suspender direitos cada vez mais básicos. Assim, a participação da população
deve ser incentivada, uma vez que esta tem potência para romper com o modo indivíduo de
nos constituirmos enquanto sujeitos. A subcategoria de Lógica de produção foi construída
na medida em que a noção do trabalho em saúde apresenta-se fortemente atrelada ao
alcance de metas e resolutividade. Entende-se que este modelo de exercício profissional
não condiz com o esperado para a atuação no campo da saúde, em especial após as
orientações do Humaniza SUS. Atuações profissionais seguindo este modelo não abrem o
espaço necessário para a inventividade e para a potência do encontro. A terceira categoria
refere-se à Formação em saúde e foi criada devido a necessidade de pontuar a concepção
mercadológica empregada nas formações, o que gera formações altamente tecnicistas e
fortemente atreladas aos especialismos. Ressalta-se que esse modelo de formação pode
desembocar em práticas profissionais assistencialistas e/ou fragmentadas. Problematiza-se
a responsabilização da academia para com as formações, em especial as voltadas para o
campo da saúde. Para além disso, problematiza-se a responsabilização da academia para
com a sociedade, uma vez que os profissionais formados por esse espaço estarão integrados
aos serviços de saúde fornecendo atendimento à população e reproduzindo as lógicas
absorvidas na academia em seu fazer. A quarta e última categoria desenvolvida no presente
estudo diz respeito a Cultura e/ou crença. Não por acaso essa temática destacou-se sobre
as outras no que tange ao aparecimento de contradições discursivas. O estudo ressaltou
a distância existente entre a teoria e as orientações voltadas para a prática no campo da
saúde e a realidade vivenciada. Deseja-se que a atuação no campo da saúde seja voltada
para práticas que valorizem e incentivem a emancipação do sujeito, porém, foi constatado
que ainda há aproximação aos exercícios de controle no fazer em saúde. Compreende-se
que as violências explícitas cotidianamente apresentadas na grande mídia são o ápice de
um processo anterior, processo esse onde violências sutis são naturalizadas e ajustadas
ao tecido social. A violência está constantemente impressa nos mais variados modos de
atuação, como em julgamentos ou ridicularizações.
RESULTADOS
Os resultados da pesquisa apontam que xs estudantes da saúde estão profundamente
subjetivadxs pela lógica de um sistema fascista e (re)produzem tais lógicas em seus discursos
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e práticas de estágio. Exemplos disso são a noção do trabalho em saúde como uma “linha de
produção”, onde o alcance da meta é o objetivo maior; ou a percepção de que xs estudantes
contam com conhecimentos mais valiosos que xs usuárixs, o que gera uma relação vertical
que despotencializa os sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que xs profissionais da saúde devem zelar por uma prática de cuidado pautada
na ética profissional que vise a potencialização dos sujeitos, o bem-estar de todxs e o respeito
aos mais diversos modos de vida é fundamental que as formações nessa área reflitam
constantemente sobre a sua implicação no processo formativo dxs futurxs profissionais.
Essa constante análise de implicação se faz necessária uma vez que xs estudantes de hoje
são xs profissionais de amanhã e estxs estarão atendendo à população e (re)produzindo
lógicas mais ou menos potencializadoras e emancipatórias.

O QUE MOTIVA A ESTRUTURAÇÃO DE UM REFERENCIAL
TEÓRICO FILOSÓFICO PARA O ENSINO DO PROCESSO DE
ENFERMAGEM? PERSPECTIVA DOCENTE
Julia Valeria de Oliveira Vargas Bitencourt (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil),
Jussara Gue Martini (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Marcela Martins Furlan de
Léo (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Andressa Reginatto Percisi (Universidade
Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Priscila Biffi (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS,
Chapecó, SC, Brasil), Vander Monteiro da Conceição (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC,
Brasil), Eleine Maestri (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2160

INTRODUÇÃO
O educador em enfermagem é desafiado permanentemente a ressignificar sua prática
docente, com o objetivo de convergir com o que é almejado pelos indivíduos e sociedade
no cenário da saúde. O desafio é tangível, ao se considerar uma práxis em enfermagem
secularmente consolidada pelo paradigma positivista, claramente determinante de práticas
em saúde curativas e tecnicistas, que fragmentam e objetificam pessoas, atualmente
questionada por uma sociedade crítica e politizada. Sendo o Processo de Enfermagem (PE) o
cabedal de conhecimento teórico prático que estrutura o cuidado em enfermagem, promover
transformações no campo da saúde implica, necessariamente, ressignificar o ensino de PE
a partir de um referencial teórico, filosófico e metodológico inovador, que reposicione, o
enfermeiro/ profissionais de enfermagem, ética, política e tecnicamente, na direção de um
conceito ampliado de saúde/ cuidado e de enfermagem. A Pesquisa Convergente Assistencial
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alinha-se às proposições metodológicas de pesquisa que almejam a transformação das práticas
com base em concepções atuais sobre melhores práticas em saúde.
OBJETIVOS
Conhecer a motivação que mobiliza enfermeiros professores na construção de uma proposta
para o embasamento teórico e metodológico para o ensino do Cuidado/PE.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa Convergente Assistencial (PCA) aprovada pelo CEP da Universidade Federal
da Fronteira Sul CAAE 50701815.2.0000.5564. Foram realizados seis grupos de convergência,
audiogravados, com 17 professores enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem de
uma Universidade Pública Federal da Região Sul/Brasil a respeito dos paradigmas atuais de
saúde e ensino, referenciais teóricos contemporâneos da enfermagem e motivação docente para
modificação das práticas de ensino em saúde. Operacionalmente, os encontros se estruturaram
mediante atributos da PCA: dialogicidade; expansibilidade; imersibilidade; e simultaneidade,
tomando-se como questões disparadoras: Qual é a razão de ser do profissional enfermeiro? Existe
inquietude diante dos resultados da assistência de enfermagem encontrados no cotidiano? No
cotidiano de trabalho, os professores são mobilizados para a transformação da práxis? A análise
das informações foi desenvolvida a partir do processo de apreensão e interpretação da PCA, em
três etapas: síntese, teorização e transferência1. A transferência finaliza com a “ressignificação”
que as novas concepções propiciam ao profissional e a qualificação do processo de trabalho
desenvolvido no âmbito de atuação da PCA2.
RESULTADOS
As provocações dispararam o diálogo sobre referenciais filosóficos, teóricos e metodológicos
que sustentam o cuidado/ PE. Os participantes alinhavaram, no coletivo, situações de
assistência profissional no campo da saúde, hegemonicamente biomédicas e reducionistas,
experenciadas em seu cotidiano de trabalho docente, os quais lhes deixavam indignados,
perplexos, impotentes e reflexivos, sensações que constituíram pano de fundo para reflexões
sobre a práxis em enfermagem e que pode representar o mote de potenciais transformações.
A dialogicidade, assim conduzida, favoreceu a exteriorização da visão de mundo dos
participantes, posicionando-os na direção dos paradigmas que, na atualidade, se engendram
no campo da saúde: o paradigma positivista e o Materialismo Histórico e Dialético (MHD). Este
posicionamento foi fundamental para estabelecer coerência entre princípios e pressupostos
do Sistema Único de Saúde (SUS), que convergem com a visão de mundo do MHD, que emite
um novo olhar para a atenção em saúde, transcendendo a herança positivista e inaugurando,
assim, uma modernização paradigmática na saúde brasileira, bem como das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para a saúde, considerando-se a pretensão de propor um
referencial que embase o PE desse curso de graduação em enfermagem. A seguir, conduziu-se
a fase da expansibilidade, que caracterizou o momento em que os professores ampliaram o
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debate sobre o MHD e referenciais teóricos que o coadunam, visando a coerência teórica entre
o que se ensina para o PE e o que as políticas de saúde/educacionais sustentam, convergindo,
finalmente, para a Teoria da Intervenção Práxica para a Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC)
(Egry, 1996), cuja inspiração filosófica consiste no MHD, contemplando inspirações da Saúde
Coletiva e SUS. Posteriormente desenvolveu-se a imersibilidade e a simultaneidade, donde
primeiramente se imergiu, visando o aprofundamento filosófico, teórico e metodológico
necessários à aplicação do referencial TIPESC no ensino do PE, atingindo-se a simultaneidade,
quando houve o alinhamento das ideias que desencadeariam a estruturação da proposta
de operacionalização do referencial na prática do ensino do PE no curso, percebendo-se, a
partir desta fase, que o processo construtivo seria contínuo e que as reflexões, capturadas até
o presente, mostravam o desejo dos professores para compor a nova proposta de referencial
para a assistência de enfermagem, de maneira a agregar os princípios e pressupostos da
TIPESC com os do SUS. Dos grupos emergiram três enfoques temáticos: práticas profissionais
dos enfermeiros na percepção dos professores; a insatisfação com o modelo de saúde vigente
e a insatisfação com o modelo de ensino vigente, que revelam a motivação para superar
práticas biomédicas/ cartesianas no ensino e na assistência de enfermagem, sustentando o
desenvolvimento de uma proposta de referencial filosófico, teórico e metodológico para o
ensino de PE, alinhado com os pressupostos do SUS e condizentes com uma clínica ampliada
em saúde. A riqueza dialógica do grupo de convergência permite a interação, evidente entre os
participantes, além da aproximação e vínculo, a partir dos quais fica notório que os professores
mobilizam energia e esforços em compreender e empreender proposições no processo de
operacionalização do referencial da TIPESC na prática do ensino do PE.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As motivações que mobilizam enfermeiros professores na estruturação de uma proposta
para o embasamento teórico e metodológico da prática do PE em um curso de graduação
remetem à impressão negativa que práticas de enfermagem, marcadas pela opressão,
banalização e indiferença em relação às singularidades dos pacientes, causam nesses
professores. A experiência foi singular ao favorecer a livre expressão de ideias, a reflexão
crítica e o aprofundamento teórico filosófico, bem como promoveu vínculos em torno da
ideologia do MHD, com potencial para transformar e ressignificar a aplicabilidade do PE.
Ainda, metodologicamente, reforça-se o diferencial que se confere à PCA, considerando o
incessante apelo ao aperfeiçoamento e qualificação das práticas de profissionais da saúde, o
método favorece o debate, a elaboração de propostas, bem como sua aplicação. Os grupos
de convergência, orientados pela PCA, propiciam desnudar/desvelar práticas, se mostrando
essenciais para transformar realidades.
PALAVRAS-CHAVE
Formação em Saúde. Processo de Enfermagem. Saúde Coletiva. Materialismo Histórico
Dialético.
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O USO DAS TIC´S NO ENSINO DA ENFERMAGEM: O MOODLE®
INTERATIVO COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
Silvana Silveira Kempfer Silvana (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Icaro Roberto
Azevedo Picolli Icaro (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Terezinha Zeferino
Maria Terezinha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Manfrini Gisele
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1583

INTRODUÇÃO
O currículo de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina tem como essência o
desenvolvimento humano, e, se estrutura a partir do cuidado no processo de viver humano
em suas dimensões(1). O currículo é “uma expressão de saberes, experiências, intenções
e inovações da comunidade acadêmica”(2). O ensino na Enfermagem é transformado e
reestruturado em consonância com os movimentos de construção do conhecimento na
sociedade, assumindo a cada dia novas dimensões na tentativa de aproximar o estudante
do contexto onde atuará enquanto enfermeiro no futuro. Para Rosero, González e Munévar3,
o cuidado como uma relação terapêutica requer conhecimentos especializados e de
qualidade que são mensurados de acordo com os resultados da interação entre as pessoas.
O ensino do cuidado deve favorecer esta interação por meio de ações cooperadas entre
os envolvidos no processo de formação, desde a academia até a comunidade por meio
de práticas como leituras, vivências nos serviços de saúde, simulações clínicas, momentos
de socialização de conhecimentos dos discentes, docentes e comunidade(2). A disciplina
curricular “O cuidado no processo de viver humano V – Atenção Básica e Saúde Mental”
propõe o ensino do cuidado nos quatro pilares da educação apontados pela UNESCO
que são: aprender conhecer, fazer, viver junto e aprender a ser, descritos por Delors(4), os
quais refletem os objetivos da formação voltados para a autonomia do sujeito e cidadania.
A disciplina busca desenvolver potencialidades nos discentes por meio de diferentes
experiências de aprendizagem que ocorrem ao longo do semestre, as quais proporcionam
conhecimentos essenciais para o cuidado de enfermagem. Este estudo tem como questão
de pesquisa: Como o uso do Moodle® interativo contribui para a avaliação da aprendizagem
de estudantes de enfermagem na área da atenção básica e saúde mental?
OBJETIVOS
Refletir sobre o uso do Moodle® interativo como estratégia de avaliação da aprendizagem
para estudantes de enfermagem na área da atenção básica e saúde mental.
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MÉTODO
O estudo se desenvolveu na UFSC no Curso de Enfermagem, na Disciplina O Cuidado no
Processo de Viver Humano V - Atenção Básica e Saúde Mental. Os sujeitos deste estudo são
os docentes e discentes do curso. Segue a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde. Teve aprovação do Comitê de Ética da UFSC sob o protocolo nº 2.562.672 e CAAE
69960017.9.0000.0121.
RESULTADOS
A estratégia de utilização do Moodle® interativo como ordenador do processo avaliativo: O
Moodle® organiza o plano de aprendizagem nos âmbitos individual e coletivo; apresenta
fóruns, plano de ensino, estudos dirigidos e atividades teórico-práticas. O processo avaliativo
formativo desenvolvido perpassa todas as vivências que o estudante tem durante o semestre,
destaca-se a conexão entre as avaliações e competências a serem atingidas, de forma contínua.
Essas avaliações são realizadas em quatro perspectivas: Socialização final: integra uma
produção na modalidade de resumo e e-poster sobre algum assunto das vivências teóricopráticas, com apresentação oral. Vivências teóricas-práticas: Integram estudos dirigidos,
territorialização, distritalização, projeto terapêutico singular, visita nas redes de atenção à
saúde e demais redes envolvidas no cuidado, práticas clínicas em campo e ação de educação
em saúde. Provas teóricas: integram conteúdos trabalhados nas aulas teóricas. Simulação
clínica: compõe a cena e o debriefing no primeiro momento, e o estudo clínico no segundo
momento. A utilização do Moodle® interativo como estratégia de avaliação dos estudantes- Os
estudantes são avaliados durante todo o semestre a partir de estratégias diferenciadas que
envolvem dinâmicas participativas, tanto individuas como coletivas, tais como: fóruns, pesquisa
interativa, avaliação teórica, estudos de caso, as quais permitem ao estudante refletir sobre o seu
processo de formação e construção do conhecimento. A avaliação nessa perspectiva promove
o empoderamento do sujeito, motivando os estudantes para a aprendizagem contínua dentro
das perspectivas do aprender a ser, a fazer, a conviver junto e, a saber. O aluno deixa de ser um
receptor passivo para se tornar ativo no processo ensino-aprendizagem. Portanto, o Moodle®
é um espaço que possibilita a busca de conhecimentos e ampliação para novos domínios
possíveis(5). O processo de avaliação na educação a distância, deve permitir que o estudante
alcance as competências desejadas, como as habilidades, atitudes e os conhecimentos, sendo
esses necessários para sua atuação profissional futura. A avaliação deve ser continua verificando
o progresso de cada estudante e sua participação ativa na aprendizagem, permitindo ao
professor uma mediação que possibilite o acompanhamento e a identificação de lacunas que
ainda possam ser sanadas no processo de ensino e aprendizagem(6).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Moodle® interativo utilizado no ensino da enfermagem facilita o processo de avaliação da
aprendizagem dos estudantes de enfermagem, especialmente no que se refere ao contexto
da saúde mental. A avaliação teórica desenvolvida a partir dessa ferramenta deixa de ser
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somente uma prova teórica tradicional, e torna-se um instrumento de diálogo entre os
estudantes, o professor e o contexto científico ao qual o conhecimento está vinculado. O
aplicativo Moodle® interativo demonstrou ser uma importante estratégia tecnológica para
o desenvolvimento de avaliações teóricas pelos estudantes e professores.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Enfermagem. Avaliação Educacional. Educação a Distância.

OFICINAS DE EQUIDADE: UMA FERRAMENTA PARA ENSINAR
PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE
Solange Abrocesi (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Santa Catarina - IELUSC, Joinville, SC,
Brasil), Beatriz Schumacher (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Santa Catarina - IELUSC,
Joinville, SC, Brasil), Vanessa Cardoso Pacheco (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Santa
Catarina - IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Isabela Soter Corrêa (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de
Santa Catarina - IELUSC, Joinville, SC, Brasil)
ID: 1911

INTRODUÇÃO
A Política de Promoção de Equidade em Saúde visa diminuir as iniquidades em saúde. Pensar
na formação acadêmica como um tempo marcante é também falar sobre a formação de
conceitos que vão interferir marcadamente sobre modo de refletir e de agir de cada pessoa
em seu futuro exercício profissional. Assim, este estudo procurou atender as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das relações-étnico racial para o ensino da história e
cultura afro-brasileira e indígena (Lei 11.645/2008) e para a efetivação dos Direitos Humanos
(Res. no. 1/2012), a fim de promover a educação para mudança e transformação social,
fundamentadas na valorização e reconhecimento das diferenças e das diversidades.
OBJETIVOS
Sensibilizar os estudantes matriculados nos cursos graduação da área da saúde de uma
Instituição Educacional de Ensino Superior do norte de Santa Catarina para reconhecer a
Política Nacional de Promoção da Equidade como uma ferramenta de inclusão, a fim de
possibilitar diferentes práticas atitudinais de convívio social e do exercício profissional.
MÉTODO
Este é o relato de parte de uma pesquisa participativa que foi desenvolvida durante os meses
de junho a dezembro de 2016, com 127 estudantes matriculados nos cursos de Graduação
em Enfermagem, Educação Física, Fonoaudiologia e Nutrição de uma Instituição Educacional
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de Ensino Superior (IES) comunitária do norte de Santa Catarina. A pesquisa foi desenvolvida
em três etapas distintas: na 1ª foi realizado diagnóstico situacional; na 2ª as oficinas de
aprendizagem e na 3ª o diagnóstico do impacto da ação.Nesta experiência a ação proposta
foi a realização de oficinas nas quais se procurou suprir as carências de conhecimento dos
acadêmicos convidados, sobre os temas que fazem parte da Política de Promoção da
Equidade. Para a realização das oficinas adotou-se metodologias ativas participativas como
estratégia de ensino-aprendizagem, nas quais foram utilizados artigos científicos como parte
da problematização. As metodologias participativas, visam motivar o estudante, que diante
de um problema, se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar
suas descobertas. Contempla ações direcionadas para que o estudante aprofunde e amplie
os significados construídos mediante sua participação. Requer do mediador o exercício
permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para o acompanhamento, da pesquisa
e do cuidado, que pressupõe a emergência de situações imprevistas e desconhecidas.
Favorecendo o desenvolvimento de novas habilidades, como a vontade e a capacidade de
permitir ao estudante participar ativamente de sua aprendizagem, como facilitador deste
processo ensino-aprendizagem (1). Com este enfoque participativo, valoriza-se a experiência
do grupo, permitindo seu envolvimento nas discussões e na busca de outras concepções. O
diálogo proporciona aos participantes a oportunidade de construir novos conhecimentos
e dá ao jovem a possibilidade de transformar a realidade nos diversos espaços em que
vivem. Este estudo teve início após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (parecer no.
1.193.558/2015), o qual respeitou todos os princípios da Resolução 466/12 (2).
RESULTADOS
As oficinas foram planejadas e realizadas seguindo-se quatro momentos:
1°.Sensibilização;
2°.Aprendendo;
3°.Somando Conhecimentos;
4°.O que eu aprendi?
Antes de iniciar as oficinas todos os participantes foram informados sobre seus direitos,
liberdade e autonomia em participar. Todas as oficinas foram realizadas com a mediação de
pelo menos duas professoras em parceria com os acadêmicos de enfermagem monitores
da pesquisa. Como estratégia de sensibilização foram apresentadas slides com fotos,
vídeos e frases que faziam referência a situações que ora apresentavam a equidade ora
faziam menção à iniquidade, dados estatísticos demonstrando a influência de situações
de iniquidade na saúde, com comunidades indígenas, ciganas, população negra, pessoas
com deficiência, em situações de rua e de pobreza extrema, entre outras. A finalização
deste primeiro momento se deu com a seguinte pergunta: “Por que investir em ações
específicas para esta população?”. Com a pergunta norteadora o grande grupo foi dividido,
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aleatoriamente, em pequenos grupos e com a participação de pelo menos dois acadêmicos
monitores, os participantes foram convidados a fazer a leitura de um artigo. Após, no
grande grupo eles puderam falar sobre as discussões, sentimentos, ideias e projetos futuros
enquanto profissionais da saúde. Cada grupo, auxiliado pelo monitor, fez um breve relato
de todos os aspectos discutidos, ressaltando pontos positivos e negativos, concordando
ou discordando de algumas ações de equidade em favor de populações historicamente
excluídas. Aqueles que discordam julgam-nas não as merecedoras de tais ações; afirmaram
que estes são valores que já trazem de suas famílias. Este foi um dos aspectos que gerou
debates calorosos entre os participantes, muitos defenderam que argumentos como este
reforçam a necessidade de outras oportunidades para o debate deste tema. Eles expuseram
conceitos que já tinham e afirmaram que obtiveram novos pelo esclarecimento que naquele
momento estavam adquirindo. Foram discussões ricas em conteúdo e conhecimento, de
forma bastante subjetiva, com relatos de experiências pessoais, o que demonstrou o início
de sensibilização frente a um assunto ainda não refletido com profundidade. Realizaram-se
quatro oficinas com duração aproximada de três horas cada, as quais configuraram como
participação expressiva de acadêmicos dos cursos da área da saúde da referida IES.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar que a escolha desta metodologia proporcionou a todos os participantes,
acadêmicos, monitores e professoras a possibilidade de levar adiante essas discussões
com novas perspectivas, ampliando o discurso e posicionando os temas para futuras
discussões, visando cessar a violação dos direitos humanos das populações socialmente
mais vulneráveis. Os participantes puderam sentir que eles eram os protagonistas daquela
ação, para que pudessem pensar novos caminhos para as situações discutidas e que, como
futuros profissionais da saúde responsáveis pela atenção e pelo cuidado, agissem de forma
diferenciada, com menos preconceitos e maior valorização do ser humano com todos os
requisitos da diversidade de nossa espécie. E também para que possam atuar pela promoção
da saúde destes grupos, que há muito tempo passam por situações de exclusão que atuam
como um forte determinante de doença.
REFERÊNCIAS
1.LOPES, EB. Metodologias participativas. In: RAMOS, FRS. Adolescer: compreender, atuar,
acolher. Brasília: ABEn. Mato Grosso do Sul, 2001.
2.BRASIL. Conselho Nacional de Saúde: Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 2012.
Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.
PALAVRAS-CHAVE
Equidade em saúde; promoção da saúde; políticas públicas de saúde.
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OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E OS RECURSOS
TECNOLÓGICOS ADOTADOS NO ENSINO DA GERAÇÃO DIGITAL:
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Thyara Becker Araldi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vânia Marli Schubert
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Monica Motta Lino (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2385

INTRODUÇÃO
Atualmente os recursos tecnológicos vêm sendo aplicados com maior frequência enquanto
ferramentas que contribuem no processo de ensino-aprendizagem para a nova geração de
universitários, pois se sabe que a conectividade e a linguagem digital são partes integrantes
da educação contemporânea¹.Os estudantes de hoje fazem parte de uma nova geração
denominada por alguns pesquisadores de “nativos digitais”, que trazem para a sala de aula
necessidades de aprendizagem diferentes das gerações anteriores. Estudos afirmam que
os jovens da atualidade aprendem mais facilmente quando o ensino se relaciona com a
tecnologia e respondem positivamente ao desenvolvimento de atividades em grupo,
baseadas em experiências, problemas e aprendizado interativo². A tecnologia está presente
não só na realidade da educação, mas também no trabalho e nas relações sociais. Portanto,
torna-se fundamental que as universidades desenvolvam práticas de aprendizagem que
despertem o interesse e atendam às necessidades desta nova geração discente³.
OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo identificar quais recursos tecnológicos vem sendo adotados
para o ensino da geração digital em cursos de Graduação de Enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que seguiu as seguintes etapas: seleção da
pergunta de pesquisa; busca na literatura; caracterização dos estudos; análise dos achados;
interpretação dos resultados e síntese da revisão. A busca por artigos foi realizada via Portal
da CAPES nas bases de dados Education Resources Information Center (ERIC®); Cumulative
Index to Nursing andAllied Health Literature (CINAHL®); Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS®); Medical Literature AnalysisandRetrieval System Online
(MEDLINE®),Scopus®, Web of Science® e Google Acadêmico®, publicados no período de 2013
a 2017. A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a dezembro de 2017. Os critérios
de inclusão compreenderam artigos que contemplassem os termos de busca disponíveis nas
bases de dados supracitadas, nos idiomas inglês, espanhol e português, que envolvessem
participantes acadêmicos de graduação de enfermagem e que estivessem disponíveis na forma
de texto completo. As estratégias de busca combinaram os seguintes termos: enfermagem,
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recursos tecnológicos, educação, nativo digital, geração digital, nursing, technological
resources, education, teaching, digital generation, digital native generation, generation Z,
digital learning, digital literacy, educación e enfermería. Todos os estudos identificados pelas
estratégias de busca foram inicialmente avaliados por meio da análise dos títulos e resumos.
Nos casos em que os títulos e os resumos não se mostraram suficientes para definir a seleção
inicial, procedeu-se à leitura na íntegra da publicação. Superada essa fase foram aplicados os
critérios de exclusão, a saber: trabalhos duplicados, editoriais, cartas, prévia de estudos em
desenvolvimento e estudos cujos métodos não estivessem bem descritos. Os artigos foram
lidos na íntegra e organizados em uma planilha contendo as seguintes informações: título do
artigo, ano de publicação e recortes textuais que abordassem recursos tecnológicos. Procedeuse a análise do conteúdo que compreendeu a pré-análise, em que os dados foram analisados e
descritos, a exploração do material, cujos dados descritos foram codificados e organizados em
categorias representativas, e o tratamento e a interpretação, em que foram feitas inferências
sobre os dados com aproximação à literatura pertinente.
RESULTADOS
A primeira pesquisa com os termos de busca recuperou 6.380 artigos com os filtros: ano,
idioma e texto completo. No total foram excluídos 6.341 artigos, assim distribuídos: 230
excluídos por repetição, 149 por incluírem alunos de graduação de outros cursos diferentes da
enfermagem, 42 por não apresentarem textos completos, 57 por entrevistarem professores e
alunos no mesmo estudo, 41 estudos que estavam em andamento (portanto, sem conclusões),
5.819 por não aderência ao tema e 03 por não descreverem o método de forma completa.
Por fim, a amostra contemplou 39 artigos. Dos 39 artigos selecionados: 14 (35.9%) estão no
idioma inglês e 25 (64.1%) no idioma português. Com relação ao ano de publicação: 2015 foi
o ano prevalente, compreendendo uma amostra de 11 (27,5%) artigos. Em relação a origem
dos estudos verificou-se que 25 (64.1%) foram desenvolvidos no Brasil, o que demonstra um
número expressivo de publicações e reflete o cenário nacional de interesse pela temática.
Entre os recursos tecnológicos mais citados para o ensino da geração digital em cursos de
graduação de Enfermagem observa-se o uso dos Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagens
(AVEAs), dos Simuladores de Realidade Virtual (VRS), dos fóruns de discussão online, dos
vídeos, da plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
do Ensino a Distância (EAD), dos softwares educacionais, dos Hipertextos, dos Jogos Virtuais
3D, de Áudios e Imagens, dos espaços Wikis, das redes sociais, da aprendizagem combinada
e dos Podcasts para apoiar o ensino desta nova geração. As principais vantagens no uso
dos recursos tecnológicos são a interatividade e a segurança em ambientes simulados que
permitem a repetição das técnicas e proporcionam feedback imediato. A flexibilização no
uso dos recursos permite que os estudantes desenvolvam as suas atividades em qualquer
local ou horário, respeitando o ritmo individual e a autonomia na aprendizagem. Entre as
limitações encontradas a falta de empenho do aluno e as dificuldades com o gerenciamento
do tempo extraescolar foram citadas por desencadearem resistência e maus resultados na
aprendizagem. Além disso, a pouca fluência digital de docentes e a falta de estrutura para
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acesso a computadores e ou à internet tanto na universidade como na casa dos estudantes,
também foram citadas como fatores limitantes no uso de recursos digitais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos analisados pode-se afirmar que os recursos tecnológicos vêm sendo cada
vez mais adotados no ensino da geração digital em cursos de Graduação em Enfermagem.
Esperamos que esta pesquisa desperte uma reflexão na comunidade acadêmica, sobre
a aplicação de práticas educacionais mais atrativas aos estudantes da geração digital, e
que permitam aos discentes serem membros ativos do seu próprio processo de ensino
e aprendizagem, respeitando seus saberes e suas preferências.Nesta revisão integrativa
foram encontrados poucos estudos que abordassem as limitações encontradas no uso
de recursos tecnológicos para o ensino desta nova geração. Novas pesquisas podem ser
realizadas buscando elucidar com maior profundidade as repercussões no processo ensino
aprendizagem e se existem desvantagens no uso dos recursos tecnológicos para o ensino
da geração digital em cursos de Graduação de Enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Recursos tecnológicos; Educação em Enfermagem; Geração digital.

POLÍTICA(S) DA SAÚDE EM TUBERCULOSE: DISCURSO,
PRÁTICAS DA SIGNIFICAÇÃO E ACONTECIMENTO (S)
EDNA FERREIRA SANTOS (Doutoranda PG Clínica Médica/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Fátima Teresinha
Scarparo Cunha (Professora Associada da UNIRIO , RJ, RJ, Brasil), Afrânio Lineu Kritski (Professor Titular em
Tisiologia e Pneumologia da Faculdade de Medicina/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1972

INTRODUÇÃO
Pesquisa sobre o movimento do político e dos sentidos na(s) Política(s) da Saúde em
Tuberculose (PTS) em uma das Áreas de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) no território da cidade do Rio de Janeiro. Este estudo é sobre o encontro com outras
narrativas que circulam no cotidiano das pessoas que convivem com a tuberculose nos
lugares onde a vida acontece. É a busca por tensões, deslocamentos, movimentos dos
sentidos que coloquem pontos de deriva nas PST. Assim surgiram os questionamentos:
Como as narrativas da estrutura piramidal da PTS afetam a vida das pessoas adoecidas com
tuberculose? Como as narrativas das pessoas adoecidas com tuberculose tensionam as PTS?
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OBJETIVOS
Objetivo do estudo é reconhecer o processo de formulação e materialização da política
pública de tuberculose hegemônica, discutindo as narrativas que circulam em permanente
disputa para permitir a concepção de políticas de saúde no plural.
MÉTODO
Estudo realizado com base em entrevistas semi-estruturadas, aplicando os procedimentos
de agrupar por formações discursivas para organização das narrativas, dialogando com os
conceitos de interdiscurso, condições de produção, memória, ideologia e processos parafrásticos
e polisssêmicos que movimentam continuamente a significação entre a repetição e a diferença.
Tornar presente a historicidade na língua que é o acontecimento do texto como discurso. Com
esse processo foi construído o dispositivo de interpretação com os seguintes enunciados:
Imperativo Categórico: Controle? Responsabilização e Resistência: O adoecimento produz tensão
nas atividades da vida activa (labor e trabalho) e silencia a ação política? Fala uma voz sem nome?
Deslocamento de regras: irrompem sentidos diferentes? Para dizer é preciso Não-dizer: Silêncio.
Os recortes selecionados fazem parte de um processo discursivo mais amplo das análises para
mostrar como as narrativas das PST funcionam produzindo efeitos de sentido.
RESULTADOS
Os discursos da(s) política(s) de saúde em tuberculose tem uma estrutura cristalizada. A política
de tuberculose institucionalizada é enunciada por normas de controle da pessoa adoecida
que se expressam por práticas que se repetem como se fossem “leis universais”. No entanto, a
relação dessa política com as experiencias de vida das pessoas promove falhas e deslizes na
estrutura que subverte as regras e torna possível outras práticas nos acontecimentos. Nesse
contexto de rigidez, essas práticas não exercem correlação de forças em direção à formulação
de políticas de saúde em tuberculose, no plural, porque a cristalização da “lei universal”
da tuberculose segue hegemônica nos discursos autorizados. Há mais de trinta anos as
instituições de saúde e os profissionais que tratam a pessoa adoecida com tuberculose tem
sua prática intervencionista estruturada no controle desse agravo. Ao longo desse tempo, a
política de saúde no Brasil passou por mudanças, mas o confronto entre a centralização préSUS e a descentralização pós-SUS não desorganizou o imperativo categórico do controle da
doença por meio de normas e modelagens padrão. As narrativas do sujeito adoecido com
tuberculose movimentam e deslocam sentidos do controle como imperativo categórico
em favor da flexibilidade/mutabilidade da vida que se manifestam a partir da resistência as
normatividades do tratamento e a escolha de viver mesmo sem saber quando a doença lhe
mostrará a face da morte. Já nas narrativas dos gestores encontramos imperativos categóricos
que movimentam os sentidos do controle produzindo apagamento do sujeito adoecido
em relação à normatividade estruturante das normas e manuais com práticas em saúde
intervencionistas. Encontramos também que a memória discursiva da PST movimenta sentidos
que invadem a tomada de decisão dos profissionais que tratam das pessoas adoecidas como
se as normatividades cristalizadas do controle da doença se estendessem necessariamente ao
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controle das pessoas. No entanto, a resistência dos adoecidos a essas leis universais que tentam
enrijecer a vida provocam a dimensão da técnica com contradições, conflitos, questionamentos,
reflexões e formulaçoes. Contudo essa abordagem dos profissionais movimentam os sentidos
e (re) enquadram a estabilidade das narrativas estruturante da PST (re) produzida em algoritmo
recursivo ou recursividade fractal, dito de outra forma, (re) produzindo o mais do mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As formações discursivas analisadas e interpretadas nos permitem compreender, a partir do
recorte escolhido, quais discursos sobre a tuberculose circulam dentro e fora dos espaços
institucionalizados da saúde. Considera-se que os discursos das políticas(s) de saúde em
tuberculose são autoritários com o controle da tuberculose normatizado por práticas
cristalizadas que se repetem como se fossem “leis universais”. No entanto a disputa de
narrativas promove falhas e deslizes que subvertem as regras, o que torna possíveis práticas
de acontecimento nos espaços públicos. Porém, essas práticas não exercem correlação de
forças com a cristalização da “lei universal” da tuberculose. A interpretação dos discursos
permitiu a estabelecer diálogos entre os efeitos de sentido que a materialização do controle
da tuberculose vem produzindo ao longo de mais de tres décadas no cotidiano das práticas
instituicionais, nos imaginários de gestores, profissionais, pesquisadores e as afetações nas
vidas dos usuários. Nesse sentido, essa pesquisa tem o desafio de dar visibilidade às disputas
de narrativas e de poder que potencialize a pluralidade de práticas com relações novas de
saberes e encontros nos espaços públicos da atenção primária em saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Política Pública - Tuberculose – Narrativas

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MORTE E DO MORRER
NA VISÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM
Gustavo da Cunha Teixeira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Eugenia
da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Lígia dos Reis Bellaguarda
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2570

INTRODUÇÃO
Durante a vida profissional, a enfermagem é a profissão que perpassa pelas mais diversas
fases da vida de um indivíduo, e o acompanha desde o seu nascimento até a morte. Porém,
dentre tantas etapas que ela pode prestar o cuidado, a finitude é um dos temas que mais
se permeia de tabus e é centro de várias discussões morais. A fragilidade de conhecimento
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científico e de preparo emocional para lidar com as situações relacionadas à morte e morrer
se tornam importantes fatores causadores dos mais diversos desgastes psíquicos àqueles que
lidam com o sofrimento diariamente¹. Em contrapartida, o profissional enfermeiro se constitui
como uma construção que se inicia desde a sua jornada acadêmica. A graduação é o principal
local de desenvolvimento do pensamento crítico e científico além de possibilitar discussões
e experiências que preparem o futuro profissional para o devido enfrentamento da morte.
OBJETIVOS
Analisar a percepção dos estudantes de um curso de graduação em enfermagem acerca do
tema morte e morrer em comparação com o proposto na grade curricular.
MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo.
O desenvolvimento se deu entre Novembro de 2017 e Maio do ano de 2018, sendo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Parecer nº. 2.471.767/2018. A coleta de
dados foi composta por dois momentos, o primeiro documental, onde foram analisados os
documentos curriculares do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Santa Catarina, a saber: O Projeto Político Pedagógico e os planos de ensinos das disciplinas
obrigatórias e optativas ofertadas pela graduação. A coleta das informações documentais
buscou identificar a estratégias contidas no material investigado dos enunciados da morte
e do morrer, além de cuidados paliativos, paliação, terminalidade, fim da vida e ética.
O segundo momento se tratou da realização de um questionário autoaplicável com 133
dos 202 estudantes regularmente matriculados nas 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º fases do curso de
graduação em enfermagem. Em horário e local acadêmicos previamente combinados, os
pesquisadores encontraram-se com os discentes e apresentaram o projeto de pesquisa.
Feito isso, foi solicitada a participação pela assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. A verificação dos resultados obtidos em ambos os momentos se deu por meio
do método de análise de conteúdo². Seguiu-se os passos de pré-análise, exploração e
tratamento dos resultados. Utilizando, por fim, o método de enunciação, as informações
foram organizadas em grelhas de análise, caracterizando quadros de categorias.
RESULTADOS
Apresenta-se o resultado parcial da Pesquisa de Iniciação Científica “Interface do processo da
morte e do morrer na formação acadêmico-profissional do enfermeiro”, conforme aprovado
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC e Universidade Federal de
Santa Catarina. A categoria “Processo ensino-aprendizagem da morte e do morrer na visão dos
graduandos de enfermagem”traz em seus resultados a defasagem que os estudantes percebem
do processo ensino aprendizagem no que tange o tema morte e morrer. De maneira geral, as
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respostas da maioria das fases convergiram para um mesmo senso comum de que a temática
possui uma grande importância, porém não é suficientemente desenvolvida. O método
utilizado é retratado como insuficiente para transmitir o conhecimento necessário sobre o
conteúdo. A necessidade de prática também é ressaltado pelo corpo estudantil, não sendo
preparatório, para o cenário assistencial. O enfoque temático é aplicado na modalidade de
palestras e discussões em sala de aula. Pode-se notar ainda que apenas os discentes da quinta
fase do curso aprovaram a metodologia utilizada para o trato do tema. Tal dado concatenase com a análise dos planos de ensino das disciplinas obrigatórias e optativas do curso que
não trazem explicitamente o tema “morte e morrer”, com exceção das disciplinas “INT5203 - O
Cuidado no Processo de Viver Humano I - Condição Clínica de Saúde; INT5204 - O Cuidado no
Processo de Viver Humano II - Condição Cirúrgica de Saúde; INT5205 - O Cuidado no Processo
de Viver Humano III - Condição Crítica de Saúde”, que se concentram nas quarta e quinta fases
curriculares do curso. A falta de discussão sobre o tema traz repercussões elucidadas pelos
próprios acadêmicos referindo que, em campos teórico-práticos, não se sentiram preparados
para lidar com situações que permeiam esse assunto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo corroboram com pesquisas realizadas em outras universidades.
É demonstrado a defasagem e a falta de atenção dada ao tema que angustia estudantes
e profissionais. Isso é evidenciado tanto na fala discente quanto na análise documental.
Como já dissertado, a falta de preparo em ambiente acadêmico se reflete em enfermeiros
e enfermeiras inexperientes e mais suscetíveis à sofrimentos psíquicos. A compreensão do
processo da morte e do morrer na perspectiva individual e na dos demais é essencial para
o exercício da prática assistencial do Enfermeiro. Salienta-se a necessidade da inclusão da
temática nas grades curriculares a fim de formar profissionais mais capacitados e colaborando
para o enfrentamento emocional dos mesmos.

PROJETO SÉRGIO AROUCA: CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO
MÉDICA
Julia Sa Liston (Universidade do Vale do Itajaí (Univali, Itajai, SC, Brasil), Mariana Andréa de Moura Henicka (Universidade do
Vale do Itajaí (Univali, Itajai, SC, Brasil), Rita Gabrielli (Universidade do Vale do Itajaí ((Univali, Itajai, SC, Brasil)
ID: 2016

INTRODUÇÃO
Apresentam-se aqui desdobramentos da pesquisa de iniciação científica em andamento
no curso de medicina da Universidade do Vale do Itajaí (SC, Brasil) que buscou descrever
características éticas, políticas e epistemológicas, experimentadas por acadêmicos de
medicina e comunidade atendida em uma vivência do Projeto Sérgio Arouca (PSA), que
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servem de base para as relações interpessoais. Realizada durante a edição 2018-1 do PSA
em Urubici, SC, Brasil - como um projeto que visa à atuação na atenção básica de municípios
carentes do estado de Santa Catarina (MAEYAMA, et al. 2016). As atividades de planejamento
e as práticas junto à comunidade são organizadas pelos estudantes, supervisionados pelos
professores, o que oportuniza aos futuros médicos contato com incertezas da profissão e
com a percepção de conhecimentos e habilidades necessárias para os cuidados da atenção
básica.
OBJETIVOS
Objetivo geral: Descrever contribuições do Projeto Sérgio Arouca para a formação médica.
MÉTODO
O projeto Sérgio Arouca é estruturado com a participação de médicos, professores e
estudantes de medicina: 77 alunos inscritos espontaneamente participaram do projeto
de extensão realizado entre 22 e 28 de janeiro de 2018. Aleatoriamente, foram sorteados e
convidados a participar da pesquisa um aluno de cada um dos oito períodos representados
no projeto. Houve uma desistência de participação, compondo, assim uma amostra de
sete acadêmicos de medicina, representantes do 5o ao 12o períodos da graduação (com
exceção no 9o período). Foram utilizados roteiros de entrevista coletiva para os estudantes,
do tipo grupo focal (KRUEGER; CASEY, 2009), organizados por meio de perguntas temáticas,
aplicados no quinto dia de atividades. Todo o material produzido na coleta de dados foi
registrado em áudio, transcrito, e submetido a uma primeira exploração. Em seguida,
procedeu-se à preparação do material para fins de várias leituras pormenorizadas e
codificação. As unidades de análise, geradas pelo processo de codificação, foram agrupadas
por analogia, com base em critérios semânticos (MINAYO, 2014). Por fim, definiu-se o sistema
de categorias. A seguir, será apresentada a análise da categoria “Encontros: com outros; com
mundos; com a comunidade; com colegas; consigo; e encontro com o “curioso””, gerada para
responder a questão: “O que trouxe vocês a esta vivência do Projeto Sérgio Arouca (PSA)?”.
RESULTADOS
A análise dos dados permitiu vislumbrar que estudantes de medicina da UNIVALI, buscam
o PSA com o desejo de conhecer dimensões que não lhes são oferecidas curricularmente
durante as atividades de ensino tradicional, na grade curricular: “[...] a gente conhece
um outro mundo que a gente não imaginava existir e é isso que aconteceu aqui mesmo;
[...] mas não só pelas novas experiências de estar com a comunidade, mas também pela
convivência com colegas do curso de outros períodos, com outras mentalidades, que
pensam de maneiras totalmente diferentes; [...] a gente vem mostrar pra população que
tem gente olhando pra eles, porque às vezes eles se sentem esquecidos; [...] Medicina não é
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um meio de utilização de medicamento... A gente consegue dar uma reacendida no fogo da
medicina”. Os encontros verbalizados pelos sujeitos da pesquisa, refletem os enfrentamentos
propostos pelo projeto de extensão, diante de acontecimentos e cenários de prática
distintos daqueles nos quais o acadêmico convive, cotidianamente, durante sua formação
curricular: aulas teóricas e cenários práticos em ambulatórios, hospitais (e mesmo nas
unidades básicas de saúde) um tanto apartados da realidade afetiva e social da população
atendida. A análise dos dados sugere a importância de um projeto de extensão no qual o
estudante de medicina se coloca efetivamente, na prática, em contato com a alteridade: primeiro, em relação a si mesmo (futuro médico), oportunidade na qual pode parar e refletir
sobre suas motivações iniciais como estudante de medicina, encontrar-se diretamente com
seus anseios, dúvidas, curiosidades, conhecimentos já adquiridos e acumulados e, também
- sentindo na prática - as habilidades necessárias para sua futura prática como médico.
Ainda, nas respostas dos acadêmicos percebe-se curiosidade e surpresa diante de outros
encontros que não lhes são oferecidos - de forma “tão natural e direta” no ensino tradicional
e que não supunham - inicialmente - tão significativos para a formação de suas identidades
como atores fundamentais dos processos de cuidado em saúde. Os encontros descritos são
relevantes no que diz respeito ao contato próximo com seus colegas, que passam a refletir
e demonstrar tais conhecimentos, habilidades e anseios que passam a não ser mais algo
percebido unicamente por si, mas que aparecem sendo comuns ao grupo no qual cada um
está inserido. Por fim, o encontro direto com a comunidade atendida e o reconhecimento
de suas necessidades genuínas, no que tange suas características sociais, seu nível de
escolaridade, seus problemas familiares e econômicos, principalmente no que este tipo de
projeto de extensão pode contribuir do ponto de vista de uma relação interpessoal mais
próxima, afetiva e efetiva do ponto de vista dos cuidados em saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa em andamento vem descrevendo as contribuições éticas, políticas e
epistemológicas do Projeto Sérgio Arouca na formação dos futuros médicos, alunos do
curso de medicina da UNIVALI, SC, Brasil. Este recorte expressa a importância de encontros
estabelecidos em projetos de extensão de atenção básica em saúde, com a oportunidade
dos acadêmicos de medicina refletirem sobre as relações consigo mesmo diante da profissão
escolhida, bem como - especialmente - com o outro, seja este seu colega, o desconhecido,
o paciente ou a comunidade.
REFERÊNCIAS
Maeyama MA, Cutolo LRA, Chaves MV, Barni RS. Projeto Sérgio Arouca: Relato de Experiência.
Rev Bras Educ Med. 2016; 40 (1): 118-127.
Krueger RA, Casey MA. Focus groups: a practical guide for applied research. London: SAGE,
2009.
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PALAVRAS-CHAVE
Projeto Sérgio Arouca, Educação médica, Relações interpessoais

USO DE METODOLOGIA ATIVA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM
E SAÚDE EM UM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Juliana Maciel Machado Paiva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Elaine Andrade Leal Silva (Universidade
Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Fernanda Moreira Ribeiro (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Salvador,
BA, Brasil), Ana Carla Moreira Corrales (Hospital Teresa de Lisieux, Salvador, BA, Brasil), Juliana Costa Ribeiro-Barbosa
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Gilberto Tadeu Reis da Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador,
BA, Brasil), Rosana Maria de Oliveira Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 2006

INTRODUÇÃO
A educação superior na área da saúde, ao decorrer de sua trajetória histórico-pedagógica,
vem passando por profundas mudanças para acompanhar as concepções que conduzem
a formação do profissional e do docente. Assim, o modelo de ensino tradicional vem
sendo progressivamente substituído por novas tendências pedagógicas, as quais indicam
a conveniência da formação de um profissional crítico-reflexivo, capaz de transformar a
realidade social do seu cotidiano, minimizando injustiças e desigualdades. Portanto, para
os profissionais de enfermagem atuarem na docência, com as necessidades da sociedade
contemporânea, é imprescindível compreender as tendências pedagógicas que permeiam
o ensino na saúde, utilizando recursos metodológicos imanentes às novas concepções em
educação. No contexto das novas tendências pedagógicas, a metodologia ativa é uma das
possíveis estratégias, na qual o aluno é o protagonista, ou seja, corresponsável pela sua
trajetória educacional e o professor apresenta-se como coadjuvante, um mediador das
experiências relacionadas ao processo de aprendizagem, onde possibilita a construção
de pensamentos críticos, criativos, reflexivos e a capacidade de tomar decisões frente às
necessidades da realidade.
OBJETIVOS
Relatar o uso de metodologia ativa de ensino-aprendizagem em seminário sobre currículos
inovadores em um programa de pós-graduação e sua importância na formação em
enfermagem e saúde.

VOLTAR AO ÍNDICE

1464 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

MÉTODO
Trata-se de estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência.
Vivenciado durante o desenvolvimento de uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem
em seminário sobre currículos inovadores no componente curricular “Inovações Curriculares
e Formação em Saúde”. Os participantes da experiência foram discentes e docentes do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde (PPGENFS) que, em sua maioria, são
profissionais dos serviços de saúde e atuam na docência da rede pública ou privada. Foi
utilizada como metodologia ativa a roda de conversa, com apoio da dinâmica denominada
“mito ou verdade”, adaptada para uma linguagem virtual. No planejamento prévio da
atividade houve três reuniões, nas quais escolhemos a metodologia e iniciamos as pesquisas
sobre os currículos inovadores através de busca ativa por artigos em base de dados online.
Posteriormente, foi realizada a leitura do material e selecionado o que seria utilizado para
a atividade, sendo enviado via e-mail para que os colegas da turma realizassem a leitura
precedente, a fim de embasar a discussão. Foram escolhidos materiais sobre currículo de
bacharelado insterdisciplinar, currículo por projeto, currículo por competência e currículo
interprofissional. Por conseguinte, foram elaboradas afirmativas problematizadoras para
nortear a dinâmica e, consequentemente, a roda de conversa. Adaptamos a dinâmica para
uma fictícia sala de bate papo virtual, sendo utilizada uma linguagem semelhante à utilizada
nas redes sociais, visto que atualmente o uso destas redes vem aumentando de forma
significativa. O uso de novas tecnologias de mediação eletrônica entusiasma grande número
de alunos, professores e gestores1, o que torna a aprendizagem mais divertida e prazerosa.
Então, foram confeccionados dois tipos de placas para facilitar a dinâmica, uma escrita “Curti”
para as afirmativas consideradas verdadeiras, e outra com “Não curti” para as afirmativas que
fossem consideradas falsas. Cada discente ficou com uma placa de cada. Quatro estudantes,
constituintes do grupo responsável pelo seminário, foram mediadoras da atividade.
RESULTADOS
Participaram da atividade três docentes e doze discentes. O uso da metodologia ativa roda de conversa com apoio da dinâmica “mito ou verdade” - permitiu uma discussão crítica,
reflexiva, participativa e dialógica acerca do tema, onde os estudantes foram sujeitos ativos
no decorrer da atividade e se mostraram motivados para tal. Possibilitou que os estudantes
apresentassem suas opiniões e argumentos sobre a inovação curricular. A interação entre os
participantes da roda de conversa permitiu a construção de um conceito acerca do currículo
inovador, a saber: são estratégias pedagógicas flexíveis e articuladas através do uso de
metodologias/estratégias de ensino-aprendizagem que permitem o discente ser sujeito
ativo do seu processo de formação. Ao discutir sobre o porquê inovar os currículos, levantouse a sua importância diante das novas exigências do mundo do trabalho, onde a realidade é
outra e os sujeitos também são outros, porém os currículos e as formas de ensino ainda são
tradicionais, de acordo com sujeitos e realidades passadas. Entretanto, inovar este currículo
têm seus desafios. É necessário conhecer as condições locais e o perfil dos estudantes, para
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implantar um currículo de acordo a necessidade e que seja aplicável, tornando possível sua
execução exatamente como foi projetado. Além do projeto pedagógico, torna-se necessário
um trabalho em conjunto, onde a instituição de ensino esteja envolvida, os professores
tenham destreza no processo e os alunos adquiram maturidade para se colocarem como
sujeitos ativos neste processo. Ao final, solicitamos aos discentes que falassem uma palavra
para avaliar o uso da metodologia ativa, onde surgiram palavras como (re)construção,
inquietação, satisfação, interação e provocação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da metodologia ativa na formação em enfermagem e saúde possibilita o rompimento
com o modelo de ensino tradicional, a fim de formar profissionais capazes de reconstruir
o saber e não apenas reproduzir o que foi aprendido de modo mecânico e acrítico. Além
disso, atividades como essa tornam-se espaços de encontro para o trabalho em rede, o
qual possibilita a construção do conhecimento através da integração teoria e prática, com
profissionais mais engajados e com capacidade resolutiva. O processo de formação por
meio de metodologias ativas possibilita abertura para inovação do fazer docente, interação
e desenvolvimento da capacidade de síntese, de escuta, da fala do outro, permitindo um
espaço de encontro de formação, vislumbre de futuras pesquisas e discussões. A roda de
conversa, o trabalho em pequenos grupos, a pesquisa, os projetos, o jogo de “mito ou verdade”
são exemplos de metodologias utilizadas para formação de docentes e pesquisadores.

ELABORAÇÃO DE VÍDEO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO
ENSINO DA TÉCNICA BÁSICA DE ENFERMAGEM: PREPARO E
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO ENDOVENOSO
Monica Lima Santana (Instituto Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil), Rosana Claudia de Assunção (Instituto
Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil), Gabrielle Jacklin Eler (Instituto Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil),
Cesar Junior Aparecido de Carvalho (Instituto Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil), Simone Roecker (Instituto
Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil)

ID: 2133

INTRODUÇÃO
A tecnologia está presente nas diversas atividades cotidianas, basta uma breve reflexão
para responder qual atividade que você realiza em sua vida diária que não exija o auxílio,
mesmo que pequeno da tecnologia, após esta reflexão é possível verificar a utilização
de computadores, celulares dentre outros, que adentram em nossas vidas fazendo uma
verdadeira revolução. No entanto, a educação não conseguiu avançar na mesma velocidade
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em que a tecnologia se tornava cada vez mais inovadora e interessante, ao contrário
permaneceu enfadonha e pouco atrativa. Diante deste contexto, coube a escola então, a
árdua tarefa de educar uma nova geração que espera mais dos seus educadores do que mera
transmissão de conhecimentos, a escola precisa buscar além dos métodos tradicionais de
ensino, pois estes estão longe de se tornarem atrativos, assim, podemos buscar recurso como
a tecnologia disponível que se bem utilizada pode ser uma ferramenta aliada no processo
ensino aprendizagem, tornando-o atraente e significativo, despertando no estudante a
vontade de fazer parte deste processo como ator e não meramente expectador. Alguns
estudos mostraram que a prática do ensino melhora com o uso de tecnologia, sendo superior
à aprendizagem tradicional. Dessa forma, os materiais didáticos que são desenvolvidos
assumem o papel apenas de fio condutor, visto que se organizaria o desenvolvimento e a
dinâmica de todo o processo de ensino-aprendizagem. Nele não precisa conter todos os
conteúdos e todas as possibilidades de aprofundamento da informação oferecida, já que a
lógica de organização enciclopédica dos conhecimentos vem perdendo força a cada dia em
nossa sociedade, uma vez que as tecnologias de comunicação e de informação possibilitam
acesso rápido e difuso a conteúdo de alta qualidade1. Assim, o desafio ainda permanece
em como trabalhar metodologias que estimulem a busca de novos conhecimentos pelo
aluno ou na discussão da interdisciplinaridade, que pode ser alcançada na apresentação de
problemas reais enfrentados pelos alunos em seu cotidiano e no desenvolvimento do seu
processo de trabalho. Nessa perspectiva, a utilização de vídeo como estratégia no processo
ensino aprendizagem, não substitui o professor, mas implementa o fazer pedagógico. Sua
eficácia como ferramenta audiovisual não significa banir os métodos tradicionais, mas sua
utilização no momento adequado, poderá contribuir e transformar o aprender muito mais
estimulante2.
OBJETIVOS
Elaborar apresentação para projetor multimídia e vídeo como estratégia pedagógica
no ensino da técnica básica de enfermagem, preparo e administração de medicamento
endovenoso
DESENVOLVIMENTO
Foi estruturado previamente pelos autores, um questionário diagnóstico, que foi aplicado, em
duas turmas de enfermagem (segundo e quarto semestre do curso técnico em enfermagem,
do Instituto Federal do Paraná- Londrina/PR) cuja finalidade foi identificar quais foram
as principais dúvidas referentes a prática de preparo e administração de medicamento
endovenoso e qual estratégia poderia auxiliá-los no processo ensino aprendizagem da
referida técnica. Após identificar as principais dificuldades, foram seguidas algumas etapas
para o desenvolvimento da pesquisa, a saber: a) A partir do roteiro da técnica de preparo
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e administração de medicamento endovenoso já utilizado no componente curricular
Fundamentos em enfermagem II, o mesmo foi implementado com possíveis atualizações
quanto a técnica que deu-se através de busca na literatura; b) Foram realizadas fotos do
passo a passo da técnica referida técnica; c) elaboração do vídeo por meio das fotos com
legenda e áudio e apresentação para projeto multimídia com o passo a passo da técnica.
As fotos, vídeos e apresentação para projetor multimídia foram realizados no Laboratório
de Enfermagem do Instituto Federal do Paraná, campus Londrina, pela estudante do
curso técnico em enfermagem em parceria com três graduandas em enfermagem de uma
faculdade privada de Londrina sob a supervisão dos docentes responsáveis pela orientação
do projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível elaborar apresentação para projetor multimídia, que poderá ser utilizado como
estratégia no ensino da técnica de preparo e administração de medicamento endovenoso;
e vídeo explicativo a ser disponibilizado na internet para estudantes utilizarem no processo
ensino aprendizagem da técnica. Acredita-se que o vídeo poderá auxiliar no processo
ensino-aprendizagem dos estudantes do Curso Técnico em Enfermagem, além da sala de
aula, mas que sirva de suporte nos treinamentos extra no Laboratório do Curso Técnico em
Enfermagem, sendo um método complementar que possa auxiliar na eliminação de possíveis
dúvidas e melhor desenvolvimento de habilidades psicomotoras na execução do preparo
e administração de medicamento endovenoso, que a utilização do vídeo possa auxiliar
na consolidação do aprendizado necessário para o futuro profissional de enfermagem.
Salienta-se que após a construção de diversos materiais audiovisuais de técnicas básicas de
Enfermagem pretende-se adotá-los como material de apoio e reforçador do processo de
ensino-aprendizagem do curso técnico em enfermagem do referido campus do IFPR.
REFERÊNCIAS
1. LEITÃO C. et al. Elaboração de material didático impresso para programas de formação
a distância: orientações aos autores. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz: Escola
Nacional de Saúde Pública, 2005.
2. PAZZINI DNA, ARAUJO FV. O uso do vídeo como ferramenta de apoio ao ensinoaprendizagem. [nternet]. [Acesso em 2018 maio 29]. Disponível em: http://minhabiblioteca.
com.br/novas-tecnologias-auxiliam-no-processo-de-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE
Tecnologia; Ensino; Enfermagem; Habilidade; Procedimento.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE AS PESQUISAS EM SAÚDE
Samara Vasconcelos Alves (Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil), Camilla Araújo Lopes Vieira
(Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil), Eudes Duarte Filho (Faculdade Luciano Feijão, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2072

INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da psicanálise o campo científico tem experimentado diversos cortes em
seus paradigmas, tensionando as verdades produzidas e com isso renovando as questões que
envolvem o sujeito. A descoberta freudiana do inconsciente dá credibilidade e legitimidade
científica à experiência do sujeito ao fornecer material e recurso teórico extraídos da escuta
clínica, colocando a verdade em outra cena (Prudente; Ribeiro, 2015). Tais acontecimentos
reverberam mudanças de concepções sobre o que é o conhecimento e as relações entre
verdade e saber, nos convocando a atualizar essas questões. Na contemporaneidade, as
transformações socioeconômicas marcadas pela intercessão entre o discurso da ciência e o
modo de produção capitalista contribuem para o surgimento de novas formas de produção
do conhecimento científico, advogando em defesa de uma produção de verdade verificada,
ou seja, “ um conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se
atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (Foucault 1979/2017, p.53), uma disputa
não em favor da verdade, mas do estatuto de verdade e do papel econômico-político que
ela desempenha. Assim, com o advento da verdade suprimida do lado do sujeito, tudo deve
ser previsto, delimitado, estatizado, quantificável e baseado em evidências para assim ser
prevenido e controlado em resposta ao paradigma problema-solução, encontrando a solução
mais rápida e eficaz para todos. Neste sentido, quando falamos de ciência e verdade, hoje, um
dos temas mais aprisionados a tais campos e que sofre forte influência do modelo biomédico
é a saúde. Isso nos coloca de saída um questionamento acerca das pesquisas em saúde: nos
diversos referenciais e recursos teóricos-metodológicos há espaço para o imprevisível? Uma
questão que não é datado por ser atual, mas porque localiza na atualidade a emergência das
inquietações constituintes da pesquisa e da clínica no campo da saúde, permitindo pensa-la
criticamente numa época onde o triunfo cientificista oferece a ilusão de toda a verdade.
OBJETIVOS
Discutir as contribuições da psicanálise à pesquisa em saúde, revelando possíveis pontos
residuais dos discursos e fraturas do saber.
DESENVOLVIMENTO
No que concerne ao modo de conceber e de fazer pesquisa, a psicanálise interpela o modelo que
separa o sujeito do conhecimento – mas que apaga do saber produzido os resquícios do sujeito
numa suposta objetividade e universalidade – do objeto cognoscível e demarca algo fundamental:

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1469

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

a relação entre o investigador e seu objeto de estudo atravessada pelo desejo. É fundamental a
contribuição de Freud (1908) em Sobre as teorias sexuais das crianças ao revelar que as crianças
em sua curiosidade edipiana são grandes pesquisadores ou inventores às grandes descobertas
e, ao se defrontarem com os impasses de sua sexualidade empreendem como sujeito de desejo
tentativas de elaboração frente essa angústia, uma busca da verdade em torno da diferença
sexual. Podemos inferir que o objeto de pesquisa é, desse modo, um deslocamento objetal
das nossas questões primeiras. Por esta via cabe situar que o desejo de saber ao empreender
uma pesquisa não se dá de modo neutro e desinteressado. Longe da neutralidade científica, a
questão do pesquisador sobre o que lhe causa abre brechas para o saber inconsciente, um saber
não todo. Partindo dessas apostas, pensar na psicanalise como um referencial para a produção
do conhecimento no campo da saúde é, sobretudo, interrogar a compreensão de saúde e
doença proposta pela discursividade científica: a saúde como um ideal, e a doença como um
problema que precisar ser localizado, descrito e medido, encontrando uma rápida solução para
o mesmo, eliminando-o sem perda de tempo. Na seara do pragmatismo desenfreado, o que
resta é rechaçado, sem valor. Uma tentativa da ciência de nada querer saber sobre as falhas e
negar o mal-estar inerente à nossa própria constituição. Uma completude imaginária que se
arquiteta com a pretensão de solucionar os impasses da vida cotidiana pela montagem de uma
engrenagem médico-estática e midiática com dupla função de difundir conceitos e inscrever
estilos de normalização (Vieira, 2013). A contribuição da psicanálise faz-se importante uma vez
que admite a não completude, reconhecendo nela um elemento estruturador do psiquismo e
da cultura. Ainda assim, a ciência, em uma concepção ideal de onipotência e onisciência, cria
“próteses” para lidar com esse mal-estar fazendo crer que são soluções totais e assim cria outros
mal-estares, afinal as soluções sempre são parciais. O que permite Alberti e Erlich (2008, p.54)
dizer que na atual posição que o discurso da ciência ocupa de forma perfeitamente idealizada,
é justamente tal assunção da impossibilidade que falta. Calcada nos ideais de progresso, os
achados científicos ganham estatuto de provisoriamente verdadeiros, podendo ser substituído
por algo que confira maior fidedignidade. Freud (1933), ao ressaltar que o progresso no trabalho
científico é o mesmo que se dá numa análise, nos adverte sobre a importância de conter nossas
expectativas abrindo espaço para o surgimento do novo, do inesperado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As contribuições da psicanálise com relação as pesquisas em saúde, balizadas pelos aportes
clínicos e teóricos freudianos, possibilitam realizar novas leituras acerca da realidade que
se apresenta marcada por regras que mais aprisionam que fazem avançar o saber, nos
dirigindo a um caminho que não apague o abismo que há nos dualismos entra o sujeito e o
objeto, o pensável e impensável, verificações e refutações. O que se constata é que os pontos
residuais dos discursos, o que estranha a cada pesquisador, o resto, também faz parte da
pesquisa como campo de produção de saber. É que o saber não é feito para compreender,
ele é feito para cortar! (Foucault, 1979/2017, p.73). Por fim, as formulações aqui colocadas
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nos permitem pensar que a qualquer problemática de pesquisa investigada no campo da
saúde, a promessa de completude é alarme falso, já que o sujeito é incompleto pela própria
condição de estar inscrito no mundo da linguagem. Nesse ponto a psicanálise aposta nas
pesquisas qualitativas em saúde pois coloca a linguagem em jogo.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa; Psicanálise; Saúde.

A DIALÉTICA SENHOR-ESCRAVO DE HEGEL E AS INFLUÊNCIAS
NA TEORIA ÉTICO-CRÍTICO-POLÍTICA DE PAULO FREIRE: UMA
REFLEXÃO TEÓRICO-EPISTEMOLOGICA
Bianca Joana Mattia (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó., Quilombo, SC, Brasil), Carla
Rosane Paz Arruda Teo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó., Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1750

INTRODUÇÃO
Paulo Freire elaborou a teoria “ético-crítico-política da educação com base no diálogo como
possibilidade de conscientização para formar cidadãos transformadores da sociedade, da
economia e política injusta1. Para falar sobre educação, Paulo Freire faz um paralelo entre
opressores e oprimidos, em que o caminho para a libertação da situação de opressão é a
educação. Por isso, escreve sobre uma Educação como Prática da Liberdade1. Com o propósito
de aprofundar o conhecimento sobre a teoria de Paulo Freire, emergiu a necessidade de
buscar adensamento teórico sobre a epistemologia Freireana, a fim de ampliar a compreensão
sobre os conceitos que nortearam a teoria desse autor. A epistemologia do pensamento
Freireano possui influências de vertentes filosóficas distintas, que emergem da necessidade
da incorporação de diferentes conceitos pelo autor em sua teoria e, também, em seu método.
O pensamento Freireano se configura, reunindo confluências do pensamento existencial, ou
seja, o homem como ser em construção em determinado momento histórico. Também, é
possível visualizar fortemente a fenomenologia presente na ideia de que o homem constrói
sua consciência enquanto intencionalidade. A presença do materialismo marxista aparece
quando Paulo Freire enfatiza a ideia de que o homem se constrói por meio do trabalho.
Finalmente, baseia-se também na dialética hegeliana do homem enquanto autoconsciência,
na qual debruçaremos nossa reflexão2.
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OBJETIVOS
Refletir teoricamente sobre a epistemologia da teoria ético-crítico-política de Paulo Freire.
DESENVOLVIMENTO
Tomaremos como ponto de partida para nossas discussões a dialética senhor-escravo
presente no livro Fenomenologia Do Espírito, de Hegel. Hegel afirma que o homem é
essencialmente consciência de si e de sua realidade e, por isso, difere do animal, que não
ultrapassa o nível de sentimento de si. Afirma, ainda, que ser consciente de si implica
desejo, sendo que o homem, essencialmente, deseja o que é desejado por outros homens.
Para Hegel, a sociedade só é humana quando implica um elemento de dominação e
um elemento de sujeição, ou seja, sempre irá existir um senhor e um escravo. Assim, a
dialética histórica da humanidade é a dialética do senhor e do escravo3. Considerando
esses elementos, Paulo Freire, em sua teoria, afirma que o modelo opressor de estrutura
social é alimentado pelo modelo bancário de educação. Nesse modelo, a educação é
um ato de depositar conhecimentos nos educandos, cuja única função é a de receber
os conhecimentos depositados pelos educadores, de forma mecanizada4. Na dialética
do senhor e do escravo, Hegel opera com duas consciências: a consciência do senhor,
que representa a identidade de si, e a consciência do escravo. Na busca por satisfazerem
seus desejos, senhor e escravo confrontam-se por meio de um processo que ocorre pela
negação (recíproca) da consciência do outro. Aquele que vencer torna-se senhor, que só
é senhor se for reconhecido pelo escravo, o qual torna-se escravo porque foi vencido. O
elemento principal desse confronto está no reconhecimento de si pelo outro. Por sua
vez, o escravo aceita a vida concedida pelo outro, ou seja, pelo senhor, dependendo,
portanto, desse senhor para sua sobrevivência5. A partir disso, na concepção de educação
bancária, da qual a teoria Freireana critica, os educadores são detentores do saber,
enquanto os educandos são considerados nulos em relação ao saber, ou seja, seu saber
não é considerado, negando-se o conhecimento e a educação como processos de busca,
mantendo a cultura do silêncio, característica de uma sociedade opressora. Esse modelo
de educação estimula a ingenuidade e não a criticidade dos educandos e, ainda, sugere
um caráter social paternalista em que os oprimidos são assistidos e marginalizados.
Além disso, a concepção bancária da educação nega a criatividade, não considerando a
possibilidade de transformação. O saber torna-se uma doação dos que se julgam sábios
aos que eles julgam nada saber. A ignorância é encontrada sempre no outro e, nesse
processo, a educação e o conhecimento são negados enquanto processo de busca. O
educador reafirma-se na ignorância dos educandos e estes, por sua vez, reconhecem sua
ignorância na existência do educador, refletindo uma sociedade opressora. Nesse modelo
de educação, o educador é sujeito e o educando é objeto do processo, impedindo a
construção de uma consciência crítica por parte de todos os envolvidos. Dessa forma, aos
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educandos apresenta-se uma realidade de adaptação ao mundo, com a construção de
uma consciência ingênua e, por isso, a educação bancária torna-se modelo de opressão.
Os opressores utilizam de instrumentos para a criação de um falso humanitarismo e,
juntamente com a educação bancária, utilizam de ações sociais de caráter paternalista,
em que os oprimidos recebem o nome de assistidos e, assim, são mantidos na posição de
oprimidos que nada podem fazer diante da realidade que está posta, mantendo o status
quo dos opressores4. Hegel afirma que o senhor força o escravo a trabalhar e, ao trabalhar,
o escravo torna-se senhor da natureza. Transformando o mundo por seu trabalho, o escravo
reina, ou seja, o escravo transforma o mundo pelo trabalho, transcendendo, superando
também o senhor. Dito de outra forma, o escravo transforma o mundo por meio do trabalho
e chega à consciência de si mesmo, enquanto o senhor acaba alienando-se porque só
consome o que foi transformado pelo escravo, dependendo dele5. Por isso, na proposta
de educação libertadora de Paulo Freire, o autor baseia-se na problematização/libertação,
reforçando que os homens são seres historicamente construídos, que se educam na práxis
com o processo de ação-reflexão-ação, transformando o mundo por meio desse processo,
criando cultura e história4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este texto materializa um processo de reflexão teórica por meio do qual ampliou-se a
compreensão de que diversos elementos encontrados na teoria ético-crítico-política de
Paulo Freire representam influências da dialética senhor-escravo de Hegel, o que possibilitou
adensar o conhecimento sobre a epistemologia Freireana.
REFERÊNCIAS
1.Freire, P. Educação como prática da liberdade. Edição eletrônica. Rio de Janeiro: Paz e Terra;
2011.
2.Torres CAN. A práxis educativa de Paulo Freire. São Paulo: Loyola; 1979.
3.Brutscher VJ. Educação e conhecimento em Paulo Freire. Passo Fundo: IFIBE e IPF; 2005.
4.Freire P. Pedagogia do oprimido. 59.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2015. 5. Kojéve A.
Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro:
PALAVRAS-CHAVE
Dialética; Epistemologia; Reflexão;
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A UTILIZAÇÃO DO ARCO DE MAGUEREZ NA EDUCAÇÃO
INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
Marina da Silva Sanes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Caruccio
Montanari (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Theane Marino (., Porto Alegre, RS,
Brasil), Emilia Pallares (., Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1645

INTRODUÇÃO
A formação em Saúde Coletiva para os cursos de graduação de um Centro universitário
localizado na cidade de Porto Alegre acontece por meio da oferta de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, evidenciando as necessidades de saúde de indivíduos, famílias e
comunidades numa perspectiva ampliada do conceito de saúde, da determinação social da
saúde e da influência de diversos fatores na percepção do processo saúde/doença. Compor
esta formação, aliada aos processos de territorialização em saúde e integração ensinoserviço-comunidade, atende às Diretrizes Curriculares Nacionais, principalmente no que se
refere às competências gerais para os cursos da saúde. Assim, são contempladas atividades
teórico-práticas em unidades de aprendizagem sobre saúde e qualidade de vida, saúde
coletiva e intervenção comunitária, que fazem interface com outras unidades curriculares
dentro dos cursos e, entre eles de forma interprofissional. Trata-se de uma reflexão
teórico-metodológica de professoras e preceptoras (facilitadoras) do processo educativo
mencionado sobre a formação interprofissional para a prática colaborativa e a utilização do
Método do Arco de Charles Maguerez no desenvolvimento da unidade curricular.
OBJETIVOS
Objetivou-se, para isso, analisar a formação interprofissional em saúde, realizada na
unidade curricular que trata de intervenção comunitária, à luz dos conceitos de educação
interprofissional para prática colaborativa em saúde e metodologia da problematização.
DESENVOLVIMENTO
A unidade curricular analisada assume caráter multidisciplinar e interprofissional pela própria
natureza do campo da saúde coletiva. Investe na construção de competências, habilidades
e valores relativos à melhoria da qualidade vida do indivíduo e da comunidade, para que
seja possível fornecer condições de que esse indivíduo viva dentro dos seus parâmetros de
qualidade de vida devidamente compreendidas pelo conjunto das equipes interdisciplinares
da saúde, através de ações implementadas por essas equipes. Os sete cursos ofertados pela
escola de saúde têm esta unidade curricular nas suas matrizes curriculares. Organizados em
grupos de até 6 pessoas, totalizando 8 equipes de trabalho em cada turma, estudantes tem
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o objetivo de se aproximar de um grupo comunitário, conhecer as necessidades de saúde
e construir um projeto de intervenção, utilizando-se para isso o Método do Arco de Charles
Maguerez. As atividades são desenvolvidas tanto no setor saúde quando nos demais espaços
da rede comunitária, como escolas, associações de moradores de bairro, comunidades,
centros administrativos regionais, dentre outros. As parcerias são mantidas desde a primeira
oferta da disciplina, facilitando o processo de responsabilização e filiação da instituição de
ensino superior com o equipamento social, considerando a Política Municipal de Integração
Ensino-Serviço que vigora desde 2010 na cidade de Porto Alegre. A estrutura curricular está
assentada operacionalmente nas etapas do Método do Arco. Ao longo do processo, existem
momentos de ir e vir entre a sala de aula e o cenário do projeto de intervenção, constituindo
todas as etapas da metodologia problematizadora: observação da realidade, levantamento
dos pontos-chaves, teorização, construção de hipóteses de solução e aplicação à realidade. As
práticas assumem como elementos fundantes os conceitos de promoção da saúde e qualidade
de vida. Este momento dos currículos dos sete cursos é o único momento em que eles
realizam uma prática curricular juntos, apesar de existir oferta de disciplinas compartilhadas.
No entanto, não se constituem atividades que são desenvolvidas nos cenários de práticas. Os
projetos de intervenção vão sendo construídos e validados com os atores sociais envolvidos.
Para dar conta deste processo de ensino-aprendizagem, a construção de portfólios e rubricas
de avaliação formativa são recursos utilizados para acompanhar o desenvolvimento estudantil
e promover uma aprendizagem integrada e reflexiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que ao unidade curricular em questão tem a finalidade de contribuir para
a formação de profissionais de saúde generalistas para o Sistema Único de Saúde,
comprometidos com o contexto de inserção profissional, capazes de reconhecer e identificar
necessidades de indivíduos, famílias e comunidades, assim como realizar intervenções que
visem desfechos favoráveis, no sentido da qualidade de vida, promoção e proteção da saúde,
prevenção de doenças e educação para a autonomia destas pessoas, todos estes elementos
que fortalecem a consolidação da saúde coletiva como campo de conhecimento. Evidenciase, nesta experiência de ensino, que a educação interprofissional contribui para a formação
em saúde em diversos níveis: desde uma perspectiva de conhecer e reconhecer no outro a
possiblidade de construção de projetos de trabalho coletivos, passando pelo exercício das
habilidades e competências relacionais e comunicacionais, incluindo a tomada de decisão
compartilhada entre os estudantes e com as pessoas envolvidas na intervenção, até uma
perspectiva mais ampliada de reconstituição da identidade das equipes de intervenção. Notase que os estudantes iniciam a unidade curricular com uma ideia “eu como estudante de tal
curso, posso fazer tal coisa pela comunidade!” e finalizam com “como nós podemos juntos
auxiliar esta comunidade no exercício de sua cidadania?” Não menos significativo foi adotar o
Método do Arco de Charles Maguerez: uma escolha desafiadora, já que conceitualmente fazia
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muito sentido desenvolver uma prática pedagógica emancipatória, de construção coletiva do
conhecimento do grupo, de valorização do diálogo e da criatividade das pessoas, sem deixar
de elencar a base do método que é a realidade que se analise e se quer modificar. Assim, o
percurso da unidade curricular foi se constituindo primeiramente de maneira téorica e, depois,
de maneira prática. Finalmente, julga-se procedente destacar que a adoção de metodologia
problematizadora para alcançar os objetivos de uma educação interprofissional para a prática
colaborativa são, teórica e metodologicamente, elementos que dialogam entre si e podem ser
mais bem relacionados com mais pesquisas e estudos sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE
Interprofissionalidade; saúde coletiva; metodologia problematizadora.

APRENDENDO SOBRE A CORRENTE INSTITUCIONALISTA NA
SAÚDE COLETIVA: APROXIMAÇÕES PROFÍCUAS NA PÓSGRADUAÇÃO
José Renato Gatto-Júnior (Universidade de São Paulo, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Ana Paula C. Ramalho Brilhante
(Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Solange L’Abbate (Unicamp, São Paulo, SP, Brasil), Maria
Salete B. Jorge (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Cinira Magali Fortuna (Universidade de São
Paulo, Ribeirao Preto, SP, Brasil)

ID: 2395

INTRODUÇÃO
No ano de 2017, o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Estadual do Ceará (UECE) inseriu na disciplina metodologia qualitativa um curso de Análise
Institucional demandada por pós-graduandos do mesmo estabelecimento. Assim, uma
professora especialista, pioneira ao trazer este referencial francês ao Brasil e associá-lo à
Saúde Coletiva, foi convidada para mediar esse processo de ensino-aprendizagem. Ela
realizou seu estágio pós-doutoral com René Lourau, que junto com Georges Lapassade são
os fundadores da Análise Institucional. Para o oferecimento da disciplina, em si, a professora
precisou realizar um esboço de planejamento - provisório - dos conteúdos, para cumprir as
formalidades que os estabelecimentos de ensino têm. Entretanto, de início, o planejamento
provisório foi discutido e reorganizado de acordo com as necessidades do imediato, de
forma autogestora entre estudantes e professora. Esse curso aconteceu no período de 11 a
15 de Dezembro de 2017, com encontros no período da manhã (das 8h às 12h) e no período
da tarde (das 13h às 17h), nas dependências da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
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OBJETIVOS
O objetivo deste texto se refere à refletir sobre experiência formativa referente à corrente
institucionalista e à saúde coletiva e sobre a utilização da Análise Institucional nas práticas
profissionais dos pós-graduandos a partir de um exercício de aproximação teórico-prática
com reflexões e ressignificações do agir profissional.
DESENVOLVIMENTO
Para começar a contextualizar como foi o desenvolvimento da disciplina, será importante
enunciar as suas características essenciais: trabalho com os conteúdos conceituais da
análise institucional; experimentação de momentos de autogestão dentro do transcorrer
da disciplina; análise de nossas implicações, inclusive do modo como a disciplina estava
ocorrendo; reflexões sobre o fazer pesquisa, em que cada um teve a oportunidade de contar
experiências e analisá-las no seio do grupo, no aqui e agora, a partir dos conceitos da análise
institucional; sensação de um exercício breve de desterritorialização, em que podíamos falar
sem medo de “certo ou errado”, ou mesmo de censuras quaisquer; além de ter tido a análise
de encomenda e demandas como o disparador de tudo. Nessa direção, para começar a
expressar, mesmo que minimamente por conta das limitações tanto do próprio ato de colocar
pensamentos em palavras como pela limitação de palavras neste resumo, cabe ressaltar que
as estratégias utilizadas na disciplina, ao mesmo tempo em que trabalhavam os conteúdos
específicos referentes aos conceitos e práticas das correntes institucionalistas, também
propiciavam a ‘experienciação’ de momentos de autogestão (decisões sobre o caminhar da
disciplina em si), a análise de implicação (implicação com a disciplina, com seus projetos
de pesquisa, com a análise institucional, com a vida, dentre outros assuntos pertinentes),
inclusive despertando movimentos crítico-reflexivos relacionados com as sobreimplicações
(situação em que não conseguimos enxergar as próprias implicações, devido às próprias
implicações). O fato de poder partir de um esboço de planejamento, mas se sentir livre para
deixar que a disciplina se construísse, tendo nossas experiências como ponto de partida
e de chegada, possibilitou construir a disciplina juntos, relacionando conceitos e práticas
institucionalistas com experiências e práticas enquanto pós-graduandos, profissionais
de diversas áreas do saber, professores, professores-em-construção, em que se partia de
crenças sobre pesquisa de diversas naturezas epistemológicas - tudo isso foi convidativo
para um movimento de desterritorialização, sair de zonas de conforto para conseguir se
expressar, participar do ‘encontro’, se colocar em um estado de escuta ativa, buscando
compreender o que o outro produz em mim, em si, no grupo e com o grupo, ao mesmo
tempo que nos provocou a análise de implicação, o que nos ajudou a refletir, mesmo que
de forma breve para aquele momento, sobre as instituições que nos estavam atravessando
quando do momento do encontro e das produções que estávamos a fazer juntos (o que
movia os desejos, as crenças, dentre outros). Essas construções de que pudemos participar
se iniciaram com o convite da professora para que pensássemos sobre a encomenda e as
demandas quando o programa decidiu instituir a disciplina em si, o que permitiu verificar que
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ela nasceu do desejo e do encontro - do desejo de se aprofundar mais ainda no referencial
(o conhecimento é alimento e preenche os nossos vazios) e do potencial do encontro que
gerou novas possibilidades de participação de outras pessoas que não estavam ligadas a
esse programa de pós-graduação e a este estabelecimento de ensino (UECE). Desse modo,
passamos por vários conceitos e conteúdos da Análise Institucional, tais como: instituição (e
considerando sua dialética instituído-instituinte-institucionalização), análise de implicação
(libidinal, organizacional, ideológica), análise da demanda e da encomenda, dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a transposição das concepções institucionalistas, entremeando as construções das
estratégias pedagógicas na disciplina de pós-graduação, permitiu que o grupo produzisse
sentidos por meio não somente da dimensão cognitiva (reflexiva), mas também a partir do
encontro e das relações que se produziram com o outro e consigo mesmo, no seio de um grupo,
motivadas pelo espírito da autogestão e da análise de implicação. Nesse sentido, pode-se afirmar
que a pós-graduação no Brasil anseia cada vez mais por disciplinas com esta abordagem.
PALAVRAS-CHAVE
Formação; Análise Institucional; Saúde

AS METODOLOGIAS ATIVAS SOB A ÉGIDE DA INOVAÇÃO NAS
CAPACITAÇÕES EM SAÚDE
Maria Teresinha de Oliveira Fernandes (Secretaria Municipal de Saúde , Belo Horizonte, MG, Brasil), Fernanda
Azevedo Chaves (Secretaria Municipal de Saúde , Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2307

INTRODUÇÃO
Na área da saúde, Sistema Único de Saúde, a educação ainda tem se baseado em
metodologias conservadoras (tradicionais) como proposta educacional reproduz a crítica
da estrutura social, em detrimento do perfil epidemiológico regional. Impactos dessas
capacitações na qualificação dos serviços tem sido pauta de debates atuais. Assim, surge a
pedagogia crítica, em que o papel do docente é de ser um mediador/facilitador para conduzir
o conhecimento diante da realidade, visando à transformação social e política de uma
população. Entram nesse debate as metodologias ativas que tem seu foco na aprendizagem
significativa, considerando o estagio do desenvolvimento do profissional no que concerne
o conhecimento adquirido e a apropriação do tema e a atividade educacional deve ser
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apreciada pelos participantes. A aprendizagem torna-se mais duradoura e sólida quando
envolve a auto iniciativa, alcançando as dimensões afetivas e intelectuais. A educação deve
ser capaz de desencadear uma visão do todo além de possibilitar a construção de redes
de mudanças sociais e da consciência individual e coletiva. O significado para o adulto é
construído em função de sua motivação para aprender e do valor que os novos saberes
têm em sua vida pessoal e profissional. Métodos educacionais inovadores na saúde primam
pela prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando limites do
treinamento puramente técnico, para alcançar a formação do homem como um ser histórico,
dialético da ação-reflexão-ação. O processo de ensino-aprendizagem na perspectiva das
metodologias ativas está respaldado nas teorias interacionistas, na metodologia científica,
na aprendizagem significativa, na reflexão sobre a prática, na dialogia e em estratégias
educacionais apropriadas a cada conteúdo. Seu processamento ocorre por meio de situaçõesproblema, narrativas, aprendizagem baseada em equipes, oficinas de trabalho, plenárias,
portfólio reflexivo, viagens, dentre outras. Essas são indispensáveis ao desenvolvimento da
consciência crítica para transformar a realidade. Desse modo, a motivação do participante
é o ponto chave da relação discente/aprendizagem. Nela o docente/mediador revela-se
parceiro, motivador e catalisador desse processo. Portanto, as metodologias ativas têm como
premissa o desenvolvimento do perfil de competências, ou seja, agregar conhecimento,
habilidades e atitudes. Elas concebem a educação como forma de apontar caminhos para a
autonomia, a autodeterminação pessoal e social.
OBJETIVOS
Discutir as metodologias ativas sob a égide da inovação nas capacitações em saúde.
DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento de um processo de aprendizagem baseado em metodologias ativas
deve estimular aproximações sucessivas e reflexões sobre a prática. Dentre as metodologias
ativas, pode-se utilizar: a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a problematização,
que apesar de distintas, ambas trabalham com problemas proporcionando a aprendizagem.
As bases teóricas da ABP se fundamentam na Teoria da Indagação de John Dewey, parte de
problemas ou situações que possam gerar dúvidas e proporcionar a descoberta, a reflexão
e que permitam aos docentes a apresentação de conteúdos pragmáticos por meio de
problemas ou questionamentos. Por outro lado, a problematização tem como eixo básico a
ação-reflexão-ação que conduz o processo e tem sua origem nos estudos de Paulo Freire. Os
problemas a ser estudados partem de um cenário real e têm seu trabalho político-pedagógico
marcado por uma postura crítica educacional. A representação do processo ensino e
aprendizagem segue a forma de espiral – Espiral Construtivista (EC) - traduz a relevância das
diferentes e crescentes etapas educacionais desse processo como movimentos articulados
e que se retroalimentam. Em relação aos movimentos da espiral, quais sejam: a identificação
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de problemas, formulação de explicações e elaboração de questões de aprendizagem
denomina-se “síntese provisória”. A busca por novas informações, a construção de novos
significados e a avaliação constituem uma “nova síntese”., a saber:
1) Identificar problema: consta do um estímulo educacional. Permite a participação,
fase em que a experiência do participante é explicitada, trazendo à tona os fenômenos
e as evidências que já conhecem e que podem ser utilizados para melhor explicar uma
determinada situação.
2) Formular explicações: os repertórios construídos nas experiências de cada
participante devem ser considerados, respeitando-se. O reconhecimento de imprecisões,
incompletudes, incongruências, ambiguidades e outros desafios devem resultar na
elaboração de questões de aprendizagem.
3) Elaborar questões de aprendizagem: As questões formuladas representam as
necessidades de aprendizagem e orientam a busca de novas informações, assim
como seleção e suas pactuações, no coletivo, as tornam mais potentes e significativas
para o atendimento dessas necessidades. Com isso, a ampliação das capacidades de
enfrentamento do problema identificado se dão com objetividade e foco para o estudo
individual dos participantes.
4) Buscar novas informações: A busca por novas informações deve ser realizada pelos
participantes. Escolhe-se a forma considerada mais adequada e estimula-se a sua
ampliação. Ressalta-se que, embora haja total liberdade para a seleção das fontes de
informação, mas deve-se utilizar a metodologia científica.
5) Construindo novos significados: trata-se do produto do confronto entre os saberes prévios e
os novos conteúdos, do compartilhamento de novas informações e para além disso, de interação
que produza mais descobertas ou um novo sentido, de análise e crítica quer em relação às
fontes como à própria informação em questão, devendo-se considerar as evidências científicas.
6) Avaliando o processo: a avaliação é permanente é formativa. Realizada verbalmente ao final
de cada atividade, visa melhoria em processo. Envolve auto avaliação focalizando seu processo
individual de aprendizagem e também avaliar a construção coletiva do conhecimento e a
atuação dos mediadores e dos pares nesse processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As metodologias ativas apontam para o processo de trabalho, ou seja, nova forma de
trabalho em equipe, de reorganização da teoria, da prática e das relações solidárias,
respeitosas e éticas, com liberdade de expressão e corresponsabilização pelo trabalho. Mas
apenas a EC não garante a transformação da realidade. Portanto, as metodologias ativas em
seu conjunto, se potencializam e se mostram inovadoras nas capacitações em saúde, uma
vez que estimulam a autonomia, auto aprendizado e protagonismo multiprofissional, uma
possibilidade de transformação da realidade e dos sujeitos.
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CÍRCULO DE CULTURA NA PESQUISA E DIALOGICIDADE EM
PAULO FREIRE: DILEMAS E IMPLICAÇÕES PEDAGOGICOMETODOLÓGICAS A PARTIR DO EXERCÍCIO DA MEDIAÇÃO
Cláudio Claudino da Silva Filho (Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC, Chapecó, SC,
Brasil), Marta Lenise do Prado (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem (PEN), Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2330

INTRODUÇÃO
Paulo Freire desenvolveu e influenciou um pensamento pedagógico assumidamente político
e comprometido com a justiça social(1). Para Freire, um dos objetivos prioritários da educação
era/é conscientizar o(a) educando(a). Isso significa, em relação às parcelas mais vulneráveis
socialmente da sociedade, levá-las a entender e atribuir significado(s) à sua situação de
opressão e agir em favor da própria libertação(2). O Círculo de Cultura, ou método Paulo Freire
de pesquisa, tem contribuído diretamente com os adeptos da pesquisa-ação-participante,
como também tem influenciado a própria concepção de ensinar-aprender, tornando os
processos em sala de aula e nos espaços de educação em saúde pelos serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS) mais dialógicos, horizontais, democráticos e participativos. O uso do
Círculo de Cultura em pesquisas tem trazido achados relevantes frente à suas raízes críticas e
compreensivas. Dentre as temáticas consideradas prioritárias para saúde coletiva, a violência é
uma importante questão a ser pensada por diversos olhares, inclusive a partir do pensamento
freireano. Contudo, tem sido negligenciada na formação profissional em saúde.
OBJETIVOS
Refletir sobre o Círculo de Cultura e sua ancoragem teórico-epistemológica à luz da
dialogicidade em Paulo Freire, trazendo os dilemas e implicações pedagógico-metodológicas
a partir do exercício da mediação.
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DESENVOLVIMENTO
Esse trabalho é fruto das reflexões oriundas da experiência de um Doutorando/Pesquisador
em processo de Mediação de Círculos de Cultura, os quais integraram a Tese de Doutorado
intitulada “Educação para paz na formação em saúde: Diálogos e utopias em Paulo Freire”
defendida no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Santa Catarina. Tratou-se de um estudo qualitativo, de abordagem participativa, baseandose nos pressupostos educativos de Paulo Freire(2,3) e que, metodologicamente, utilizou
Círculos de Cultura como itinerário de pesquisa(4). Foram realizados 05 encontros, com
duração média de 03 horas cada um, e participação de 23 graduandos de 07 cursos
diferentes da área de saúde, vinculados(as) a 03 instituições de ensino superior do oeste
catarinense: 12 de Enfermagem, 04 de Medicina, 01 de Odontologia, 02 de Farmácia,
01 de Fisioterapia, 02 de Psicologia, e 01 de Educação Física. A investigação temática
iniciou após deferimento ético pelo CEPSH UFSC, sob parecer de aprovação nº 1.354.895
(07/12/15), CAAE nº 51302415.1.0000.0121, respeitando assim as premissas éticas e legais
das Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Os encontros foram
planejados nas três etapas dos círculos de cultura (Investigação temática, codificação,
decodificação, e desvelamento crítico), e ao longo deles, questões disparadoras, textos
interdisciplinares sobre violências e conceitos Freireanos nortearam os diálogos. Esse
processo permitiu identificar características necessárias à mediação nos círculos de cultura
como estratégia de pesquisa. O mediador precisa se ancorar na humildade, baseada na
premissa freireana de que somos seres em evolução, ou seja, necessariamente inconclusos.
Logo, o “não saber” sobre determinado aspecto, não significa ignorância, mas oportunidade
de construir as respostas, lapidar a pergunta e desdobrá-la em novas perguntas instigadoras
de aprofundamentos coletivos; precisa superar o desejo, dos(as) outros(as) e em si, de
presenteá-los/as com “palestras” sobre o tema de estudo; falar menos e escutar mais, de
modo que, quando instigado a dar respostas, devolva com novas perguntas que propiciem
o diálogo, e não soem como inquisição à mensurar se o conhecimento do outro está certo
ou errado dentro de classificações oficiais sobre os temas debatidos. A escuta ativa é uma
atitude valiosa para se desprender de verdades cristalizadas, pois ela demonstra, mais que
um esperto e conveniente silêncio, uma permeabilidade para o novo. Descer do alto de sua
expertise propicia a horizontalidade. Eis a ironia, e ao mesmo tempo, o brilhantismo desses
espaços dialógicos, que permitem o privilégio de abandonar os pedestais socialmente
construídos pela elitização do conhecimento titulado nas universidades. O não julgamento,
independente de alguma percepção ser radicalmente contrária ao que se pensa, e buscar nas
falas dos(as) presentes elementos para eles(as) próprios trabalharem, se mostram sementes
potencialmente germináveis nesse solo fertilizado pela humildade. Sobre o dilema entre
ser Mediador (em processo de pesquisa ou em espaços formativos) e ser Professor, não se
deve demonizar o ofício da docência associando-o necessariamente à educação bancária
ou pouco problematizadora, pois se muitos assim o exercem, não significa que a profissão
seja sinônimo dessas práticas pouco dialógicas(5). A inter-relação dialético-didático-

VOLTAR AO ÍNDICE

1482 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

pedagógica entre o ser professor e o ser educador é tão relevante na busca constante por
se constituir um mediador, do que uma binariedade entre o segundo como uma evolução
do primeiro, sendo essa polarização pouco coerente aos sentidos de espaços participativos
e ao pensamento freireano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exercício da Mediação, construiu-se e validou-se dialogicamente que mudanças
nas relações interpessoais, sobretudo entre educador(a)-educandos(as), educandos(as)educandos(as) e educandos(as)-profissionais dos serviços, e a incorporação do modelo
problematizador de abordagem da violência no currículo pavimentam o caminho para a
construção de uma cultura de paz na formação em saúde em uma perspectiva transversal
e transdisciplinar. As questões apontadas aplicam-se ao círculo de cultura, quer seja em
espaços formais de educação, quer seja em processo de pesquisa participativa(6). Esse é um
dos maiores legados do pensamento freireano: inspirar relações humanas mais solidárias,
entre as pessoas. Os Círculos de Cultura, embora complexos, inspiram espaços dialógicos
factíveis pedagogicamente em serem incorporados nas matrizes curriculares dos cursos
de saúde, bem como se mostram alinhados à lógica da problematização do ponto de vista
teórico, epistemológico e metodológico, em estudos qualitativos participativos.
REFERÊNCIAS
(1)Heidemann ITSB, Dalmolin IS, Rumor PCF, Cypriano CC, Costa MFBNA da, Durand MK.
Reflexões sobre o itinerário de pesquisa de Paulo Freire: contribuições para a saúde. Texto
contexto - enferm. 2017; 26(4): p.2-8.
(2)Freire P. Pedagogia do oprimido. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra;2016.
(3)Freire P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento
de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes; 1979.
(4)Silva Filho CC da, Drago LC, Maestri E, Funai A, Backes VMS. Capítulo 8 - Da pirâmide para
o círculo: em busca de práticas educativas participativas em saúde. In: Prado ML do, Reibnitz
KS (Orgs.). Paulo Freire: a boniteza de ensinar e aprender na saúde. Florianópolis: NFR/UFSC;
2016. p. 99-116. Disponível em: <http://ebooks-saude.sites.ufsc.br/flipbook_PauloFreire/
mobile/index.html#p=5>.
(5)Reibnitz KS, Prado ML do. Inovação e educação em Enfermagem. Florianópolis: Cidade
Futura; 2006.
(6)Silva Filho CC da, Garcia Junior CAS, Kovaleski DF, organizadores. VER-SUS Santa Catarina:
itinerários (trans)formadores em saúde. Tubarão: Copiart; 2017. Disponível em: < http://
online.fliphtml5.com/wskm/cbyq/#p=1 >
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa participativa. Círculo de Cultura. Formação profissional em saúde. Violência e saúde.
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CÍRCULO DE CULTURA: UM ESPAÇO METODOLÓGICO
DIALOGICAMENTE TRANSFORMADOR
Kátia Jamile da Silva (Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Chapecó, SC, Brasil), Carine Vendruscolo
(Udesc, Chapecó, SC, Brasil), André Lucas Maffissoni (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Claudio Claudino da Silva Filho (Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Chapecó, SC, Brasil), Michelle
Kuntz Durand (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Fernanda Karla Metelski (Udesc, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2026

INTRODUÇÃO
Na área da enfermagem, a abordagem qualitativa é frequentemente utilizada por pesquisadores,
sendo a pesquisa-ação-participativa um paradigma que norteia métodos comumente aplicados.
Tais abordagens metodológicas pressupõem, epistemologicamente, que o sujeito investigado
e o pesquisador/mediador se tornem copartícipes, construindo diálogos conjuntos com a
finalidade de transformar uma realidade³. Essa metodologia pressupõe a investigação de temas
a partir do levantamento de um ou vários problemas identificados pelos participantes, os quais
são priorizados coletivamente e dialogados, objetivando o estímulo à tomada de consciência
crítica, a fim de encontrar alternativas para transformá-los em potencialidades. Na pesquisaação, o Círculo de Cultura, desenvolvido pelo Educador Pernambucano Paulo Freire, é adaptado
e utilizado para atender aos objetivos da investigação. A operacionalização do Círculo conta com
três momentos: “Investigação dos Temas Geradores”, por meio dos “Círculos de Investigação”;
“Codificação” e “Descodificação” dos temas geradores; e “Desvelamento Crítico” da realidade
encontrada em diálogos em grupo e com a participação dos pesquisadores, instigando reflexões
e apresentando propostas. A relevância dessa metodologia consiste em sua capacidade de
conectar o conhecimento científico e a vivência dos participantes, o que promove a construção
de conhecimento coletivamente, condizente com a realidade e refletida nos diálogos que
ocorrem em cada um dos
OBJETIVOS
Refletir sobre a utilização do Círculo de Cultura como método de pesquisa em Enfermagem,
a partir de uma experiência vivenciada.
DESENVOLVIMENTO
Foi proposto o diálogo e a reflexão sobre a utilização do Círculo de Cultura na pesquisaação, a partir de uma experiência vivenciada na etapa de produção de informações do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado “A Atenção Básica (AB) e sua Interface com
o Nasf-AB: Melhores Práticas em Enfermagem”. Esse recorte integra a pesquisa multicêntrica,
intitulada: “Cuidado e gestão em enfermagem como saberes no campo da Atenção primária:
proposições para as boas práticas”, proposta pelo Departamento de Enfermagem da
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Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em parceria com outras universidades
e com a Associação Brasileira de Enfermagem – seção Santa Catarina (ABEN/SC). O
levantamento das informações iniciou em abril de 2018 e contou com nove enfermeiras
da AB, em um município do Oeste Catarinense, as quais mantém, em seu trabalho na AB,
uma interface com o trabalho das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e AB
(Nasf-AB). A utilização do Círculo de Cultura, nesta experiência, teve potencialidades que
devem ser registradas e refletidas, como: 1) o envolvimento das enfermeiras participantes
da pesquisa nesta etapa da investigação. O diálogo que emergiu durante os dois encontros
e dos quais se originaram os Temas Geradores, não só produziu essas informações para
a pesquisa, como também provocou nas participantes a reflexão crítica sobre o seu
processo de trabalho na AB, na interface com o Nasf-AB. Elas revelaram pontos fortes dessa
interlocução e as dificuldades encontradas, o que faz refletir que serão aprofundadas, nos
encontros posteriores, possibilidades para aprimorar esta relação. De maneira convergente
com o que anuncia Freire, esse movimento favorece a conscientização que permite ao
homem distanciar-se do objeto, admirá-lo e tomar consciência a fim de desvelar a realidade
e compreender necessidades e possibilidades concretas de intervenção; 2) a expressão dos
temas geradores pelas enfermeiras participantes. Nesse sentido, é notória a desenvoltura e
a naturalidade com que os temas geradores emergem, a partir das perguntas disparadoras e
provocadoras do diálogo. A disposição em círculo, o ambiente acolhedor, propositalmente,
assim como a possibilidade de ter voz (ativa), em um espaço no qual tem-se a possibilidade de
ser (efetivamente) escutado, parece surtir efeito na construção coletiva e validação dialógica
dos temas, os quais emergem com capilaridade, e acompanhados, mesmo nesta etapa,
de ideações para uma possível mudança na prática. Para Freire1, a ação de problematizar
enfatiza a práxis, na qual o sujeito busca soluções para intervir na sua realidade e o torna
capaz de transformá-la pela sua própria ação, ao mesmo tempo em que transforma a si
mesmo. Como fragilidades, até o momento, deparou-se com o desafio de sensibilizar a
equipe gestora, responsável pelas enfermeiras, da importância destes momentos, tanto
para o desenvolvimento da pesquisa, a qual deverá resultar na qualificação da prática e
da atenção à saúde, quanto para a educação permanente das participantes. A tomada de
consciência já repercute positivamente, pois, na medida em que as participantes retornam
aos seus ambientes de trabalho e compartilham entre seus pares a potência desse momento,
repercute também na gestão. Acredita-se, assim, que o método de produção das informações
em pesquisa, fundamentado no Círculo de Cultura, tem se mostrado, não só eficiente para
esta produção, mas, para além, já provoca um movimento de construção e desconstrução
na prática do serviço, por meio do diálogo, neste caso, no âmbito da AB. A partir dessa
etapa de produção das informações, identificou-se desafios e potencialidades nas relações
da enfermagem em interface com o Nasf-AB, o que dará subsídios para a investigação dos
temas que surgiram, com propostas para aprimorar o contexto das profissionais, alinhadas
à realidade que se deseja.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigações com ancoragem metodológica na pesquisa-ação e no Círculo de Cultura
fomentam a tomada de consciência crítica acerca de determinada realidade, a partir das
potencialidades ou fragilidades que advém da prática, pois alia dialogicamente saberes
da prática dos participantes com saberes científicos, de acordo com as particularidades
de cada grupo que integra o Círculo. Assim, contextos distintos possuem um potencial de
mudança e aprimoramento significativos, pois os indivíduos que os compõem são os atores
principais da transformação que se espera e que se deseja. A experiência dos dois encontros
demonstrou a importância de valorizar as experiências dos participantes no Círculo de
Cultura, e a relevância da criação de vínculos para desenvolver pesquisas dessa natureza. A
atividade permitiu (re)conhecer a potencialidade do diálogo e da troca de saberes entre os
indivíduos. Por conseguinte, ousamos afirmar que há um caminho dialógico se construindo
em direção à compreensão das relações existentes entre a enfermagem e o Nasf-AB, a ser
trilhado por meio da amorosidade e da boniteza de ser e aprender com e no mundo, a partir
de movimentos conjuntos e recíprocos entre pesquisadores e participantes.
PALAVRAS-CHAVE
Círculo de Cultura; Diálogo; Pesquisa em Saúde; Enfermagem.

CONTRIBUIÇÃO DA PERSPECTIVA FREIRINA PARA O
FORTALECIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Valentina Barbosa Silva (UNIR , Porto Velho, RO, Brasil), Marluci Andrade Conceição Stipp (EEAN, RJ, RJ, Brasil),
Laura Vargas Acauan (EEAN, RJ, RJ, Brasil), Ana Cristina Oliveira Abrão Santesso (EEAN, RJ, RJ, Brasil), Consuelo
Silva Barrocas (EEAN, RJ, RJ, Brasil)

ID: 2530

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em Saúde (EPS) pode ser compreendida como a aprendizagem
no trabalho, no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das
organizações e ao trabalho. No Brasil a EPS estabelece-se como a estratégia, legitimada
pelo Ministério da Saúde, por meio da construção de uma Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Esta PNPS deverá promover a qualificação
dos trabalhadores da saúde tendo como referência as necessidades de saúde das
pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde. Tem
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como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização
do trabalho sendo estruturados a partir da problematização do processo de trabalho¹.
A metodologia problematizadora está alicerçada nas pedagogias que têm como
objeto a transformação do mundo do trabalho, da pessoa e da sociedade como um
todo, por meio de aprendizagens significativas e contextualizadas que contribuam
para o desenvolvimento de capacidades e competências individuais e coletivas, gerais
e específicas, para o trabalho e para a vida. A finalidade é de proporcionar novas
práticas relacionais de interação entre as pessoas, pelo diálogo, pelo respeito, pela
igualdade e pela solidariedade². A EPS desenvolve-se da relação dialógica e contínua
entre os trabalhadores, e do conceito de aprendizagem significativa, que se caracteriza
pela interação cognitiva do conhecimento novo com os conhecimentos prévios dos
educandos, dando real significado conscientes do contexto no qual estar o trabalhador
de saúde estar inserido³. Por isso acredita-se na perspectiva sobre a educação de Paulo
Freire, o qual caminhou presente na política e na educação, numa perspectiva coletiva
e libertadora dos homens no mundo do trabalho, mediado pelo conhecimento para o
reconhecimento como sujeito de sua própria prática³.
OBJETIVOS
Compreender a educação permanente em saúde conforme a perspectiva freiriana sobre
a educação.
DESENVOLVIMENTO
O que provocou esta reflexão tem relação com o entendimento de Paulo Freire sobre
educação, bem como o diálogo deste entendimento com as diretrizes da educação
permanente em saúde. Encontramos aspectos de forte relação da educação proposta
por Paulo Freire com os conceitos e diretrizes da EPS. Para Freire uma educação que
caminhe para mudanças, deverá promover a conscientização do homem, sempre em
coletivo, na qual a aprendizagem compreenderia a leitura do mundo. Isto provocaria
a libertação do homem trabalhador, objetivando a autonomia e criando possibilidade
de transformação das prática4. A educação proposta por Paulo Freire é entendida
muito mais como uma teoria do conhecimento do que como uma metodologia de
ensino, apresenta-se como um meio de aprender e ensinar compartilhado, na qual a
aprendizagem é feita no coletivo, por meio do diálogo e conscientização do homem
para sua transformação5. Freire dizia que ninguém ensina ninguém, e que as pessoas
também não aprendem sozinhas ninguém aprende sozinho, os homens aprendem em
coletivo mediados pelo mundo4 . No que diz respeito à EPS, o Ministério da Saúde a
descreve como a aprendizagem no trabalho, em que o aprender se faz ao longo do
processo de trabalho na saúde. Evidencia a aprendizagem significativa, trabalha com
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situações vivenciadas no dia a dia de cada indivíduo e/ou coletivo e concomitante a isso
aprimora as práticas profissionais e transforma as relações e os espaços de trabalho6 . A
EPS aponta a importância do potencial educativo do processo de trabalho, observando
a conscientização dos trabalhadores sobre o mundo em que estão inseridos para a sua
transformação. Baseiam-se na melhoria da qualidade do cuidado, na capacidade de
comunicação e no compromisso social entre as equipes de saúde, nos gestores do sistema
de saúde, nas instituições formadoras e no controle social7. Tanto no entendimento
de Paulo Freire, quanto da EPS, à educação é uma opção político pedagógica que
promove uma sociedade mais justa e democrática. Esta valoriza as dimensões humanas,
as experiências anteriores, evidencia o diálogo, as relações, busca a autonomia dos
sujeitos, promove o coletivo para a superação dos problemas encontrados no cotidiano.
Desta forma concluímos que a compreensão da EPS a partir da perspectiva freiriana
sobre a educação poderá proporcionar um olhar mais ampliado da EPS. Entendo a
EPS tanto como um processo de ensino aprendizagem no serviço, pautado em uma
aprendizagem significativa e problematizadora, quanto como uma opção política para
fortalecimento do SUS. Foi nesse movimento de transformação para um caminho que
provoque a libertação, a autonomia, o diálogo e de transformação tanto do homem
trabalhador, quanto do processo de seu trabalho, é que Paulo Freire dialoga e contribui
para a sustentação de uma EP para os trabalhadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A PNEPS se relaciona com a obra de Paulo Freire, na formação de sujeitos críticos,
e propõe a pedagogia libertadora e problematizadora, entendida como uma forma
de compreensão de si mesmo e do mundo no ambiente de trabalho. Vislumbra o
fortalecimento dos trabalhadores para a transformação do universo do trabalho
através de uma prática consciente, que transversa o campo da educação para o mundo
e do mundo para a educação. Dialoga também quando coloca a questão de uma
educação libertadora, ao colocar o compromisso com o outro, o trabalho coletivo e a
valorização dos conhecidos anteriormente adquiridos, como forma de proporcionar
aprendizagem significativa.
PALAVRAS-CHAVE
Educação permanente em saúde, Paulo Freire, formação profissional
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DA PROMOÇÃO DA SAÚDE A LITERACIA PARA A SAÚDE: A
CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Rosane Aparecida Sousa Martins (UFTM, Uberaba, MG, Brasil), claudia Helena Juliao (UFTM, Uberaba, MG,
Brasil), Marta Regina Farinelli (UFTM, Uberaba, MG, Brasil), Edna Aparecida Carvalho Pacheco (UFTM, Uberaba,
MG, Brasil), Acir Mario Karwoski (UFTM, Uberaba, MG, Brasil), Luis Saboga-nunes (Universidade Nova de Lisboa,
Portugal), Celeste Aparecida Pereira Barbosa (UFTM, Uberaba, MG, Brasil), Priscila Maitara Avelino Ribeiro
(Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho, Franca, SP, Brasil), Marilia Gabriela Sotovani Carascosa (UFTM,
Uberaba, MG, Brasil), Isadora Catananti Ardenghi (UFTM, Uberaba, MG, Brasil)

ID: 1484

INTRODUÇÃO
A política de saúde implementada no Brasil a partir da efetivação dos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS) tem apontado a necessidade de aprofundamento de
habilidades e competências para a formação dos profissionais que pretendem atuar
na área de saúde pública. O grupo de estudos e pesquisas PROmoção em comunicação,
educação e LIteracia para a SAúde no Brasil – ProLiSaBr, inscrito junto ao Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), foi criado em 2014 como uma estratégia
para fomentar os debates, reflexões e produções de conhecimento no âmbito da promoção
da saúde. As linhas de pesquisa do grupo ProLiSaBr são: educação, comunicação, tecnologias
e literacias; interface educação, saúde, políticas públicas e literacia para a saúde e políticas
e práticas de educação, saúde e serviço social. Para suas atividades o ProLiSaBr tem como
foco central a promoção da saúde, a comunicação em saúde, a educação popular em saúde
e a literacia para a saúde. O referido grupo traz como contribuição a proposta de estudos,
pesquisas e produção de conhecimentos com ênfase na literacia para a saúde como estratégia
para a efetivação de ações de promoção da saúde. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a Literacia em Saúde pode ser entendida como “O grau em que as pessoas são
capazes de acessar, compreender, avaliar e comunicar informações, para envolver-se com as
demandas de diferentes contextos, a fim de promover e manter boas condições de saúde
ao longo da vida “.1
OBJETIVOS
Promover a reflexão e discussão acerca do papel dos grupos de estudos e pesquisas
no processo de formação profissional com ênfase na área de saúde, bem como avaliar a
contribuição do grupo ProLiSaBr para o estudo, a extensão e a produção de conhecimentos
na área da promoção da saúde e literacia para a saúde.
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DESENVOLVIMENTO
O grupo de estudos ProLiSaBr realiza reuniões quinzenais para discussão e acompanhamento
de sua produção (pesquisas, projetos de ensino e extensão), bem como para o debate dos
estudos teóricos relacionados à suas linhas de pesquisa. Atualmente, o grupo é constituído
por 6 docentes da área de Serviço Social, 1 docente da área da Sociologia e 1 docente da
área de Letras, 8 discentes do curso de Serviço Social, 4 profissionais – assistentes sociais e
1 enfermeiro. Até 2017 o Grupo realizou 27 reuniões de estudo e pesquisa, 30 submissões
e publicação de resumos e artigos científicos e participação em eventos no Brasil, Portugal,
França, Itália e Espanha. Em 2016 foram ofertados os seguintes cursos de extensão: “Literacia
para a saúde e Envelhecimento” para alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade – UATI
, “Comunicação, educação e Literacia para a saúde: estratégia para a promoção da saúde”
para alunos e profissionais de diversas áreas de saúde. Em 2018 está sendo ofertado o curso:
“Educação Popular em saúde: espaço de promoção da saúde, autonomia e emancipação”.
Estão sendo realizadas quatro pesquisas: “Literacia para a saúde dos trabalhadores do HC”
(2016-2018), “Promoção da Saúde: 30 anos após a Carta de Ottawa (2016-2017), “Literacia
para a saúde – residência” (2018); projeto participação e controle social nas políticas de saúde
em Uberaba-MG (2018). Na extensão foi implantado o projeto Bem me quero – 1ª etapa:
março a dezembro/2017 e 2ª etapa março a dezembro/2018, que é destinado aos servidores
da UFTM e seus familiares A sistematização das atividades realizadas pelo ProLisaBr ocorre
por meio da elaboração da “Memória de Reunião” com registro após cada encontro do
grupo, elaboração de projetos de pesquisa e extensão, produção de relatórios de pesquisa
e extensão, publicação de resumos e artigos completos em periódicos e anais de eventos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo ProLiSaBr tem caráter interdisciplinar com proposta de estudos e pesquisas na área
de saúde pública2. A partir de uma parceria com a Rede Lusófona de Literacia para a Saúde
o grupo tem avançado no estudo e pesquisa da categoria teórica – Literacia para a saúde. Tal
categoria teórica apresenta poucos estudos no Brasil, mas é reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como um termo importante nos avanços das discussões na área da
promoção da saúde, qualidade de vida, estilo de vida saudável e acesso universal à saúde pela
população1. Nesta direção, aponta-se para o relevante trabalho do grupo para a formação
profissional tanto na graduação como na pós-graduação a partir da ampliação dos espaços
de reflexões, debates e produção científica. Nesse contexto, a proposta do grupo de estudos
e pesquisas se alinha às perspectivas para a formação profissional por estar ancorada em
atividades de ensino, pesquisa e extensão3. Ressalta-se também a contribuição do ProLiSaBr
na efetivação das ações de promoção da saúde, bem como para a democratização do acesso
ao conhecimento, por meio da articulação dos conhecimentos teóricos com a prática
profissional, propiciando a busca de soluções para as demandas apresentadas na realidade
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e ainda a socialização e produção de conhecimentos científicos. Tais aspectos ratificam o
compromisso dos docentes, estudantes e profissionais enquanto pesquisadores do grupo
ProLiSaBr, comprometidos com avanços científicos e tecnológicos especialmente na área de
promoção da saúde e literacia para a saúde para a criação e/ou fortalecimentos dos espaços
de formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde, literacia para a saúde, formação profissional

DOCÊNCIA EM SAÚDE: ENTRELAÇANDO PERSPECTIVAS
QUALITATIVAS
Sylvia Helena Souza da Silva Batista (Universidade Federal de São Paulo, Santos, Sp, Brasil), Nildo Alves Batista
(Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil)

ID: 1988

INTRODUÇÃO
As trajetórias como professores universitários assumindo como um eixo de investigação e
produção de conhecimento a docência na saúde, possibilitou a construção de um itinerário
de pesquisa marcado pela busca de apreensão dos sentidos, dos saberes e das experiências
de professores e professoras que atuam nas diferentes graduações em saúde.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo discutir criticamente um conjunto de 11 estudos
que, a partir de múltiplas abordagens qualitativas, buscou privilegiar as vozes e as práticas
docentes e suas imbricações com as histórias institucionais e as políticas públicas. Os
estudos referidos, todos com fomento, um com recurso CAPES e os demais do CNPq nos
Editais Universal e Ciências Humanas e Sociais, foram desenvolvidos entre 2004 e 2017,
articulando nossas ações nos Grupos de Pesquisa Ensino em Ciências da Saúde e Educação
Interprofissional em Saúde.
DESENVOLVIMENTO
A análise deste itinerário investigativo permite delinear pesquisas de conexão, pesquisas
documentais e pesquisas articuladoras com as políticas públicas de saúde e educação.
As pesquisas de conexão têm em comum a busca pelas vozes dos professores em
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triangulação com as vozes de diferentes sujeitos no processo formativo (estudantes,
profissionais dos serviços, gestores) e com as vozes de documentos (projeto pedagógico
dos cursos da saúde do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo).
Aprende-se, desta maneira, a intencionalidade de conectar (1) diferentes olhares para
compreender a docência na saúde na perspectiva intersubjetiva e histórico-social,
bem como (2) conectar as práticas docentes e as representações dos professores sobre
elas, com contextos curriculares inovadores no sentido de uma formação coadunada
com os princípios do SUS. Compõem estas pesquisas de conexão: “Docência em
Saúde: concepções, propostas e práticas (CNPq, 2004-2006)”, “Interdisciplinaridade em
currículos inovadores em saúde: das propostas às concepções docentes (CNPq, 20062009)”, A Educação Interprofissional na Graduação em Saúde: preparando Profissionais
para o Trabalho em Equipe e para a Integralidade no Cuidado (CNPq, 2006-2009)” e
“Professores iniciantes e professores experientes em propostas inovadoras na graduação
em saúde: um estudo sobre formação e docência (CNPq, 2007-2010)”.
Nestas investigações, os campos empíricos foram construídos por meio de entrevistas
semi-estruturadas com docentes e gestores dos serviços de saúde, grupos focais com
estudantes e análise dos projetos pedagógicos dos Cursos da Saúde do Campus Baixada
Santista. As pesquisas documentais privilegiaram a literatura científica nacional e
projetos de formação docente com amplitude nacional.
Em todas as investigações buscou-se aprofundar as relações entre docência em saúde
e inovação curricular, bem como desvelar propostas de formação de professores que
apresentavam em comum a valorização dos saberes docentes, a criação de espaços
virtuais de aprendizagem da docência, a criação de comunidade de aprendizagem e o
investimento na autoria dos professores sobre suas reflexões e projetos de transformação
das próprias práticas pedagógicas. Nestas pesquisas estão incluídos: Docência, inovação
curricular e formação: da produção científica nacional (1997-2007) a propostas de
desenvolvimento docente em saúde (CNPq, 2007-2010)”, Docência, inovação curricular e
formação: a produção científica de teses e dissertações (1997-2009) (CNPq, 2009-2011)” e
Redes de formação docente em saúde: por entre experiências e saberes (CNPq, 2010-212)”.
Os documentos privilegiados abrangeram artigos publicados na base Scielo e Lilacs,
Teses, Dissertações, Propostas dos Programas de Desenvolvimento Docente, a saber:
FAIMER, Ativadores de Mudança e um programa especialmente destinado à Região
Norte de Brasil do Mestrado profissional Ensino em Ciências da Saúde da UNIFESP.
As pesquisas articuladoras com as políticas públicas de saúde e educação expressam
uma interlocução privilegiada com as políticas indutoras de reorientação da formação
em saúde, assumindo-se que a docência na saúde inscreve-se como prática social e,
portanto, tributária dos valores e princípios que se imprime à educação e à saúde:
direitos fundamentais.
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Na perspectiva de colocar em foco as políticas publicas vigentes na última década, bem
como de problematizar os sentidos pedagógicos e ético-políticos da docência na saúde,
desenvolveu-se as pesquisas “Formação profissional para a integralidade no cuidado:
articulando formação, avaliação e integração com o SUS (CAPES, 2011-2016)”, “Formação
Docente em Saúde e as Políticas Indutoras: espaços de aprendizagem no Pró Saúde e Pet
Saúde (CNPq, 2013-2016)”, “Modos de formar docentes em saúde: trajetórias, concepções
e práticas docentes no âmbito do Pró Saúde (CNPq, 2013-2016)” e “Docência em Saúde:
possibilidades em tempos das políticas indutoras Pró Saúde e Pet Saúde (CNPq, 2015-2017)”.
As narrativas representaram uma forma de captação dos olhares dos docentes
nas pesquisas indicadas, compondo um panorama complexo e multideterminado
juntamente com entrevistas semi-estruturadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A assunção da pesquisa qualitativa como opção metodológica para investigar a docência
na saúde e propostas de desenvolvimento docente demandou uma imersão no campo
das representações sociais, da pesquisa sobre a própria prática, da escuta sensível e da
pesquisa colaborativa, procurando tecer posturas investigativas que entrelacem o familiar/
nativo e o estrangeiro. Neste sentido, a realização de entrevistas semi- estruturadas,
grupos focais, observação participante, análise documental e narrativas constituíram-se,
simultaneamente, em processos de produção de conhecimento sobre docência na saúde e
em processo de produção de indícios metodológicos indutores para propostas inovadoras
de desenvolvimento docente.
Os modos de investigar a docência na saúde, em suas conexões, registros e políticas,
revelaram-se como percursos formativos, revelando uma tríade estruturante: rede
colaborativa, movimento e reflexão. Expressões que traduzem potências de um processo de
desenvolvimento docente que articula imersão no cotidiano, reflexão sobre as práticas, troca
de saberes e vivências, (re)elaboração das ações, estudo crítico das políticas de formação e
de saúde, investigação do próprio fazer e produção do conhecimento. Por entre pesquisas e
experiências, os saberes vão sendo construídos, engendrando novas maneiras de aprender
a docência universitária, implicadas para além da rigorosa postura científica, o compromisso
com as demandas sociais e a escuta permanente das necessidades dos serviços. Configurase, desta forma, a articulação teoria e prática como condição fundante do ser professor na
universidade, implicando em um deslocamento dos lugares tradicionais da docência na
perspectiva de criação de redes colaborativas para aprender, ensinar e pesquisar.
PALAVRAS-CHAVE
Docência em saúde; pesquisa qualitativa; narrativas, análise documental; entrevistas; grupo
focal
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ESTUDO DO IMPACTO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO EM
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOBRE OS SERVIÇOS
DE SAÚDE: DESENVOLVIMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO
Fabíola Bagatini Buendgens (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Fernanda Manzini
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andrigo Antonio Lorenzoni (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Norberto Rech (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Silvana Nair Leite (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2296

INTRODUÇÃO
É inquestionável a importância da educação permanente para os profissionais de saúde. A
educação à distância tem contribuído de forma substancial para qualificação de profissionais
de saúde que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, reconhecendo a
necessidade de educação permanente dos profissionais de saúde, o Ministério da Saúde tem
desenvolvido estratégias de incentivo à qualificação dos farmacêuticos da rede pública de
saúde. Entre elas, destaca-se o Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica - EaD (GAF-EaD).
O Curso foi ofertado entre 2010 e 2016, em duas edições, resultando em 2.500 concluintes. Os
farmacêuticos concluintes atuavam em 1.068 dos 5.570 municípios brasileiros, abrangendo
todas as 27 unidades federativas. Ao longo do Curso, o estudante desenvolveu uma
atividade prática em serviço, denominada Plano Operativo, visando ao desenvolvimento
de competências e habilidades relacionadas à gestão, aliadas às necessidades do serviço.
Nesta atividade, os farmacêuticos desenvolveram habilidades para utilizar as ferramentas
para a governança e gestão, como planejamento colaborativo, diagnóstico de serviços,
identificação de problemas e definição de objetivos, em situações atuais reais. A avaliação do
impacto do processo de capacitação no âmbito dos serviços de saúde envolvidos constitui
instrumento essencial para a retroalimentação necessária, orientando o acompanhamento
e a atualização das políticas públicas nesse campo. Adicionalmente, tal avaliação pode
contribuir de forma sistemática para a identificação de instrumentais metodológicos que
auxiliem na busca permanente de eficiência das iniciativas voltadas à consolidação do SUS.
Cotta (1) pondera que a ausência de controles e de métodos de avaliação geralmente leva a
um gasto social ineficiente e, consequentemente, ao desperdício dos recursos disponíveis.
OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivo descrever o desenvolvimento do modelo conceitual referente
ao impacto do processo de qualificação em gestão da assistência farmacêutica para
farmacêuticos atuantes no SUS, bem como dos métodos a serem utilizados para a avaliação
do impacto.
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DESENVOLVIMENTO
A construção do modelo teórico-lógico de avaliação do impacto foi realizada em duas
etapas: Revisão na literatura e Etapa exploratória. Com o intuito de reunir subsídios e
contribuições para a construção do modelo, foi realizada uma revisão da literatura sobre
métodos de avaliação de impacto utilizados para a área da saúde e para a formação em
saúde, em diferentes contextos. Também foram utilizadas referências de avaliação de
impacto utilizadas em outras áreas do conhecimento (ex. ambiental e educação). Na etapa
exploratória, foram realizadas três oficinas, as quais envolveram participantes do Curso e
foram desenvolvidas com auxílio da análise SWOT.
A análise SWOT permitiu traçar a perspectiva dos atores envolvidos no curso (equipe
do Curso, Comissão Gestora, conteudistas, tutores, coordenadores de Polo, estudantes),
com base em seis categorias de análise: 1) Treinamento em gestão; 2) Uso do EaD na
educação permanente; 3) Infra-estrutura do Curso; 4) Questões relacionadas às condições
de trabalho dos serviços públicos de saúde; 5) Trabalho interprofissional; e 6) Cenários
políticos e sociais no Brasil. O modelo teórico foi elaborado contendo três dimensões: (a)
Educação permanente/continuada para profissionais de saúde, (b) Farmacêutico, e (c)
Serviço de saúde/SUS. A investigação da dimensão “Educação permanente/continuada
para profissionais de saúde” abordará elementos relacionados a treinamento em serviço,
formação em gestão e educação a distância. A dimensão “Farmacêutico” permitirá
a investigação dos condicionantes que auxiliaram/dificultaram a qualificação deste
profissional, considerando os contextos pessoal, econômico, social, do trabalho e as
características educacionais.
A dimensão “Serviço de saúde/SUS” permitirá o entendimento dos condicionantes que
possibilitaram ou não o impacto da qualificação do profissional farmacêutico nos serviços
de saúde. Para isso, serão considerados os contextos social, político e organizacional.
A partir disto, espera-se compreender a relação entre a qualificação do profissional de
saúde e o impacto desta formação nos serviços de saúde. Não é possível compreender
este processo como uma relação linear. Santana e Christófaro (2) ressaltam que há uma
crença generalizada de que a qualificação dos trabalhadores se reflete, necessariamente,
na melhoria dos serviços e nos níveis de saúde. Esta crença é resultante de uma lógica
fordista, na qual a necessidade de “aprender a fazer” e dominar uma tecnologia era
suficiente ao profissional. A avaliação proposta requer uma investigação em profundidade
e, para isso, optou-se pelo uso da metodologia qualitativa.
Utilizar-se-á estudo de caso, em virtude da necessidade da investigação ampla e profunda
de um fenômeno social, em que, especialmente neste caso, os limites entre o fenômeno
e o contexto não são claramente evidentes (3). Serão realizados grupos focais e entrevista
individual com egressos do Curso, assim como visita nos serviços de saúde (observação
com registro em diário de campo) e entrevista semi-estruturada com atores do serviço
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de saúde de atuação do egresso, tais como gestores, usuários e outros profissionais de
saúde. O planejamento para coleta de dados deve se flexibilizar para acompanhar a rotina
dos serviços de saúde, dada as especificidades regionais dos serviços. A coleta de dados
será realizada no segundo semestre de 2018, em dez unidades federativas (Amazonas,
Rondônia, Pará, Bahia, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande
do Sul). As atividades serão desenvolvidas nas capitais e em cidades de menor porte
populacional dos estados especificados. Os pontos a serem analisados são oriundos do
modelo teórico-lógico de avaliação do impacto do processo de qualificação em gestão da
assistência farmacêutica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a especificidade do objeto analisado, considerando o complexo desenho de
investigação, as diferenças regionais do país e de organização dos serviços, o estudo de caso
é o método mais adequado para a pesquisa. A compreensão da relação entre os processos
educacionais e os processos de trabalho nos serviços de saúde é importante para orientar
a qualificação dos profissionais. A análise desta estratégia de educação permanente em
um país como o Brasil é fundamental para nortear futuros investimentos em educação
permanente no SUS.
REFERÊNCIAS
Cotta TC. Metodologias de avaliação de programas e projetos sociais: análise de resultados e
de impacto. Revista do Serviço Público. 1998;49(2):103-24.
Santana JPd, Christófaro MAC. Educação, trabalho e formação profissional em saúde. 2001:9.
Yin RK. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 4 ed. Porto Alegre: Bookman editora; 2010.
PALAVRAS-CHAVE
Avaliação em Saúde; Educação continuada; Gestão em Saúde; Assistência Farmacêutica.
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MAPEAMENTO CONCEITUAL NOVAKIANO NA ANÁLISE E
SÍNTESE DE ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS
Alfredo Almeida Pina-Oliveira (Universidade Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil), Anna Maria Chiesa (Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1407

INTRODUÇÃO
Analisar e sintetizar dados oriundos de pesquisas qualitativas exigem um comprometimento
com a transparência e o rigor metodológico. Buscar por novas estratégias para garantir a
compreensão do objeto estudado e a visualização dos processos investigativos realizados
deve integrar uma das competências dos investigadores no campo das Ciências Humanas e
Sociais, em especial, na sua interface com a área da Saúde e da Educação.
OBJETIVOS
Refletir sobre o mapeamento conceitual novakiano na análise e na síntese de dados
qualitativos em estudo de casos múltiplos.
DESENVOLVIMENTO
O presente trabalho deriva de uma Tese de Doutorado referente à construção de indicadores
qualitativos relacionados ao processo de translação do conhecimento para a promoção do
desenvolvimento infantil à luz da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A
Translação do Conhecimento é uma teoria que engloba a aplicabilidade das evidências
científicas e a interação entre atores estratégicos na realização de mudanças individuais,
coletivas e institucionais. Projetos de intervenção local, desenvolvidos por uma Fundação
do Terceiro Setor e relacionados à promoção da saúde na primeira infância, identificaram
e problematizaram boas práticas na saúde de gestantes e de crianças de zero a três anos,
sem desconsiderar suas famílias e comunidades. Os prefeitos de municípios paulistas,
que aderiram a tais projetos, envolveram secretários de Saúde, Educação e Assistência
Social, assim como representantes de Instituições de Ensino Superior. Para realizar a
avaliação translacional de evidências com foco na promoção do desenvolvimento infantil,
participaram responsáveis pelos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia,
Educação Física, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional de três Instituições de Ensino
Superior partícipes. No período de 2010 a 2012, foram entrevistadas duas coordenadoras
de uma Universidade Pública Federal (UPF), seis de um Centro Universitário Comunitário
(CUC) e duas de uma Fundação Educacional Privada (FEP) e foram analisadas 26 ementas
de disciplinas e 4 unidades integradoras com foco na saúde da criança, mulher, família
e comunidade. O emprego do mapeamento conceitual novakiano permitiu avaliar os
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processos de mudança ocorridos nos currículos, no ensino, nas atividades de pesquisa e de
extensão na graduação durante estes dois anos. Ressalta-se que o primeiro autor realizou
a disciplina intitulada “Aprendizagem Colaborativa e Mapas Conceituais: Fundamentos,
Desafios e Perspectivas” na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),
subsidiando o embasamento teórico-metodológico para o mapeamento conceitual criado
por Joseph Donald Novak. Com base na triangulação do material empírico coletado nas
entrevistas dos coordenadores, na análise documental dos relatórios produzidos pelos
consultores dos projetos de intervenção local, na análise das ementas de disciplinas/
unidades integradoras e do grupo focal para validação dos dados. Adotou-se o método
de estudo de caso múltiplo proposto por Robert K. Yin para subsidiar a construção de um
modelo de avaliação da extensão com foco na translação de conhecimento e composto
por mapas conceituais de cada Instituição de Ensino Superior e, posteriormente, integrálos entre si a fim de ampliar a síntese cruzada de casos múltiplos incorporados. Adotou-se
o software livre Cmap Tools®, na versão 5.05.01 para construir e armazenar todos os mapas
conceituais produzidos. Utilizaram-se os princípios propostos por Joseph Novak para a
confecção de mapas conceituais, a saber: o estacionamento de conceitos-chave, a questão
focal, a hierarquia entre conceitos e a recursividade proposicional. Para os conceitoschave primaram-se os substantivos e os adjetivos colocados em retângulos em branco
para demonstrar conceitos que pertenciam aos cursos de graduação analisados até 2009,
enquanto que os retângulos em cinza claro representaram a participação nos projetos de
intervenção local e os círculos em cinza claro ilustraram as mudanças na indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão nos núcleos acadêmicos no período de 2010 a 2012.
Cada mapa conceitual apresentava uma questão focal autoexplicativa: “Como o curso de
(__________) da (__________) incorporou os elementos dos projetos de intervenção local
no ensino, pesquisa e extensão?”. No tocante à rede proposicional, preferiram-se termos
de ligação baseados em verbos e locuções verbais, associados a numerais e advérbios e
evitaram-se preposições e conjunções isoladas. Por último, para garantir uma maior fluidez
e entendimento na leitura dos mapas conceituais, escolheram-se setas com direção única
e estrutura hierárquica descendente entre os elementos dos casos analisados. Com base
nisso, construiu-se um roteiro para o mapeamento conceitual novakiano como estratégia
de análise do estudo de casos múltiplos a fim de garantir a síntese do processo realizado
pelos pesquisadores e a reprodutibilidade do processo de avaliação da incorporação das
evidências científicas. Os mapas conceituais novakianos representam ferramentas de
visualização potentes para demonstrar aspectos qualitativos dos processos de mudança
ocorridos na CUC, FEP e UPF. Para assegurar a sistematização proposta para os estudos de
casos múltiplos, adotaram-se os seguintes princípios: a validade de constructo, a validade
interna, a validade externa e a confiabilidade. Para a validade interna, utilizaram-se múltiplas
fontes de evidências empíricas e seu encadeamento lógico; e a revisão dos relatórios, em
2013 e 2014, pelas informantes-chave da CUC e da UPF; as participantes da FEP não revisaram,
pois não trabalhavam mais na instituição. A validade interna envolveu a padronização do
levantamento de semelhanças e diferenças, pontos fortes e nós críticos presentes nos cursos
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de graduação estudados durante toda a análise e a síntese dos dados no roteiro dos mapas
conceituais. No que concerne à validade externa, fundamentou-se na replicação literal,
resultados similares, e na replicação teórica para trabalhar com os resultados contraditórios
do material empírico analisado. Por último, a confiabilidade implicou no refinamento dos
instrumentos de coleta de dados; na sistematização do protocolo do modelo de avaliação
da extensão nas IES; na questão focal e na matriz de elaboração para a construção dos MC; e,
na organização de arquivos eletrônicos para armazenamento e recuperação de dados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que o mapeamento conceitual novakiano possibilitou complementar a análise
temática originada na triangulação do material empírico derivado do estudo de casos
múltiplos e contribuiu sobremaneira para a síntese do complexo processo de translação
do conhecimento ocorrido em dois anos de participação de coordenadores, docentes e
discentes em ações de extensão inovadora, sem prescindir do ensino e da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa. Educação superior. Avaliação de programas e projetos de saúde.
Promoção da saúde. Desenvolvimento infantil.

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA: INVESTIGAÇÃO SOBRE AS
TENDÊNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Sarah Maria Fraxe Pessoa (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Dominik Garcia Araujo Fontes
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria do Socorro de Sousa (Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, CE, Brasil), Maria Vaudelice Mota (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2597

INTRODUÇÃO
A partir de 1990 a produção bibliográfica qualitativa vem aumentando tanto nacional como
internacionalmente, utilizada para ampliação do conhecimento em diversas áreas da saúde.
Neste sentido, o Programa de Pós-graduação em Saúde Pública fará em setembro deste ano
25 anos e em virtude desse cenário o grupo de estudos do Núcleo de Estudo em Saúde
Coletiva (NESC) indagou: Como durante esse período o programa buscado realizações de
pesquisas qualitativas por parte de seu corpo discente? Estes questionamentos intencionaram
investigar essa perspectiva teórica-metodológica conhecendo e identificando essas
tendências nos últimos 25 anos.
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OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar as tendências teórico-metodológicas das dissertações
de mestrado do Programa de Pós graduação em Saúde Pública do Departamento de Saúde
Comunitária(DSC), no período de 2010 a 2017.
DESENVOLVIMENTO
Para tanto, realizou-se um estudo documental. As dissertações foram selecionadas a partir
de duas plataformas: o TEDE e o Repositório institucional. Ambas foram criados com o
objetivo de armazenar e publicizar as teses e dissertações defendidas. OTEDE foi desativado
em agosto de 2017 sendo substituído pelo repositório que foi criado com o propósito
de reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e
intelectual da comunidade universitária (docentes, pesquisadores, técnicos e alunos de pósgraduação stricto sensu). Os arquivos cadastrados no repositório ficam online à disposição
do público. A pesquisa foi realizada no período de19 de maio de 2017 a 29 de maio de 2018.
Inicialmente a proposta era investigar as produções nos 25 anos da pós-graduação, mas
as dificuldades encontradas como: mudanças na plataforma e metodologia de coleta dos
dados restringiu o período selecionadas para o estudo. Para tanto, delimitou se a pesquisa às
dissertações do período de 2010 a 2017, num total de 188. Os trabalhos no repositório foram
selecionados através dos assuntos, separados pelo ano de defesa e temática. Em seguida,
salvos em um quadro criado com informes desde o título, autores, orientadores, descritores,
até os objetivos, tipo de estudo e abordagem da pesquisa, método de coleta e análise dos
dados, bem como resultados e considerações finais ou conclusões. Foram analisados todos
os resumos das dissertações selecionadas das seguintes categorias: serviço em atenção
básica; gestão em atenção básica e formação em atenção básica. Para melhor visualização
e organização na coleta e análise dos dados, cada categoria foi classificada com cores
diferenciadas para facilitar a busca no momento da realização da coleta e da análise. Dessa
forma, foram utilizadas as cores laranja, azul e verde. A categoria de serviço foi identificada
pela cor laranja, a de gestão com a cor azul e a de formação com cor verde. Foi criado além
dos quadros das categorias, um fichamento escrito pelas pesquisadoras relacionando cada
título dos trabalhos selecionados por categorias e enumerados, designando o assunto
de cada trabalho, facilitando a localização dos estudos durante a coleta e ajudando as
pesquisadoras a não repetição dos trabalhos por assunto. Na plataforma do repositório
iniciamos a busca pelas COMUNIDADES DO REPOSITÓRIO, selecionando no início da coleta
de dados a FAMED, onde está em funcionamento o Programa de Pós-graduação em Saúde
Pública. Vinculados a FAMED haviam 2.683 trabalhos cadastrados – em seguida retomamos
a busca em SUBCOMUNIDADES DESTA COMUNIDADE. Lá selecionamos o Departamento de
Saúde Comunitária, no qual está inserido o PPGSP. Nesta subunidade haviam 438 trabalhos
cadastrados, sendo: Dissertações defendidas com as datas de publicação: 2010-2017: (309
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trabalhos); 2000-2009: (103 trabalhos); 1997-1999:(26 trabalhos). Determinamos para esse
estudo o período de 2010-2017: com 309 trabalhos. Dentro da plataforma temos a opção
da busca facetada: por assuntos, autores, datas de publicação e títulos. Fizemos a escolha
da busca facetada por assuntos contabilizando 450 assuntos pesquisados e 878 trabalhos
citados devido as diversas repetições de um mesmo trabalho, classificado no repositório
em diversos assuntos. Quanto a classificação por temática correlacionamos 28 trabalhos
classificados na temática 1: Serviço em Atenção Básica; 29 trabalhos na temática 2: Gestão
em Atenção Básica; e 09 trabalhos na temática 3: Formação em Atenção Básica, totalizando
66 trabalhos. Analisando resumos dos trabalhos selecionados na temática 1: Serviço em
atenção básica, 19 estudos trabalharam com abordagem qualitativa, através de entrevistas,
observação, grupo focal como método de coleta e predominando a análise de discurso
com 06 trabalhos utilizando essa forma de análise dos resultados, encontrando a pesquisa
etnográfica e fenomenologia e 1 trabalho apresentou estudo quanti-qualitativo. Na segunda
temática, Gestão em atenção básica, dos 29 trabalhos selecionados, 13 seguiram abordagem
qualitativa, com utilização de grupo focal e entrevistas em 6 estudos, pesquisa-ação em 2
estudos, prevalecendo as análises temáticas, conteúdo e categoria. Dentre esses trabalhos
4 utilizam a abordagem quanti-qualitativa. Na terceira e última categoria, Formação em
atenção básica, os 9 trabalhos selecionados seguiram a abordagem qualitativa com métodos
e técnicas semelhantes aos estudos anteriores: hermenêutica, estudos de casos análise de
conteúdo/temática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o período de oito anos do estudo, no PPGSP sobressai, conforme os números
demonstram, desenvolvimento de pesquisas qualitativas na temática gestão em atenção
básica com discreta preferência à temática serviço em atenção básica, ficando a formação em
terceiro lugar. Os assuntos escolhidos foram diversificados não denotando uma tendência,
como exemplificado a seguir: Saúde mental, ambiental, do trabalhador, coletiva, da criança,
materno-infantil, reprodutiva e saúde dos povos do mar; humanização; vulnerabilidade nas
doenças crônicas; agentes comunitários de saúde; Rede de atenção a urgência e emergência;
satisfação no trabalho; políticas públicas; padrões epidemiológicos; dentre outras. Na
temática formação em atenção básica foram estudadas em sua maioria as diversas formas
de residências médicas e multiprofissionais; saúde coletiva e organização social. Fica a partir
dessa investigação o desejo e a necessidade de incentivar novos estudos que nos levem ao
conhecimento e compreensão dessa tendência.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa; saúde coletiva; pós-graduação
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM E SUA
IMPLICAÇÃO PARA NA PRAXIS DE ENFERMAGEM
Carine Vendruscolo (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Mônica Ludwig Weber (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Edlamar Kátia
Adamy (Udesc, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1228

INTRODUÇÃO
No cenário atual, destacam-se as transformações de ordem econômica, política,
socioambiental e cultural, que influenciam e interferem no modo de vida e no contexto
saúde-doença dos indivíduos e coletividades. A ampliação dos mecanismos de comunicação
e a utilização em larga escala das redes socioculturais alteram a compreensão do processo
saúde-doença e enaltecem o modelo assistencial biomédico, ainda hegemônico no ideário
das pessoas, o que tem se configurado como um importante desafio a ser superado pelas
profissões da área da saúde, em especial a enfermagem. Isso instiga os profissionais na busca
por novos métodos de ensinar e aprender, e configura uma necessidade crescente no que
diz respeito à formação de recursos humanos altamente qualificados e a produção de saúde
através de um processo de trabalho democrático, ancorado em valores éticos, humanistas
e igualitários. Nessa perspectiva, considerando que a enfermagem é contingente de maior
expressão nas instituições que compõem a Rede de Atenção à Saúde, é necessário romper
com práticas não sistematizadas nessa profissão e ampliar o julgamento crítico das equipes
de enfermagem. Por isso, os enfermeiros precisam desenvolver habilidades e competências
para a tomada de decisão em situações complexas, orientados por evidências científicas, com
o potencial de viabilizar soluções criativas, eficazes e de baixo custo para o enfrentamento
das demandas de saúde. Os Mestrados Profissionais (MP) emergem no cenário do ensino na
área da saúde como estratégia inovadora de transformação das práticas, visto que instiga nos
profissionais movimentos de ação-reflexão-ação sobre seu cotidiano de trabalho. Os MP têm
como objetivo principal desenvolver a capacitação para a prática avançada e transformadora
de procedimentos e processos aplicados, por meio da incorporação do método científico,
habilitando o profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação. Podem
constituir-se em ferramentas úteis no fomento à profissão da enfermagem, tendo em vista
importância deste profissional nos serviços de saúde, quer seja na gestão ou na assistência
direta ao usuário.
OBJETIVOS
Provocar a reflexão a partir da experiência de um Mestrado Profissional, em relação à
integração ensino-pesquisa-gestão em Enfermagem, no cotidiano da prática, no Oeste de
Santa Catarina.
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DESENVOLVIMENTO
Trata-se de uma reflexão teórica, a partir da vivência oportunizada com a criação e
desenvolvimento do MP em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e sua imbricação
na prática profissional de enfermagem, no segundo semestre de 2017. O ingresso no MP
em Enfermagem é um passo importante com vistas ao aperfeiçoamento profissional do
enfermeiro. Em uma turma de dez profissionais, atuantes em diferentes cenários da prática
em saúde e enfermagem, a problematização da prática e os desafios enfrentados em cada
realidade surgiram desde o primeiro encontro. Desafiadas pelos professores (mediadores
do processo de aprendizagem) a desenvolver a reflexão crítica sobre o contexto vivenciado
por cada uma, em relação as suas práticas diárias, e, após a identificação de situações limite
para o bom desenvolvimento da práxis de enfermagem, propõe-se o desenvolvimento de
intervenções no local de trabalho, pautadas em evidências científicas e, quando possível,
mediante utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Os MP surgem no
Brasil no final dos anos 1990, especificamente na Enfermagem sua expansão ocorre a partir
de 2010, tendo como principal diferença dos mestrados acadêmicos o produto final, ou
seja, o resultado pretendido. Nesta reflexão, toma-se por base um MP na sua fase inicial,
passando ainda por adaptações e mudanças, características dos processos de ensinoaprendizagem recentes. No entanto, já se observam impactos, como por exemplo, o
despertar de um novo olhar do profissional para sua prática diária, a reflexão crítica sobre
a gestão e o cuidado de enfermagem, o desenvolvimento da habilidade para pesquisa e
busca por evidências científicas que ampliem o escopo de conhecimento e sobretudo, a
integração da pesquisa com a prática de enfermagem. Cabe salientar que conciliar o tempo
entre trabalho, mestrado e família é, sem dúvida, desafiador. Entretanto, ao buscar por um
MP, o profissional, na maioria das vezes, apresenta perfil diferenciado, sente a necessidade
de se aperfeiçoar, participa de eventos e cursos, é adepto a leituras de artigos científicos e
livros correspondentes à área em que atua, além de possuir experiência prática. Se percebe
que os problemas do cotidiano inquietam os enfermeiros, os quais não se conformam
mais com determinadas situações, passando de uma consciência ingênua, que passa pela
compreensão da realidade e, desta, para a consciência crítica e a tomada de decisão. Os
resultados desse processo de conscientização implicam na mudança, na necessidade de
identificar os problemas e buscar dados científicos para a melhor resposta possível e novas
sugestões de intervenção. As produções oriundas do MP vêm para coroar o processo de
ensino-aprendizagem e se apresentam como publicações técnico-científicas, configurandose como trabalhos apresentados em congressos, produtos técnicos e artigos científicos. Os
MP instigam e aprimoram o saber fazer, fomentando a práxis do enfermeiro no sentido das
boas práticas de enfermagem, estimulando o trabalho interprofissional nos diferentes níveis
de atenção à saúde, com alta resolutividade e que, para tal, precisa se alicerçar na busca da
produção científica, no estímulo a pesquisa e no consumo do que está sendo produzido em
nível de informação e conhecimento na área da saúde, instrumentalizando e consolidando
a prática profissional do enfermeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O MP é um novo modelo de formação em nível de pós-graduação constituído por atores
e instituições, compromissado com as experiências provenientes dos cenários de prática,
propondo a reflexão e a construção de novos conhecimentos, buscando a melhoria, a
qualidade e resolutividade da assistência à saúde de determinadas instituições. Os resultados
obtidos durante as vivências do MP em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde evidenciam
aspectos positivos no cotidiano dos profissionais, como maior reconhecimento profissional
e financeiro, o despertar da visão crítica sobre os processos e produtos de trabalho e,
principalmente, benefícios quanto a qualidade da atenção ao usuário da rede de atenção.
Os programas de MP representam uma alternativa para oxigenar e reavivar as práticas, por
vezes, ultrapassadas, com vistas às boas práticas, pautadas em evidência científica. Cumpre
destacar que esses são os preceitos básicos para se alcançar uma enfermagem sólida e
construir um corpo de conhecimento científico próprio.
PALAVRAS-CHAVE
Ensino em enfermagem Formação de recursos humanos Atenção primária à saúde

O DESPERTAR DA UTILIZAÇÃO DA ENTREVISTA COMO
FERRAMENTA NA PESQUISA QUALITATIVA: EXPERIÊNCIA NA
FORMAÇÃO DE PESQUISADORES
Carmem Rita Sampaio Sousa (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Anabel Rojas Carmona
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Aminata Mendes (Universidade Federal do Ceará , Fortaleza,
CE, Brasil), Maria Socorro Sousa (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Iara Socorro Martins
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, Brasil), Thalyta Gleyane Silva Carvalho (Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2644

INTRODUÇÃO
Diante da crescente necessidade de conhecer a essência humana, a pesquisa qualitativa vem
sendo amplamente utilizada nos campos científicos. Para tanto se faz necessário conhecer
as diversas ferramentas utilizada nesse tipo de abordagem. A entrevista destaca-se como
uma ferramenta amplamente utilizada por permitir a interação entre pessoas, que envolve
condutas e personalidades dos participantes, caracterizando-acomo técnica exploratória. A
construção dessas reflexões foi inicialmente motivada como atividade de aproximação ao
enfoque da pesquisa qualitativa durante a disciplina de métodos e técnicas no programa de
pós-graduação stricto sensu em Saúde Pública.

VOLTAR AO ÍNDICE

1504 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

OBJETIVOS
Apresentar as reflexões teórico-Metodológicas, construídas a partir da experiência de
pesquisadores em formação, ao realizarem a técnica de entrevistas.
DESENVOLVIMENTO
Como atividade experiencial foi sugerida que cada integrante realizasse uma entrevista
com um profissional da saúde independente da categoria, com bases em duas dimensões
que norteariam a mesma, a saber: as motivações que levaram a pessoa a escolher a área da
saúde como sua área de atuação profissional e o que a mesma compreende por saúde. Após
realizadas e transcritas as entrevistas, em reunião porpequeno grupo, para organização
e a análise das informações.Neste momento o grupo autor deste texto realizou leituras e
releituras dos discursos em um processo de diálogo, compreensão e reflexividade. Para
tanto, a interpretação baseou-se na Técnica de Análise de Conteúdos da Bardin, em que
através da descrição analítica do corpus houve a definição de categorias representativas de
sistemas de codificação, seguida da identificação das unidades de registro e de contexto.
Na organização inicialmente foram apresentados os informante, grupo constituído por oito
profissionais de saúde, em sua maioria mulheres, com idades variando entre 25 e 38 anos, e
tempo de formação na área entre 4 meses e 15 anos, com foco de atuação profissional distintos
desde a área da pesquisa à assistência pública e privada, percorrendo as mais diversificadas
áreas de saúde (psicologia, enfermagem, medicina e biomedicina), destacando-se ainda a
visão de dois informantes estrangeiros e de um que mora no interior do Ceará. Em seguida
confluímos nossa reflexividade a categoria das ‘motivações para escolher a área da saúde’ e
percebemos que o desejo que instiga as pessoas a procurarem a área da saúde varia de uma
pessoa para outra de acordo com as experiências pessoais estabelecendo-se, por exemplo,
relação de cuidado e ajuda que a profissão pode possibilitar para com outras pessoas;
pelo interesse de conhecer e/ou compreender aspectos fisiológicos ou comportamentais
das pessoas; pelos aspectos socioculturais vivenciados como um sonho pretendido desde
criança ou na adolescência, ou que são um reflexo das aspirações na sua vida cotidiana, por
vezes, influenciado por séries ou filmes que se relacionem a profissão almejada, ou marcada
por ações de familiares que já trabalham no campo; e ainda pelas possibilidades de campo
de atuação no exercício da profissão. Em relação a compreensão de saúde’, identificamos que
a saúde é definida subjetivamente, como um conceito, uma ciência, uma questão, uma visão
ou uma palavra. Alguns informantes reconhecem a subjetividade como algo determinante
neste conceito partindo da individualidade, especificidade e cultura de cada sujeito,
outros ressaltam nesta categoria os aspectos biopsicossociais ou o equilíbrio entre fatores
condicionantes e determinantes; outros profissionais percebem ainda a saúde considerando
a sua relação com a doença, a dinamicidade e complexidade dos processos de saúde e sua
vinculação com a qualidade de vida das pessoas. Além das falas das pessoas entrevistadas,
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outro aspecto muito interessante desta experiência com a pesquisa qualitativa para a equipe
autora deste texto foi o processo de condução das entrevistas e a participação em todo os
momentos de análise.A experiência de que cada um dos integrantes do grupoteve durante
a entrevista evidenciou algumas dificuldades durante esta prática decorrentes: da falta
deexperiência anteriorcom realização de entrevistas, o que provocou alguns problemas para
manter o foco no objetivo da entrevista e na condução da mesma, como perguntar, como se
portar, o gestual e perceber em que momento era necessário aprofundar a pergunta. Outra
dificuldade foi não ter um lugar destinado para fazer as entrevistas, o que resultou empouca
privacidade ou interferência de pessoas externas por interrupções espontâneas em algumas
entrevistas. Contudo, a experiência foi muito enriquecedora e também possuiu aspectos que
facilitaram o processo: como a disponibilidade dos informantes, o que permitiu combinar os
horários e datas mais facilmente, a importância de um ambiente tranquilo para a realização
desta tarefa (o que foi conseguido por alguns), a utilização de aparelhos para áudio-gravação
digital facilitou as etapas seguintesdo processo da análise, e por fim a aproximação com
este método, de uma forma que se mostrou capaz de evidenciar a minuciosidade com que
este método trabalha, utilizando-se de um embasamento teórico robusto para alicerçar sua
problematização e do olhar crítico para compreender os desfechos da mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao utilizarmos esta técnica, a entrevista, podemos experimentar e sentir a relevância da
entrevista como meio para coletar dados e se chegar ao almejado objetivo do estudo em
questão. Percebemos os entraves, e quão complexa a entrevista pode se tornar caso o
objetivo não esteja bem definido no estudo. E, que cada um tem a sua forma de abordagem
na entrevista, foi percebido isso na discussão quando fomos fazer as analises. A experiência
nos servirá como embasamento para as demais atividades em posteriores entrevista, visto
que a prática desta atividade que outrora realizamos foi extremamente importante para o
nosso crescimento enquanto acadêmicos de mestrado. Destacamos, nas discussões algumas
de suas vantagens e desvantagens, mostrando que, para a obtenção de resultados que
agreguem valor à pesquisa, esta técnica deve ser utilizada com bastante cuidado. No plano
da sua aplicação, realizar a entrevista, esclareceu-nos quais os passos e pontos importantes
para a realização da técnica, assim como os seus elementos imprescindíveis, dando ênfase
na importância do papel do entrevistador para o sucesso da entrevista, no aspecto ético da
técnica, assim como algumas instruções sobre como conduzir uma entrevista, à importância
da transcrição da à sua análise, mostrando que, apesar de ser um processo que demanda
bastante tempo, permite ao pesquisador procurar sentido e compreensão nos dados
coletados.
PALAVRAS-CHAVE
Entrevista; formação; saúde coletiva
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O ENSINO SOBRE METODOLOGIAS QUALITATIVAS NA
FORMAÇÃO MÉDICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A
FORMAÇÃO INTEGRAL
Natália de Cássia Horta (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Vitor Augusto Lima do Vale (PUC Minas,Belo
Horizonte, MG, Brasil), Natália Rodrigues Gomes de Assis (PUC Minas, Belo Horizonte MG, Brasil), Gabrielle Peixoto
Rocha (PUC Minas, BBelo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2541

INTRODUÇÃO
O curso de Medicina da PUC Minas busca, em seu projeto pedagógico e práticas acadêmicas,
a interdisciplinaridade, o ensino, a pesquisa e a extensão, enquanto conexão de teoria e
prática. Nessa perspectiva, a articulação proposta transcende a tradição das disciplinas,
não obstante estas se materializarem na matriz curricular, mas seu sentido é de núcleos
de conteúdos passíveis de apreensão em atividades de pesquisa e extensão. As práticas
investigativas no curso iniciam desde o primeiro ciclo, quando os estudantes começam a
ter contato com a metodologia científica, nas disciplinas de Introdução à Pesquisa Médica
(IPM) I, II e III, do primeiro ao terceiro período. Ainda entre o quinto e sexto períodos, os
fundamentos de Medicina Baseada em Evidências (MBE) são contemplados pelas disciplinas
de Pesquisa Médica I e II, que capacitam o estudante a utilizar autonomamente as Bases de
Dados de Evidências em Medicina disponíveis e o coloca em contato com a avaliação de
novas tecnologias em saúde, as terapêuticas e propedêuticas. No terceiro ciclo do Curso,
além das disciplinas integradoras e dos Seminários Médicos que permitem a permanente
integração ensino-pesquisa-extensão-comunidade, as disciplinas de atualização médica nos
dois últimos períodos, reforçam a transversalidade da pesquisa no curso. Neste contexto, o
ensino sobre a pesquisa qualitativa na formação médica da PUC Minas acontece no terceiro
período, em uma disciplina que tem como objetivo principal elaborar projetos de pesquisa
a partir da discussão das bases, tendências e perspectivas metodológicas qualitativas no
campo da Saúde e da Medicina, contribuindo para a formação integral do médico.
OBJETIVOS
Este trabalho busca discutir sobre o ensino de metodologias qualitativas na formação
médica na PUC Minas, bem como os desafios e perspectivas vivenciados.
DESENVOLVIMENTO
Foi elaborado a partir de busca na literatura sobre ensino de pesquisa qualitativa e
metodologias ativas, articulado à reflexão sobre a prática da disciplina de Introdução à
Pesquisa Médica no curso. Sabe-se que com o passar do tempo, há uma tendência, por
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parte da sociedade, de que ocorra uma transição do tradicional e antigo pelo novo e
moderno, pois se acredita que o obsoleto não apresenta as melhorias propostas pelo
modelo mais recente. Tal fato é notado em diversos âmbitos, incluído o educacional, em
que há uma percepção da necessidade de modificar as formas de ensinar, adotando postura
mais instigadora, estimulando o estudante para refletir a respeito do seu próprio processo
de ensino. Esse novo modelo de aula, marcado pelas metodologias ativas de ensino e
aprendizagem, busca uma alternativa para que os estudantes sejam mais participativos e
possam ser atuantes na construção do próprio conhecimento, tem sido imprescindível no
desenvolvimento da disciplina em questão. Propõem-se a participação ativa dos estudantes
na proposição e desenvolvimento do projeto de pesquisa, produção esta transversal,
desenvolvida por etapas, em todas as aulas. Destaca-se que é sabido que a formação médica
possui foco nas ciências naturais de caráter objetivo e estritamente racional. Ao longo dessa
formação, porém, é necessário que o estudante aprenda a enxergar a pessoa assistida, e
os fenômenos que a envolvem, além de seus sinais e sintomas, considerando o indivíduo
como fruto de um contexto social. Para isso, o graduando deve estar apto a lidar com a
subjetividade e a trabalhar com questões que transcendem o limite da lógica racionalista.
O ensino sobre pesquisa qualitativa na formação médica na PUC Minas, somado ao ensino
de filosofia e ciências sociais possuem esta finalidade, então, de permitir que o estudante
entenda o significado subjetivo do universo clínico e consiga desenvolver e aplicar a
pesquisa qualitativa no contexto da medicina. Desse modo, a disciplina traz como proposta
um desafio extremamente enriquecedor aos estudantes frente à elaboração do projeto
de pesquisa, com definição do objeto que lhe desperte interesse. É nessa disciplina, que
muitos estudantes têm, pela primeira vez, contato com a área de pesquisa. Os estudantes
aprendem sobre como elaborar um projeto de pesquisa ao passo em que vão desenvolvendo
seu próprio projeto, o que torna o ensino estimulante, visto que todo conhecimento
adquirido é aplicado diretamente nos projetos. Durante as aulas, os estudantes contam
com a presença de monitores em sala, que estão aptos a lhes auxiliarem com os projetos
e que criam, ainda, planos de aula baseados em metodologias ativas, a fim de tornar o
conteúdo mais interessante e propor maior participação nas aulas. Esse é justamente um
dos maiores desafios da disciplina, pois se ministrada de modo expositivo, os conteúdos de
metodologia científica, tendem a não prender a atenção e interesse dos estudantes. Nesse
sentido, o uso de metodologias ativas na disciplina tem sido muito proveitoso, incluindo a
simulação, jogos, painéis dialogados, trabalhos de campo, dentre outros. A produção destes
estudantes tem resultado em pesquisas em diferentes contextos, aprovadas em editais da
PUC Minas e apresentadas nos Seminários de Iniciação Cientifica, na Mostra de Pesquisa
e Extensão no âmbito da Universidade e também em congressos científicos e seminários.
Até o presente ano, em seis anos de existência do curso, já foi possível construir dezenas de
projetos de pesquisa na disciplina, sejam produções individuais ou em grupo, com mais de
trinta aprovações em Editais de Iniciação Científica com recurso da FAPEMIG – Fundação de
Amparo à Pesquisa da PUC Minas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que é recente a inclusão no ensino médico de metodologias qualitativas de
pesquisa, especialmente atreladas à aplicação de metodologias ativas. Entretanto, vê-se a
importância de permitir aos estudantes este conhecimento, seja pelo potencial que se tem
na melhoria da performance clínica, pelas habilidades de escuta, observação, oratória e de
práticas de grupos que adquirem, seja pela oportunidade de construção e implementação
de projetos que buscam os significados e sentidos atribuídos aos fenômenos da realidade,
buscando produzir com implicação com ela. Sinaliza-se ainda para a necessidade de
modificação da forma de ensino, com a utilização crescente de metodologias ativas que
coloquem o estudante como autor e sujeito no seu processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Metodologia ativa. Medicina.

O USO DA PESQUISA QUALITATIVA COMO ESTRATÉGIA
PEDAGÓGICA NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
Teo Weingrill Araujo (Unicid, São Paulo, SP, Brasil), Lucas Bronzato Silveira (Unicid, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1943

INTRODUÇÃO
A crença na reprodutibilidade dos processos que se passam com o homem é o
alicerce daquilo que Rozemberg & Minayo (2001) denominaram de reducionismo
biomédico. Anuncia-se, a partir dela, a esperança de objetificação de tudo o que
concerne a espécie humana, condenando, finalmente, qualquer tentativa de reflexão
sobre a dimensão simbólica dos processos de adoecimento e cura ao ostracismo.
Isso repercute diretamente no modo como se concebem as relações de poder entre
profissionais e pacientes. Aquilo que o paciente sente, pensa e diz sobre o seu corpo
seria considerado a origem de imprecisões e mal-entendidos porque só o que é dito em
nome do conhecimento científico teria validade. A crítica ao reducionismo biomédico
já está relativamente bem enraizada no pensamento proposto pelo campo da saúde
coletiva no Brasil. Tais discussões têm incidido de forma importante na reflexão sobre
os processos de formação de profissionais de saúde. No caso particular das faculdades
de medicina, muitos cursos de graduação vem incorporando, junto com o ensino do
modelo biomédico, a crítica às perspectivas reducionistas sobre o corpo e os processos
de adoecimento e cura. Entretanto, os processos de formação em medicina precisam ser
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compreendidos não apenas como constituídos pelos objetivos pedagógicos previstos no
currículo oficial, mas também por tudo aquilo que vai sendo ensinado, compartilhado e
padronizado nas interações cotidianas que se dão no ambiente acadêmico e nos cenários
de prática. Também é nas interações cotidianas que vai se ensinando, compartilhando
e padronizando um certo modo de compreender o corpo do outro. Quintana et al.
(2008), em pesquisa qualitativa realizada em uma faculdade de medicina, apontam que,
muitas vezes, os estudantes treinam certos procedimentos em atividades práticas que
objetificam o corpo dos pacientes. Os mesmos autores discutem aquilo que se veicula
implicitamente sobre a relação com o corpo do outro nas aulas em que se faz uso de
cadáveres. Lima (2012) aponta ainda o modo como os rituais que marcam o ingresso dos
estudantes no curso, promovidos pelos veteranos, realizam práticas que incidem sobre
o corpo dos ingressantes e, por meio disso, reiteram uma modalidade de relação de
poder entre os próprios estudantes. Diversas pesquisas qualitativas vem se deparando
com situações e percepções que evidenciam a objetificação da relação com o corpo ao
longo do processo de formação em medicina.
OBJETIVOS
O presente trabalho se propõe a fazer uma reflexão sobre o uso das metodologias
qualitativas de pesquisa em saúde como estratégia pedagógica, em um curso de
medicina, para problematizar aquilo se ensina, compartilha e padroniza sobre a relação
com o corpo.
DESENVOLVIMENTO
No processo de formação em medicina, há concepções que são transmitidas de
modo implícito e que, por isso, são naturalizadas e incorporadas de maneira acrítica.
As pesquisas qualitativas têm sido utilizadas para evidenciar essas dimensões da
formação, que, de outro modo, permaneceriam ocultas. Os estudantes de medicina do
primeiro ano do curso de medicina da Universidade de São Paulo (UNICID) têm sido
apresentados a procedimentos utilizados em pesquisas qualitativas como as entrevistas
semi-estruturadas, a observação participante e outros. A partir disso, passam a realizar
alguns procedimentos de pesquisa qualitativa para investigar o modo como se dão
as interações cotidianas no próprio contexto da faculdade ou nos cenários de prática
em que ocorrem os estágios curriculares. Esses exercícios visam problematizar as
concepções e práticas relativas ao corpo do outro que vão sendo transmitidas ao longo
do processo de formação. Com esses exercícios de pesquisa qualitativa realizados pelos
estudantes, vai sendo trazido para o debate questões que dizem respeito ao universo
de relações universitárias em que eles estão começando a se inserir. Como se dá a
recepção dos ingressantes na faculdade? Qual é a percepção dos diferentes atores da
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instituição sobre a prática do trote? Como ele é realizado? Como se dá a inserção dos
grupos minorizados (negros, bolsistas do PROUNI, grupos LGBT, mulheres) no curso de
medicina? Quais são as percepções dos diferentes atores sobre essa questão? Quais são
as percepções sobre as práticas de discriminação presentes no cotidiano da faculdade?
Quais são as percepções dos estudantes sobre as atividades práticas no que diz respeito
ao ‘uso’ do corpo dos pacientes com ‘finalidades pedagógicas’? Como os estudantes
percebem o ‘uso’ que se faz do corpo dos cadáveres nas aulas de anatomia? Essas são as
questões que mobilizam os estudantes a fazer entrevistas com outros estudantes, com
professores e funcionários da instituição e com preceptores nos cenários de prática.
Com base nesses dados colhidos por eles, temos subsídios para discutir sobre aquilo
que se ensina, padroniza e compartilha sobre o corpo nas interações cotidianas que se
dão ao longo do processo de formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de pesquisas qualitativas no curso de graduação em medicina é útil para chamar a
atenção dos estudantes para as dimensões simbólicas dos processos de adoecimento e
cura, que não podem ser abarcadas apropriadamente por meio de pesquisas quantitativas.
Ao mesmo tempo, o uso de pesquisas qualitativas também pode servir para trazer à tona
concepções e práticas com relação ao corpo que são transmitidas de modo implícito e, desse
modo, submetê-las à reflexão e à crítica.
REFERÊNCIAS
Lima, MCP. Sobre trote, vampiros e relacionamento humano nas escolas médicas. Rev. bras.
educ. med., 2012 Sept.; 36 (3): 407-13.
Quintana, AM, Rodrigues, AT, Arpini, D, Bassi, LA, Cecim, PS, Santos, MS. A angústia na
formação do estudante de medicina. Rev. bras. educ. med. 2008 Mar.; 32(1), p. 7-14.
Rozemberg, B; Minayo, MCS. A experiência complexa e os olhares reducionistas. Ciênc. saúde
coletiva 2001, 6(1): 115-23.
PALAVRAS-CHAVE
Educação médica, modelo biomédico, corporalidade
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PESQUISA INTEGRADA À PRÁTICA COMO FERRAMENTA DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO ENSINO E
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Maria Elisabeth Kleba (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Cyrilla van der Donk
(Universidade de Ciências Aplicadas, Holanda), Bas van Lanen (Consultor Autônomo, Holanda), Michael T Wright
(Universidade Católica de Ciências Sociais Aplicadas de Berlin, Alemanha)

ID: 1439

INTRODUÇÃO
Na área da saúde, os debates atuais sobre o papel dos profissionais como protagonistas na
construção da realidade, tanto em nível organizacional, quanto social e político, têm salientado a
necessidade de esses desenvolverem maior capacidade para problematizar e analisar fenômenos
e processos, com vistas a tomar decisões eficazes e melhorar suas práticas clínicas, gerenciais
e comunicativas. Esses debates colocam em pauta questões como segurança do paciente,
satisfação do usuário, resolutividade do serviço e condições de trabalho, entre outras. Além
disso, destacam o papel das instituições de ensino superior na produção de conhecimentos com
maior potencial de aplicabilidade, de forma a contribuir efetivamente com melhorias relativas as
estruturas, processos e resultados das organizações sociais e da saúde. Com base nesses debates
e compreendendo as contribuições que uma maior aproximação entre espaços do ensino e do
serviço pode trazer na produção de conhecimentos significativos, propõe-se uma metodologia de
pesquisa integrada à prática, fundamentada nos princípios do construtivismo e da dialogicidade.
O construtivismo destaca o reconhecimento dos saberes prévios, a interação comunicativa entre
sujeitos e a resolução de problemas como base da aprendizagem significativa; a dialogicidade
implica relações horizontais e colaborativas na produção de novos saberes, salientando o caráter
complementar das diferentes explicações e perspectivas de leitura da realidade.
OBJETIVOS
Apresentar a metodologia da pesquisa integrada à prática, descrevendo suas características
e as etapas que a constituem.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa integrada à prática consiste em estudos empíricos realizados por profissionais
vinculados ao serviço, com a finalidade de responder a perguntas relevantes emergentes
no âmbito da sua própria prática; aplica-se, ainda, por estudantes em processo de formação,
que buscam compreender a realidade dos serviços e contribuir na formulação de soluções
diante de problemas concretos no âmbito da prática profissional. A pesquisa ocorre por
meio da interação entre o praticante pesquisador e o ambiente de trabalho, tendo como
principal objetivo melhorar a própria prática. A pesquisa integrada à prática se contrapõe as
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práticas geradas como reações espontâneas diante das demandas cotidianas, à medida que
requer um processo de reflexão sistemática, envolvendo dados concretos evidenciados na
realidade, necessário para fundamentar a tomada de decisão.
A primeira etapa se refere à problematização, quando a definição do problema é processada
por meio de exercícios de aproximação com a realidade, buscando-se compreender tanto
perguntas quanto interesses dos diferentes atores envolvidos. A segunda etapa prevê a
delimitação do recorte do estudo, à medida que estabelece a pergunta central e questões
associadas por meio de técnicas reflexivas e dialógicas, que envolvem não apenas os atores
da prática, mas também leituras sistematizadas de documentos e publicações. A terceira
etapa corresponde ao planejamento, no qual são definidas técnicas de coleta de dados, os
participantes e outros procedimentos necessários à busca de informações. A quarta etapa se
refere ao desenvolvimento do estudo, que inclui a construção e aplicação dos instrumentos
relativos as técnicas selecionadas para coleta de dados, bem como o aprofundamento
nas leituras. Na quinta etapa, procede-se a análise e conclusões, envolvendo a produção
dos resultados e sua validação junto aos atores envolvidos. É possível que os resultados
produzidos incluam a identificação do interesse e da viabilidade de se construir um projeto
de intervenção que resulte em uma mudança no âmbito da prática pesquisada. Nesse
caso, constitui-se uma sexta etapa de pesquisa, relativa a criação/inovação. Essa etapa
requer nova busca de informações para aprofundar a análise do problema e definir os
parâmetros que deverão orientar a construção do projeto de intervenção, à medida que
sustentam a definição de soluções factíveis e viáveis. Num segundo momento dessa etapa,
procede-se a implementação do projeto, em forma de testes piloto, e, caso necessário, sua
readequação, até que os procedimentos de análise evidenciem sua consistência e aprovação
pelos envolvidos. A sétima e última etapa consiste no relato e na divulgação do processo,
com destaque aos resultados e conclusões. Esses devem garantir uma linguagem clara e
adequada aos diferentes públicos a que se destinam. No caso de a pesquisa ter gerado uma
inovação, recomenda-se incluir no relatório uma estratégia de implementação, prevendo
recursos e indicadores para acompanhamento e avaliação. Como características que
definem a singularidade dessa metodologia, podem ser citadas: a pesquisa se baseia no
trabalho cotidiano concretizado em um determinado tempo e lugar; a pesquisa é realizada,
predominantemente, por profissionais, os quais envolvem as partes interessadas nas
atividades de pesquisa; o pesquisador utiliza fundamentos da teoria e da prática; a reflexão
precede a ação: a pesquisa sempre inicia com uma análise do problema no âmbito da prática;
utilizam-se técnicas mistas na produção de dados, incluindo narrativas, técnicas visuais
e dramatização; a pesquisa produz conhecimentos e teorias localmente significativos; a
pesquisa pode ter foco na produção de conhecimento ou de mudanças no âmbito da prática;
a pesquisa promove reflexão e aprendizagem pessoal e coletiva; a pesquisa adota critérios
de validade específicos, como: validade do resultado (ter produzido mudanças favoráveis),
do processo (envolvimento e fortalecimento dos participantes), validade democrática (nível
de adesão e participação dos interessados), validade de acesso e transparência (o rigor
da pesquisa é evidenciado e o processo é facilmente constatado), de adequação (grau de
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aplicabilidade no cotidiano profissional) e, validade dialógica (capacidade de o pesquisador
estabelecer diálogo efetivo com os envolvidos).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento profissional na área da saúde requer conhecimento produzido na prática,
considerando-se diferentes saberes, interesses e valores na formulação de soluções mais
adequadas à cada situação específica. Nessa direção, a pesquisa integrada à prática, como
abordagem de pesquisa participativa, possibilita a constituição de pontes entre academia e
serviço, entre a ciência e a prática profissional, favorecendo o desenvolvimento de estudos sobre
e na realidade dos serviços. Ela se institui pelas e para as pessoas envolvidas, colocando suas
perguntas como questões centrais de investigação. Isso confere à ciência relevância na resolução
de problemas concretos, ao mesmo tempo que confere sentido ao engajamento pessoal dos
envolvidos na pesquisa. No âmbito do ensino e dos serviços de saúde, a pesquisa integrada à
prática constitui-se ferramenta com potencial de transformação de sujeitos, de práticas e de
contextos, podendo contribuir efetivamente para melhorias na atuação profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa participativa; Pesquisa prática; Integração ensino-serviço; Desenvolvimento
profissional.

POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE: BREVES REFLEXÕES
Vera Lúcia Honório dos Anjos (Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1819

INTRODUÇÃO
As politicas sociais simbolicamente demarcadas com a Constituição Federal (CF) de 1988
traduzem o processo de reforma democrática do Estado brasileiro, como resultado das lutas
dos movimentos sociais, dentre as quais a instituição da política de saúde, e, especificamente,
o Sistema Único de Saúde (SUS). Tais conquistas têm sido ameaçadas com as orientações do
mercado, onde o neoliberalismo avança para transformar a atenção à saúde em mercadoria
rentável ao desenvolvimento do capital. Tecer tais, compreensões representam a necessidade de
assinalar que as mudanças exigidas pelo Sistema requerem, além de outras condições, inúmeras
transformações no processo de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS.
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OBJETIVOS
Contribuir para o debate sobre o Estado, política social e a política de saúde na dimensão da
institucionalização da política de educação permanente em saúde.
DESENVOLVIMENTO
O país inserido em um capitalismo dependente está imerso em crises de ordem política,
econômica e social, que pode ser caracterizada como um processo regressivo que
significa “o abandono das possibilidades de uma redemocratização política e econômica”,
(Behring, 2002), com fortes repercussões nas políticas sociais. Especificamente na saúde,
a precarização e a extinção dos serviços sociais, penaliza a classe trabalhadora. Se as
políticas sociais traduzem o processo de reforma democrática do Estado brasileiro, o
que ocorreu por força de movimentos sociais, as quais contribuíram para instituição das
políticas sociais vigentes no país, como o SUS, paradoxalmente o sistema foi concebido
em um contexto socioeconômico desfavorável, inclusive internacional, com ênfase nas
privatizações, redução de investimentos, e, com fortes injunções de transformar a atenção à
saúde rentável ao desenvolvimento do capital, como se praticava nos países neoliberais de
capitalismo centrais. Com esta influência, a política de saúde, e o novo modelo inscrito para
o fortalecimento da Reforma Sanitária desde os anos de 1980, sofre os reflexos da redução
do Estado, apregoado pelo receituário neoliberal, com redução do orçamento tanto para
gerir os serviços sociais, quanto para a formação da sua força de trabalho. A instituição do
SUS deve ser compreendida como política social que surge na contramão da história, cujos
princípios ideológicos e organizativos definem saúde como direito universal e dever do
Estado, institui a regulamentação do SUS sob a premissa de ordenar a força de trabalho,
dando origem à institucionalização da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde (PNEPS), via Portarias n.º 198/2004 e 1996/2007, que definiram suas diretrizes. Essas
medidas foram adotadas e materializaram naquele contexto o compromisso do Estado com
a formação e qualificação dos trabalhadores da saúde, passando a compor a agenda dos
governantes, assumindo status de prioridade e interesse nacional, ainda que quinze anos
atrasada, se considerarmos a promulgação da CF/1988. Sua implementação se caracteriza
por avanços que buscaram romper a lógica de balcão de venda de cursos ao Ministério,
para todo o país, sob a pressão de segmentos populares com as conferências nacionais. Mas
essa organização, como política, tem sido lenta, sendo possível atribuir essa morosidade à
preferência de alguns segmentos, no interior de uma sociedade e de um Estado de classe,
que em nome de um suposto interesse geral defende os interesses comuns de uma classe
particular. No contexto mais recente, em que pese a conformação normativa do SUS,
observa-se que têm sido sinalizadas “novas mudanças”, a exemplo do que vem ocorrendo
com a PEPS, à medida que o MS promoveu em 2017, oficinas regionais para avaliar a política,
em todas as regiões do país, com vistas à sua atualização à conjuntura e cenário atual e
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públicou a portaria nº 3194 em 29/11/2017 em que disponibiliza recursos como Programa
de fortalecimento das práticas de educação permanente em saúde no SUS (PRO-EPS-SUS).
Essa presença do Estado nos processos de atualização da política de educação permanente
esta permeada de suspeitas, pois demonstra a necessidade de decifrar o interesse levado
a cabo no processo, considerando os determinantes da ordem econômica e político-social
que atualmente tem hegemonia. Nesse sentido, convém apreender as razões da revisão da
PNEPS, que já disponibiliza recursos a Municípios e Estados, por meio da simples iniciativas
de adesão, sem que para tanto houvesse discussão e consenso das necessidades e destinação
dos recursos que estão sendo disponibilizados antecipadamente, o que está sugerindo o
retorno e/ou manutenção da prática de balcão de venda de curso privilegiando instituições
e regiões do país em detrimento daqueles que realmente tem suas demandas reprimidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão ora abordada parte do pressuposto de que a política de saúde, em sua constituição
e desenvolvimento, encontra-se inserida na sociabilidade capitalista e é influenciada pelos
seus condicionantes e determinantes em cada conjuntura sócio-histórica sendo, assim
entendida, como um processo social. Ainda que na sua gênese o SUS tenha se dado em
bases democráticas, públicas e participativas observam-se aberturas para o setor privado,
com vistas à obtenção de lucros, na perspectiva da desresponsabilização do Estado no
qual incide na diminuição dos serviços mínimos tanto na assistência aos usuários, como
em investimentos no aprimoramento dos profissionais de saúde. A redução do Estado,
quanto ao custeio das condições necessárias para a execução da política de saúde, recebe
influência direta das ideias neoliberais, cujos gastos sociais são considerados desnecessários
comprometendo, assim, o desenvolvimento da política em questão. Com isso tem-se, ainda,
a precarização dos vínculos de trabalho, sendo estes, na maioria das vezes, estabelecidos por
meio de contratos temporários, em não investimento e priorização na EP dos trabalhadores o
que reflete, notadamente, nas formas de assistência destinadas ao usuário. Tais constatações
remetem ao debate sobre as inadequações entre a realidade da saúde nos territórios e a
força de trabalho existente no SUS, o qual tem obtido insuficientes investimentos de/para
aprimoramento profissional, portanto, pode ser considerado como tímido e insuficiente
diante do tamanho das necessidades de ordenar a força de trabalho. Essas evidências
implicam na necessidade de olhares atentos ao processo de desenvolvimento da política
no país em si e da EP, cujos desafios estão mais evidentes que a efetivação de seus avanços,
haja vista que o contexto histórico vivenciado na atualidade representa um cenário onde o
capital busca recuperar-se diante da conjuntura de crise estrutural.
PALAVRAS-CHAVE
Política de saúde, SUS e política de educação permanente.
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POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE: BREVES REFLEXÕES
Vera Lúcia Honório dos Vera Anjos (Escola de Saúde Pùblica da Secretaria do Estado de Sáude, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2367

INTRODUÇÃO
As politicas sociais simbolicamente demarcadas com a Constituição Federal (CF) de 19881
traduzem o processo de reforma democrática do Estado brasileiro, como resultado das lutas
dos movimentos sociais, dentre as quais a instituição da política de saúde, e, especificamente,
o Sistema Único de Saúde (SUS). Tais conquistas têm sido ameaçadas com as orientações do
mercado, onde o neoliberalismo avança para transformar a atenção à saúde em mercadoria
rentável ao desenvolvimento do capital2,3,4,5,6. Tecer tais, compreensões representam
a necessidade de assinalar que as mudanças exigidas para defender e reorientar o SUS,
requerem, além de outras condições, inúmeras transformações no processo de formação e
desenvolvimento dos trabalhadores do SUS
OBJETIVOS
Contribuir para o debate sobre o Estado, política social e a política de saúde na dimensão da
institucionalização da política de educação permanente em saúde (PEPS).
DESENVOLVIMENTO
o país inserido em um capitalismo dependente está imerso em crises de ordem política,
econômica e social, que pode ser caracterizada como um processo regressivo que significa
“o abandono das possibilidades de uma redemocratização política e econômica” 6,7,8
com fortes repercussões nas políticas sociais. Especificamente na saúde, a precarização e a
extinção dos serviços sociais, penaliza a classe trabalhadora. Se as políticas sociais traduzem
o processo de reforma democrática do Brasil, o que ocorreu por força de movimentos
sociais, as quais contribuíram para instituição das políticas sociais vigentes, como o SUS,
paradoxalmente o sistema foi concebido em um contexto socioeconômico desfavorável,
inclusive internacional, com ênfase nas privatizações, redução de investimentos, e, com
fortes injunções de transformar a atenção à saúde rentável ao desenvolvimento do capital,
como se praticava nos países neoliberais de capitalismo centrais6,7,8,9,10,11,12. Com esta
influência, a política de saúde, e o novo modelo inscrito para o fortalecimento da Reforma
Sanitária desde os anos de 1980, sofre os reflexos da redução do Estado, apregoado pelo
receituário neoliberal, com redução do orçamento tanto para gerir os serviços sociais,
quanto para a formação da sua força de trabalho 13,14. A instituição do SUS deve ser
compreendida como política social que surge na contramão da história, cujos princípios
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ideológicos e organizativos definem saúde como direito universal e dever do Estado, institui
a regulamentação do SUS sob a premissa de ordenar a força de trabalho, dando origem
à institucionalização da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), via
Portarias n.º 198/2004 e 1996/2007, que definiram suas diretrizes 15,16. Essas medidas foram
adotadas e materializaram naquele contexto o compromisso do Estado com a formação e
qualificação dos trabalhadores da saúde, passando a compor a agenda dos governantes,
assumindo status de prioridade e interesse nacional, ainda que quinze anos atrasada, se
considerarmos a promulgação da CF/198817. Sua implementação se caracteriza por avanços
que buscaram romper a lógica de balcão de venda de cursos ao MS, para todo o país, sob
a pressão de segmentos populares com as conferências nacionais. Mas essa organização,
como política, tem sido lenta, sendo possível atribuir essa morosidade à preferência de
alguns segmentos, no interior de uma sociedade e de um Estado de classe, que em nome
de um suposto interesse geral defende os interesses comuns de uma classe particular. No
contexto mais recente, em que pese à conformação normativa do SUS, observa-se que
têm sido sinalizadas “novas mudanças”, a exemplo do que vem ocorrendo com a PNEPS, à
medida que o MS promoveu em 2017, oficinas regionais para avaliá-la, em todas as regiões
do país, com vistas à sua atualização à conjuntura e cenário atual e públicou a portaria nº
3194 em 29/11/201718 em que disponibiliza recursos como Programa de fortalecimento
das práticas de educação permanente em saúde no SUS (PRO-EPS-SUS). Essa presença do
Estado nos processos de atualização da política de educação permanente esta permeada de
suspeitas, pois demonstra a necessidade de decifrar o interesse levado a cabo no processo,
considerando os determinantes da ordem econômica e político-social que atualmente
tem hegemonia. Nesse sentido, convém apreender as razões da revisão da PNEPS, que já
disponibiliza recursos a Municípios e Estados, por meio da simples iniciativas de adesão, sem
que para tanto houvesse discussão e consenso das necessidades e destinação dos recursos
que estão sendo disponibilizados antecipadamente, o que está sugerindo o retorno e/ou
manutenção da prática de balcão de venda de curso privilegiando instituições e regiões do
país em detrimento daqueles que realmente tem suas demandas reprimidas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão ora abordada parte do pressuposto de que a política de saúde, em sua constituição
e desenvolvimento, encontra-se inserida na sociabilidade capitalista e é influenciada pelos
seus condicionantes e determinantes em cada conjuntura sócio-histórica sendo, assim
entendida, como um processo social 14. Ainda que na sua gênese o SUS tenha se dado em
bases democráticas, públicas e participativas observam-se aberturas para o setor privado,
com vistas à obtenção de lucros, na perspectiva da desresponsabilização do Estado no qual
incide na diminuição dos serviços mínimos tanto na assistência aos usuários, como em
investimentos no aprimoramento dos profissionais de saúde19. A redução do Estado, quanto
ao custeio das condições necessárias para a execução da política de saúde, recebe influência
direta das ideias neoliberais20, 21, cujos gastos sociais são considerados desnecessários
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comprometendo, o desenvolvimento da política em questão. Tem-se, ainda, a precarização
dos vínculos de trabalho, sendo estes, na maioria das vezes, estabelecidos por meio de
contratos temporários, em não investimento e priorização na EP dos trabalhadores o que
reflete, notadamente, nas formas de assistência destinadas ao usuário13, 21. Tais constatações
remetem ao debate sobre as inadequações entre a realidade da saúde nos territórios e a
força de trabalho existente no SUS, o qual tem obtido insuficientes investimentos de/para
aprimoramento profissional, portanto, pode ser considerado como tímido e insuficiente
diante do tamanho das necessidades de ordenar a força de trabalho. Evidências que
implicam na necessidade de olhares atentos ao processo de desenvolvimento da política no
país em si 23 e da EP, cujos desafios estão mais evidentes que a efetivação de seus avanços,
haja vista que o contexto histórico vivenciado na atualidade representa um cenário onde o
capital busca recuperar-se diante da conjuntura de crise estrutural10.
PALAVRAS-CHAVE
Política de saúde, SUS e política de educação permanente

PRÁTICA SIMULADA COMO METODOLOGIA NO ENSINO DE
NOÇÕES DE TERAPIA INTENSIVA NA FORMAÇÃO TÉCNICA
Sandra Conceição Ribeiro Chícharo (Cap GIssoni - UCB / UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa
Andrade Silva (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Elina Fernandes de Oliveira
(Unesa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vilza Aparecida Handan de Deus (Unesa /UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Diomédia Zacarias Teixeira (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Nelson dos Santos Nunes (UFF, Rio de janeiro, RJ, Brasil),
Lígia D’arc Silva Rocha Prado (UFF, Rio de janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1775

INTRODUÇÃO
Atualmente a utilização de metodologias ativas está cada vez mais presente na formação
técnica de enfermagem pela necessidade de prender atenção dos alunos, que por muitas
vezes se trata de um público jovem, e resgatar nestes alunos a busca pelo conhecimento,
valorizando sua participação de forma a tornar sua aula mais interessante, instigante e
motivadora. O papel da educação por tanto, mostra-se como o de atender as diferenças
individuais, as necessidades e interesses dos educandos, enfatizando os processos mentais
e habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio social, sendo este
o centro e sujeito do conhecimento¹,2. Esta apresentação traz o relato da experiência da
disciplina de Noções de terapia intensiva, para discentes do 3° ano do Curso técnico de
Enfermagem na modalidade integrante ao ensino médio de uma instituição privada de
ensino, no município do Rio de Janeiro.
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OBJETIVOS
Discutir estratégias de aprendizagem para o ensino da disciplina de noções de terapia
intensiva; Empregar as metodologias ativas no ensino de práticas assistenciais na formação
técnica de enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Contribuições e implicações para área: os grupos emergem como verdadeiras estratégias
para produzir o cuidar em saúde, pois é uma forma de trabalho vivo. A teia da existência
se constitui, entre as e através das relações, ou seja, de trocas que cada momento
estabelece, transformando tudo que envolve nossa realidade de vida. Podemos afirmar
que existimos em função das trocas que produzimos em cada encontro educativo. É
necessário para o bom andamento das atividades grupais, conhecer, ouvir cada um
que compõe o grupo, pois à partir das necessidades poderemos avaliar não só as
dificuldades, mas achar sua verdadeira identidade e potencialidade. Nesse âmbito,
perceber o grupo em sua totalidade ajuda a traçar seus verdadeiros objetivos. Dentre
essas estratégias, pode-se destacar a dinâmica de grupo como multiplicação de recursos
assistenciais. O trabalho com grupo proporciona o aprofundamento de discussões pelas
quais se consegue ampliar o conhecimento e melhor conduzir o processo de educação
em saúde, de um modo que as pessoas possam superar as dificuldades, obtendo maior
autonomia.³
MÉTODO
O presente trabalho parte de um relato de experiências onde, os docentes da disciplina,
trouxeram para a turma a proposta das metodologias ativas de ensino, foi utilizada
a metodologia da dinâmica de grupo, onde a turma iria apresentar um cenário de
simulação de um setor de terapia intensiva, enfocando perfil profissional, patológico,
de estrutura física e material desta unidade. Primeiramente os alunos tiveram uma
aula teórica sobre a história da terapia intensiva e estrutura organizacional do CTI, com
principais recursos tecnológicos empregados neste setor, seguidos de busca de artigos
de valor epidemiológico sobre as principais invasões e comorbidades apresentados pela
clientela atendida em terapia intensiva. Tal representação do cenário com dramatização
de atendimento foi exposto aos demais alunos de períodos anteriores, pais e visitantes de
feira pedagógica apresentada posteriormente pelos discentes, vislumbrando a discussão
de erros e facilitadores à prática. Principais Resultados: Foram colocados em discussão
diferentes perfis de pacientes internados em terapia intensiva, as tecnologias duras
empregadas neste setor, as práticas avançadas de saúde realizadas pela equipe técnica
de enfermagem, reforçando os pontos chaves de um atendimento de qualidade, eficaz
e rápido. O CTI – Centro de Terapia Intensiva é o local no hospital destinado à oferta do
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SAV – Suporte Avançado de Vida ao paciente agudamente enfermo que tenha chances
de sobreviver; em situações agudas que necessitem de vigilância hemodinâmica e
neurológica contínua.4 No momento seguinte, a simulação foi apresentada aos familiares,
docentes e demais alunos do campus, em uma sala de aula, remodelada como maquete
em tamanho proporcional a de uma terapia intensiva de 04 leitos, com a simulação de
situações de Parada cardiorrespiratória (PCR), sepse, Uso de ventilação mecânica e invasões
dando a impressão de realidade pela maquiagem das vítimas e forma como se apresentou
a situação.
DISCUSSÃO
As técnicas de dramatização, assim como as oficinas proporcionam descontração e
interação entre os participantes favorecendo a adesão para uma participação ativa.2 O
aprender em/com grupo é um movimento permanente que depende da convivência e da
aderência de seus membros bem como da consistência e de seus mediadores. A dinâmica
de grupo é um tema evidenciado como possibilidade de multiplicação dos recursos
assistenciais e construção de novos e eficazes modelos que possam ser mais abrangente,
multi-dimensionados, de maior alcance e de mais fácil acessibilidade. 3 Após o simulado
inicio-se a análise das apresentações em grupo pelos alunos dos anos anteriores onde
foi observar que tal prática trouxe a turma maior segurança mediante a expectativa do
desconhecido do setor de terapia intensiva, pois um fato confirmado pelas turmas é a
de que muitos dos procedimentos realizados era desconhecido por eles. Tal evento
possibilitou o deslumbramento de novas aulas baseadas em simulados de práticas pela
dinâmica de grupo, pela mobilização gerada por todos os integrantes da turma e por todo
conhecimento compartilhado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Várias são as estratégias para se trabalhar em grupo, tudo depende da criatividade e interação
professor e aluno.2 Precisamos desenvolver nossas atividades docentes de forma cada vez
mais atraentes aos alunos, com qualidade e buscando atender uma formação crítico social
de seu alunos, alunos estes que estão cada vez mais conectados com o mundo exterior,
necessitando vivenciar aquilo ativamente; sentir que ele faz parte do processo de ensino
aprendizagem.3
PALAVRAS-CHAVE
Educação em enfermagem; estratégias de ensino; práticas simuladas.
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PRATICANDO A TÉCNICA DE ENTREVISTA NA PESQUISA
QUALITATIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Francisco Ariclene Oliveira (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Márcia Maria Tavares Machado
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Socorro Sousa (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,
CE, Brasil), Maria Margarette Oliveira Andrade (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Nardelli Brenda
Soares Barros (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Ana Beatriz Souza Martins (Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), José Quirino Silva Filho (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 1565

INTRODUÇÃO
A pesquisa se configura como um esteio de materialização do ‘fazer ciência’, tendo como
fruto o conhecimento científico. Desse modo, para que um estudo se concretize utilizam-se
diferentes instrumentos e técnicas para alcançar uma resposta clara. A pesquisa científica,
como prática em constante transformação, é resultante de um contexto dinâmico de produção
e reprodução de conhecimentos que se alternam, transformam a realidade e se transformam,
contribuindo para a dinâmica das ciências na medida em que estas se ramificam e requerem
processos mais complexos para dar respostas aos seus problemas de pesquisa. Da mesma
maneira que a ciência, as práticas de pesquisa são determinadas tanto pelo contexto social
e histórico quanto pelas referências teóricas que fundamentam conceitos e pressupostos
científicos.(1) Em vista dessa transformação permanente, fez-se necessário também aperfeiçoar
e desenhar novas técnicas de pesquisa para atender as necessidades de cada contexto social.
A respeito das técnicas, estas começaram a se desenvolver a partir do final do século XIX com
os estudos das sociedades tradicionais pelos antropólogos, Lewis Henry Morgan (Estados
Unidos) Franz Boas (Alemanha) e do polonês Bronislaw Malinowski.(2) Entre as diferentes
técnicas de pesquisa, destacamos a entrevista, pois é a mais pertinente quando o pesquisador
quer obter informações a respeito do seu objeto, permitindo conhecer atitudes, sentimentos e
valores implícitos ao comportamento, podendo ir além das descrições de ações, incorporando
novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. (3) Tal técnica
também é comumente utilizada na investigação social, na coleta de dados, para ajudar no
diagnóstico ou no tratamento de um problema social.
OBJETIVOS
Relatar a vivência da utilização da técnica de entrevista semiestrutura no desenvolvimento
da pesquisa qualitativa.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por discentes do
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública de uma Universidade de Fortaleza, no período
de 02 a 15 de abril de 2018. A experiência vivenciada foi fruto de uma atividade prática proposta
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na disciplina de ‘Métodos e Técnicas em Saúde”, que tinha como proposito pedagógico
inserir os alunos na seara da pesquisa qualitativa, com o objetivo de favorecer a aquisição de
habilidades na abordagem de entrevista. Para isso, solicitou-se que cada mestrando realizasse
uma entrevista com um profissional da área da saúde, utilizando a referida técnica para
obtenção das informações. Os entrevistadores abordaram sete profissionais de saúde, sendo
três enfermeiras, uma fonoaudióloga, uma médica, uma psicóloga e um fisioterapeuta, que
atuam em diversos serviços/unidade de saúde de Fortaleza, a maioria pertencendo ao Sistema
Único de Saúde. As entrevistas foram realizadas conforme disponibilidade do profissional,
tanto no ambiente de trabalho, quanto na residência do participante. A duração média
de cada entrevista foi de 10 (dez) minutos, sendo gravada em áudio, após autorização dos
entrevistados. As entrevistas foram gravadas utilizando-se os recursos de áudio dos aparelhos
de smartphones do próprio entrevistador para a posterior transcrição das informações
registradas. A entrevista foi composta por duas questões norteadoras, que foram formuladas
pelas docentes da disciplina: a) O que lhe motivou a entrar na área da saúde? e b) O que você
entende por ‘saúde’? Contudo, foi orientado que os entrevistadores poderiam formular outras
questões no momento da entrevista, desse modo, foram acrescidas as questões: c) Você se
sente realizada(o) com sua profissão? Por quê? d) Para você, qual é o maior desafio para o
profissional de saúde exercer sua profissional, na atualidade? e) Que características você
considera essencial para ser um bom profissional de saúde? A entrevistas foram transcritas na
íntegra e devidamente codificadas, visando garantir o anonimato dos entrevistados, por meio
das abreviaturas das profissões acrescidas da ordem numérica. Exemplo: Enfermeiro – Enf 1,
Enf 2; Médico – Med 1; Psicóloga – Psi 1; Fonoaudióloga – Fono 1; Fisioterapeuta – Fisio 1. Com
intuito de aproximar os alunos de um referencial teórico de análise do material coletado, foi
adotado o método proposto por Bardin, que se configura nas seguintes etapas: a) Pré-análise,
nesta etapa realizamos a leitura exaustiva do conteúdo das entrevistas, com identificação dos
indicadores a serem abordados na análise; b) Exploração do material, nesta fase organizamos
os trechos recortados dos depoimentos em categorias empíricas identificadas a partir dos
significados que emergiram destes; e c) Interpretação, nesta etapa analisamos e discutimos
os significados que emergiram dos depoimentos.(4) Os depoimentos dos profissionais de
saúde possibilitaram a construção de cinco núcleos temáticos. Estes foram denominados
como: I. Motivação Profissional; II. Percepção sobre Saúde; III. Desafios Profissionais; IV. Metas
Profissionais e V. Perfil Profissional. Observou-se que o emprego da entrevista como técnica de
coleta de dados se adequou perfeitamente aos objetivos da atividade proposta. Além disto,
pôde-se obter um retorno satisfatório de informações que, provavelmente, não fosse possível
com a utilização de outras técnicas que poderiam impossibilitar a conversação e condução das
questões de pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência proporcionada pela atividade mostrou que a entrevista, como técnica de
coleta de material de informação para investigação qualitativa, se apresenta como um

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1523

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

importante aliado do entrevistador/pesquisador. Faz-se necessário registrar que a atividade
permitiu aos discentes a possibilidade de compreender como se fazer uma abordagem dos
sujeitos de uma pesquisa, como formular as perguntas, considerando o contexto social e
singular de cada pessoa. Acredita-se que essa experiência foi frutífera e exitosa no sentido de
potencializar habilidades essenciais para a formação do pesquisador, dando-lhe subsídios
metodológicos para futuras pesquisas qualitativas
PALAVRAS-CHAVE
Metodologia de pesquisa; Técnica de pesquisa; Entrevista.

REFLEXÃO TEÓRICO METODOLÓGICA SOBRE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DOS
GRADUANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM
Carla Luciane dos Santos Borges (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Gabriela Botelho Pereira
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Michele Mandagará de Oliveira (Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2147

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente surgiu na década de 50 em território Francês, a partir do
movimento de extensão do ensino primário obrigatório e da reforma do ensino público e
gratuito amplamente protagonizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO). A educação em saúde tem como premissa instigar nos
indivíduos formas de transformarem-se enquanto sujeitos pensantes e com consciência das
suas responsabilidades enquanto indivíduos e partícipes da coletividade, trazendo à tona
as relações e trocas de interesse entre o homem e a sociedade. Nessa nova roupagem da
educação em saúde, surge outro modo de educar e aprender, com mudanças reais dentro
do ambiente laboral, a qual ultrapassa as capacitações em formato passivo e depositário,
neste sentido a Educação Permanente em Saúde traz no seu ápice o protagonismo do
trabalhador dentro do seu processo de trabalho, atuando ora como educador e em outro
momento como educando, sendo mais resolutivo nos problemas apresentados em seu
ambiente laboral, transformando a sociedade, a si e seus pares, em um círculo permanente
de (re) construção, coletivização do conhecimento e novos significados.

VOLTAR AO ÍNDICE

1524 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

OBJETIVOS
Contextualizar com o auxílio da literatura e da Diretriz Curricular para o Curso de Graduação
em Enfermagem sobre Educação Permanente em Saúde no processo formativo discente.
DESENVOLVIMENTO
Esta reflexão baseia-se em um recorte a partir de uma revisão integrativa que faz parte de um
dos capítulos do projeto de tese em andamento de uma das autoras, intitulado: Educação
Permanente em Saúde na formação do ensino superior da enfermagem. Na referida revisão
identificou-se que a implementação da Educação Permanente em Saúde atua como um
disparador, capaz de gerar modificações na gestão, atenção, formação e participação popular
em saúde, com o intuito de (re) avaliar os processos de trabalho no Sistema Único de Saúde,
buscando integrar em uma dimensão multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial os
trabalhadores e Redes de Atenção à Saúde. Literários enfatizam que através da Educação
Permanente em Saúde é possível identificar as carências relacionadas ao processo formativo
discente e, também no desenvolvimento dos trabalhadores da área da saúde e assim elaborar
estratégias e processos que visem a qualificação da atenção, da gestão em saúde, unificadas
ao controle social, potencializando assim uma produção impactante a saúde do indivíduo e
também da coletividade. A instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para as Instituições
de Ensino Superior trouxe um norte para os cursos de graduação no que se refere a implantar
e implementar seus Projetos Pedagógicos de Cursos, os quais pontuam a importância da
Educação Permanente em Saúde na sua grade curricular. Estas diretrizes também descrevem
um perfil profissional necessário para os formandos e egressos do curso em estudo, o
qual deverá possuir formação generalista e humanista que abranja todos os ciclos vitais,
apresentando um pensamento crítico e reflexivo, baseado em evidências científicas e nos
princípios da bioética, com visão ampliada do processo saúde- doença do indivíduo, família e
coletividade, tendo como foco a manutenção de um ser integralmente saudável. Através da
lente dos teóricos, investigar esta temática traz inúmeros desafios, não só relacionados a parte
teórico- metodológica, mas também a científica e tecnológica, pois a educação permanente
atua com grande ênfase nas relações e processos de trabalho das equipes de saúde, assim
como coloca em questionamento os organismos e as instituições promotoras de saúde em
diferentes instâncias governamentais, trazendo também inquietações sobre o processo
formativo das instituições de ensino superior em enfermagem, além de fomentar a reflexão
sobre as políticas públicas deste setor impostas a sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estrutura curricular do curso pesquisado oportuniza o desenvolvimento de determinadas
habilidades para o trabalho em equipe, desde os primeiros semestres, e estes são de extrema
importância na formação da identidade profissional do enfermeiro. Pontua-se também sobre a
necessidade constante da interface entre o mundo do trabalho e os conteúdos ministrados, na
perspectiva do desenvolvimento de novas competências, sinalizando assim, a importância da
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Educação Permanente em Saúde, a qual vai ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Enfermagem. Encontram-se algumas Instituições de Ensino Superior ainda semeando
um processo de ensino aprendizagem mais ativo e menos centrado no docente, vislumbrando
diversificar suas estratégicas metodológicas e instrumentalizar seus futuros egressos para o
trabalho além das técnicas. Percebe-se como vital o compartilhamento da proposta pedagógica
com os serviços e os discentes; o desenvolvimento das competências gerenciais e de liderança;
o reconhecimento dos perfis epidemiológicos das populações atendidas pelos discentes; a
formação na lógica multiprofissional e interdisciplinar, pois, são mudanças pautadas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para este curso, mas que ainda são complexas devido ao caminho
percorrido pela enfermagem ter sido pautado no modelo biomédico, curativista e tecnicista,
os quais fortalecem a fragmentação de saberes e práticas, favorecendo os atravessamentos na
implementação de novas perspectivas voltadas a uma formação ampliada, crítica, reflexiva,
centrada no compromisso ético e direcionada a política do Sistema Único de Saúde. Grandes
avanços já foram conquistados, porém ainda há inúmeros desafios a serem identificados,
trabalhados, reorganizados e avaliados pelo curso de graduação em enfermagem em relação ao
propósito da educação permanente em saúde no processo formativo.
PALAVRAS-CHAVE
Educação Permanente em Saúde; Currículo; Ensino Superior; Enfermagem; Diretriz Curricular
para Enfermagem

REFLEXIONES SOBRE MÉTODO Y ESTÉTICA EN LA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Lucila Cárdenas-Becerril (Universidad Autónoma del Estado de México, México), Beatriz Elizabeth MartínezTalavera (Universidad Autónoma del Estado de México, México), Araceli Monroy-Rojas (Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco, México), Jessica Belen Rojas-Espinoza (Universidad Autónoma del Estado de México,
México), María Antonia Jiménez-Gómez (Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería,
Colômbia), María Dolores Bardallo-Porras (Escuela Superior de Enfermería del Mar, Espanha), Liliana Inés
Benhumea-Jaramillo (Universidad Autónoma del Estado de México, México), María de Lourdes García-Hernández
(Universidad Autónoma del Estado de México, México), Beatriz ARana-Gómez (Universidad Autónoma del Estado
de México, México), Yolanda Hernández-Ortega (Universidad Autónoma del Estado de México, México)

ID: 1716

INTRODUÇÃO
Desde 2011 la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE),
viene investigando el pensamiento reflexivo y crítico como objeto de estudio. A partir
de esta fecha se elaboró un macroproyecto sobre cómo desarrollar un pensamiento
reflexivo y crítico en los estudiantes de enfermería, analizando los elementos o factores
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educativos que participan en este proceso: Curriculum, Profesores y Estudiantes.
El pensamiento reflexivo y crítico en enfermería es un proceso complejo, donde
existen diversos tratamientos, con base en el enfoque teórico o del contexto del cual
se parta, para llegar a emitir algunas consideraciones o conclusiones. La RIIEE, con la
intención de establecer una noción que sirviese de punto de partida para la profesión
de Enfermería en Iberoamérica, asumió que el pensamiento reflexivo y crítico es un
“Proceso de razonamiento complejo, sistemático, dialógico y deliberado, auto dirigido
y orientado a la acción, cuyo fin primordial es elegir, con base en procesos intelectuales
y afectivos (cognitivos, experienciales e intuitivos), las mejores opciones de respuestas
que favorezcan la solución de problemas de Enfermería, en contextos bien definidos y
de acuerdo a los postulados éticos de la profesión”. Este concepto es el que orienta los
estudios de la RIIEE desde 2014, estableciendo las dimensiones cognitiva, experiencial,
emocional, contextual y ética en el ejercicio de esta forma de pensamiento, capacidades
que están presentes en la práctica de enfermería, a través del otorgamiento del cuidado
a las personas, la familia y la sociedad en su conjunto. Bajo ese contexto, que un grupo de
investigadoras pertenecientes a la RIIEE reflexionemos con sentido crítico sobre nuestras
maneras de observar la realidad, de analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los
estímulos que nos acompañan en cada proyecto de investigación, de valorar y criticar
tanto la selección de nuestros objetos de estudio, como los planteamientos teóricos y
metodológicos con los que nos enfrentamos a ellos, así como la validez y alcance de las
diferentes técnicas a las que recurrimos, es sin duda un ejercicio enriquecedor, creativo
y también inquietante, pero sobre todo de grandes aprendizajes.
OBJETIVOS
Reflexionar en torno el proceso metodológico empleado en un estudio multicéntrico
sobre la enseñanza y aprendizaje del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de
Enfermería de instituciones educativas de Colombia, España y México.
DESENVOLVIMENTO
El grupo de investigación RIIEE tiene una experiencia de trabajo colegiado de ocho
años. En ese lapso, se han estudiado el Estado del Arte (2014), los currículos (2015), los
profesores (2017) y a los estudiantes (2018). El diseño y las estrategias metodológicas
han sido mayormente de tipo cualitativo, empleando los enfoques de la teoría crítica
y el constructivismo. Quienes participamos en las investigaciones somos enfermeras,
educadoras e investigadoras con un camino andado en la investigación, aunque con
visiones y vivencias distintas en los procesos metodológicos, lo que, analizado de
manera optimista, nos ha ayudado a crecer como equipo de investigación, sin embargo,
el camino no ha sido fácil, en principio, porque abordar el estudio de un pensamiento
complejo, deliberado y con peculiaridades en cada persona, nos ha hecho reconocer
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que es muy arriesgado hacer generalizaciones. En esta ponencia, compartiremos
mayormente el camino recorrido en las formas de lograr obtener la información y de
manera posterior analizarla e interpretarla. El camino fue el siguiente: 1) se delimitó
el objeto de estudio y los métodos de investigación, 2) se concretaron los problemas
a abordar, señalando las técnicas prioritarias que utilizaríamos, 3) se establecieron de
manera precisa las herramientas de investigación y 4) se construyó un cronograma con
acciones y tiempo específico. Cabe decir que estas actividades eran extraordinarias
a las tareas asignadas en nuestras respectivas instituciones laborales de adscripción.
Reconocemos que quienes hacemos investigación, a través de nuestra práctica, damos
vida a la planeación o diseño que planifica el estudio. La tarea en la praxis es interpretar,
reinterpretar, vivificar, en definitiva, exponer el objeto de estudio en contextos
específicos. A partir de ahí la investigación que se aspira unificada se convierte en
múltiple, en variada e imprevisible como la propia cotidianidad, la cual es la más radical
de las emergencias complejas. Las ciencias sociales han tenido miedo franco a mirarla.
La vida cotidiana es el sol de la investigación social y cualitativa, de ella viene toda la
energía, pero al igual que éste, ciega al que lo mira si no saber mirar. Estamos ciertas
que hemos tenido fundamentalmente un asunto para aprender: asumir y/o concienciar
que no hay verdades absolutas o aprendizajes únicos, que los marcos de referencia o
puntos de partida de cada investigadora no solamente deben respetarse, sino aprender
de ellos; fortaleciendo y respetando los aspectos derivados de las individualidades y
condiciones humanas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En el Grupo de Investigación RIIEE hemos optado por priorizar la eficacia de lo vivido por
sobre la homogeneidad que originalmente nos había reunido. Seguimos cuestionando
la validez de la pretendida uniformidad, pero potenciamos la riqueza de la complejidad,
la excepcionalidad, la originalidad, creemos que esta es la mejor manera de cumplir y de
contribuir a la educación e investigación en Enfermería: preservar la estética del conocimiento,
de la ciencia y de la esencia de la condición humana y profesional.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermería. Educación. Investigación. Metodología cualitativa. Estética.
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REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PRO-PET SAÚDE:
VIVÊNCIAS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Hayalla Corrêa de Carvalho (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Thais da Silva Santos
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Bruna Ruiz Inácio (Universidade Estadual de Maringá,
Maringá, PR, Brasil), Marli Garcia Moreno (Unidade Básica de Saúde Pinheiros de Maringá, Maringá, PR, Brasil),
Inácio Pinto Diamante (Unidade Básica de Saúde Pinheiros de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Franciele Fernanda C.
Santim (Hospital e Maternidade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Renata Heller Moura
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Izabel Galhardo Demarchi (Universidade Estadual de
Maringá, Maringá, PR, Brasil)

ID: 2109

INTRODUÇÃO
A reorientação profissional (REO) é o conjunto de ações técnico-específicas desenvolvidas
para indivíduos que já realizaram a primeira escolha profissional. A REO possibilita ao
estudante identificar e confirmar a vocação profissional, ampliar o grau de satisfação com
a escolha e entendimento do mercado de trabalho¹. O Programa Nacional de Reorientação
da Formação Profissional em Saúde (PRO-Saúde) foi criado em 2005 como parte do Sistema
Único de Saúde, e tem como objetivo reorientar a formação do profissional de saúde para
atender às necessidades da população brasileira, alcançando uma abordagem integral do
processo saúde-doença. Outro programa relacionado à REO e associado ao PRÓ-Saúde, e o
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)². Por meio de editais públicos
as universidades e instituições públicas ou privadas podem participar desses programas,
e essas instituições passam a desenvolver ações que visam o ensino-aprendizagem na
rede de serviços, incentivando a integração ensino, serviço e comunidade juntamente
com a capacitação pedagógica dos profissionais e estudantes. Os sujeitos envolvidos
neste projeto atuam intersetorialmente para o fortalecimento da atenção básica³. Na
Universidade Estadual de Maringá existem diferentes grupos de equipes multiprofissionais
que atendem esses editais, dentre eles o PET-Saúde Rede Mãe Paranaense (RMP) (Edital n°
28/2012, convênio n° 756537). O PET-Saúde RMP possui cinco grupos de trabalho, dos quais
participam acadêmicos e docentes de sete cursos da área da saúde (Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia e Psicologia) sob a tutoria de docentes
das referidas áreas e profissionais da saúde de cinco UBS e dois hospitais de Maringá, um
público e outro privado.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão das vivências, dos desafios e das possibilidades da REO nas equipes
multiprofissionais do Programa PRO-PET-Saúde de Maringá.
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DESENVOLVIMENTO
Participaram tutores (docentes), preceptores (servidores da saúde), acadêmicos da área
da saúde, e membros da comunidade que atuaram no evento de integração do PRO-PETSaúde, na cidade de Maringá, em 2014. Foram utilizados nesse estudo, as vivências relatadas
em reuniões, relatórios mensais dos tutores, preceptores e alunos, e os seminários de
integração. Foram realizadas duas mesas-redondas, uma com o tema central ‘Reorientação
profissional: vivências, desafios e possibilidades’ e outra sobre ‘Integração do ensino, serviço
e comunidade’.
A primeira mesa-redonda contou com a participação de dois acadêmicos de cada grupo do
PET-Vigilância em Saúde (Edital n° 33/2012), Redes de Atenção(Edital n° 14/2013) e do PETSaúde RMP, em seguida foi aberto um momento de discussão para todos os participantes.
A segunda mesa-redonda foi conduzida por um gestor de saúde, um docente, e um
representante da comunidade beneficiada pelo projeto. O vídeo e a ata do evento foram
utilizados para coletar as informações necessárias para a nossa reflexão. As apresentações
dos grupos foram baseadas em questões norteadoras sobre o entendimento do tema, a
sua importância e contribuição para o futuro profissional e comunidade, e como os grupos
trabalharam a reorientação.
Participaram 140 pessoas, sendo 85 alunos (graduação), 30 preceptores, 20 tutores, três
palestrantes, e duas pessoas da comunidade. Os acadêmicos foram responsáveis por
participar da mesa redonda e debater a REO de acordo com as unidades de atenção em saúde
das quais eles representaram. Foram seis grupos que representavam cinco UBS de Maringá,
os respectivos hospitais de referências e centros de atenção psicossocial. Também houve
a participação de um grupo de acadêmicos do PET-Vigilância. Assim, todos os diferentes
grupos PRO-PET-Saúde de Maringá apresentaram as experiências vividas pelos acadêmicos,
tutores, preceptores, gestores e comunidade.
Baseando-se nas fontes secundárias (ata do evento e apresentações multimídias) do evento
de extensão, os grupos relataram que a REO foi alcançada, principalmente por meio de
experiências no campo de trabalho, reuniões interdisciplinares, palestras para a comunidade
e profissionais, educação em saúde, participação na Conferência Municipal de Saúde e
intervenções locais. Todas essas experiências demonstram que a REO é um complexo
conjunto de ações que devem ser realizadas de forma organizada e hierárquica para que
as metas sejam atingidas. Para isso, foi preciso que cada indivíduo participante, desde a
tutoria à comunidade, se comprometesse com as suas responsabilidades como membro
da sociedade. Os acadêmicos relataram que souberam se reconhecer como profissionais
de saúde e a sua atuação no cuidado pela saúde. A interação entre o usuário e os futuros
profissionais foram enriquecedores na medida em que trouxe aos estudantes a percepção
fundamental do seu papel como profissional de saúde. Os participantes se colocaram como
atuante no fortalecimento do SUS, ao fornecer aos usuários atendimento humanizado e
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integral. Por meio da vivência, os usuários também relataram os pontos positivos percebidos
nessa interação com os futuros profissionais, principalmente em relação à escuta ativa e
o acolhimento. A percepção dos participantes dos grupos após confrontação da teoria
com a prática, em que os discentes demonstraram entendimento sobre a importância e
a necessidade de se trabalhar com as diferentes áreas da saúde, e os benéficos inerentes
a esse modo de atuar para os pacientes. Os alunos do PRO-PET-Saúde demonstraram que
após as experiências, as questões teóricas referentes à Humanização e a Integralidade foram
incorporadas no seu conhecimento. Alguns desafios foram relatados: dificuldades dos
profissionais das unidades de saúde de trabalharem com os alunos; a formação profissional
ainda é fragmentada o que dificulta a mudança do modelo de atenção; ausência de alunos
dos diferentes cursos e de outros profissionais; falta de interesse dos docentes e pouca
participação da gestão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A REO nos grupos PRO-PET-Saúde de Maringá tem sido alcançada pelo trabalho em
equipe multiprofissional e integração efetiva entre o serviço, o ensino e a comunidade.
As possibilidades da REO destacadas são a humanização do profissional e qualificação do
serviço. Acreditamos que os desafios relatados fazem parte da construção de um ensino
diferenciado e qualificado para atender às necessidades reais da população.
REFERÊNCIAS
1.Krawulski E, Siqueira MCB, Caetano SS, Cascaes CT, Soares DHP. Re-orientação profissional,
orientação e o processo de escolha: notas sobre experiências vividas. Rev Cien Hum. 2000;
(28): 81–99.
2.Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Pró-saúde: programa nacional de
reorientação da formação profissional em saúde; 2005.
3.Mendes EV. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: Conselho Nacional
Secretários Saúde; 2015.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços de Saúde; Formação Profissional em Saúde; Sistema Único de Saúde; Educação em
Saúde; Promoção à Saúde.
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RODAS DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO DE
DADOS QUALITATIVOS: UMA PESQUISA COM UNIVERSITÁRIOS E
UNIVERSITÁRIAS
Patrícia Danielle Feitosa Lopes Soares (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Andréa Ribeiro da Costa
(Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Cristiano Gil Regis (Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul,
AC, Brasil), Sylvia Helena Souza da Silva Batista (Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP, Brasil)
ID: 2297

INTRODUÇÃO
Ao tratar do conceito de metodologia, diferentes significados e discussões se fazem presentes
no que se refere à temática. Metodologia é conceituada, de forma ampla, como a discussão
sobre o “caminho do pensamento” requerido pelo objeto, a apresentação dos métodos,
técnicas e instrumentos que devem ser utilizados para a investigação e a “criatividade
do pesquisador”, que tem relação com a capacidade pessoal de associação entre teoria
e métodos, considerando aspectos como a experiência reflexiva, a memória e o nível de
comprometimento com o objeto1.
OBJETIVOS
Descrever o caminho percorrido na produção e análise de dados de um estudo qualitativo
que utilizou rodas de conversa.
DESENVOLVIMENTO
A investigação compreendeu a participação de estudantes do Curso de Graduação em
Enfermagem de uma instituição superior pública localizada no Norte do país. As rodas de conversa
consistem em uma metodologia de discussão coletiva sobre determinadas temáticas, por meio
da criação de espaços de diálogo, nos quais os sujeitos podem expor sua opinião, escutar os
outros e a si mesmos. São capazes de motivar a construção da autonomia dos sujeitos por meio
da problematização, da socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação. Logo, abrangem
trocas de experiências, conversas, discussões e divulgação de conhecimentos entre os envolvidos
nessa metodologia2,3. Neste estudo foram realizadas quatro rodas de conversa, constituídas da
seguinte forma: sete estudantes compuseram as rodas de conversa A e C, três fizeram parte da
roda B, e cinco constituíram a roda D, totalizando 22 estudantes. As discussões foram conduzidas
pela pesquisadora responsável, em salas de aula da instituição. Além da pesquisadora, as rodas
de conversa contaram com a presença de colaboradores que desempenharam as funções de
auxiliar na organização do espaço físico, registrar as principais impressões verbais e não verbais
dos sujeitos da pesquisa, contribuir para o adequado funcionamento da gravação; analisar a
rede de interações presente e viabilizar discussão com a pesquisadora após o término de cada
roda. Após a recepção dos estudantes e orientação de que deveriam se acomodar de acordo
com sua ordem de chegada, utilizando o crachá numerado disposto no assento, foi realizada a
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apresentação da pesquisadora e dos colaboradores, agradecendo, de imediato, a disponibilidade
dos sujeitos. Os estudantes foram esclarecidos acerca da ética em pesquisa, assinando o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. O tempo de cada discussão foi de aproximadamente
uma hora e meia nas rodas A e B e uma hora e cinquenta minutos nas rodas C e D, totalizando,
aproximadamente, seis horas de discussão. As rodas de conversa foram gravadas em áudio,
sem intercorrências. Todos os estudantes conseguiram interagir muito bem. Ao término da
discussão, a pesquisadora solicitou que fossem relatados os sentimentos dos estudantes durante
a discussão das temáticas. Todos relataram ter sido um momento positivo, principalmente
pelo fato de ainda não terem tido oportunidade de serem ouvidos em relação às questões da
universidade, assim como pelo fato de nunca terem se perguntado sobre as questões que fazem
parte do seu cotidiano como estudantes, mesmo entre grupos de alunos. A maioria definiu o
momento pela expressão de palavras como “desabafo”, “importante”, “felicidade”, “proveitoso”,
“agradável”, “esclarecimento”. Vale ressaltar que, antecedendo a realização da produção de dados,
foi realizado um estudo piloto para adequação do procedimento escolhido, do roteiro proposto
e da atuação da pesquisadora como mediadora, que contou com a presença de sete estudantes.
Além da pesquisadora, o piloto contou com uma colaboradora, o que foi fundamental para
apontar as reações da pesquisadora, suas falhas, dificuldades, limitações e potencialidades, além
de ter visualizado questões relacionadas à interação dos estudantes, fazendo sugestões para que
essa interação pudesse ser aperfeiçoada. A experiência do piloto foi de grande importância para
que a produção final pudesse ser iniciada posteriormente, pois foi possível adequar o que foi
identificado como “falha”, tomando o máximo cuidado para uma produção de dados adequada.
No que diz respeito à fase de análise de dados, na pesquisa qualitativa ela está relacionada à
superação do empirismo e à apreensão dos significados que os sujeitos compartilham com
as suas vivências1. Nesse estudo, a análise fundamentou-se na Análise de Conteúdo do tipo
temática. Os depoimentos foram transcritos e, posteriormente agrupados a partir das temáticas
contidas no roteiro pré-estabelecido. Salienta-se que a transcrição das falas foi feita literalmente,
preservando as características textuais, a fim de preservar os aspectos relativos à subjetividade.
Os depoimentos foram interpretados exaustiva e atentivamente; após diversas leituras, foram
apreendidas unidades de contexto e, destas, retiradas unidades de registro de acordo com cada
temática previamente estabelecida. A confluência das unidades de registro deu origem aos
núcleos de significado e estes às categorias, procedendo-se assim a fase de discussão final.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto desse estudo, as rodas de conversa possibilitaram momentos de encontro, de
escuta e de troca entre os estudantes e com a mediadora, os quais tiveram oportunidades
de expressar suas vivências, concepções e expectativas em relação às questões inerentes
à universidade, sendo a pesquisadora a responsável por sugerir as temáticas de interesse
da pesquisa de forma que os alunos pudessem debatê-las. Assim, considera-se que foram
momentos valiosos e que as rodas de conversa possuem amplo potencial para subsidiar a
produção de dados junto a universitárias e universitários.
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REFERÊNCIAS
1.Minayo, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São
Paulo: Hucitec, 2010b.
2.Coelho, DM. Intervenção em grupo: construindo rodas de conversa. In: Encontro Nacional
da Abrapso, 14., 2007, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRAPSO, 2007.
Disponível em: <http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/anexos/AnaisXIVENA/conteudo/
pdf/trab_completo_55.pdf>.
3.Nascimento, MAG.; Silva, CNM. Rodas de conversa e oficinas temáticas: experiências
metodológicas de ensino-aprendizagem em geografia. In: Encontro Nacional de Prática de
Ensino em Geografia, 10., 2009, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: AGB, 2009.
Disponível em: <http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/Poster/P%20(36).pdf>.
PALAVRAS-CHAVE
Estudantes Graduação Pesquisa Qualitativa

SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS NA PESQUISA PARTICIPATIVA
Alisson Maurício Monteiro (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Maria Elizabeth Kleba (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2703

INTRODUÇÃO
A abordagem qualitativa abrange uma miríade de possibilidades investigativas,
compreendendo realidade, subjetividade, fenômenos e experiências, dentre outras
perspectivas. Nesse campo, a pesquisa participativa se apresenta como um recurso
investigativo comprometido com a apreensão da realidade, dinâmica e heterogênea, com
a construção colaborativa e compartilhada do saber, na autenticidade da sua expressão.
A investigação temática (FREIRE, 1987) é uma metodologia de pesquisa participativa, que
envolve um processo de imersão do pesquisador e dos participantes da pesquisa no contexto
da dialogicidade, da problematização, com foco na ação transformadora, libertadora.
Sistematizar esse processo é fundamental para agregar valor, relevância, evocar a potência
da pesquisa-ação participativa. Nesse sentido, a Sistematização de Experiências, proposta
por Oscar Jara Holliday, surge como recurso estimável para o pesquisador qualitativo.

VOLTAR AO ÍNDICE

1534 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas e processos de formação de
profissionais e pesquisadores

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de pesquisa-ação participativa orientada pelos métodos da
Investigação Temática e da Sistematização de Experiências.
DESENVOLVIMENTO
A proposta de pesquisa compõe uma investigação qualitativa a nível de Mestrado, realizado
na Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Unochapecó. O objetivo da referida
investigação é analisar a temática da humanização em saúde na formação profissional
em psicologia, compreendendo a realização de círculos de investigação temática com os
docentes do curso de psicologia da Unochapecó. A escolha da Investigação Temática como
metodologia participativa a ser desenvolvida no estudo, levou em consideração a perspectiva
dialógica dessa metodologia, em que se pressupõe uma pesquisa fundamentada em uma
experiência colaborativa vivida pelo pesquisador e também pelos participantes, mediada
pela intencionalidade presente na escolha da temática a ser investigada, mas que também
emerge da realidade objetiva e subjetiva dos participantes. A escolha pela metodologia
de Sistematização de Experiências como suporte teórico, ético e estético e político, se fez
no intuito de subsidiar a análise do processo de investigação temática, para potencializar a
apreensão da experiência investigativa e produzir ações transformadoras e emancipatórias
nesse processo. Considerando a temática investigada, a articulação de Investigação Temática
e Sistematização de Experiências vem ao encontro da transversalidade e do fomento do
protagonismo das pessoas previsto nos princípios que fundamentam, no Brasil, a Política
Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, a construção de um
percurso metodológico participativo, com vistas a investigar a temática da humanização
em saúde, se torna coerente com as propostas da própria temática no contexto pesquisado.
Investigação, reflexão e ação, são aspectos presentes e transversais a esse processo. A
Sistematização de Experiências tem recursos muito interessantes para a pesquisa-ação
participativa, na medida em que o processo de sistematização permite pensar no que se faz,
e o seu produto auxilia a fazer as coisas pensadas (HOLLIDAY, 2006). Cabe destacar que, para
sistematização das informações em cada etapa da Investigação Temática, a Sistematização
de Experiências, propõe cinco tempos: 1) ponto de partida: Nesta etapa, que precede a etapa
de coleta de dados, a análise se detém na identificação dos atores envolvidos na experiência,
a partir da experiência (teórica, prática, documental) sobre a temática e o campo de pesquisa;
2) perguntas iniciais: Essa etapa ocorre em conjunto com a primeira etapa da Investigação
Temática, quando a partir dos temas geradores se define o enfoque da experiência
dialógica a ser percorrida no círculo de investigação temática e, assim, delimita-se o objeto
a sistematizar e define-se o eixo de sistematização; 3) recuperação do processo vivido: Para
Holliday (2006) esta é a fase em que a sistematização passa a ocorrer de fato, quando se
realiza a identificação das principais etapas e mudanças vividas pela experiência. Nas etapas
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do círculo de investigação temática que correspondem à codificação, decodificação e
desvelamento crítico da realidade, faz-se importante a recuperação do processo vivido, na
medida em que permite uma reapropriação das experiências e produções do grupo, agora
com novo significado; 4) A Reflexão de Fundo: Por que aconteceu o que aconteceu? Prevê
a reflexão, junto aos atores envolvidos, de por que foram adotadas algumas temáticas, as
produções decorrentes, e como essas temáticas fundamentaram tomadas de decisão; 5)
pontos de chegada: Esse momento da Sistematização tem o intuito de formular conclusões
e disseminar a aprendizagem, compondo a finalização da investigação temática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a Investigação Temática, situada no arcabouço teórico e metodológico das
pesquisas participativas, e a Sistematização de Experiências, calcada na prática social crítica
e emancipatória, ao serem articuladas em um mesmo processo de investigação-reflexãoação, promovem o encontro dialógico entre os sujeitos, no contexto de suas experiências
objetivas e subjetivas na realidade, no mundo. Possibilitam a interpretação crítica das
experiências vividas e, principalmente, reorientam as formas de produzir conhecimento
científico sobre a realidade e de intervir nesse contexto. A partir desse pressuposto, entendese que a escolha por uma Investigação Temática aliada à Sistematização de Experiências
contém uma intencionalidade, imbricada no desejo de que a pesquisa tenha um caráter
contributivo à transformação do contexto pesquisado, fomentando reorientação da formação
profissional em psicologia na direção da humanização em saúde. E essa contribuição não se
restringe ao papel do pesquisador, sistematizador da experiência. Pelo contrário, ao assumir
uma abordagem participativa, considera-se que todos os envolvidos na experiência são
responsáveis pelos resultados da pesquisa, protagonistas na análise crítica da sua realidade
e na ação transformadora produzida coletivamente.
REFERÊNCIAS
Freire, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
Holliday, O. J. Para sistematizar experiências. 2. ed., Brasília: MMA, 2006.
PALAVRAS-CHAVE
Humanização em saúde; Formação profissional; Investigação Temática; Sistematização de
Experiências.
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SOCIOLOGIA DE LA SALUD: DESARROLLO DEL CAMPO
ACADEMICO EN EL AMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA (UDELAR). URUGUAY
Alejandra Toledo (labCSS-FMED, Udelar, Uruguai), Rodolfo Levin (labCSS-FMED, Udelar , Uruguai), Franco
González (USS-FMED, Udelar, Uruguai)

ID: 2382

INTRODUÇÃO
Pese a que la salud no fue un objeto de reflexión y estudio sistemático para los autores
clásicos de la Sociología y su desarrollo como subdisciplina fue tardío (mitad del siglo XX),
hoy la Sociología de la Salud es un campo de conocimiento establecido y en continuo
desarrollo, que aborda una temática diversificada y desde una pluralidad de perspectivas
teóricas (Nunes, 2003). A nivel latinoamericano recién en la década del 60’ y 70’, impulsado
por las Facultades de Medicina y su crítica al modelo flexneriano de formación biomédica, se
promueve el desarrollo de este campo a nivel de investigación y de formación de posgrado.
Según Briceño León (2003) a pesar de lo modesto y reciente de su constitución como
campo de actividad profesional, la Sociología de la Salud latinoamericana se caracteriza
por su diversidad y desacuerdo y la riqueza de sus aproximaciones. En este contexto, esta
comunicación pone su mirada sobre el incipiente desarrollo de la Sociología de la Salud en
Uruguay, concretamente, en el marco de la Universidad de la República (UDELAR) y el papel
que jugó la investigación cualitativa en salud en este proceso.
OBJETIVOS
Esta comunicación tiene por objetivo exponer una mirada reflexiva sobre los alcances,
limitaciones y proyección actual de la Sociología de la Salud en la UDELAR (Uruguay), a
punto de partida del contexto institucional y de la inserción académica que ha potenciado
su desarrollo en los últimos años y, a la luz del desarrollo de este campo disciplinar en general
y en Latinoamérica en particular. Se hará hincapié en el papel que ha tenido la investigación
cualitativa en salud como facilitador en este proceso.
DESENVOLVIMENTO
Se presenta la descripción y sistematización de los principales hitos en el desarrollo reciente
del espacio académico- en Udelar- de la Sociología de la Salud. Para ello, se toman dos
áreas específicas: A) consolidación de praxis y estructuras para la docencia disciplinar
y B) conformación de grupos de investigadores y proyectos de investigación sociológica
en el campo de la salud. El desarrollo de la Sociología de la Salud en Udelar, de alguna
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forma, es una consecuencia lógica de un ambiente propicio enmarcado en dos procesos
institucionales diferentes: el inicio de la reforma del sistema de salud (2007) en el país y la
implantación del Nuevo Plan de Estudios en la Facultad de Medicina (FMED) de la Udelar.
Ubicar el marco temporal de esta reflexión en el inicio del Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS) obedece a que en dicho período (2007- 2016) han ocurrido eventos relevantes
para consolidar a la Sociología de la Salud como un espacio disciplinar. Ello no implica
desconocer antecedentes muy valiosos en las décadas del 70 (previo a la Intervención
de la UdelaR durante la dictadura militar) y de los 80 y 90 en las Facultades de Medicina y
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) respectivamente. En la etapa referida deben señalarse
como hitos: 1) Creación de la Unidad de Sociología de la Salud en Facultad de Medicina
(año 2008) e incorporación de contenidos sociológicos específicos en la malla curricular de
la carrera de Doctor en Medicina; 2) Apertura del Fondo Sectorial de Salud de la Agencia
para la Innovación y la Investigación (ANII) y consecuente llamado a proyectos donde fueron
seleccionadas propuestas de investigación cualitativa en salud (año 2011); 3) Creación del
Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud (labCSS) en Instituto de Higiene (FMED, año
2014), 4) Acuerdo institucional entre la Facultad de Ciencias Sociales y de Medicina para la
incorporación del Taller de Sociología de la Salud en la malla curricular de la Licenciatura de
Sociología, asumiendo la responsabilidad del mismo el labCSS (Bienios 2014-2016 y 20172019) y con igual carácter el Seminario Temático de Sociología de la Salud (año 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los hitos reseñados dan cuenta de procesos institucionales e inserción académica de
una disciplina sociológica que se encuentra en pleno desarrollo y que admite una mirada
reflexiva sobre sus alcances, limitaciones y eventual proyección de la misma. Tal mirada
remite a la distinción planteada por Strauss (1957) entre la “Sociología de la Medicina” y la
“Sociología en la Medicina”, como forma de caracterizar la situación profesional, identidad y
vínculo interdisciplinar de los sociólogos que se desempeñan en esta área de conocimiento;
así como las críticas realizadas a dicha dicotomía y la necesidad de superarla a partir de una
mayor convergencia entre la sociología de la salud y la sociología como disciplina de base.
A su vez, en este marco es de recibo repensar este proceso y su proyección considerando
los sentidos de la acción investigativa que han dominado las prácticas de investigación en el
contexto latinoamericano (Briceño León, 2003): 1) Generar conocimiento novedoso sobre la
realidad, 2) Generar conocimiento aplicado para las decisiones sobre Sistemas y Servicios de
Salud, 3) Generar conocimiento crítico para el cambio social y 4) Generar conocimiento para
el empoderamiento comunitario (Investigación-acción en salud).
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WORLD CAFÉ: DIMENSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA
TRANSFORMAÇÃO DE POSSIBILIDADES EM REALIDADE NOS
ESTUDOS PARTICIPATIVOS
Darlisom Sousa Ferreira (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Flávia Regina Souza Ramos
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Elizabeth Teixeira (Universidade do Estado do
Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Wagner Ferreira Monteiro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM,
Brasil), Eduardo Jorge Sant’Ana Honorato (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Edinilza
Ribeiro dos Santos (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Vera Maria Sabóia (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, AM, Brasil), Irma da Silva Brito (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal)

ID: 2145

INTRODUÇÃO
O World Café é um processo de coleta e partilha de informação que reúne pessoas em torno
de questões importantes, fundamentado na hipótese de que as pessoas têm a capacidade
de trabalhar juntas para buscar soluções societais. Nessa perspectiva, vêm sendo usado em
diferentes contextos e com finalidades variadas em organizações e comunidades, com fim
de intervenção social e de pesquisa. Mais do que uma tecnologia, é um espaço e um convite
a um modo de ser, com um outro que já é parte de um grupo, convidando a conversações
significativas e estratégicas, onde as pessoas participam e buscam juntas, sentidos para os
múltiplos contextos que vivem, trabalham ou se divertem. Nele as conversas favorecem a
descoberta e a construção participativa de soluções conjuntas para problemas coletivos1.
OBJETIVOS
Refletir acerca das dimensões teórico-metodológicas do World Café para transformação de
possibilidades (do presente) em realidade (no futuro) nos estudos participativos.
DESENVOLVIMENTO
O World Café é baseado no entendimento de que a conversa é o processo central que
impulsiona mudanças pessoais e organizacionais. A rede International Collaboration for
Participatory Health Research (ICPHR) tem impulsionado o uso desta técnica na produção
de documentos que ancoram a sua missão2,3 e na dinamização do Curso Internacional de
Pesquisa-ação Participativa4. Na Universidade Federal de Santa Catarina o World Café vem
sendo aplicado pelo Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação
(IGTI) com jovens aprendizes para geração de ideias no processo de inovação em cursos de
capacitação em empresas e instituições públicas5. Os pressupostos são: o conhecimento
e a sabedoria são necessários para gerar ideias que já estão presentes e acessíveis; há uma
inteligência coletiva que emerge quando o sistema se conecta a si próprio de forma criativa.
Nesse sentido, as dimensões teórico-metodológicas fundamentais para a transformação de
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possibilidades em realidades vibrantes são: a crença em todos; a diversidade; o convite; o
ouvir; o movimento; boas perguntas; a energia. A partir disso sete princípios fundamentais
são definidos para seu Desenvolvimento
Princípio 1 – EstabeleçIMENTO do contexto: quem planeja o World Café (o anfitrião –
pesquisador) deve determinar a estrutura contextual, o objetivo a ser atingido (propósito
- o porquê?), os participantes (o grupo - quem?), e sobre qual tema as ideias devem ser
geradas ou qual o problema a ser resolvido (parâmetros – como?). Detalhes estruturais
importantes são apontados neste princípio: o convite, o nome do World Café, o espaço,
um logo ou símbolo especial, as mesas, toalhas e vasos de flores. Princípio 2 – CriAÇÃO de
um espaço acolhedor: escolher um ambiente caloroso, seguro, confortável e com comida e
bebida disponíveis para que todos se sintam num ambiente informal e livres para oferecer
seus melhores pensamentos. Colocar sobre as mesas folhas flip chart com canetas coloridas
para que se possam fazer as anotações desejadas. Cada mesa será organizada com quatro
a seis lugares. Esse passo deixa claro o fator ambiental no processo criativo, ou seja, a
importância de criar um ambiente propício à criatividade. Princípio 3 – ExplorAÇÃO de
questões significativas: as ideias surgem em resposta a perguntas interessantes, com temas
geradores. Devem-se encontrar perguntas relevantes ao tema, que sejam um convite aberto
ao exame de problemas e suas soluções, para ajudar os convidados a pensar no problema
em questão. Dependendo do tempo disponível o World Café pode explorar um único tema
ou mais. No caso de utilizar a mesma reunião para tratar de mais de um problema devese caracterizar bem a mudança de tema, formalizando uma nova rodada de conversação.
Princípio 4 – EstimulAÇÃO da contribuição de todos: as pessoas se engajam profundamente
quando sentem que estão participando e contribuindo, por isso cabe ao relator de cada
mesa incentivar a participação de todos. Cada participante expõe sua ideia de acordo com
seu conhecimento e experiência, proporcionando a escuta ativa e uma construção dialógica.
Este princípio evidencia o fazer coletivo, a geração de conexões entre as responsabilidades
e oportunidades para o bem comum. Princípio 5 – PromoÇÃO da polinização cruzada e as
conexões dos diferentes pontos de vista: os membros são convidados a mover-se entre
as mesas. Esse movimento promove novas conexões no processo do World Café, e com
as sucessivas rodadas um conjunto de possibilidades revela a totalidade para o alcance
da inteligência coletiva. A polinização cruzada possui variações podendo operacionalizar
as percepções coletivas também por meio de desenhos. No início, as pessoas devem ser
distribuídas aleatóriamente nas mesas, recebendo um número (ou simbolo) à entrada que
corresponde à mesa onde iniciarão as conversas. Princípio 6 – Escutar COMPARTILHADA
para descoberta de padrões, percepções e questões mais profundas: saber ouvir é um passo
importante neste processo para se criar facilmente o que está sendo compartilhado. O grupo
é um todo significativo e uma fala em conjunto; do centro de cada mesa emerge o que é
comum (ou não) e que faz emergir uma síntese. Princípio 7 – REColha e compartilhaMENTO
das descobertas coletivas: o grupo deve discutir as ideias mais significativas que emergiram
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do processo e posteriormente, devem-se compartilhar as ideias com o grande grupo de
forma que todos possam opinar. É importante certificar-se que essas ideias foram registradas
de alguma forma: as toalhas de papel, um vídeo, um jornal, uma exposição por mesa ou
um centro final por mesa. Finalmente, o grande grupo pode optar por uma ou mais ideias,
dependendo da necessidade e do objetivo a serem atingidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O World Café propõe dimensões teórico-metodológicas que acessam e estimulam a ação cointeligente e co-criativa em torno do diálogo autêntico e da inteligência coletiva. Promove a
transformação do jeito de fazer a realidade de modo não ameaçador. Ao colocar as pessoas
a pensarem em conjunto e explorarem ideias para a transformação de possibilidades (do
presente) em realidade (no futuro), estratégica aos estudos participativos. As dimensões
teórico-metodológicas do World Café favorecem a sabedoria combinada, construtiva, em
rede expansível pessoa-a-pessoa e grupo-organização, que aproveita e celebra a diferença.
REFERÊNCIAS
1.CAFÉ WORLD COMMUNITY FUNDATION. Disponível em: http://www.theworldcafe.com .
Acessado em: 27 mai. 2018.
2.ICPHR. What is Participatory Health Research - Position paper 1. Disponível em: International
Collaboration for Participatory Health Research: www.icphr.org, 2013
3.Wright, M. T. What is participatory health research? Prävention Und Gesundheitsförderung,
8(3), 122–131, 2013. https://doi.org/10.1007/s11553-013-0395-0
4.Brito, I., & Mendes, F. Curso Internacional de Pesquisa-ação Participativa em Saúde em
português (CIPaPS). Coimbra: ESEnfC/UICISA-E, 2015, Disponível em: www.esenfc.pt
5.TEZA, P.; et al. Geração de Ideias: aplicação da técnica world café. Int. J. Knowl. Eng. Manag.
Florianópolis, v. 3, n. 3, p. 1-14 , jul/out, 2013.
6.BROWN, J.; DAVID, I. O World Café: dando forma ao nosso futuro por meio de conversações
significativas e estratégicas. São Paulo: Cultrix, 2007.
PALAVRAS-CHAVE
Estudos Participativos, Pesquisa Ação Participativa, World Café.
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ACCESO A LA ATENCION RENAL EN PAISES CON SISTEMAS
SANITARIOS GRATUITOS Y UNIVERSALES. UN ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y URUGUAY
Francisco Javier Mercado Martinez (Departamento de Salud Pública, CUCS – de la Universidad de Guadalajara,
México), Denise Guerreiro Vieira da Silva ( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Soraia Lopes (Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Florianópolis, MG, Brasil), Rodolfo
Levin Echeverri (Instituto de Higienes - Universidad de la Republica, Uruguai), Fernando Bertolotto (Facultad de
Enfermeria - Universidad de la Republica, Uruguai)

ID: 2377

INTRODUÇÃO
América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Y si bien se han reportado
avances en algunos indicadores de salud, la pobreza y la desigualdad se siguen expresando
en las condiciones de vida y la salud-enfermedad-atención de la población. Por tal motivo
se han impulsado políticas y programas tendientes a reducir las desigualdades sanitarias
mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud a través del acceso y la cobertura
universal. La cobertura y los sistemas universales de salud han sido objeto de amplio debate.
Según algunos autores, los sistemas de salud que brindan atención gratuita proveen los
mismos servicios a toda la población, independientemente de los recursos económicos
con que cuenten los individuos enfermos o sus familias. Sin embargo, existen evidencias
de que tales sistemas no garantizan la eliminación de las desigualdades sanitarias entre
los individuos enfermos tal como se ha reportado en varios países sudamericanos (entre
ellos Argentina, Brasil y Uruguay) que cuentan con sistemas de salud con acceso gratuito y
universal.
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OBJETIVOS
Examinar la atención sanitaria que se brinda a individuos con insuficiencia renal en dos
países latinoamericanos con acceso gratuito y universal a la atención renal; explorar tal
asunto desde la perspectiva de quienes han sido trasplantados.
MÉTODO
La evidencia empírica deriva de un estudio comparativo, en el cual se emplearon
metodologías cualitativas, y fue realizado en Brasil y Uruguay. Llevamos a cabo el trabajo
de campo entre abril de 2014 y septiembre de 2017. Las estrategias metodológicas fueron
semejantes en ambos países, pero hubo particularidades. Basándonos en un muestreo
propositivo, seleccionamos 60 individuos adultos con trasplante renal, 30 de cada país;
todos acudían regularmente a control médico en un hospital público. Al centrar la
atención en los sujetos enfermos asumíamos que los casos brasileño y uruguayo eran
particularmente ilustrativos debido a que la participación social ha sido piedra angular
del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño y del Sistema Nacional Integrado de Salud
(SNIS) uruguayo a partir de sus respectivas reformas sanitarias de 1988 y 2007. Obtuvimos
la información mediante entrevistas semi-estructuradas e hicimos análisis de contenido
convencional. Dos comités de ética evaluaron el proyecto, uno de una universidad
brasileña y otro de una universidad uruguaya.
RESULTADOS
Los participantes de los dos países aquí examinados reconocen su derecho a la salud así
como el acceso gratuito a los servicios de salud, en particular a las terapias renales. Tal
reconocimiento, sin embargo, no les impide admitir los gastos de bolsillo que llevan a
cabo antes, durante y después del trasplante para realizar los estudios pre y pos-trasplante,
la compra de medicamentos, su traslado y alimentación. Estos datos confirman que los
gastos de bolsillo, sean directos o debido al pago de los seguros privados, siguen siendo
una realidad innegable en la atención renal en los dos países. Los hallazgos también ponen
en evidencia las desigualdades en el acceso a la atención de individuos con trasplante
renal en los dos países.
Tanto en Brasil como en Uruguay persisten marcados desequilibrios en el acceso a la
atención renal; ello debido a que quienes viven en la capital suelen enfrentar menos
obstáculos respecto a los del interior -sea del estado o del país-, quienes están adscritos
al sector privado sobre los del sector público, quienes viven con pocas patologías sobre
aquellos con dos o más y quienes tienen más recursos económicos respecto a quienes
viven en la pobreza. En este sentido, si bien se han impulsado iniciativas en ambos países
para disminuir la brecha de la desigualdad en materia de salud, todo indica que el peso
estructural de ciertas condiciones sociales sigue teniendo un peso sustantivo en el acceso
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y uso desigual de los servicios. Vistos en conjunto, los principales problemas que enfrentan
los participantes de ambos países se vinculan a la entrega de los medicamentos, la consulta
con los médicos especialistas y la realización de estudios de laboratorio. Sin embargo,
se trata de realidades con connotaciones diferentes. Por mencionar solo el caso de los
medicamentos, los participantes brasileños destacan la demora y los reiterados viajes
que dan al centro de entrega para que les entreguen los inmunosupresores así como la
carencia frecuente de remedios en los centros de salud. En cambio, el asunto en Uruguay
consiste en que deben recogerlos en la sede del Fondo Nacional de Recursos, localizado
en la ciudad de Montevideo, lo que genera múltiples dificultades, sobre todo para quienes
viven en el interior del país.
Finalmente, nuestros hallazgos parecen indicar que los participantes de Uruguay
manifiestan un mayor interés por resolver las dificultades enfrentadas durante la atención
sanitaria a través del diálogo y la negociación; en tanto que los de Brasil plantean la
posibilidad de demandar judicialmente a los servicios de salud, entre otras cosas, para
acceder a los medicamentos. Estos datos parecen coincidir con un proceso más amplio
de judicialización de la salud que ocurre en ambos países aunque en grados totalmente
diferentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aquí hemos presentado hallazgos sobre la atención sanitaria que reciben individuos adultos
con insuficiencia renal en dos países con acceso gratuito y universal a las terapias renales,
Brasil y Uruguay. En este estudio hemos priorizado la perspectiva de quienes viven con
trasplante renal, sin perder de vista el contexto económico social en que viven. Sin dejar de
reconocer los avances logrados en materia sanitaria en los últimos años, nuestros hallazgos
son incompatibles con la tesis de que los sistemas sanitarios con acceso gratuito y universal
proveen los mismos servicios a toda la población, independientemente de sus recursos
económicos.
PALAVRAS-CHAVE
Acceso a la asistencia sanitaria; Terapia renal sustitutiva; Desigualdad social; Participación
social; Estudios comparativos.
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ACOLHIMENTO COM ESCUTA SENSÍVEL, QUALIFICADA E
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO ESTRESSE NA ATENÇÃO À SAÚDE
DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Maria Teresa Brito Mariotti de Santana (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Rodrigo Santos da
Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Marisete Afonso Sales (Complexo Universitário Prof.
Edgar Santos - COM-HUPES, Salvador, BA, Brasil), Elaine Cristina da Luz dos Santos (Serviço Médico Universitário
Rubens Brasil Soares - SMURB, Salvador, BA, Brasil), Silvia Helena Di Cavalcanti Seixas (Instituto Innovatlantis,
Salvador, BA, Brasil), Virgínia Rosa Santana de Jesus (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Gilvânia
Albuquerque Carvalho Neri (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Maria Rosiane Alves de Carvalho
(Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares - SMURB, Salvador, BA, Brasil), Yasodhara Chagas Barata Lima
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Diana Brasil Pedral Sampaio (Serviço Médico Universitário
Rubens Brasil Soares - SMURB, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1780

INTRODUÇÃO
Está consolidado na literatura científica, que muitos dos indivíduos ao iniciar sua formação
na universidade, irão vivenciar novas situações acadêmicas e sociais que serão identificadas
e vivenciadas como uma fase difícil e estressante, apresentando com frequência, problemas
psicossociais, dificuldades de relacionamento e preocupações excessivas. Destaque para
o curso de graduação cada vez mais estressante, mais competitivo, além das dificuldades
financeiras que envolvem o estudo universitário. O estresse interfere na produção e
desempenho acadêmico, debilitando a capacidade de raciocínio, memorização, motivação
e com isso o processo ensino-aprendizagem. Faz-se necessário um auxílio para que essas
experiências estressantes sejam aceitáveis prevenindo tais dificuldades e promovendo saúde
integral e com isso, o melhor desempenho acadêmico. O estudo pressupõe que o auxílio
necessário para a assistência estudantil universitária é o acolhimento com escuta sensível
e qualificada com a classificação de risco do estresse, fundamentado nas políticas públicas
da Humanização do Sistema Único de Saúde (PNH-SUS), integrada as Práticas Integrativas e
Complementares de Saúde (PNPICS), ambas do Ministério da Saúde.
OBJETIVOS
Acolher o estudante universitário dos cursos de graduação, preferencialmente, e de pósgraduação para fazer a escuta sensível e qualificada das situações vivenciadas no cotidiano
da vida universitária e classificar o risco do estresse na atenção à saúde estudantil. Os
específicos: identificar as características sóciodemográficas e acadêmicas e classificar o risco
de estresse utilizando o termômetro de distress.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo participativo, inter-transdisciplinar a partir da indissociabilidade de
ensino, pesquisa e extensão e estabelece a articulação entre a universidade, serviços de saúde
e comunidade, envolvendo o ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares de
Saúde (PICS) que funciona no anexo Magalhães Neto do Complexo Universitário Professor
Edgard Santos (COM- HUPES), o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares (SMURB)
e a Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Realizado no período de
agosto a dezembro de 2017. O SMURB deu anuência para a inserção de uma docente e um
estudante bolsista no serviço de acolhimento que já existia. Após reunião foi acordado com os
profissionais da saúde da equipe iriam seguir a fundamentação conceitual do acolhimento e
classificação de risco, a partir da PNH-SUS. Programado um min-curso para os profissionais de
saúde.Foi elaborado um roteiro de entrevista semi-estrutura, diferente da ficha de atendimento
existente, para nortear a entrevista e facilitar a realização da escuta sensível e qualificada. Foi
inserido o termômetro de distress para fazer a classificação de risco do estresse. Quando o
nível de estresse do estudante apresentava nível baixo o encaminhamento foi feito para o
ambulatório do COM-HUPES, onde são realizadas as oficinas terapêuticas de yoga; Tai Chi, Qui
Gon, entre outras; nível médio era agendado para os terapeutas das PICS do COM-HUPES; o
nível alto era agendado para os profissionais de saúde do SMURB (médico clínico, psicólogo,
terapeuta ocupacional, psiquiatra). Os estudantes agendados para o atendimento individual
foram acompanhados com monitoramento remoto por ligação de celular para continuar
a escuta sensível qualificada, o acompanhamento quanto à frequência das sessões, nível
de satisfação com as PICS, melhora do nível de estresse quanto das queixas abordadas no
acolhimento, tudo registrado no prontuário. Reuniões semanais eram realizadas para o estudo
participativo entre os profissionais do acolhimento do SMURB e os profissionais das PICS do
COM-HUPES. Extrapolou o ambiente dos serviços do SMURB e do COM-HUPES quando a
equipe envolvida nesse estudo foi inserida na Residência Universitária convidada a participar
do SESUNI – Seminário de Saúde Estudantil na Universidade, promovido e certificado pelo
Núcleo de Assistência à Saúde do Estudante da PROAE/UFBA. O projeto faz parte do programa
de extensão universitária do Cuidado Transdisciplinar do Corpo como Consciência e Práticas
Integrativas e Complementares de Saúde, que recebeu financiamento na forma de concessão
de bolsa para estudante de graduação, conforme o Edital SANKOFA 2017-2018, publicado pela
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia.
RESULTADOS
Atendidos 50 estudantes, sendo que 37 estudantes encaminhados as PICS, 16 do sexo masculino
e 21 do sexo feminino. Dos estudantes encaminhados 02 foram para a Oficina de Yoga, 03 para
as Frequências de Brilho, 05 para as Ventosas, 18 para Massoterapia, 04 para Cromoterapia, 08
para Reflexologia Podal e 13 para Toque Sutil. Após a 5ª sessão de 10 sessões terapêuticas, foi
realizado o monitoramento remoto com celular. Foi realizado um mini-curso com carga horária
de 08 h para os profissionais de saúde da equipe de acolhimento sobre a PNH-SUS e a diretriz
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de acolhimento e classificação de risco, com certificado emitido pelo SMURB. Na Residência
Universitária foram acolhidos, classificados quanto o risco para o estresse e atendidos com as
PICS 20 estudantes. Das reuniões de discussões semanais projetos de estudo de caso sobre as
PICS de reflexologia podal e toque sutil estão em elaboração. Um projeto de pesquisa intitulado
Inovação Tecnológica de Processo com o uso das Práticas Integrativas e Complementares
de Saúde para o Manejo do Estresse do Estudante Universitário foi submetido ao edital de
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBITI/UFBA) 2018-2019, publicado
pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Universidade Federal da Bahia (PROPCI/
UFBA). Os projetos estão na fase de encaminhamento para o Comitê de Ética.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe dos profissionais do SMURB e os terapeutas do COM-HUPES reconhecem que o
auxilio do acolhimento com escuta sensível, qualificada e a classificação de risco do estresse
na atenção à saúde dos estudantes universitários, integrado com as PICS desenvolveu uma
inovação tecnológica de processo em saúde com humanização nos atendimentos. Percebeuse que houve adesão dos estudantes às PICS fortalecendo o vínculo com os serviços
reduzindo o risco do estresse alcançar o nível alto do Termômetro do Distress. Continua em
andamento a extensão integrado a pesquisa com projetos elaborados partir da experiência
vivida com a integração da universidade, o serviço e comunidade.
PALAVRAS-CHAVE
Acolhimento, risco, políticas públicas, enfermagem, humanização, estresse, assistência
estudantil universitária.

ANÁLISE DA COBERTURA UNIVERSAL EM SAÚDE BUCAL E A
EXPANSÃO DOS PLANOS PRIVADOS ODONTOLÓGICOS
Izabel Maia Novaes (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Maria Inês Souza Bravo (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Valéria Costa Correia (Universidade Federal de Alagoas,
Maceió, Al, Brasil), Divanise Suruagy Correia (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Maria das
Graças Monte Mello Taveira (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil)

ID: 2618

INTRODUÇÃO
A universalização do acesso aos serviços de saúde, aí contemplada a saúde bucal, foi
assegurada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde 1. O Ministério
da Saúde (MS), em 2000, garantiu o incentivo financeiro para a reorganização da atenção
à saúde bucal, ofertada através do Programa Saúde da Família (PSF)2. Em 2004, com o
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objetivo de reforçar esta organização e garantir as ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde bucal foram criadas as Diretrizes da Política Nacional de Saúde
Bucal (DPNSB) com o incentivo do Programa Brasil Sorridente (PBS), que surgiu como
uma política subsetorial que através do Sistema Único de Saúde (SUS), reúne ações
para a ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito na atenção básica
e de média complexidade3. O PBS e Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) busca
corrigir distorções na aplicação dos recursos e efetivar novas ações para a garantia da
ampliação do acesso e qualificação da atenção, nos serviços ofertados pelo SUS. Uma
das estratégias desta política é o incentivo ao tratamento de problemas de saúde bucal,
como a implementação, em nível de média complexidade, dos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO). O número das ESB, por meio dos referidos incrementos foi
ampliado, passando para mais de 23 mil em 2014, com equipes trabalhando integradas
às equipes da ESF, cobrindo 85% dos municípios brasileiros. Em contrapartida, no que se
refere ao contexto da Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde (ANS), em junho
de 2014, divulgou a informação de que o Brasil alcançou o número de 50,9 milhões de
vínculos de beneficiários a planos de assistência médica, o que representa uma cobertura
de 26,3% da população. Quanto aos planos exclusivamente odontológicos, no mesmo
período, são contabilizados mais de 21 milhões de beneficiários, o que corresponde a
uma cobertura de mais de 10,8% 4. Como parte desta expansão, em agosto de 2013, o
governo federal criava uma empresa denominada Brasil Dental com a garantia, para a
sua formação, de um capital inicial de 5 milhões de reais, tendo como finalidade negociar
planos sob a marca Banco do Brasil Dental (BB DENTAL), com exclusividade em todos
os canais do Banco do Brasil no país. Dessa forma, o BB DENTAL foi autorizado a deter
75% do capital total dessa empresa e a Odontoprev com os 25% restantes5. A adesão
da população aos planos privados de saúde tem sido justificada em função da escassa
cobertura populacional do SUS, pelo subfinanciamento do sistema e pela consequente
ineficácia dos serviços públicos oferecidos no país. Estes fatores têm contribuído para
que o modelo hegemônico de assistência privada continue a dominar o mercado de
saúde. Os reais interesses dos que pretendem transformar a saúde em um negócio
privado, em detrimento das necessidades da população, têm sido denunciados como
os principais obstáculos que precisam ser superados para que a sociedade possa gozar
da plena efetivação do direito constitucional da universalidade do acesso à saúde 6.
Considera-se que a rede pública de saúde ainda não consegue suprir as necessidades
da população em relação ao acesso à saúde bucal e que a comercialização de planos de
saúde odontológicos não seria a solução para o enfrentamento desta problemática.
OBJETIVOS
Analisar a Política de Saúde Bucal do Estado de Alagoas e o processo de mercantilização da
saúde frente à expansão do mercado privado de planos odontológicos.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, documental, analítica, observacional,
exploratória, com abordagem qualitativa. Fez-se análise da Política de Saúde Bucal no
Estado e para a condição do acesso aos serviços de saúde bucal, tomou-se como referência
os resultados dos Índices epidemiológicos dos Relatórios Finais do Levantamento
Epidemiológico em Saúde Bucal - SB BRASIL 2003 e 2010, os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio (PNAD) 2008 e 2013, bem como os Indicadores de Cobertura
Populacional pelas ESB no período de 2002 a 2016, relacionados às duas macrorregiões de
saúde, Maceió (capital) e Arapiraca. Fez-se, igualmente, uma análise dos Indicadores de saúde
bucal pactuados entre 2007 e 2016 e dos repasses financeiros do Ministério da Saúde para a
Atenção Básica e Média Complexidade em Saúde Bucal de Alagoas no período de 2002 a 2016.
Na análise da questão da Odontologia Suplementar em Alagoas considerou-se a evolução
do número de beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos de 2001 a 2017, sua
distribuição geográfica; a maior concentração de operadoras voltadas exclusivamente aos
serviços odontológicos; as especialidades odontológicas mais procuradas; as formas ou
modalidades de pagamento, bem como os meios e artifícios de propaganda (propaganda
excessiva e irregular) utilizados por esses planos para atrair clientes.
RESULTADOS
A partir dos dados levantados, constatou-se que através da implantação da PNSB foi viabilizada
a inclusão das Equipes de Saúde Bucal na ESF, com significativo incremento ao passar dos anos,
incentivado com a adesão ao Programa Brasil Sorridente o que permitiu a maior cobertura da
atenção à saúde bucal, ampliando a sua área de atuação através dos CEO e dos Laboratórios
Regionais de Prótese Dentária com as Equipes presentes em todos os municípios alagoanos.
Observa-se, no entanto, que os Indicadores de cobertura de Saúde Bucal na ESF são muito baixos
não atingindo a totalidade de sua população, principalmente em Maceió, o que demonstra a
fragilidade não apenas da Atenção Básica, mas da própria Atenção de Média Complexidade.
Contatou-se que, também em Alagoas, existe uma forte tendência de privatização da saúde
bucal, dada a expansão dos planos privados exclusivamente odontológicos, o que se apresenta
como um desafio à sociedade organizada em sua luta em defesa do acesso universal à saúde
bucal pública, gratuita e de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depreende-se, assim, a importância da participação da população alagoana no controle
social da saúde bucal.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde; Políticas Públicas de Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde;
Privatização da Saúde; Alagoas.
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ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA EM UMA CAPITAL
BRASILEIRA: A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A
SAÚDE DO HOMEM
Isabele Torquato Mozer (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Aurea Christina de Paula Correa (UFMT, Cuiabá, Mt, Brasil),
Luanna de Arruda e Silva Dalprá (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Renata Marien Knupp Medeiros (UFMT, Cuiabá, MT,
Brasil), Kauana Meire Pereira Guerra (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil)
ID: 1964

INTRODUÇÃO
A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)1 tem como objetivo primeiro
a promoção do acesso de homens aos serviços de saúde, tendo sido idealizada com vistas
ao atendimento à Política Nacional de Atenção Básica2, a medida que privilegia o acesso
ao nível Primário de Atenção à Saúde (APS), considerando as individualidades masculinas,
a complexidade dessa população e sua inserção sociocultural. Para tanto, a PNAISH ancorase no conceito de gênero e na relação estabelecida pelo homem com o cuidado à sua
saúde, fato compreendido como causa para inúmeras morbidades vivenciadas por essa
população. No lançamento da Política 26 municípios brasileiros foram selecionados para sua
implementação, recebendo, para tanto, incentivo financeiro, objetivando sua consolidação.
OBJETIVOS
Analisar o processo de implementação da PNAISH em uma capital Brasileira, na perspectiva
da equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
MÉTODO
Foi realizado um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo exploratório. Os sujeitos
do estudo foram os membros da equipe gestora da Atenção Básica e Secundária da SMS da
capital em estudo, entre os anos de 2009 a 2013 - Diretores, Coordenadores e Responsáveis
Técnicos (RT) ligados à Saúde do Homem. A construção dos dados deu-se com o emprego da
técnica de entrevista semiestruturada e, de forma complementar, com a análise documental dos
Planos Anuais de Trabalho e dos Relatórios Anuais de Gestão do mesmo período. Para nortear
o tratamento dos dados foi utilizado a análise de política como ferramenta metodológica que
considera quatro dimensões para a análise de política: o contexto, os atores, o processo e o
conteúdo3. Neste relato serão abordadas as dimensões: atores, processo e conteúdo. A análise
dos dados se deu com o emprego da técnica de análise temática4, assumindo gênero como
referencial teórico direcionador do olhar sobre os achados empíricos. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller sob o protocolo nº
179.098/2012. Os resultados deste relato advém da dissertação “Análise da implementação da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem em Cuiabá, Mato Grosso”, vinculada
ao Curso de Mestrado em Enfermagem da UFMT.
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RESULTADOS
Os resultados serão apresentados conforme as dimensões propostas no método. A
relação entre os atores envolvidos: O processo de identificação dos atores envolvidos na
implementação da Política no município demonstrou diferentes graus de mobilização para
concretização do processo. Constatou-se incipiência de relações entre a Secretaria Municipal
de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, sendo esse último
culpabilizado, pelas equipes gestoras, pelo reduzido número de ações efetivadas voltadas à
saúde masculina, por se tratar de uma Política nova e com poucos direcionamentos práticos.
A não priorização da Saúde do Homem na APS do município, por parte do gestor municipal,
também foi apontando como um fator determinante para a não viabilização de proposições
entre a gestão municipal e profissionais atuantes nas unidades básicas, prejudicando
a efetivação da PNAISH. A gestão do processo de implementação da PNAISH: as ações
propostas valorizavam os aspectos biológicos da saúde masculina, como àqueles que dizem
respeito à saúde sexual e reprodutiva, principalmente a prevenção de câncer de próstata
e planejamento reprodutivo. Tais ações, de maneira geral, não favoreceram as necessárias
mudanças comportamentais, contribuindo para manutenção da vulnerabilidade da
população masculina em relação a aspectos relativos ao gênero masculino, indo de encontro
às proposições da PNAISH. A articulação com empresas do setor privado é compreendida
como uma estratégia de implementação válida e com perspectivas de resultados positivos.
Neste sentido, vale ressaltar a necessidade do estabelecimento de alianças que produzam
resultados positivos bilateralmente, nas quais os interesses do município também sejam
atendidos, sendo, para tanto, necessário conhecer as suas demandas. O conteúdo - em
foco os documentos municipais: a análise dos documentos municipais que orientaram
a implementação da PNAISH no município estudado demonstra a repetição das ações
propostas ao longo do período em análise, apontando para incompreensão da concepção
teórica que motivou a sua instituição, refletindo em propostas vagas, que não orientam
as práticas profissionais. Corrobora com estes achados o desconhecimento do perfil
epidemiológico e de saúde dos homens da capital. Os parcos recursos financeiros foram
apontados como responsáveis pela insuficiência das ações que devem estar voltadas não só
para o aumento da oferta de serviços, mas também para a ressignificação de masculinidades.
A alta rotatividade de profissionais na equipe gestora influenciou negativamente na
implementação da Política, visto que são diferentes olhares em diferentes momentos
históricos e políticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação das três dimensões da ferramenta de análise de política possibilitou explicar o
baixo grau de implementação da PNAISH no município estudado, favorecendo a identificação
do distanciamento existente entre as ações planejadas e o que de fato foi realizado/
concretizado. As equipes gestoras precisam repensar suas práticas e seus valores relativos
à saúde masculina, sinalizando para a dificuldade em operacionalizar uma Política que,
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inicialmente, busca repensar as formas de conceber o ser homem. Uma vez que o Ministério
da Saúde assuma claramente um posicionamento sobre as ações a serem implementadas
por estados e municípios em relação ao atendimento às necessidades em saúde de homens,
simplificadas serão as definições a serem tomadas nestes dois níveis de gestão, tendo em vista
que a estruturação das ações seguiria uma linha condutora, favorecendo a implementação
da PNAISH em nível nacional.
PALAVRAS-CHAVE
Análise de Política, Saúde do Homem, Gênero e Saúde

CARTOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA
PESQUISA NA ENFERMAGEM NEONATAL
Márcia Borck (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Roberta Costa (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein Backes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Giuliana Micheloto Parizoto (Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2576

INTRODUÇÃO
O Método Canguru é uma política governamental de atenção humanizada ao recém-nascido
pré-termo e de baixo peso e vem sendo disseminada no Brasil desde 2000. A identificação
de centros de referência para o Método Canguru em diferentes instituições de saúde foi
fundamental para implementação da política pública. A partir de 2008 iniciou-se o Projeto de
Expansão e Fortalecimento do Método no país, descentralizando ações. Em 2010 articulouse a Linha de Cuidado para fortalecimento do Método Canguru nas unidades neonatais das
maternidades brasileiras. E, a partir de 2011, articulam-se ações entre a unidade hospitalar
e a Atenção Básica de Saúde.1 Sendo assim, a Política de Atenção Humanizada ao RecémNascido – Método Canguru constrói uma linha de cuidado que tem início na identificação
de risco gestacional no pré-natal realizado na Unidade Básica. Esse cuidado segue no
pré-natal especializado e, após o nascimento, acompanha o percurso do bebê no serviço
de neonatologia, seja Unidade Neonatal ou alojamento conjunto. Segue até o domicílio,
quando, então, passa a ser acompanhado, se necessário, pelo ambulatório especializado e
sempre pela Unidade Básica de Saúde.2 O processo de fortalecimento do Método Canguru
a partir da articulação entre unidade neonatal e atenção básica de saúde no estado de Santa
Catarina foi o foco para desenvolvimento da investigação que buscou através do uso da
cartografia entender o processo de disseminação da política pública. Para tanto, buscou-se
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descrever o percurso dinâmico da capacitação dos primeiros tutores do Método na Atenção
Básica do estado e com isto registrar histórica e cartograficamente o planejamento local de
uma política pública.
OBJETIVOS
Descrever o uso da metodologia da cartografia para a pesquisa em enfermagem neonatal.
MÉTODO
Pesquisa cartográfica com abordagem qualitativa, realizada na Rede de Atenção à Saúde
do Sistema Único de Saúde de Santa Catarina/Brasil tendo como local de sua realização o
município de Florianópolis. Os participantes deste estudo foram profissionais das equipes
de saúde da família da Atenção Básica. Como critério de inclusão foi estar inscrito nos
cursos de capacitação do Método Canguru para Atenção Básica. As categorias profissionais
representadas neste estudo foram médico, enfermeiro, assistente social, técnico de
enfermagem, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Para a coleta de
dados desta cartografia foi utilizado: Matriz Swot, Observação Participante, Diário de
Campo, Fontes Documentais, Relatório de Avaliação e Questionário. A análise de conteúdo
categorical temática de Bardin foi a escolhida neste estudo por constituir uma técnica de
pesquisa social, com descrição de informações dos sujeitos, tendo como meta a interpretação
dos conteúdos, de maneira sistemática e objetiva.3 O estudo seguiu a Resolução 466/12 e
510/16 do Conselho Nacional de Saúde, sendo o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina sob o
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 51827315.1.0000.0121.
RESULTADOS
Participaram deste estudo 26 profissionais de nível superior na capacitação para tutores do
Método Canguru da Atenção Básica de Santa Catarina, e na disseminação em Florianópolis
participaram 24 profissionais de nível superior e 30 de nível médio. A investigação foi
desenvolvida no período janeiro de 2015 a outubro de 2017. O desenho cartográfico desta
pesquisa atingiu seis das oito macrorregiões de saúde do estado e 01 Estratégia de Saúde
da Família por Distrito Sanitário de Florianópolis. O percurso metodológico da cartografia
possibilitou a construção das seguintes categorias: Disseminação do Método Canguru na
Atenção Básica de Saúde: capacitação dos primeiros tutores em Santa Catarina; Praticando
a tutoria do Método Canguru na Atenção Básica de Florianópolis: trajetória e superação na
construção do curso de sensibilização; Atenção Básica de Florianópolis: primeiros profissionais
sensibilizados para o Método Canguru; Cuidado Compartilhado do Método Canguru:
plano de ação para implantação na Atenção Básica de Saúde de Florianópolis. A produção
cartográfica permitiu a compreensão do fenômeno estudado na perspectiva dos sujeitos
que o vivenciaram, na complexidade do trabalho desenvolvido, mapeando os sentidos, a
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essência individual e coletiva presente em um processo histórico da disseminação da política
de atenção humanizada ao recém-nascido - Método Canguru e a política nacional de atenção
básica. A participação expressiva do profissional enfermeiro neste estudo reforça seu papel
produtivo nas esferas cuidativas, gerenciais e modificadoras de um pensar centrado na cultura
biomédica, pois fortalece a tecnologia leve já descrita dentro das configurações tecnológicas
como a que afeta a processos de reestruturação produtiva, ou seja, são reveladoras de que
podem estar em andamento transformações que vêm sendo introduzidas nos sistemas
produtivos, impactando os processos de trabalho, gerando mudanças no modo de elaborar
os produtos e efetivamente modificando as formas de assistir às pessoas.4 A cartografia
como estratégia metodológica para pesquisa na enfermagem neonatal contribuiu para a
construção multidisciplinar e a representação das relações sociais em interação com o espaço
aproximando o universo da prematuridade às necessidades presentes no sistema de referência
e contrarreferência do Sistema Único de Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cartografia configurou neste estudo um modo de produzir cuidado em saúde mapeando
a realidade. Nessa trajetória investigativa em enfermagem neonatal, a cartografia contribuiu
para o registro do alinhamento da rede de atenção à saúde no cuidado compartilhado do
Método Canguru, mapeou o caminho e as conexões necessárias, refazendo o fluxo conforme
as comunicações foram sendo estabelecidas, transpondo fatos ou atores desmotivados para
as ações necessárias na disseminação do cuidado potencializador de qualidade de vida ao
recém-nascido pré-termo e/ou de baixo peso.
REFERÊNCIAS
1.Lamy ZC et al. Fortalecimento e disseminação do Método Canguru no Brasil. In: Sanches
MTC et al. Método Canguru no Brasil: 15 anos de política pública. São Paulo: Instituto de
Saúde, 261 p. (Temas em Saúde Coletiva, 19), 2015.
2.Brasil. MS. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Guia de orientações para o Método Canguru na atenção básica: cuidado
compartilhado. Brasília: MS, 2016.
3.Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Lda., 2011.
4.Galavote HS, Zandonade E, Garcia ACP, Freitas PSS, Seidl H, Contarato PC, Andrade MAC,
Lima RCD. O trabalho do enfermeiro na atenção primária à saúde. Escola Anna Nery 20(1)
Jan-Mar 2016.
PALAVRAS-CHAVE
Cartografia; Atenção Básica à Saúde; Método Canguru; Serviços de Saúde.
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CUIDADOTECA: CUIDADO TRANSDISCIPLINAR DO CORPO
COMO CONSCIÊNCIA COM DINÂMICA DOS SENTIDOS E AS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE
Maria Teresa Brito Mariotti de Santana (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Gabriela Rosário
Cavalcante da Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Maíla Almeida Purificação (Universidade
Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Gabriella Fonseca de Morais (Universidade Federal da Bahia, Salvador,
BA, Brasil), Jamile Araújo de Souza Santos (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Fernanda
Barreto Negreiros (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Iraneide Carvalho Coelho (Paróquia N.S.
da Esperança, Salvador, BA, Brasil), Valter Rui Cordeiro Gonzaga Brasil Pedral Sampaio (Complexo Hospitalar
Universitário Prof. Edgard Santos (COM-HUPES), Salvador, BA, Brasil), Marisete Afonso de Sales (Complexo
Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (COM-HUPES), Salvador, BA, Brasil), Diana Pedral Sampaio (Complexo
Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (COM-HUPES), Salvador, BA, Brasil)

ID: 2321

INTRODUÇÃO
Um aumento intenso do estresse ocorre nas grandes cidades brasileiras em consequência
da favelização, a poluição ambiental, a violência de todos os níveis, a droga, problemas
com enchentes, dificuldades na mobilização urbana, aquecimento associado à produção
de metano e precárias condições sanitárias. O estresse dispara a cascata de atividade
neuroendócrina em que o hipotálamo e a glândula pituitária produzem os hormônios de
CRH e ACTH com a resposta adrenal de cortisol, o mais potente hormônio no processo
inflamatório, que aumenta de maneira exponencial o nível de estresse e o adoecimento
da população, com prevalência da solidão e depressão. Indivíduos deprimidos fumam,
bebem e tem propensão de ter ataque cardíaco e morrem prematuramente. Indivíduo com
esses sintomas chegam aos ambulatórios e aos hospitais e o uso isolado de medicamentos
alopáticos não tem sido suficiente para diminuir o sofrimento humano. Os antidepressivos
e os tranquilizantes são as drogas mais prescritas atualmente em todo o mundo. Estudos
mostram que o custo de mais de 100 bilhões de dólares anualmente em angioplastia e cirurgia
cardíaca não se previne de maneira significativa ataques cardíacos nem prolonga a vida dos
indivíduos que se submetem a esses procedimentos nos Estados Unidos. Em contrapartida
a resposta adrenal do cortisol e do sistema nervoso simpático, o nervo vago funciona
aumentando o potencial de certos componentes do sistema imune, com pronta liberação
de poderosos hormônios neuroendócrinos, especialmente endorfinas e dopamina que
interferem no sistema de homeostasia e equilíbrio do corpo. A produção desses hormônios
são estimulados por atividades como a ioga, tai chi, oração, meditação e exercícios físicos,
efeitos biológicos no sistema neuroendócrino e cardiovascular. Mantém os indivíduos com
as mentes calmas e experimentam quietude, paz, alegria e bem estar. Dieta e mudança do
estilo de vida pode prevenir cerca de 95% das doenças cardíacas. Diante desse contexto a
CUIDADOTECA constitui um programa de inovação tecnológica de processo em saúde, com
adesão as políticas públicas: Humanização do SUS e Práticas Integrativas e Complementares
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de Saúde para o atendimento dos indivíduos que buscam os serviços de saúde do SUS e/ou
são domiciliados em comunidades com alta e média vulnerabilidade.
OBJETIVOS
Implantar o cuidado transdisciplinar do corpo como consciência com a dinâmica dos sentidos
e as práticas integrativas e complementares de saúde para o acolhimento e o manejo do
nível do estresse dos indivíduos que vivenciam o adoecimento seja físico, emocional, mental,
espiritual, a partir da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão e a articulação entre
universidade, serviço e comunidade,
MÉTODO
Trata-se de um estudo participativo fundamentado na neuropsicobiologia, na tese do corpo
próprio como experiência vivencial á luz da fenomenologia de Merleau-Ponty, no acolhimento
com escuta sensível e qualificada como diretriz da Política Nacional de Humanização de
SUS (PNH-SUS) e na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde
(PNPICS). Iniciou após a defesa da tese em 2005 com a transferência do conhecimento
produzido para academia, com aprovação da disciplina ENFB 35 ACCS-CUIDADOTECA no curso
de graduação de enfermagem da UFBA, em andamento e ativo. O estudo foi desenvolvido
com os alunos matriculados em diferentes cursos da UFBA integrado com os profissionais de
saúde do ambulatório de Medicina Integrativa em que são utilizadas as práticas integrativas e
complementares de saúde, para o atendimento dos usuários do SUS, no Complexo Hospitalar
Universitário Prof. Edgard Santos. Docentes, discentes e os profissionais de saúde foram
para a Paróquia Nossa Senhora da Esperança que reúne e assiste famílias com alta e média
vulnerabilidade. .A Constituição Federal de 1988 legisla, no Art. 207, que as universidades
obedecerão ao principio de indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Constitui-se
um ciclo em que as três atividades tornam-se complementares e, na maioria das vezes,
interdependentes, em que a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos, os quais são
difundidos pelo ensino aos alunos e pela extensão ocorre a difusão e construção de novos
conhecimentos juntos à comunidade. Nesse ciclo, o estudante é colocado como o sujeito da sua
formação técnica e cidadã; e a sala de aula passa a ter um eixo pedagógico no aluno-professorcomunidade. O programa é constituído por três projetos: 1. Acolhimento com escuta a sensível
, qualificada e classificação de risco do estresse à saúde. 2 . Ações vivenciais da dinâmica dos
sentidos, relaxamento e meditação. 3 Ações educativas em cuidado transdisciplinar e praticas
integrativas de saúde : seminários, oficinas, vivências e artes visuais e gráficas
RESULTADOS
Em 11 anos de implantação o programa da CUIDADOTECA os resultados estão consolidados
no ensino com a disciplina que recebe financiamento da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA,
com a concessão de bolsa para monitoria e de custeio. A oferta é semestral tendo passado
pela disciplinas alunos de graduação dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia,
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farmácia, bacharelado interdisciplinar, psicologia, assistência social. Desenvolveram na
comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Esperança ciclo de palestras sobre o acolhimento
com avaliação e classificação de risco em urgência, realizaram o acolhimento com escuta
sensível e qualificada das pessoas com alta e média vulnerabilidade, aplicaram as práticas
integrativas e complementares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inovação tecnológica de processo desenvolvido pelo programa da CUIDADOTECA ainda
é incipiente e restrito ao universo da academia. Necessita de que haja maior incentivo das
agências de fomento para alcançar os serviços de saúde do SUS. O ambulatório de Medicina
Integrativa do Complexo Universitário Prof. Edgard Santos, onde os alunos praticam as
terapias integrativas, sofre pressões por diferenciar do modelo biomédico tradicional vigente
no contexto hospitalar. Muito ainda há para ser feito. Os docentes, discentes e profissionais de
saúde, a partir do princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, apropriados parra
os estudos participativos e conscientes que, o ensino e a extensão universitária se converte em
um instrumento de mudanças da universidade e da sociedade, buscam novas oportunidades
e o enfrentamento de desafios para continuar a implantação do programa da CUIDADOTECA.
PALAVRAS-CHAVE
Acolhimento, inter-transdisciplinaridade, fenomenologia, estresse, enfermagem, práticas
integrativas

DESIGUALDADES DE GÊNERO E (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO CONCEITO
JUSTIÇA DE GÊNERO TRIDIMENSIONAL DE NANCY FRASER
Mayara Sanay Silva Oliveira (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2634

INTRODUÇÃO
Em relação a Insegurança Alimentar e Nutricional (ISAN), diversos relatórios internacionais
têm apresentado as mulheres e as meninas enquanto pessoas mais vulneráveis e demandam
a justiça social e de gênero para promoção da segurança alimentar e nutricional (SAN) na
população feminina. Para Fraser, a justiça social e de gênero deve abranger pelo menos três
conjuntos de preocupação: a redistribuição de renda, o reconhecimento da vulnerabilidade
de alguns grupos sociais e representação social. No Brasil, a política nacional de segurança
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alimentar e nutricional (PNSAN) e importantes programas de SAN, como o Programa Bolsa
Família, apresentam foco prioritário nas mulheres tentando sancionar os problemas de uma
das populações mais vulneráveis a ISAN
OBJETIVOS
Este ensaio examina a política de segurança alimentar e nutricional brasileira, dentro das
perspectivas do conceito tridimensional de justiça de gênero proposto por Nancy Fraser
MÉTODO
Nossa abordagem detém especial atenção nos: (1) conceito tridimensional de justiça de
gênero de Nancy Fraser; (2) mulheres como produtoras, consumidoras e gerentes-chave de
alimentos em casa e na comunidade, e as implicações de desigualdades acesso aos alimentos;
(3) a política e programas público cujo intuito é superar os quadros de ISAN na população
brasileira, em especial nas mulheres. O artigo está dividido em três parte: (1) aspectos gerais da
PNSAN, (2) descrição do conceito de justiça social e de gênero tridimensional de Nancy Fraser,
e (3) a abordagem da PNSAN a partir dos conceitos de justiça social e de gênero fraseana
RESULTADOS
A LOSAN orienta a PNSAN e os PLANSAN a promoverem mecanismo para ampliar as
condições de acesso aos alimentos, água, emprego e redistribuição de renda. No âmbito da
redistribuição, a PNSAN considera a vulnerabilidade socioeconômica dos indivíduos. Não
limitando suas ações apenas a população em situação de fome, pobreza ou exclusão social. A
PNSAN atende a qualquer cidadão ou cidadã brasileira que não se alimente adequadamente
por não ter renda suficiente ou acesso à alimentos ou meios produtivos. Para atender a
demanda de redistribuição de renda, o Brasil investe em um programa de transferência
condicionada de renda cujas mulheres são o foco prioritário e sujeito desta intervenção. O
Programa Bolsa Família (PBF) tem obtido impactos positivos na condição socioeconômica
das mulheres, possibilitando as mulheres tomarem decisão sobre o uso do dinheiro, além de
promover um reordenamento do espaço e do trabalho doméstico, aumento da autoestima,
do empoderamento e do acesso das mulheres ao espaço público (como os conselhos
comunitários e escolares. Contudo, estudiosas feministas têm ponderado a utilização da
categoria de “gênero” no PBF pelo seu foco na família. Segundo essas autoras, o PBF favorece
a cristalização social do papel da mulher relacionado a maternidade e aos cuidados da prole,
dadas as orientações do programa para saúde e educação de crianças e adolescentes. Por
consequência, os estudos feministas contribuem para atualização dos debates da dimensão
de gênero nas políticas públicas, apresentando criticamente as fragilidades dos discursos
relacionados ao cuidado, à maternidade e a reprodução social de estereótipos. O paradigma
do reconhecimento emerge enquanto demanda de priorização dos grupos vulneráveis,
nos programas e ações de SAN. A PNSAN já reconhece a necessidade de priorizar famílias e
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pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de ISAN, bem como a população
quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Contudo, os programas e ações
derivados de SAN brasileira, ainda, não conseguiram reconhecer às diferenças e desigualdades
existentes nas vidas de mulheres e homens, relacionados aos papéis sociais de gênero. Na
esfera privada doméstica, onde são expressos os desfechos do PBF, os papéis tradicionais
de gênero apresentam efeito na vida das pessoas por meio das ideologias e modos de
reprodução de masculinidade e feminilidade, que impactam na desigualdade de gênero e
reprodução de seus papéis tradicionais. No espaço doméstico, as mulheres são designadas
a serviços denominados “especialidades femininas”, estes orientados para a servidão aos
membros da família. Nesse sentido, o PBF apresenta uma redistribuição com uma “falsa
consciência” de gênero, que promove pouca emancipação social das mulheres, pois cobra
da população feminina o exercício dos papéis tradicionais de gêneros relacionados ao cuidar
da econômica doméstica e dos filhos. No tocante ao paradigma da representação, a justiça
de gênero requer arranjos institucionais que permitam a todos os membros adultos de uma
sociedade participarem das decisões políticas, programas e ações públicas para SAN. A
LOSAN, em seu capítulo oitavo, destaca a importância da participação social na formulação,
na execução, no acompanhamento, no monitoramento e no controle das políticas e dos
planos de SAN em todas as esferas de governo. A PNSAN, por sua vez, destaca a participação
social através de uma estrutura institucional de caráter obrigatório conselhos de segurança
alimentar e nutricional (COSAE) municipais, estaduais e federal. Contudo, a presença de
membros da sociedade civil organizada em um conselho gestor não assegura a participação
em paridade destas pessoas, os fatores que impedem o diálogo em igualdade dentro dos
conselhos são complexos. No que concebe as mulheres, a desvalorização cultural-simbólica
das características e práticas femininas, como das próprias mulheres, promove uma menor
participação das mulheres nos espaços de decisão políticas. No geral, as mulheres tendem a
ser menos integradas nos espaços políticos do que os homens, por consequência da falta de
acesso a recursos, de ter seu tempo mais ocupada com as tarefas domésticas e de assistência
à infância, e das normas e restrições sociais estereotipadas pelos papéis de tradicionais
gêneros. De outra parte, a equidade econômica, a valorização cultural do feminino e das
mulheres, e a participação das mulheres nos espaços políticos podem não apenas alterar
as definições tradicionais de papéis, deveres e responsabilidades de gênero, mas também
pode mudar os principais componentes da identidade masculina e feminina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resumo, a LOSAN e a PNSAN apresentam alguma sensibilidade ao gênero, considerando
as mulheres um grupo vulnerável a ISAN. Contudo, os programas e ações desenvolvidos
apresentam limitações em considerar o gênero, pois, por vezes, argumentos parciais,
apolíticos e sexistas dos problemas da alimentação e da ISAN. O gênero se torna um
paradigma de coletividade ambivalente que implica tanto em redistribuição quanto
reconhecimento e representação.
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PALAVRAS-CHAVE
Fraser; Justiça de Gênero; Insegurança Alimentar e Nutricional; Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional

LOS SIGNIFICADOS EN TENSION DE LAS POLÍTICAS DE
ALIMENTARIAS PARA UN GRUPO DE BENEFICIARIAS Y DE
TECNICOS, EN ANTIOQUIA-COLOMBIA
Lorena Patricia Mancilla (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1285

INTRODUÇÃO
Las Políticas Públicas de Alimentación y Nutrición -PPAN- constituyen la respuesta del
Estado para afrontar la problemática de inseguridad alimentaria que padece la población
colombiana, expresada en el hambre, las carencias nutricionales, las enfermedades crónicas no
transmisibles y la doble carga de la malnutrición, en gran medida, producto de las condiciones
de pobreza y profunda inequidad en la distribución de la riqueza. No obstante, en el marco de
un modelo de desarrollo neoliberal, de globalización y de posicionamiento cada vez mayor
de los intereses de las transnacionales, estas políticas pueden actuar como dispositivos para
legitimar una concepción residual del rol del Estado. A partir de este contexto, las preguntas
de investigación que guiaron la presente investigación fueron: ¿cuál es el significado de las
políticas y programa de alimentación y nutrición para las madres beneficiarias de éstas?, ¿cuáles
son las expectativas que tienen las madres beneficiarias frente a las políticas y programas de
alimentación y nutrición a las que pertenecen?, ¿cuáles son las representaciones, que tienen
los tomadores de decisiones de las políticas alimentarias y del sujeto beneficiario?.
OBJETIVOS
Comprender los significados de las PPAN para las madres beneficiarias y, para los técnicos
que diseñan e implementan dichas políticas en el ámbito local y nacional.
MÉTODO
El estudio tuvo como marco epistemológico el interaccionismo simbólico, del cual se
deriva el método de la teoría fundamentada –TF- desarrollado por Glaser y Strauss. En esta
investigación, también, se hizo una apuesta por el enfoque constructivista de la TF propuesto
por Charmaz. La investigación contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad Nacional de
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Salud Pública y, fue catalogado como de riesgo mínimo (Resolución 8430 de 1993, artículo 11
Ministerio de Salud de Colombia). Las técnicas para la recolección de la información fueron
la entrevista semi-estructurada y el grupo focal. Se realizaron 24 entrevistas individuales a
madres beneficiarias y a los técnicos encargados de su diseño e implementación. Asimismo,
se realizó un grupo focal para devolución de hallazgos a las beneficiarias. El análisis fue
orientado mediante el proceso de codificación y de categorización de la información que
plantea el método del TF.
RESULTADOS
Las PPAN se conciben y se gestionan bajo un modelo de mercado. Este fenómeno de
mercantilización tiene como soporte una institucionalidad funcional a dicho modelo,
centrada en el mecanismo de la focalización, cuyo propósito es seleccionar los más pobres
entre los pobres y, además, aplicar un segundo filtro para elegir a ciertos grupos considerados
vulnerables, en especial los menores de cinco años. En este contexto, las políticas se convierten
en un mecanismo de desviación de recursos públicos al sector privado y, en un instrumento
mediante el cual, el Estado delega la responsabilidad de su implementación a terceros,
principalmente, a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades privadas.
Esta lógica mercantil deviene en interacciones entre el sujeto y el programa, esencialmente,
asistencialistas, de allí que las PPAN configuren un sujeto receptor. En algunos casos, el
beneficiario se encuentra inmerso en una pugna entre instituciones y entidades, que se lo
disputan con el propósito de captar los recursos públicos. No obstante, los sujetos beneficiarios
tejen múltiples subjetividades, con las cuales controvierten el rótulo unívoco de receptor
con el cual es concebido desde la institucionalidad. Algunos interactúan con los programas
mediante diversidad de discursos y modos de relacionarse y, aunque las acciones de la
política promueven básicamente capacidades centradas en el aspecto nutricional, los sujetos
resignifican dicho enfoque, al tiempo que construyen aspiraciones a partir de su experiencia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La premisa alrededor de la cual gravita la discusión, es que las políticas de alimentación y
nutrición se encuentran en una encrucijada, por cuanto, al tiempo que están atrapadas en
la lógica mercantil, adoptan ciertos discursos que denotan la intención de contribuir a la
reducción de la pobreza y al desarrollo de capacidades humanas, los cuales con frecuencia,
se encuentran en tensión con el propósito del enfoque de mercado. Los aspectos que se
derivan de esta premisa son: a) la creciente imposición del referencial global del mercado
en las acciones del Estado; b) el empeño del Estado en transformar el sujeto pobre en uno
apto para el mercado y; c) la tensión entre el sujeto concebido por la política y, los diversos
roles y aspiraciones que estos construyen a partir de su experiencia con los programas de
alimentación y nutrición. Puedo concluir que la lógica mercantil en la que están imbuidas
las PPAN, deviene en la tercerización de todas las fases de la política, con un marcado
interés en la rentabilidad económica por parte de los operadores. En este marco, El Estado
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es suplantado por terceros y, la institucionalidad, se moldea para responder a la lógica
mercantil, principalmente, mediante la profundización del fenómeno de la desarticulación.
En la medida en que el Estado neoliberal asume que los sujetos deben proveerse los bienes
y servicios sociales mediante el mercado, su empeño, será el de transformar al sujeto pobre
en uno útil al sistema económico. Desde esta perspectiva, la acción social primordial del
Estado estará circunscrita a la mitigación de la pobreza y, en consecuencia, las políticas
de alimentación y nutrición, estarán enfocadas a la dotación de capacidades, mediante la
transmisión de información o conocimiento, primordialmente, relacionado con el campo de
la nutrición. Asimismo, la ciencia provee a los gobernantes, los argumentos científicos para
legitimar acciones ultra-focalizadas, basadas en los fundamentos de los análisis económicos
de costo beneficio y, en el enfoque de períodos críticos, a partir de los cuales se justifican
las intervenciones orientadas solo a los primeros años de vida. En este contexto, la gestión
de las PPAN está basada en un enfoque vertical, en el cual, prevalece la verificación de
condicionalidades y, la disminución de los errores de focalización. No obstante, a partir de
la experiencia del sujeto con la política, emergen subjetividades ambivalentes, en tanto, el
sujeto asume los comportamientos del sujeto receptor y mercantilizado que promueven las
PPAN, al tiempo que, “resignifica e interpela” dichas políticas.
PALAVRAS-CHAVE
Sujeto beneficiario, significados, subjetividades, modelo neoliberal, programas y políticas
sociales, políticas públicas.

O PROGRAMA MAIS MÉDICO EM FORTALEZA: AVANÇOS PARA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE?
Emanoella Pessoa Angelim Guimaraes (PPGS - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria das
Graças Guerra Lessa (Instituto de Planejamento de Fortaleza - Iplanfor, Fortaleza, CE, Brasil), João Bosco Feitosa
dos Santos (PPGS - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Diego da Silva Medeiros (PPGS Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2549

INTRODUÇÃO
Em 2013, o Governo Federal instituiu o Programa Mais Médicos (PMM), anunciando - o como
parte de um amplo pacto para a melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). Essa Política previa uma série de medidas para combater as desigualdades no
acesso à Atenção Primária à Saúde (APS), a partir de três eixos de atuação. Neste estudo, foram
investigadas as repercussões do 1º eixo, relativo ao provimento emergencial de médicos, com
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ênfase na Estratégia de Saúde da Família (ESF), em Fortaleza, Ceará. Inicialmente o Programa
gerou grande desconforto entre a categoria médica. Diversos conselhos de medicina se
manifestaram contra a vinda de médicos estrangeiros alegando que a medida era paliativa,
ineficaz e oportunizava a atuação de profissionais cuja formação não foi endossada pelos
órgãos competentes no Brasil. Já em sua terceira fase de seleção de médicos, ocorrida
em novembro de 2013, e já consolidado legalmente, começaram a aparecer os primeiros
resultados para o público que utiliza o SUS, com destaque para filas menores, maior eficácia
e agilidade na marcação de consultas, bem como nos atendimentos.
OBJETIVOS
Este estudo objetivou investigar as repercussões e perspectivas do Programa Mais
Médicos, notadamente seu eixo emergencial de provimento de médicos para o município
de Fortaleza, Ceará.
MÉTODO
O estudo é descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, tendo como procedimentos
a observação direta nas unidades de atenção primária à saúde, e a realização de entrevistas
com 18 médicos do PMM, 12 usuários e 3 gestores das unidades de saúde demandantes do
Programa. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo na perspectiva de Bardin.
RESULTADOS
Os resultados deste estudo indicam que os profissionais brasileiros são mais jovens que os
estrangeiros (26 a 30 anos) e possuem menos tempo de formados (um a dez anos). Assim, grande
parte desses profissionais relatou que o interesse para ingressar no PMM ocorreu pela oportunidade
financeira e pela possibilidade de aproveitamento dos 10% da participação no Programa, para a
seleção de residência médica. Isso comprova os resultados dos estudos realizados que apontam
que a formação médica no Brasil é voltada para a especialização e a APS funciona apenas como
um “trampolim” após a graduação. Os médicos estrangeiros entrevistados pertenciam à faixa
etária de 41 a 50 anos, tinham acima de 10 anos de formados e um histórico longo de trabalho na
Atenção Primária em diversos países, a partir do Programa de Internacionalização Médica de Cuba
(as missões cubanas). O discurso desses profissionais revelam a internalização de um altruísmo
profissional. Além disso, eles citaram a importância de adquirir experiência internacional,
relatando que foram “chamados” pelo Governo cubano para mais uma missão internacional.
No que diz respeito aos médicos brasileiros, nota-se que, apesar dos esforços institucionais do
Ministério da Educação e do Ministério da Saúde para uma mudança curricular, decorrentes da
própria expansão da ESF, ainda não há êxito na formação de profissionais com habilidades e
competências para o exercício de atividades essenciais ao sistema e à saúde dos brasileiros. Essa
dificuldade ocorre ante o reflexo do modelo de formação destes profissionais: hospitalocêntrico,
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biologicista, fragmentado. Entendemos que a preparação de um novo profissional médico,
que seja crítico e que possua mais compromisso com a responsabilidade social e a cidadania,
não acontecerá apenas com alterações metodológicas no ensino. Por isso, é preciso enfatizar
a importância e a responsabilidade do PMM no sentido de prover médicos para atender as
demandas da ESF, mostrando também a necessidade da formação desses profissionais voltada
para o atendimento na APS. Os usuários apontaram diferenças positivas não só no aumento de
médicos, mas no modus operandi do atendimento dos médicos estrangeiros, comparandoos, por vezes, aos médicos brasileiros, e ressaltaram, ainda, o diferencial desses profissionais no
olhar, ouvir e tocar. Assim, percebe-se que a cultura da prevenção e da humanização médica,
comum aos cubanos, tem feito à diferença no atendimento e satisfação do usuário. Com isso, é
importante enfatizar a necessidade de novos estudos que avaliem a satisfação e as expectativas
dos usuários em relação à qualidade do cuidado que está sendo ofertada e ao atendimento dos
médicos brasileiros. A investigação revelou olhares dissonantes dos médicos sobre o Programa
e as perspectivas apresentadas, inclusive entre os profissionais brasileiros. Creditaram-se essas
diferenças, no discurso, ao perfil do médico, a formação e a concepção de Atenção Primária.
Ressaltou-se, entretanto, que, em meio aos profissionais brasileiros entrevistados, havia médicos
especialistas em medicina de família que se colocaram como porta voz de seus colegas e
afirmaram apoiar o programa desde sua implementação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PMM proporcionou um aumento quantitativo e qualitativo de médicos no município de
Fortaleza, especialmente em locais com alta rotatividade. Esses profissionais, com formação
e experiência em saúde da família, irão garantir o acesso e a cobertura na APS por meio do
atendimento integral e humanizado. A população, os gestores e a equipe de saúde foram
uníssonos na aprovação desse atendimento diferenciado. Diante disso, muito se tem a
contribuir para a consolidação da ESF e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, pois,
além da troca de experiências entre os profissionais e da redução da carência de médicos, o
Programa ainda proporcionará a oportunidade de dar visibilidade à Medicina de Família e
Comunidade, empoderando, assim, os médicos a atuarem nas premissas da APS. A medicina
será, portanto, baseada na prevenção, o que irá diminuir, gradativamente, a necessidade de
realização de exames e de internações.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária a Saúde; Programa Mais Médicos (PMM); Provimento Médico.
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES
NA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE ESCOLAR
Maria Elisabeth Kleba (Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Daiane Kutszepa
Brambilla (Secretaria Municipal de Saúde, Tigrinhos, SC, Brasil)
ID: 2645

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dispositivo de ordenação, regulação e organização
das ações e serviços de saúde no Brasil, de acordo com princípios e diretrizes estabelecidos
pela Constituição Federal e pelas leis Lei n. 8.080 e Lei n. 8.142. A partir de 1988, a saúde
passa a ser considerada direito de todos e dever do Estado, em corresponsabilidade com
os diferentes setores da sociedade. É nesse contexto que se constituem e se desenvolvem
políticas e programas, tendo como porta de entrada prioritária a atenção básica, como
estratégia para reorientar o modelo assistencial em saúde, até então centrado no atendimento
emergencial a doença e focado no médico. A nova organização da assistência assume
como base a universalização do acesso e a integralidade do cuidado, preconizando desse
modo o desenvolvimento de ações intersetoriais. Com essa reorientação da assistência à
saúde, a família passa a ser considerada no ambiente em que vive e convive, permitindo e
exigindo a compreensão ampliada do processo saúde-doença. Nessa perspectiva, a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na saúde da família sua estratégia prioritária. A
atenção básica se torna lócus privilegiado para efetivação do cuidado integral, uma vez que,
estando próximo da comunidade, potencializa-se o acompanhamento longitudinal dos
usuários. É válido destacar que o princípio da integralidade pressupõe articular todos os
níveis de complexidade do SUS, integrando ações de atenção a saúde em todos os âmbitos
da Rede de Atenção em Saúde (RAS). Nessa lógica, o SUS, como política de estado no Brasil,
é potencializado com a implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
Da mesma forma, a criação do Programa Saúde na Escola (PSE) (Decreto Presidencial nº.
6.286/2007), com posterior ampliação para todo país, representa um avanço na atenção
a saúde escolar, à medida que reitera a reorientação do modelo assistencial com foco na
atenção básica, na perspectiva da articulação de saberes e fortalecimento da saúde integral.
Como nova política de atenção à saúde do escolar no Brasil, o PSE representa, na atualidade,
um grande desafio, pois requer qualificar as ações de promoção à saúde no contexto escolar,
ou seja, ao invés de ações pontuais, fragmentadas e focadas na visão biomédica, implica
em desenvolver ações articuladas entre saúde e educação e, com isso, propiciar a atenção
integral à saúde dos educandos.
OBJETIVOS
Refletir sobre o Programa Saúde na Escola, desvelando desafios e potencialidades de
atuação enquanto dispositivo de implementação da política pública, oferecendo subsídios
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que permitem potencializar essa política enquanto promotora de transformações e de
organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito da saúde escolar.
MÉTODO
Trata-se de uma cartografia, desenvolvida em um pequeno município do Extremo Oeste de
Santa Catarina, nos setores integrados ao PSE do município, Educação, Saúde e Assistência
Social. O estudo incluiu 51 profissionais, entre os quais, o gestor de cada setor. Para a
produção dos dados, foram utilizadas as seguintes técnicas: rodas de conversa, oficina de
grupo, análise documental e observação participante, registradas em diário de campo. Os
dados foram coletados no segundo semestre de 2016. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unochapecó, (parecer nº 1.663.784/2016),
sendo respeitados seus requisitos no desenvolvimento da pesquisa.
RESULTADOS
Os principais desafios visualizados no PSE foram classificados como operacionais ou
estruturantes. No que se refere a fatores operacionais, destaca-se as políticas públicas de
educação verticalizadas que têm dificultado o trabalho dos professores e profissionais da
rede intersetorial na oferta da atenção integral e educação inclusiva. As mudanças realizadas,
nas últimas décadas, pelo Governo Federal, a citar a alfabetização precoce, a imposição da
não reprovação e a introdução de mecanismos avaliativos baseados em metas e indicadores,
segundo desempenho, vem ocasionando prejuízos na educação integral dos alunos.
Segundo os participantes, a padronização de parâmetros a serem alcançados e metas de
aprendizagem definidas como aceitáveis faz com que as individualidades dos alunos na
construção do conhecimento não sejam consideradas. Isso gera uma excessiva cobrança do
professor, que acaba não valorizando subjetividades, e induz a práticas medicalizantes. Ainda
no bloco operacional, figuram entraves no relacionamento entre escola e família. Ao mesmo
tempo em que se destaca a importância da família para o desenvolvimento dos alunos,
os participantes referem que essas demonstram baixo interesse e envolvimento quando
chamadas pela escola, o que indicaria certo descompromisso com a educação de seus filhos,
bem como transferência dessa obrigação às instituições públicas. Essa percepção necessita
ser objeto de reflexão crítica, à medida que revela certa tendência à culpabilizar a família,
ao invés de reconhecer as relações hierárquicas e de assujeitamento que, historicamente,
as instituições têm construído. Relacionados às questões estruturantes, os participantes
sinalizam a escassez de recursos financeiros, falta e rotatividade de profissionais, que
dificulta a incorporação do acolhimento e do vínculo entre usuários e trabalhadores, como
ferramenta que contribui na humanização do atendimento. Por fim, aparece o desafio da
continuidade das ações do PSE, que, segundo os participantes, pode estar relacionado ao
fato de não ter sido aberta contratualização no ano em que a pesquisa foi desenvolvida,
associado a questões financeiras, disponibilidade de tempo, incentivo e motivação
profissional. Destaca-se como potencialidades do PSE o fortalecimento intersetorial para
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a promoção da saúde da família, na interrelação entre UBS, escolas públicas e assistência
social, o fomento da educação permanente e os avanços na perspectiva da desmedicalização
que contribuíram para estruturar uma RAS acolhedora no âmbito da saúde mental no que
concerne a saúde escolar. Isso pode ser constatado quando se identifica a implantação de
ações que objetivam proporcionar medidas de acolhimento multiprofissional à alunos com
dificuldade de aprendizagem e sua família, e a inserção de alternativas ao psicotrópico
comumente utilizado para o enfrentamento de dificuldades de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos desafios em sua efetivação, o PSE contribui para consolidação da PNAB e PNPS,
à medida que se configura como dispositivo para articular diferentes setores, como saúde,
educação e assistência social, permitindo, por meio do trabalho intersetorial, visualizar as
dimensões biopsicossociais envolvidas no processo saúde-doença e empregar esforços
coletivos para a atenção integral a saúde dos educandos.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde escolar; Saúde da família; Intersetorialidade.

TAMIZAJES POBLACIONALES PARA CÁNCER: UNA REVISIÓN
NARRATIVA DE LA LITERATURA SOCIOLÓGICA
Marcela Belardo (Instituto Gino Germani y Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina), Kenneth
Rochel Camargo (Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado de Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2490

INTRODUÇÃO
En las dos últimas décadas se ha instalado en la agenda de la salud internacional una creciente
preocupación por la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) en los países de
bajos y medianos ingresos, según la clasificación que realiza el Banco Mundial. Dentro de las ENT
se encuentra el cáncer que, según las estadísticas, su incidencia en América Latina y el Caribe
es inferior a la de regiones más desarrolladas en el mundo, pero la diferencia radica en que la
mortalidad es notablemente mayor. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para la prevención y control de las ENT, y en particular del cáncer, es que los países
de medianos y bajos ingresos fortalezcan sus sistemas de salud para mejorar el diagnóstico
precoz con la implementación de tamizajes (screening, cribado o rastreo) poblacionales para
ciertos tipos de cáncer como el cervico-uterino, el de mama, el de colon-recto y el bucal.
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OBJETIVOS
Existe una prolífica literatura que discute diferentes aspectos de los tamizajes poblacionales:
su implementación, su eficacia según patologías específicas y su evaluación. Sin embargo,
son relativamente escasos los estudios que abordan los aspectos sociales. Esta ponencia tiene
como objetivo proveer una revisión narrativa de la literatura sociológica sobre screenings
poblacionales dando cuenta de tres aspectos: 1) la manera en que los tamizajes han modificado
la compresión y construcción de enfermedades (conocimiento médico); 2) la forma en que
han transformado la práctica clínica; y 3) los modos en que han modificado las percepciones y
cuidados de la salud por parte de los pacientes (gestión de la salud y la enfermedad).
MÉTODO
El trabajo no tiene la intención de ser una revisión exhaustiva del conjunto de los trabajos
sociológicos sino de proveer un panorama general de las ideas y conceptos más significativos
relativos a los tres aspectos mencionados. El propósito de esta revisión es presentar un
conjunto de aspectos descritos en la literatura sociológica anglosajona, que es la que ha
reflexionado sobre esta intervención de la salud pública debido a la mayor experiencia de
esos países en la implementación de tamizajes poblacionales. En esta revisión se incluyeron
56 trabajos referentes a tamizajes poblacionales para cáncer y se excluyeron aquellos
referidos a los cribados genéticos prenatal y neonatal.
RESULTADOS
El tamizaje masivo implica la observación y monitoreo de poblaciones aparentemente sanas
para rastrear precozmente una determinada condición a través de diferentes exámenes como
mamografías, ecografías, colonoscopias o diferentes test. Existen dos tipos de tamizaje: el
oportunístico y el organizado. El primero se da cuando una persona procura al servicio de
salud por otro motivo y el profesional de salud aprovecha la oportunidad para rastrear la
enfermedad. Por el contrario, en el segundo caso el profesional de salud invita a la persona
de un determinado grupo (género, edad o mayor riesgo) a ser objeto de seguimiento
durante la implementación del programa. En este segundo caso existe un mayor control de
las acciones. Los tamizajes son tanto una intervención médica como una intervención social
por lo que acarrean importantes dilemas que desafían aspectos legales, éticos y sociales. Los
tamizajes masivos han colaborado en invertir una concepción fuertemente arraigada en la
forma tradicional de comprensión de las enfermedades al poner su foco de atención más en
la prevención primaria que en la secundaria, más en la detección de riesgos que en identificar
signos tempranos de una enfermedad. Y este desplazamiento generó una disminución en
los umbrales para definir enfermedad y rompió con la distinción médica tradicional entre
enfermos y sanos. Cuando la práctica del screening se convirtió en hegemónica en la
sociedad, la práctica clínica se modificó al buscar enfermedades en personas asintomáticas
y al mismo tiempo modificó los comportamientos de los pacientes quienes pasaron a ser
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responsables por el cuidado de sí mismos. Se produce una especie de “transferencia de
responsabilidad” de la medicina al individuo. El cuidado de sí mismo además se transformó
en un valor moral a partir del cual las personas comienzan a ser juzgadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La revisión busca traer al debate académico una reseña de la literatura sociológica sobre
una estrategia de la salud pública contemporánea, que en los países de América Latina
y el Caribe tiene una implementación reciente. Busca exponer los aspectos sociales bajo
tres dimensiones que consideramos rompen con la lógica tradicional de comprensión de
enfermedades, de la práctica clínica y del cuidado del cuerpo por parte de los pacientes.
PALAVRAS-CHAVE
Tamizaje poblacional Cáncer Revisión narrativa Aspectos sociológicos

ABORDAJE CUALITATIVO DE LAS EMOCIONES Y LA AGENCIA,
ELEMENTOS CLAVE PARA UN ANALISIS INTERPRETATIVO DE
POLÍTICAS PUBLICAS DE SALUD
María Camila Pinzón Segura (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1256

INTRODUÇÃO
Panel: Aportes y desafíos de la investigación cualitativa en el seguimiento a la implementación
de políticas públicas Las Ciencias Sociales y Humanas nacen siendo fuertemente influenciadas
por las ya existentes Ciencias Naturales, que al contar con lenguajes y métodos considerados
exactos, rigurosos y confiables propiciaron un desarrollo condicionado de las segundas,
así como comprensiones incompletas de la realidad. El positivismo, como paradigma
epistemológico insignia de dichos lenguajes y métodos, comienza a ser cuestionado, toda
vez que muestra ser insuficiente para abordar y dar solución a las complejas problemáticas
sociales, y de forma progresiva es reemplazado por corrientes alternativas, que de manera
general otorgan a la subjetividad un papel central en el conocimiento. La Ciencia Política, y en
particular el Análisis de Políticas Públicas como disciplina dentro de las Ciencias Sociales, ha sido
objeto de los cambios mencionados. Un ejemplo de esto se evidencia al estudiar los enfoques
de análisis de políticas públicas hasta la fecha desarrollados, encontrando que los modelos
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predominantemente estudiados y empleados en la actualidad -casi de manera exclusiva- para
el análisis de las prácticas estatales/gubernamentales tienen por fundamento la exploración
de los contenidos y procesos de la política, más que de los actores y sus contextos, ámbitos
que necesariamente exigen la valoración e interés por elementos relativos a la subjetividad.
Las nuevas perspectivas interpretativas de Análisis de Políticas Públicas, como alternativa ante
las quebrantadas expectativas depositadas en los modelos racionalistas/neo-institucionales y
cognitivo-conductistas, reivindican la subjetividad a través de epistemologías constructivistas,
la retórica, la deliberación pública y los métodos cualitativos. Las “creencias”, los “significados”,
los “valores” y las “emociones” del sujeto (actor de la política pública), así como sus posibles
determinantes socio-históricos, culturales y económicos, son aprehendidos como fuerzas
participantes de la política, y por tanto abren el horizonte hacía formas más justas, democráticas
y sociales de analizar y hacer políticas públicas.
OBJETIVOS
Enfocándose de manera especial en las emociones -consideradas no sólo por la filosofía
sino también la biología, psicología, antropología y sociología, como esenciales para la
comprensión del mundo, la toma de decisiones y el comportamiento humano- vale la
pena mencionar que el giro afectivo de los noventas permitió su reconocimiento como
elementos centrales, no sólo en la producción de conocimiento, sino también en política: en
la reflexión intelectual, los nacionalismos, los partidos políticos, las campañas electorales y
los movimientos sociales.
DESENVOLVIMENTO
Dentro del campo del Análisis de Políticas Públicas, son esporádicos los estudios y escasos
los autores que analizan el rol de las emociones en el proceso la hechura de la política;
todos los teóricos que a la fecha han hecho evidente su interés por ellas -Barnes, Hogget,
Howarth, Fischer, Gottweis, Durnová y Yanow- lo hacen desde el análisis discursivo, es decir,
se enfocan en estudiar las construcciones sociales discursivas de los actores políticos, las
instituciones y los analistas, buscando emociones en las narrativas o en los documentos
gubernamentales, dada su aprehensión como experiencias comunicadas de valores,
creencias e ideas. Sin embargo, pocos proponen una observación directa de las mismas
y una correlación entre esto y lo declarado de manera discursiva. Entendiendo el Sistema
General de Seguridad Social y Salud colombiano como un sistema complejo abierto, la
implementación de Políticas Públicas de salud se convierte en un reto para los hacedores de
las mismas, entre otras razones, por la dificultad de entablar entre los actores involucrados,
diálogos y escenarios de negociación que conduzcan a acciones transformadoras de la
realidad, percibida como problemática. El rol social de las emociones, relacionado con la
transmisión social de las interpretaciones de eventos específicos, el mantenimiento de
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definiciones socialmente compartidas sobre eventos o conceptos, y sobretodo la guía en la
toma de decisiones y acciones propias y de otras personas, sería un objeto de investigación
acorde con las pretensiones del análisis interpretativo de políticas públicas, toda vez que
remitiría a la forma en que la política de salud se constituye en un marco interpretativo de la
realidad, y en tanto influyentes sobre la agencia de los sujetos involucrados en la hechura de
la misma, puede tener un potencial emancipatorio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como parte de las disertaciones teóricas entorno a mi proyecto de tesis doctoral en Salud
Pública , la ponencia propuesta busca relevar la importancia de la etnografía, diseño
principal de la investigación, para el abordaje de las emociones de los actores involucrados
en la implementación de políticas públicas de salud, toda vez que al tener por intención el
entendimiento de los actores y sus actos -desde su propio marco de referencia y sentidodado de la situación- complementaría oportunamente los desarrollos que desde el análisis
de discurso se ha dado al rol de las emociones en el análisis de políticas públicas.

CONTRIBUIÇÕES DA ATENÇÃO DOMICILIAR PARA O TRABALHO
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA: REFLEXÕES SOBRE O SENTIDO DO
TRABALHO E ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE
Carina Almeida Barjud (Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Silvia Maria Santiago (Unicamp, Campinas, SP, Brasil),
Gustavo Tenório Cunha (Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 2139

INTRODUÇÃO
A Atenção Domiciliar (AD) em Campinas tem mais de 25 anos de história e iniciou a partir
de visitas domiciliares realizadas pelos Centros de Saúde em início da década de 90. Desde
então, esta estratégia de cuidado desenvolveu-se e se qualificou, contando hoje o município
com quatro equipes que realizam cuidados cada vez mais complexos do ponto de vista
das tecnologias duras. Temos também, no município de Campinas, 62 Centros de Saúde,
distribuídos entre os cinco distritos de saúde, sendo 11 no distrito Norte, 16 no distrito Sul, 10
no distrito Leste, 12 no distrito sudoeste e 13 no distrito Noroeste. Cabe lembrar que quase
todos contam com mais de uma equipe (usualmente duas a quatro) com população adscrita
média de 20 a 30.000 habitantes, fazendo assistência à uma população de aproximadamente
1.200.000 habitantes.
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OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é compreender como os sentidos do trabalho verificados em uma
equipe de atenção domiciliar nos cuidados paliativos pode ser ponto de partida para reflexão
acerca da ressignificação do trabalho na atenção primária, compreendendo suas limitações
atuais e traçando perspectivas de contribuições para reformulação do trabalho em saúde.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo qualitativo de análise de dois grupos de discussão realizados com uma
equipe de AD do distrito sanitário sul da cidade de Campinas, no primeiro semestre de 2014. O
estudo foi conduzido a partir da identificação de categorias empíricas encontradas nos grupos de
discussão. Foram destacadas quatro categorias empíricas de sentido no trabalho: aprendizado,
autonomia, resolutividade e reconhecimento. Estas, por sua vez, correlacionaram-se com as
necessidades de saúde enquanto boas condições de vida, graus crescentes de autonomia,
vínculo e consumo tecnológico. A correlação entre sentido no trabalho e necessidades de saúde
demonstra como a subjetividade se interrelaciona com a práxis participativa, acarretando maior
atendimento às necessidades de saúde. Aqui começa a discussão acerca das possibilidades de
reflexão da contribuição do modo de produzir cuidado na atenção domiciliar para a atenção
primária “in loco” – sejam as unidades de saúde da família (USF), unidades básicas de saúde (UBS)
ou unidades mistas. Temos constantes impasses presentes no funcionamento relacionados
à Atenção Primária. Alguns dos mais citados seriam a rotatividade de profissionais médicos,
limitações à prática de clínica ampliada, de poucas ações de promoção em saúde, restrição
de assistência a consultas de pacientes “programáticos”- hipertensos, diabéticos, pré natal,
puericultura, etc. Também temos grande parte da produção de conhecimento sobre nossa
Atenção Primária mais voltada à pesquisas quantitativas que qualitativas. O que se propõe no
presente trabalho é buscar ponderar que tais críticas, apesar de corretas, talvez sejam mais
fecundas se buscarem ir além do diagnóstico, colocando em análise as razões pelas quais os
mesmos profissionais de saúde que apresentam alta vinculação e motivação em serviços de
atenção domiciliar podem não ter a mesma relação quando trabalhando na Atenção Primária,
seja em unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde ou unidades mistas. Estariam
as categorias de sentidos do trabalho presentes no discurso de profissionais trabalhadores
da Atenção Primária “in loco”? Acerca das limitações, muitas hipóteses podem ser descritas: a
demanda quase sempre muito acima da capacidade de assistência das equipes, a fragilidade da
rede para encaminhamentos à especialidade, urgência e emergência, hospitais, promovendo
sensação de “solidão” no cuidado aos usuários. A intensa normatização e fiscalização das agendas
dos profissionais, com pouco privilégio à autonomia e protagonismo nas atividades. Isto, aliado
a uma rotina de demandas de diversas complexidades, com pouco ou nenhum programa de
educação permanente/ matriciamento podem acabar por produzir uma relação de alienação
no trabalho. Aprender com os avanços importantíssimos que tivemos em saúde nos 12 anos
que antecederam o golpe e defendê-los é tão importante quanto lançarmos olhar para as suas
limitações, afim de que possamos aprimorá-la e não incorrer em críticas que a deslegitimem.

VOLTAR AO ÍNDICE

1572 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Políticas públicas em saúde

Isso diz respeito a retomar e intensificar políticas públicas que ampliem e qualifiquem a Atenção
Primária, bem como os outros níveis de atenção à saúde, afinal, a integralidade do cuidado não
pode ser feita por um único equipamento de saúde. Entender que a condição de implicação do
trabalhador de saúde com seu trabalho é diretamente vinculada às necessidades de saúde dos
usuários, e que esta depende de arranjos e condições que priorizem a autonomia, aprendizado e
propiciem percepção de resolutividade e reconhecimento podem ser bons apontamentos para
políticas públicas. Boa parte dos trabalhadores atuais do SUS nasceram próximos à formulação
do SUS na Constituição. Tiveram atravessamentos muito mais intensos de suas subjetividades,
ainda em formação, da governamentalidade. Essa pesquisa também tem por intenção atualizar
a compreensão sobre os afetos da luta pela saúde como direito de todos e dever do Estado para
que os ideais da Reforma não comecem a parecer pertencentes à utopia de um passado distante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A subjetividade contemporânea de trabalhadores, bem como de usuários, deve ser
considerada em ações micro — no cuidado em saúde cotidiano, na gestão do cuidado — e
macropolíticas — na formulação de políticas públicas e na gestão para que ações em saúde
sejam tanto mais efetivas/ eficazes quanto promotoras de liberdade e felicidade.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Domiciliar, Atenção Primária, trabalho em saúde

INVESTIGACION SOBRE IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS
PUBLICAS: ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS PARA LA
RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION
Diego Fernando Puerto (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1253

INTRODUÇÃO
La investigación cualitativa se propone como una alternativa ontológica y epistemológica
que permite entre otras posibilidades, el abordaje participativo de las problemáticas objeto
de estudio. Dicha posibilidad está al alcance de cualquier disciplina, trabajo investigativo o
investigador que se proponga un abordaje y comprensión más integral de los problemas
de investigación que lo ocupan. En este marco, la investigación en salud no solo cuenta con
la alternativa de la investigación cualitativa sino que se ve en la obligación de realizar un
abordaje de este estilo teniendo en cuenta la multiplicidad de acontecimientos y voces que
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circulan, afectan y condicionan las dinámicas que son su objeto de estudio. Adicionalmente,
deben realizarse consideraciones respecto de las alternativas metodológicas más
pertinentes para cada trabajo realizado bajo la óptica de la investigación cualitativa, puesto
que las características de cada población, así como los parámetros y objetivos que guían una
investigación, podrán determinar cuáles son las formas y procedimientos más acertados
para la recolección y análisis de información.
OBJETIVOS
Este trabajo surge a partir de la reflexión sobre ventajas y desventajas ofrecidas por las
alternativas metodológicas utilizadas en el trabajo de tesis doctoral titulado políticas
públicas, implementación y emociones: hacía un enfoque alternativo de análisis. Caso de
estudio: Política Pública de Salud para los Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer en Bogotá.
DESENVOLVIMENTO
Se incluyen dentro de la población objeto de estudio, los actores que se involucran o participan en
la implementación de políticas públicas de salud, allí, se encuentran: pacientes con cáncer (niños,
niñas y adolescentes entre 7 y 18 años), cuidadores de los pacientes, trabajadores del campo de
la salud, personal administrativo del centro hospitalario etc. A partir de la identificación previa de
los potenciales actores de relevancia para la investigación, la fase de recolección de datos tuvo
un primer momento de observación etnográfica participante que permitió a los investigadores
adentrarse en el campo dentro del cual circulan cotidianamente los actores involucrados para
lograr dar cuenta de las vivencias que estos experimentan y los comportamientos que realizan
tanto a nivel individual como colectivo. La participación de varios investigadores con formaciones
complementarias enriqueció la triangulación de la información recolectada que fue clave para dar
forma al resultado de la investigación. Posteriormente, a partir de lo recolectado en la observación
etnográfica, tuvo lugar una fase de análisis en profundidad en la cual se seleccionaron los
sujetos que desde su rol pudieron identificarse como de crucial importancia para no solamente
ampliar la información sino lograr una mejor comprensión del objeto de estudio que ocupa a la
investigación. Teniendo en cuenta la pluralidad y riqueza de la información a la que se accedió,
fue preciso el uso de herramientas de recolección como entrevistas a profundidad, pruebas
proyectivas que permitan una mejor y más completa aproximación a la información. Es válido
mencionar que los instrumentos y herramientas de recolección se utilizaron de acuerdo a las
características de los sujetos a los cuales se aplicaron (niños, niñas, adolescentes y adultos). La
importancia de las entrevistas a profundidad se manifiesta en el mayor involucramiento de los
actores participantes, esta herramienta permitió guiar las conversaciones de manera provechosa
tanto para los investigadores como para los entrevistados, siendo posible abordar diversos
temas que ayudaron a complementar el proyecto. En el caso de los niños, el uso de las pruebas
proyectivas, permitió el acceso a información que el niño no hubiese podido manifestar bajo la
mirada de herramientas más rígidas como las entrevistas cerradas o los test, además permitió
una más fluida comunicación posterior entre estos y los investigadores. Respecto al análisis,
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el uso de herramientas de recolección como las anteriormente mencionadas, plantea un reto
investigativo y profesional debido a la variedad y extensión de la información, lo que exigió un
trabajo de análisis arduo que no perdiera de vista el énfasis en las emociones que guío el proyecto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Debe tenerse en cuenta que debido a la naturaleza de la investigación y la relevancia que
cobran las emociones que manifiestan los actores respecto de la implementación de las
políticas públicas en salud, las teorías disponibles no captan ni abordan el problema
de la manera en la que se espera comprender, por esta razón se hace uso de la teoría
fundamentada ya que permite superación y distanciamiento de los marcos teóricos
tradicionales y propone una comprensión más concreta, íntimamente vinculada con los
hallazgos que provea la recolección de información, dando lugar a lo expresado por los
actores como central para la construcción del modelo teórico, todo lo anterior apoyado
en lo propuesto por Kathy Charmaz. El análisis basado en teoría fundamentada, permitió
configurar un modelo conceptual que sea provechoso tanto para los investigadores que
adelantamos la proyecto como para quienes desde su rol como actores en la formulación de
políticas públicas participaron en él. Se espera que la presente propuesta se configure una
contribución a la investigación cualitativa en salud y así mismo se configure como posible
guía de abordaje metodológico para el trabajo con poblaciones vinculadas al campo de la
salud, particularmente ante la presencia de niños, niñas y adolescentes.

MUDANÇA NA CAPTAÇÃO DE UM POTENCIAL DOADOR E/
OU DOADOR ELEGÍVEL DE ORGÃOS PARA TRANSPLANTE
MEDIANTE A MORTE ENCEFÁLICA: O PAPEL DO ENFERMEIRO
Rodrigo de Morais Torres (UNESA, Mesquita, MS, Brasil), Juliane Pereira de Oliveira Corga (UNESA, São joão de
Meriti, RJ, Brasil), Wanderson Patrick da Conceição Nogueira (UNESA, Nova Iguaçu, RJ, Brasil), Priscilla Passareli
Tostes (HUCFF - UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Felipe Fonte da Silva Rodrigues (CAP Gissoni -UCB, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Sandra Conceição Ribeiro Chícharo (CAP Gissoni - UCB / UFF, são joão de Meriti, RJ, Brasil)

ID: 2425

INTRODUÇÃO
A doação pode ser de órgãos ou de tecidos, tais como o rim, parte do fígado, do pulmão e
medula óssea podem ser feitas em vida, mas os demais só podem ser doados após a morte
do doador, sendo esta constatada a morte encefálica. A morte encefálica representa o estado
clínico irreversível em que as funções cerebrais (telencéfalo e diencéfalo) e do tronco encefálico
estão irremediavelmente comprometidas. São necessários três pré-requisitos para defini-la:
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coma com causa conhecida e irreversível; ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio
metabólico grave; exclusão de intoxicação exógena ou efeito de medicamentos psicotrópicos.
Baseia-se na presença concomitante de coma sem resposta ao estímulo externo, inexistência
de reflexos do tronco encefálico e apneia. Em relação à atuação do enfermeiro, na prática
profissional brasileira, destacam-se o enfermeiro clínico e o coordenador de transplante. O
enfermeiro clínico é aquele que cuida dos pacientes em geral, que também assiste ao doente
candidato ao transplante ou o transplantado. Assiste às famílias também de uma maneira
geral. O enfermeiro coordenador de transplante é aquele que atua especificamente na área
da doação, na identificação do PD (potencial doador), o acompanhamento do exame clínico,
a manutenção hemodinâmica, assistência ‘a família, entrevista familiar, coordenação de sala
cirúrgica e liberação do corpo, além de ser muito importante na educação permanente da
instituição, buscando treinamento constante do assunto. Estar com a família do potencial
doador e/ou doador elegível é uma situação extremamente difícil vivenciado pelo enfermeiro
de captação, sendo referido que esse momento é estressante em todo o processo. Nesse
instante, o profissional encontra-se numa situação muito delicada no quesito respeitar a dor
da perda dos familiares, porém o profissional deve explicitar o real sentido da doação, dando
assim o direito de decisão, ainda que se sintam agredidos por tal explicação.
OBJETIVOS
 Relatar a importância do profissional enfermeiro na captação de um potencial
doador e/ou doador elegível de órgãos para transplante mediante a morte encefálica
desde o início do protocolo de morte encefálica até o momento da doação quando
assim, autorizado pela família.
 Identificar as mudanças realizadas no protocolo de morte encefálica recentemente
e publicadas no diário oficial da união buscando mostrar o antes e depois das
mudanças no protocolo.
DESENVOLVIMENTO
O conceito de morte encefálica iniciou-se em 1959 a partir da publicação do artigo “The
depassed coma: preliminar memoir”, descrito como “coma depassé (o coma irreversível)”.
(BRASIL, 2017). A Lei 9.434 de 1997, que dispõe sobre a retirada de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, determina em seu artigo
3º que compete ao CFM definir os critérios para diagnóstico de morte encefálica (ME) Em
1987 foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o primeiro
protocolo de ME. Posteriormente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou uma
Resolução Normativa, a 1.346/91, que estabeleceu critérios a serem adotados nos hospitais
brasileiros. Em 1997, a resolução Nº 1.480 instituiu que ao diagnóstico de ME precede um
protocolo onde são observados critérios clínicos e tecnológicos. Em dezembro de 2017, a
1.480 foi revogada pela Resolução Nº 2.173/2017, que define critérios do diagnóstico de
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ME e considera que a comprovação deve ser realizada utilizando métodos precisos, bem
estabelecidos, padronizados e passíveis de ser executados por médicos em todo o território
nacional. Considera-se como parâmetros clínicos a serem observados para constatação de
ME o coma aperceptivo e arreativo, ausência de atividade motora supra-espinal (reflexo
fotomotor, óculovestibular, córneo-palpebral, oculocefálico e reflexo de tosse) e apnéia. Já
os exames complementares deverão demonstrar ausência de atividade elétrica cerebral,
ausência de atividade metabólica cerebral ou ausência de perfusão sanguínea cerebral.3
A Coordenação Geral do Sistema Nacional de transplantes (CGSNT) / Ministério da Saúde
(MS), através de um fluxograma, define as etapas do processo de doação de órgãos e tecidos
para transplante, desde a suspeita da ME até a realização do transplante. Ao descrever cada
etapa, o paciente é classificado como possível doador, potencial doador, doador eletivo e
doador efetivo. Inicialmente, diante da suspeita de ME, ou seja, paciente com Score 3 na
escala de coma de Glasgow e apresentando critérios clínicos compatíveis com o quadro,
é classificado como POSSIVEL DOADOR. Em seguida, quando da abertura do protocolo de
ME, o paciente é classificado como POTENCIAL DOADOR (PD), momento no qual a suspeita
de ME deve ser notificada à Central Estadual de Transplante (CET). O protocolo de ME é
composto de 02 exames clínicos e 01 exame complementar. Os exames clínicos são iguais e
devem ser realizados por dois médicos diferentes respeitando intervalo de tempo de acordo
com a faixa etária conforme descrito no Quadro 1. Para ser compatível com ME eles devem
confirmar o coma não perceptivo e ausência de funções do tronco encefálico. O exame
complementar deve ser escolhido levando-se em conta a situação clínica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a doação de órgãos envolve um processo longo e trabalhoso, iniciando
na admissão do paciente no hospital e percorrendo etapas complexas. A formação de
profissionais de saúde não envolve, em sua maioria, disciplinas que tratem do tema nos
cursos de graduação, fazendo com que o primeiro contato com a ME ocorra já na vida
profissional. Tal escassez na formação gera dificuldades no processo, uma vez que o
profissional médico não se sente seguro a realizar o diagnóstico, podendo resultar em um
elevado índice de subnotificação de ME. Após a alteração da Resolução do CFM em 2017,
acredita-se que, apesar de num primeiro momento parecer ter facilitado as condições para
abertura e fechamento do protocolo, uma vez que não é mais necessário a obrigatoriedade
do especialista neurologista/neurocirurgião e ter diminuído o intervalo de tempo entre
os exames, a necessidade de capacitação do profissional pode ser um dificutador para o
processo. Entende-se que ainda não há estudos publicados sobre o impacto nos números
de notificação e doação após a alteração da resolução, o que não nos permite precisar as
consequências de tais alterações a curso,
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiro; doção de órgãos; morte encefálica
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SERVIÇO SOCIAL E A INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM SAÚDE:
DESVENDANDO A FORMAÇÃO E O TRABALHO PROFISSIONAL
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Fernanda de Oliveira Sarreta (Universidade Estadual Paulista - Unesp, Faculdade de Ciências HUmanas e Sociais,
Jeriquara, SP, Brasil), Cláudia Helena Julião (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, Uberaba, MG,
Brasil), Andreia Aparecida Carvalho Liporoni (Universidade Estadual Paulista - Unesp, Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, Franca, SP, Brasil), Gabriela Cristina Braga Cristina Braga Bisco (Universidade Estadual Paulista
- Unesp, Faculdade de Ciências HUmanas e Sociais, Franca, SP, Brasil)

ID: 1427

INTRODUÇÃO
O projeto é uma proposta de articulação interinstitucional e loco-regional do Grupo Quavisss
– Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Política de Saúde e Serviço Social da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais (UNESP), com o Curso de Serviço Social da FACIP-UFU
Campus de Ituiutaba/MG e da UEMG Campus Passos/MG, envolvendo ainda o Centro de
Desenvolvimento e Qualificação para o SUS (CDQ-SUS) do Departamento Regional de Saúde
(DRS VIII) de Franca e o Curso de Medicina do Centro Universitário de Franca (UNI-FACEF).
O Grupo Quavisss se organiza integrando pesquisadores da área das Ciências Humanas
e Sociais, estudantes de Serviço Social da graduação e pós-graduação, trabalhadores de
saúde e docentes de outros centros universitários. É um espaço político-pedagógico de
referência loco-regional para o estudo, debate e crítica da política de saúde na sociedade
contemporânea, combinando a pesquisa com o trabalho nos cenários do Sistema Único de
Saúde (SUS). Os estudos e pesquisas dos membros do Grupo orientam-se na teoria social
crítica de tradição marxista e no debate que envolve o Projeto Ético-Político profissional e
o Projeto da Reforma Sanitária brasileira. Este direcionamento fortalece a defesa da saúde
como direito universal e dever do Estado brasileiro, pois são projetos claramente enunciados
a favor da efetivação das políticas públicas, democratização dos espaços institucionais e
universalização do acesso aos bens e serviços, entre outros. O exercício dialético da relação
teoria-prática tem como referência a realidade social e as experiências vividas pelos sujeitos
no cotidiano da formação e trabalho em saúde, reconhecendo que neste espaço, de
contradições e de conflitos, estão as possibilidades para o enfrentamento da questão social
e de suas expressões na saúde. A concepção, portanto, que orienta o Grupo compreende
a saúde reconhecida constitucionalmente em seu conceito ampliado e como condição
de vida e de trabalho da população, resultante de determinações históricas estruturais e
conjunturais do país, que envolve as condições de acesso aos direitos sociais, e aos bens
e serviços produzidos socialmente (BRASIL, 1988). Este conceito abrange a concepção de
saúde como um indicador da qualidade de vida, ou seja, quando há investimento nos direitos
básicos – educação, alimentação, saneamento básico, moradia, trabalho, renda, e outros,
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uma das primeiras consequências percebidas é a melhoria das condições gerais de saúde
da população, defendida na 8ª. Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 1986). O projeto
se insere nas 2 linhas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação da UNES – “Trabalho e
Formação Profissional” e “Estado, Políticas Sociais e Serviço Social”, o qual é referência na
formação de recursos humanos das universidades envolvidas.
OBJETIVOS
Geral:
 Criar e organizar o Observatório de Estudos, Pesquisas e Extensão em Saúde na
UESP Franca visando diagnosticar os desdobramentos da pesquisa social em saúde,
de projetos, ações e práticas sociais neste espaço loco-regional.
Específicos:
 Analisar a formação e o trabalho em saúde na perspectiva da educação permanente
em saúde, tendo como referência o Projeto Ético-Político do Serviço Social e o
Projeto da Reforma Sanitária e,
 Fomentar espaços de aprendizagem para integração ensino-serviço e intensificar
o debate e a produção científica sobre o Serviço Social na Saúde que fortaleçam a
concepção ampliada de saúde e o reconhecimento do SUS constitucional.
DESENVOLVIMENTO
A escolha do método sócio histórico que orienta este estudo imprime a visão social de
mundo e o posicionamento ético-político dos membros do Grupo Quavisss, uma vez que
as motivações nasceram de inquietações e questionamentos da realidade vivida e sentida,
este referencial histórico dialético traz a possibilidade da compreensão e interpretação
aproximada da realidade, através do entendimento da realidade como sendo dinâmica e
em constante movimento. A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares,
preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, “trabalha com o
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem
ser reduzidos à operacionalização de varáveis.” (MINAYO, 1996, p. 13). A pesquisa qualitativa
é um exercício político, porque porque trabalha com significados de vivências e de
experiências, uma vez que não há nenhuma pesquisa qualitativa que se faça à distância
de uma opção política. Esse é o sentido deste estudo articulado ao Projeto Ético-Político
Profissional do Serviço Social e Projeto da Reforma Sanitária, no direcionamento de uma
sociedade efetivamente democrática, com justiça social e respeito aos direitos humanos.
Busca, portanto, recuperar a questão da sociabilidade humana nas relações de formação e
trabalho em saúde, para pensar o município e a região como O estudo será desenvolvido
a partir de pesquisa bibliográfica e documental e a utilização do grupo focal, tendo como
sujeitos participantes trabalhadores de saúde; o critério de seleção levará em conta a
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participação em atividades formativas durante os últimos 5 anos (2013-2017), os quais
serão selecionados pelos pesquisadores das universidades envolvidas. Como resultados
prevê atividades de iniciação científica e pós-graduadas de pesquisa, ensino e formação de
recursos humanos, sob a forma de reuniões preparatórias e avaliação, estágios, produções
científicas, cursos e seminários sobre os assuntos relacionados ao tema central da proposta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição no debate crítico e qualificado da política no momento atual, de crise, intensas
transformações societárias e desmonte das políticas públicas, exige dos sujeitos a busca de
respostas aos problemas que envolvem a formação e o trabalho em saúde. Sobretudo, no
trabalho em rede e no diálogo, potencializando a aprendizagem coletiva e democrática
entre os sujeitos, dando maior visibilidade ao trabalho desenvolvido nos municípios e
suas regiões e na socialização de experiências e conhecimentos produzidos no interior
do país. A importância acadêmica e social do desenvolvimento do projeto revela, que no
cenário contemporâneo as profissões precisam dar respostas qualificadas aos problemas
enfrentados, exigindo coragem de pensar a saúde numa perspectiva transformadora e em
constante movimento de desconstrução e reconstrução de ideias, sentidos e conceitos. Assim,
a pesquisa científica é fundamental para tornar visível as trajetórias de lutas, resistências e
respostas, como fonte de informações, experiências e diálogos.
PALAVRAS-CHAVE
Serviço Social; Política de Saúde; Formação; Educação Permanente em Saúde

TRABALHO INFANTO-JUVENIL: UMA QUESTÃO DE SAÚDE
PÚBLICA
Ana Paula Soares de Senna Teixeira (UFPR, Curitiba, PR, Brasil), André Luís Cândido da Silva (UFPR, Curitiba, PR,
Brasil), Arlete Ana Motter (UFPR, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 2156

INTRODUÇÃO
Um tema antigo e persistente na sociedade capitalista é a exploração do trabalho infantojuvenil, que é complexa, estado associada a muitos fatores e não somente restrita à pobreza,
às desigualdades e às exclusões sociais existentes no Brasil. O trabalho precoce pode
prejudicar a formação intelectual, ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual e afetivo,
acarretando perda de etapas fundamentais da sua vida, significando uma necessidade de se
tornar adulto antes do tempo.
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Trata-se de um fenômeno social presente ao longo de toda a história do Brasil. É uma causa
importante da evasão escolar. Os direitos da criança são normatizados pelo Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA), pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outras normas,
por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Código Penal.
OBJETIVOS
Considerando o trabalho precoce e sua relação com a saúde, estabelecemos como objeto de
estudo Analisar criticamente publicações a cerca do trabalho infantil. Para alcançar o objeto
de estudo estabelecemos três Objetivos: - Demonstrar o impacto do trabalho precoce a
saúde da criança e adolescente - Verificar as políticas de saúde do trabalhador no que tange
o trabalho de crianças e adolescentes. Considerando o trabalho infantil como um risco a
saúde da criança e do adolescente, esse estudo contribui dando visibilidade ao tema que
pouco é tratado na área da saúde, levando a reflexão e possibilitando que outros estudos
possam ser realizados.
DESENVOLVIMENTO
Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, exploratória, a fim de esclarecer conceitos
e idéias a cerca do tema, pelo número limitado de pesquisas sobre o assunto. Do tipo
qualitativa, com análise de conteúdo. A pesquisa foi realizada em acervos de bibliotecas
virtuais, com coleta de dados no mês de abril e análise no mês de maio de 2018. Foram
utilizadas as seguintes Palavras Chave: trabalho infantil, exploração do trabalho infantil.
O período de busca foram os últimos 20 anos e devido ao número limitado de pesquisas,
foram incluídos artigos da área de saúde e de direito, em português. Foram selecionados e
fichados 9 artigos. O período pesquisado se justifica pela carência de material acadêmico a
cerca do trabalho infantil na área da saúde. Resultados: A Constituição de 1988, em seu artigo
227, reconhece os direitos das crianças dentro do princípio da proteção integral, proíbe o
trabalho de pessoas menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
O artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por sua vez, estabelece também
a idade mínima para o trabalho aos 16 anos. Tivemos importantes avanços no sentido da
universalização da educação básica, melhor fiscalização do trabalho e existência de políticas
públicas de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família e o PETI – Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil, em 1996. Foram criadas instâncias de diálogo social,
como a Comissão Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI). Em
2017, o Escritório da Organização Internacional do Trabalho - OIT no Brasil e o Ministério do
Desenvolvimento Social finalizaram a elaboração de Diagnósticos Intersetoriais Municipais
de Trabalho Infantil. Alguns autores concordam que o trabalho infantil é visto pelas
famílias como “natural” e “necessário”, que faz parte do sistema de relação de ajuda e troca
intrafamiliar, embora as famílias reconheçam que reflete em prejuízo a saúde da criança e do
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adolescente. Todos referem que o trabalho infantil é uma violência à saúde, capaz de gerar
graves sequelas para a vida adulta, seja intelectual, emocional e ou física, com sequelas de
aparecimento precoce ou tardio e trazendo prejuízos a convivência familiar. Foi observado
que na construção do campo da saúde do trabalhador, no Brasil, houve um silêncio sobre a
mão-de-obra infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todos os esforços, muitas crianças ainda são exploradas, trabalhando, sofrendo
sequelas físicas, emocionais, intelectuais, com a infância interrompida pelo trabalho infantil.
Por isso, é imprescindível que o Brasil adote medidas urgentes e eficazes para a eliminação
do trabalho infantil, através da inclusão dessa população como objeto de estudo, auxiliando
na mudança da realidade. É importante incluir o trabalho infanto-juvenil como objeto de
pesquisa na pós-graduação, em tentativa de uma maior visibilidade sobre o tema no âmbito
da academia, podendo contribuir com as políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho infantil, exploração do trabalho infantil

UM PONTO DE VISTA: ANÁLISE DA POLÍTICA DE ATENÇÃO
INTEGRAL AO USUÁRIO DE ÁLCOOL OUTRAS DROGAS - DIÁRIO
DO PESQUISADOR
Maria Alice Bastos Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ana Lucia Abrahão da Silva
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Andrea Cardoso Souza (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Edith Lucia Mendes Lago (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2089

INTRODUÇÃO
Na esteira do processo de redemocratização do país o Ministério da Saúde criou a Política
de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas - (PAIUAD) no ano de 2004, com
ênfase na reabilitação e reinserção social através de enunciados originados e predominantes
no campo da saúde e dos direitos humanos. Enunciados que se manifestaram de diferentes
formas, no jogo das relações de poder e disputas entre os atores, e se que buscou afirmar
na ampliação do SUS. São recorrentes as análises clássicas que produzem um elenco de
críticas que buscam descrever e explicar a gênese e o desenvolvimento de políticas, isto
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é, determinar como elas surgiram, como foram implementadas e quais os seus resultados.
Como decorrência indicam soluções prescritivas, com pouca margem para críticas sobre os
atos e efeitos que são instituídos.
OBJETIVOS
Nosso objetivo é propor modos de análise sobre políticas que recorra a formas menos,
clássicas, partindo de outras vistas, que possam implicar reconhecer as diferentes
possibilidades sobre a construção de políticas, que não se limite por regras metodológicas
óbvias. Um movimento anárquico que provoque o que está estabelecido previamente como
verdade, que coloque em suspensão o instituído.
DESENVOLVIMENTO
A anarquia como provocação é tomada aqui para estudar a Política de Atenção Integral ao
usuário de álcool e outras drogas buscando ampliar o campo do conhecimento sobre análise
de políticas. Ao optar por modos anarquistas, significa não estar limitado pelo modo cartesiano
e racionalista da produção de conhecimento, consiste em tencionar a produção de verdades.
Uma investigação que se imprime nas disputas, nos valores e nas forças que constituem a
produção de políticas. Isto nos permite apostar em uma investigação anárquica, que parte de
uma tentativa de produção genealógica da política sobre drogas, como aponta Foucault, [...]
chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama da história [...]
que dê conta dos saberes, dos discursos, dos domínios (p.43)1. Para isto, somos convocados
a nos implicar e nos reconstruir enquanto pesquisadores, nos experimentando enquanto
genealogistas. Esse material faz parte da pesquisa de doutorado encaminhada ao Comitê de
Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense
– UFF, CAAE:64851417.8.0000.5243, sobre PAIUAD do Observatório de Políticas e Cuidado em
Saúde vinculado à UFF . Utilizamos parte do mapeamento dos atos normativos que constituem
o campo que inicialmente nos aproximou do campo da Genealogia. Dos atos normativos
destacamos a Lei federal n° 10.2162. Esta dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Esta
lei integral à Política de Saúde Mental que garante aos usuários de SM/e de álcool e outras
drogas, a universalidade, acesso, direito à assistência, integralidade e valorize a descentralização.
Na reflexão sobre as vistas presentes na produção da lei, encontramos posições diferentes,
alinhamentos de valores na composição dos efeitos normativos a Lei 10.216. Na sequência os
atos normativos estaduais, implicaram em efetivas mudanças na estrutura de algumas redes de
saúde mental municipais. Ampliando a leitura sobre os atos normativos dos estados verificouse que os políticos/gestores em sua maioria conceberam leis no intuito de transformação
dos dispositivos da assistência, restruturação dos hospitais psiquiátricos e criação de novos
dispositivos ambulatoriais como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e hospitais-dia. O
que orientou essas intervenções não foi necessariamente às ideias e valores dos movimentos
da reforma psiquiátrica/antimanicomial, muito menos ao processo de garantias de direito
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referente à redemocratização no Brasil. Por ex: no Espírito Santo os direitos se restringiram a
restruturação das modalidades de internação. Nessa lei observa-se que a garantia de direitos
está restrita aos diferentes modos de internação. O estado de Minas Gerais no espaço entre
1995 e 2002 foi realizado duas alterações em suas portarias. Nestas, o trabalho intersetorial,
está descrito com riqueza de detalhes, bem como os tipos de internação. Nestes atos é
possível identificar a participação das associações representantes dos usuários nos conselhos
de forma paritária. Mas as alterações normativas se detiveram nas internações compulsórias.
O processo de instituição da lei 10.216 coaduna com o processo de outros atos normativos
do mesmo cenário. Abrahão coloca que, a política que sustenta a Instituição SUS, em que o
instituinte e o instituído encontram-se entrelaçados no movimento das forças micropolíticas
[...] produzem novos territórios e por vezes se desterritorializam completamente[...],não nasceu
como algo exclusivamente pensado pelo ou a partir do Ministério da Saúde e sim como fruto
de experimentações de profissionais e gestores, justamente na tentativa de construir oferta [...]
e garantia de acesso, responsabilização e vínculo.(p.211)3.Estes movimentos e pressupostos,
levaram a uma nova configuração do campo da saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
novas visibilidades foram produzidas e nesta curta e breve aproximação, produziu algumas
perguntas. O tema da internação e suas múltiplas facetas foi um limite ou um tema que
merecia maior atenção? A forma como os atos normativos estaduais foram produzidos
buscando garantir os direitos ao não aprisionamento, via novos atos normativos mais
específicos em relação à privação de liberdade evidencia a tensão e a disputa protagonizada
por uma minoria. Quais valores sustentam a atenção psicossocial? O reconhecimento sobre
a existência e inclusão dos usuários de álcool e outras drogas se dá através da criação dos
serviços especializados?
REFERÊNCIA
1-FOUCAULT, Michel – Microfísica do poder – org., introduão e revisão técnica de Roberto
Machado. – 28.ed.- RJ: Paz e Terra, 2014.2-BRASIL, Lei 10216, de 6 de abril de 2001. https://www.
jusbrasil.com.br/diarios, pg-2-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-09-04-2001. acesso em
13/04/2017.3-ABRAHÃO, Ana Lúcia, Maria Paula Cerqueira Gomes,Magda de Souza Chagas, at
all- O pesquisador, o objeto e a experimentação:a produção do conhecimento in-mundo, in:
Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes. Livro
2 / organização Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Débora Cristina Bertussi, Emerson Elias
Merhy. - . ed. - Rio de Janeiro : Hexis, 2016. 440 p. : il. ;23cm.(Políticas e cuidados em saúde ;
2-www.redeunida.org.br/...micropolitica...cuidado-em-saude/politicas-e-cuidados-emsaud.... acesso em: 21/09/2017.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas públicas, drogas, saúde
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UMA REFLEXÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE
Camila Ruszkovski Marques Josino (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Miriam Thais Guterres Dias (UFRGS, Porto
Alegre, RS, Brasil)

ID: 2043

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi instituída, a priori, pelo Ministério
da Saúde em 13 de fevereiro de 2004 através da Portaria de nº 198, com vistas a transformar
as práticas pedagógicas e de saúde. Após em 2007, a política foi reformulada e elaborada
a Portaria nº 1.996 de 20 de agosto de 2007, estabelecendo as responsabilidades de cada
esfera de governo no que tange à educação na saúde. Sendo uma estratégia do Sistema
Único de Saúde para formar e desenvolver os trabalhadores, ela pauta-se no trabalho, na
problematização da realidade, nas determinações sociais da saúde e na transformação dos
processos de trabalho.
OBJETIVOS
Permitir uma reflexão acerca da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
DESENVOLVIMENTO
O termo educação permanente apareceu pela primeira vez na França em 1955, e ao
final da década de 1960 passou a ser difundida pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que fundamentada na teoria do
capital humano, trazendo a importância da qualificação humana como um meio para
a produtividade econômica e o desenvolvimento do país. A Educação Permanente em
Saúde (EPS) aparece só em 1980, como uma estratégia do Programa de Desenvolvimento
Humano da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), e aí faz a diferenciação dos
termos educação permanente e educação continuada, sendo esta relacionada a educação
formal de transmissão de conhecimento. A intenção da OPAS foi de elaborar um novo
referencial pedagógico, a chamada educação permanente, na qual envolvesse mais
o trabalhador no processo produtivo da saúde, com vistas a superar a fragmentação,
alienação e desumanização do trabalho, superando o modelo taylorista que imperava e
dando espaço à um novo modelo de reestruturação produtiva do capital, na qual baseavase no modelo toyotista no mundo do trabalho da saúde; criando uma lógica integrativa
do operariado na organização do trabalho, ao invés, da rigidez na repetição de tarefas
desprovidas de sentidos presentes no taylorismo e no fordismo, que não respondia ao
capital. No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, se estabelece
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que cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) a formação de recursos humanos na área da
saúde e a formação profissional passa a ser reconhecida como de suma importância para
que se consolidasse o processo da Reforma Sanitária Brasileira. Em 2004, implanta-se a
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), através da portaria nº 198,
de ordenar a formação de recursos humanos e assim cria os Polos de Educação Permanente
em Saúde, a qual faziam a descentralização da proposta de EPS nos municípios. Anos após
em 2007 a portaria sofreu alterações e criou-se a Portaria nº 1996, com algumas mudanças
conceituais e metodológicas a respeito da proposta de EPS e surgem as Comissões de
Integração Ensino e Serviço (CIES) e os Colegiados de Gestão, em substituição aos antigos
Polos na gestão da EPS. A PNEPS objetiva a formação permanente dos trabalhadores da
saúde, garantindo a correlação entre educação e resolutividade dos serviços de saúde.
No entanto, a educação permanente é ainda subutilizada em serviços do setor saúde,
seja pelo fato de não ser considerada uma ferramenta de trabalho ou em decorrência
dos próprios problemas organizacionais e estruturais deste setor, que inviabilizam ou
dificultam os processos de organização e operacionalização de ações educativas com foco
na formação, reflexão e planejamento dos processos de trabalho, bem como em ações
destinadas à população atendida. A educação permanente em saúde é caracterizada como
uma prática educativa pautada no trabalho, tem como prerrogativa a problematização da
realidade, levando em consideração as determinações sociais da saúde e a transformação
dos processos de trabalho, com vistas à ruptura de paradigmas hegemônicos centrados
na racionalidade técnica e na saúde biomédica.
Tal proposta enfrenta certa dificuldade no neoliberalismo de se expressar, no momento
em que se elabora uma política que objetiva a formação de profissionais da saúde,
baseado na reflexão e problematização dos processos de trabalho, com vistas a mudanças
em certos padrões de relação para com a população usuária de uma política pública de
saúde, em um país que ainda tem um sistema de saúde universal, mas não sabemos por
quanto tempo isso ainda continuará. Podemos constatar que atualmente o trabalho em
saúde encontra-se precarizado e instável, o que fez o Ministério da Saúde apostar em uma
gestão considerada inovadora, centralizando a PNEPS em suas ações. O envolvimento
dos profissionais da saúde nas reflexões e consequentes transformações dos processos
de trabalhos é o que a política almeja, no entanto, relacionando ao contexto atual do
trabalho em saúde e a análise histórica da categoria trabalho em uma sociedade capitalista
podemos questionar a sua implantação nos serviços de saúde. A incorporação desta política
considera também a chamada aprendizagem significativa, onde novo conhecimento
de maneira significativa advém do que o indivíduo já sabe, onde se o conteúdo não for
significativo, será armazenado de maneira isolada e logo vindo a ser esquecido, ocorrendo
apenas a aprendizagem mecânica. A aprendizagem se ancora em conceitos já presentes
em experiências prévias. Assim como o conceito de andragogia, proposta por Malcon
Knowles (1970), conhecida como a arte e a ciência de orientar os adultos a aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo é indiscutível a importante contribuição que a PNEPS trouxe à saúde em nosso
país, no entanto, os seus fundamentos ainda enfrentam certos limites frente a relação
trabalhadores, os sujeitos de mudanças, nos processos de trabalhos já construídos
historicamente e que estão inseridos em uma sociedade capitalista que elabora políticas
públicas na lógica do mercado. Enfim, devemos considerar a importância da educação
permanente frente as políticas sociais, com vistas a reorganização do trabalho na gestão, na
atenção e no controle social.
PALAVRAS-CHAVE
Educação Permanente em Saúde, Educação Permanente, Educação Continuada
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ENFERMEIROS SOBRE
O CUIDADO A PESSOA COM FERIDA ONCOLÓGICA DE
CABEÇA E PESCOÇO
Camila Vicente (Universidade Federal de Santa Catarina, São José, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maristela Jeci dos Santos (Centro de Pesquisas
Oncológicas, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Ana Graziela Alvarez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Luciana Martins da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1608

INTRODUÇÃO
O Câncer de Cabeça e Pescoço acomete face, cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal,
seios paranasais, tireoide, glândulas salivares e tecidos moles do pescoço1, é agressivo,
metastático e apresenta doença avançada no diagnóstico tardio possuindo alta taxa de
morbimortalidade. Quando o diagnóstico e tratamento ocorrem tardiamente aumentam
as chances do desenvolvimento de complicações. Assim, constituem o primeiro lugar no
ranking de cânceres que desenvolvem feridas oncológicas.2 Para o cuidado a essas pessoas, o
enfermeiro deve ter conhecimento para a avaliação clínica e escolha terapêutica na realização
do curativo, atualizando-se conforme os avanços tecnológicos e científicos.3 Os profissionais,
contudo, não conseguem dominar esse conteúdo, devido à escassez de pesquisas, falta de
capacitação e deficiência do processo formativo.4 A Educação Permanente em Saúde, entra
nesse cenário, proporcionando um processo ensino-aprendizagem incorporado ao serviço,
trazendo atualização dos conhecimentos e transformando a prática dos profissionais para
a melhora da qualidade dos serviços.5 Uma forma de facilitar esse processo, consiste na
utilização de tecnologias leves e digitais,6 conhecidas como Tecnologias de Informação e
Comunicação, pois permitem a reunião, distribuição e compartilhamento de informações,
sendo a mais eficaz e acessível no acompanhamento da velocidade das produções de
conhecimento.7 Na saúde, gera reflexo na qualidade profissional, tendo influência direta na
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melhoraria da prática assistencial e das condições de trabalho, pois, otimiza o tempo, contribui
para a solução de problemas e tomada de decisões.8 O reconhecimento da realidade dos
enfermeiros em um centro de referência oncológica do sul do Brasil, é relevante para colocar
em prática a associação da tecnologia como meio de educação permanente em saúde.
OBJETIVOS
Descrever a realidade do enfermeiro no cuidado à pessoa com ferida oncológica de
cabeça e pescoço; reconhecer suas formas de atualização e ferramentas que podem
auxiliar a prática; delinear uma estrutura tecnológica para apoio ao processo de educação
permanente nesta temática.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa exploratória-descritiva, realizada em julho/2017, por meio de uma
entrevista semiestruturada, com 12 enfermeiros, de um centro de referência oncológica
do sul do país. As entrevistas foram áudio-gravadas, transcritas e analisadas por meio das
etapas da Análise de Conteúdo de Minayo. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da
universidade e da instituição do estudo.
RESULTADOS
O trabalho resultou nos manuscritos intitulados O enfermeiro no cuidado à pessoa com ferida
oncológica de cabeça e pescoço e A tecnologia na educação permanente dos enfermeiros
no cuidado à pessoa com ferida oncológica de cabeça e pescoço. E um instrumento
intitulado Estrutura de um Aplicativo voltado a Enfermeiros no Cuidado à Pessoa com Ferida
Oncológica de Cabeça e Pescoço. O primeiro possuiu duas categorias “Avaliação da pessoa
com ferida oncológica de cabeça e pescoço como foco do cuidado de enfermagem” e
“Percepção do enfermeiro no cuidado à pessoa com ferida oncológica de cabeça e pescoço”
foi evidenciado que os enfermeiros realizam um cuidado integral, e que a existência da
educação permanente, com uma equipe de suporte e disponibilidade de materiais facilitam
a prática, ao mesmo tempo que mascaram as dificuldades dos profissionais por ficarem
dependentes da avaliação desta equipe. A escolha terapêutica, continuidade do tratamento
domiciliar e controle dos sintomas da ferida oncológica são dificuldades encontradas. O
segundo artigo possui as categorias: “Implicações do conhecimento do enfermeiro para o
cuidado à pessoa com ferida oncológica de cabeça e pescoço” e “Uso de ferramentas no
cotidiano do enfermeiro no cuidado à pessoa com ferida oncológica de cabeça e pescoço”,
destacando o déficit da graduação sobre o assunto e a educação permanente como uma
das ferramentas mais citadas para o auxílio do enfermeiro, como também, o uso da internet
e os aplicativos, sendo o último em menor proporção. Isso decorre da inexperiência quanto
ao seu uso, apesar de reconhecerem os seus benefícios no cuidado, não o incorporarem no
seu cotidiano e no processo de educação. Esses manuscritos auxiliaram no delineamento de
um futuro aplicativo, iniciado pela elaboração da estrutura do software com a realização de
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um diagrama na forma de fluxograma, também conhecido por flowchart. Este possui uma
coluna única dividida em 21 linhas, onde cada uma corresponderá às telas do aplicativo,
constando o ícone de legenda para ilustrar o contexto do fluxograma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instituição possui profissionais com olhar diferenciado, cuidado humanizado e baseado em
evidências, mas que necessitam de estimuladores de autonomia na tomada de decisões, no
processo de atualização e aprimoramento profissional. Sugere-se que a instituição busque
meios tecnológicos integrando-os ao programa de educação permanente para auxiliar no
processo de trabalho, por meio da finalização e implantação do aplicativo resultado do
trabalho, que deverá ser aprimorado em conjunto com a instituição da pesquisa.
REFERÊNCIAS
1.Valle AC, Carvalho AS. Epidemiologia do Câncer de Cabeça e Pescoço. In: Caldas Neto S
et al. Tratado de Otorinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
p.551-558.
2.Santos CMC. Revisão Sistemática sobre Tratamento Tópicos de Lesões Vegetantes Malignas.
São Paulo. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade de São Paulo; 2007.
3.Florianópolis. Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Protocolo de Cuidados de Feridas. Florianópolis: IOESC; 2008. p.1–70.
4.Lisboa IND, Valença MP. Caracterização de Pacientes com Feridas Neoplásicas. Revista
Estima. 2016; 14(1):21-28.
5.Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Tratamento e Controle de Feridas
Tumorais e Úlceras por Pressão no Câncer Avançado: Série de Cuidados Paliativos. Rio de
Janeiro: INCA; 2009. p.1–44.
6.Pinheiro CCBV, Carvalho JM, Carvalho FL. Tecnologias em educação e saúde: Papel na
promoção de saúde bucal. In: Seminário de Tecnologias Aplicadas a Educação e Saúde II,
2015 out 26-27; Bahia, Brasil. Salvador: Plurais – Revista Multidisciplinar; 2015.
7.Tenório LCFRM, Oliveira ALG, Amorim YPSV, Mansur Neto AC. Educação em Saúde através
das novas tecnologias da informação e comunicação: uma análise da (re)orientação dos
nativos digitais no ciberespaço. Revista Científica Interdisciplinar. 2014; 1(1): 179-92.
8.Machado OLS, Moraes RM, Nunes FLS, Costa RMEM. Serious Games baseados em realidade
virtual para educação médica. Rev. Bras. Educ. 2011; 35(2): 254-62.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Neoplasias de cabeça e pescoço. Feridas. Educação em Enfermagem.
Aplicativos móveis.
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A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO
VIABILIZADOR DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO
DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Juliana Silva Jeremias (Faculdade de Ciências da Saúde de Juiz de Fora Suprema(FCMS-JF), Juiz de Fora , MG,
Brasil), Laercio Deleon Melo (Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (FACENF-UFJF) ,
Juiz de Fora , MG, Brasil), Daniella Andrade Silva (Faculdade de Ciências da Saúde de Juiz de Fora Suprema(FMCSJF), Juiz de Fora , MG, Brasil)

ID: 2556

INTRODUÇÃO
A complexidade de cuidados intensivos, cujas condições de saúde dos pacientes podem
mudar a cada minuto, exige cuidados de enfermagem fundamentados num método
sistematizado, que privilegie a tomada de decisão baseada em conhecimento técnicocientífico padronizado e atualizado e tenha como objetivo prevenir, detectar e atender
às diversas demandas de cuidados. Emergiu a seguinte questão de pesquisa: “Como a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) pode ser utilizada como viabilizador do
Processo de Enfermagem (PE) no contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)?”, justificase assim a realização desta investigação.
OBJETIVOS
Contextualizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem como viabilizador do
Processo de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva.
MÉTODO
Revisão integrativa temática, com rigor científico garantido mediante as etapas: 1)
Identificação do tema e questão de pesquisa; 2) estabelecimento dos critérios de inclusão
e exclusão; 3) identificação e seleção dos artigos; 4) categorização dos dados; 5) análise e
interpretação dos resultados; 6) síntese do conhecimento. Critérios de elegibilidade: artigos
disponíveis online, na íntegra; idiomas: português, inglês e espanhol; indexadas nos últimos
10 anos; excluídos aqueles que não atenderam ao objetivo. Fonte: Bases de dados Medline;
SciELO e Lilacs; descritores: Enfermagem, Cuidados Críticos e Processo de Enfermagem,
uso do operador Boleano AND, período de investigação: Janeiro a Maio de 2018, recurso
utilizado: Termo exato; pré-selecionados 40 artigos com inclusão de 19 destes.
RESULTADOS
Houve uma homogeneidade entre os objetivos das publicações, adensavam-se entre os 2015
a 2018. Delineamento metodológico: 17 eram de abordagem qualitativa e três quantitativa. A
UTI é classificada como uma área crítica do hospital destinada à assistência de pacientes graves,
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que requerem atenção e cuidados de forma multidisciplinar especializada contínua, materiais
específicos e tecnologias em saúde necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia para fins
de reabilitação, estabilização ou cura das doenças e agravos à saúde. A Enfermagem configurase enquanto ciência da saúde, baseada numa ampla estrutura teórico-científica e prática clínica
na qual o PE apresenta-se como ferramenta por meio da qual é possível estruturar e aplicar
o arcabouço de conhecimentos científicos à prática clínica sendo considerado um método
sistematizado e processual para resolução dos problemas identificados para cada paciente, com a
finalidade de atender suas necessidades de forma holística. A equipe de enfermagem intensiva é
composta apenas por Enfermeiros Intensivistas e Técnicos em Enfermagem, conforme legislação
vigente se faz presente continuamente de maneira direta e indireta, em todos os momentos
assistenciais, desde a admissão até a finalização do tratamento intensivo. O instrumento
metodológico capaz de orientar o cuidado profissional e a documentação de sua prática é o PE,
que deve estar organizado e articulado de forma sinérgica entre cinco etapas inter-relacionadas
e interdependentes: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento das
Intervenções, Implementação da Assistência e Avaliação de Enfermagem. A essência da profissão
pode ser captada pela metodologia própria do PE, por meio da organização das atividades e
incorporação de cuidados fundamentados ao paciente, desenvolvendo nos profissionais de
enfermagem habilidades como: pensamento crítico, tomada de decisão, respaldo científico e
teórico de suas intervenções e cuidados profissionais permitindo a resolução dos problemas
de saúde identificados na assistencial ao paciente. O paciente na condição intensiva requer um
efetivo cuidado de enfermagem com práticas assistenciais específicas, seguras, contínuas e de
forma processual. Neste âmbito o enfermeiro assume o papel de gestor da unidade e sendo
responsável pelas ações executadas pelos membros de sua equipe, devendo este exclusivamente
construir os diagnósticos frente aos problemas identificados, planejar e prescrever as intervenções
de enfermagem, ancorado na SAE, ferramenta que favorece a organização dos serviços de
Enfermagem. Esta ferramenta, representa um método científico organizacional embasado em
princípios científicos e capaz de proporcionar qualidade ao PE, oferecendo respaldo científico,
segurança ao paciente, organização e direcionamento para suas ações, promover autonomia
e corroborar com a orientação, capacitação profissional e educação permanente da equipe de
Enfermagem. Tal prática sistematizada organiza o PE quanto ao método, pessoal e instrumentos
e viabiliza sua operacionalização. As prioridades assistências apresentadas por cada paciente
podem ser trabalhadas, numa estrutura lógica de ações, com direcionamento de intervenções
de enfermagem capazes de influenciar positivamente a qualidade de vida e o processo saúdedoença vivenciados pelos pacientes. Desse modo a SAE é composta pelas etapas: Histórico
de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Prescrição de Enfermagem; Implementação da
Assistência e Evolução de Enfermagem. Dentre os vários modelos teóricos, dos quais o Enfermeiro
deve se apropriar e incorporar à sua prática assistencial, temos as Taxonomias de Enfermagem,
sistemas de classificação inter-relacionados, mais conhecidos na SAE são: North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA), para a elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem;
Nursing Interventions Classification (NIC), para a Prescrição de Enfermagem e; Nursing
Outcomes Classification (NOC); para os resultados de enfermagem esperados decorrentes de
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cada intervenção de enfermagem realizada, todas numa linguagem universal, padronizada e
com o uso de uma terminologia comum. O Diagnóstico de Enfermagem, construído através do
raciocínio clínico acerca de dados coletados via entrevista e exame físico, e foram definidos pela
IX conferência da NANDA Internacional como “julgamento clínico das respostas do indivíduo, da
família ou da comunidade aos processos vitais, aos problemas de saúde atuais ou potenciais, os
quais fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem, para atingir resultados
pelos quais o enfermeiro é responsável”. Seu destaque, enquanto etapa vital da SAE é devido ao
mesmo ser uma atividade intelectual complexa, sistemática na qual o enfermeiro deve utilizar
conhecimentos, habilidades cognitivas, interpessoais e atitudes profissionais, para avaliação
clínica das respostas do paciente ou grupos aos problemas de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na UTI a SAE é o viabilizador do PE, sendo fermenta essencial nos cuidados intensivos capaz de
promover Intervenções de Enfermagem, adequadas aos Diagnósticos de Enfermagem, focadas
na resolução dos problemas identificados, cujos eixos podem estar inseridos na prevenção,
reabilitação, monitorização, tratamento, controle e cuidados específicos ao paciente. As
implicações para a prática de enfermagem deste viabilizador é dado através da adoção,
apropriação e incorporação de Taxonomias próprias como: NANDA/NIC/NOC, a prática clínica
intensiva do Enfermeiro otimizando assim a promoção do reconhecimento profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Cuidados Críticos , Processo de Enfermagem

ARTICULAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES ASSISTÊNCIAL E
GERENCIAL NO COTIDIANO DE TRABALHO DE ENFERMEIROS EM
UM HOSPITAL PÚBLICO 1
Moema Santos Souza (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Barbara Ribeiro Martins
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Doane Martins Da Silva (Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marilia Alves (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2157

INTRODUÇÃO
O trabalho de enfermagem, assim como o trabalho em saúde, integra a prestação de serviços
à saúde. É um trabalho da esfera de produção não material, pois não produz bens a serem
estocados, mas serviços que são consumidos no ato da sua produção, ou seja, no momento
da assistência coletiva ou individual 1. Na enfermagem há mais de um processo de trabalho
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que pode ou não ser executado concomitantemente: assistir, gerenciar, ensinar, pesquisar e
participar politicamente 2. A articulação de ações gerenciais e assistenciais é imprescindível
no processo de trabalho do enfermeiro na urgência e emergência, tendo em vista o fluxo
de usuários atendidos e a dinamicidade da rotina, o que demanda do enfermeiro realizar
atendimento emergencial e o gerenciamento da unidade, com o intuito de sistematizar a
organização e atender às necessidades dos usuários 3. A importância da articulação entre
as dimensões assistir e gerenciar tem sido discutidas em uma concepção de gerência do
cuidado de enfermagem, apesar de muitos enfermeiros ainda considerarem gerenciar e
cuidar como dimensões dicotômicas, embora sejam complementares 4,5. Por outro lado,
embora seja reconhecido que o trabalho do enfermeiro na urgência e emergência envolve
o processo gerencial e assistencial, estudos revelam dificuldades de articulação destas
dimensões no cotidiano de trabalho em enfermagem 6,7,8. Neste contexto, ressalta-se que
a articulação entre gerenciar e assistir, embora considerada essencial, ainda se apresenta
como um desafio no processo de trabalho de enfermeiros em unidades de urgência e
emergência de um hospital público.
OBJETIVOS
Analisar a articulação entre as dimensões assistencial e gerencial no cotidiano de trabalho
de enfermeiros na unidade de urgência e emergência de um hospital público.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso único de abordagem qualitativa. Os participantes foram
vinte enfermeiros que atuam na gerência e na assistência em uma unidade de urgência e
emergência de um hospital público da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, referência no
atendimento a usuários vítimas de politraumatismo. A coleta de dados foi realizada por meio
de entrevistas com roteiro semiestruturado, no período de outubro a dezembro de 2015. Os
dados foram analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo Temática 9. A pesquisa
obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
e do hospital.
RESULTADOS
Os participantes revelaram como ações dos enfermeiros assistenciais a realização do
acolhimento com classificação de risco, assistência direta ao usuário grave, supervisão de
enfermagem e encaminhamentos como rotinas da unidade. Foi enfatizada a importância
da presença do enfermeiro na unidade de urgência e emergência e sua participação ativa
nos procedimentos assistenciais, seja nas intercorrências ou em ações que remetem aos
cuidados diários com o usuário. Os enfermeiros reconhecem as atribuições do gerente/
coordenador atreladas à finalidade do processo gerencial, sendo exigidos conhecimentos e
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ações gerenciais como suporte para que a assistência ocorra de forma segura. Os enfermeiros
coordenadores fazem parte da gestão intermediária do hospital, assessorando a direção e
criando condições para que o processo assistencial aconteça, destacando a gestão de leitos
e transferência de usuários que são um nó critico em unidades de urgência. As principais
atividades dos enfermeiros coordenadores foram relacionadas às questões mencionadas
como burocráticas, como confecção de escalas do enfermeiro assistencial e avaliação de
desempenho dos mesmos, articulação com a diretoria e ações que envolvem a gestão de
leitos. Destacam-se também como atividades dos enfermeiros coordenadores a gestão de
pessoas, capacitações, identificação e resolução de problemas, envolvendo o funcionamento
de toda unidade. Torna-se importante enfatizar que os enfermeiros coordenadores, por
meio da provisão de recursos materiais, promovem condições para viabilizar o processo
assistencial. Destaca-se que o enfermeiro no contexto da urgência e emergência, além da
assistência direta ao usuário, participa da organização do serviço no que tange a provisão de
recurso materiais e humanos10. Os enfermeiros identificam a importância da comunicação
entre os profissionais em prol das relações interpessoais e do funcionamento da unidade. As
articulações entre os processos assistir e gerenciar se fazem presentes na gestão de pessoas;
em aspectos que estão bem estabelecidos, mas que são cruciais no processo, como os
recursos materiais; e até mesmo no direcionamento do processo assistencial, por meio de
revisão de rotinas, cumprimento de normas e orientações. Esta articulação promove ambos
os processos e os enfermeiros que atuam nos cargo gerencial e assistencial contribuem para
oferta de cuidados em enfermagem de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações gerenciais e assistenciais configuram uma linha tênue do processo de trabalho
do enfermeiro, independente de atuarem em cargos de coordenação ou de enfermeiros
assistenciais. Identificou-se uma articulação entre o assistir e o gerenciar, notadamente nos
aspectos de provisão de recursos materiais, gestão de pessoas e organização do processo
assistencial. O processo comunicativo e o diálogo revelou-se como condição intrínseca da
articulação presente entre enfermeiro coordenador e enfermeiro assistencial. A limitação
desse estudo centra-se no fato de ter sido realizado em um único contexto. Sugere-se novas
investigações que focalizem maior número de unidades de urgência/emergência para que se
possa, então, obter maior compreensão do cotidiano de trabalho de enfermeiros que atuam
nestes cenários complexos, focalizando os diferentes processos de trabalho na enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiras; Enfermeiros; Trabalho; Emergência
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AUTONOMIA PROFISSIONAL E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
PARA ENFERMEIROS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO
CENTRO CIRÚRGICO
Leila Leontina do Couto Barcia (Universidade Federal Fluminense/ Campus Rio das Ostras, Rio das Ostras, RJ, Brasil),
Jeniffer Pereira Milosky (Universidade Federal Fluminense- Grupo de Pesquisa Laboratório sobre Enfermagem,
Cuidado, Inovação e Organização da Assistência ao Adulto ou ao Idoso LECIONAI / UFF, Rio das Ostras, Rio das
Ostras, RJ, Brasil), Aline Cerqueira Santos Santana da Siva (Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
Fluminense, Campus Rio das Ostras, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Èrick Igor dos Santos (Departamento de Enfermagem
da Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras, rio de janeiro, RJ, Brasil), Antônio Marcos Tosolli Gomes
(Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro- UERJ, rio de janeiro, RJ, Brasil), Virgínia Maria
de Azevedo Oliveira Knipp (Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras, rio de janeiro, RJ, Brasil), Isabel
Cristinai Ribeiro Regazzi (Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras, rio de janeiro, RJ, Brasil), José
Antônio de Sá Neto (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, rio de janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1388

INTRODUÇÃO
A autonomia profissional do enfermeiro é um tema complexo e importante frente à compreensão
da profissão, tanto na representação social que este profissional possui sobre si mesmo, como
na representação que ele possui frente à equipe de saúde e para a sociedade em geral. A
enfermagem apesar de interligada e complementada por outras profissões, é definida como
ciência do cuidado integral e integrador em saúde, por possuir um corpo de conhecimento
ampliado e contextualizado no cuidado à saúde. A crescente complexidade imposta pelos
processos de produção dos cuidados originados da competitividade, automação e utilização
de tecnologias exigiu a reestruturação do modelo de assistir pelo enfermeiro. Todavia, apesar
das mudanças estruturais e organizacionais ocorridas ao longo do tempo, há quem considere
a enfermagem, como a profissão com menos prestígio dentro do sistema de saúde. Sob esta
vertente, destaca-se a atuação da enfermagem no centro cirúrgico (CC), como cenário que
configura uma unidade hospitalar complexa, de acesso restrito, com normas e rotinas próprias,
constituindo-se em uma unidade hospitalar singular, na qual estão concentrados os recursos
humanos e materiais específicos para intervenção diagnóstica e terapêutica, marcadamente
por procedimentos invasivos e recursos materiais com alta precisão e eficácia.
OBJETIVOS
Analisar a autonomia profissional e suas representações sociais elaboradas por enfermeiros
no centro cirúrgico.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa desenvolvido com o suporte
teórico da Teoria das Representações Sociais em sua abordagem processual, que considera
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que as representações sociais são uma forma de conhecimento elaborada necessariamente
de forma social e, simultaneamente, partilhada por um determinado grupo social, possuindo
um objetivo prático e contribuindo para a construção de uma realidade comum a um conjunto
social. De maneira objetiva, lança-se mão deste arsenal teórico de maneira a compreender
como um grupo (enfermeiros de centro cirúrgico) constroem representações sociais de um
determinado fenômeno (a autonomia profissional) a partir de uma dimensão cognitiva, a do
conhecimento, e de uma outra relacionada à prática. A pesquisa foi realizada na unidade do
centro cirúrgico geral de um hospital universitário localizado na Região Metropolitana II do
estado do Rio de Janeiro – RJ, Brasil. A amostra por conveniência foi definida considerando
a totalidade de profissionais no setor, a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, e a
disponibilidade dos profissionais. Participaram do estudo 09 enfermeiros. A coleta de dados
ocorreu entre junho a outubro de 2017, por meio de entrevista estruturada com perguntas
abertas. As entrevistas foram realizadas numa sala a parte, reservada com duração média de
30 minutos. As mesmas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas na íntegra.
As perguntas da entrevista abordaram sobre a autonomia profissional do enfermeiro e
suas representações sociais no centro cirúrgico. Os dados foram submetidos à análise de
conteúdo na modalidade temática, a qual preocupa-se em descobrir os núcleos de sentido
que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência apresente significância para
o objetivo analítico em questão. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e obteve aprovação sob o parecer número
924.334 e CAAE: 37502914.8.0000.5243.
RESULTADOS
Participaram do presente estudo, 9 enfermeiros que atuavam no cenário em estudo em
diferentes turnos, dos quais a maioria era do sexo feminino (77,78%), pertencentes a faixa
etária entre 32 a 59 anos (55,56 %) e 60 a 64 anos (44,44 %). Os resultados observados na
análise dos conteúdos temáticos foram obtidos através do destaque das unidades de registro
(URs). Essas URs foram agrupadas dentro das unidades de significação (USs) e posteriormente
agrupadas em categorias. As categorias que emergiram da análise dos dados foram: 1Definições da autonomia profissional: conhecimento, liberdade de atuação e poder de
decisão; 2- Prática profissional no contexto do centro cirúrgico; 3- Autonomia como relação
com instancias institucionais e outras profissões; 4- Aspectos positivos e negativos para o
estabelecimento da autonomia profissional. Ao analisar a autonomia e suas representações
sociais para enfermeiros que desempenham suas funções no centro cirúrgico, verifica-se
duas dimensões, quais sejam: conceitual e prática. Neste sentido, foi possível observar através
da análise dos dados, em relação à autonomia profissional e suas representações sociais
para enfermeiros atuantes no centro cirúrgico, que os enfermeiros, a partir das vivências e
experiências ao longo de sua profissão, demonstram o estabelecimento de uma analogia
entre liberdade de atuação, poder de decisão e conhecimento como fatores representacionais
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para a definição de autonomia. Ao mesmo tempo, destacam o conhecimento como peça
fundamental para o desenvolvimento de uma atuação de qualidade frente à prestação da
assistência de enfermagem, sendo uma espécie de “passaporte” para ter a liberdade de
atuação e poder de decisão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se a partir da análise, a importância do profissional enfermeiro estar embasado
no conhecimento científico, de uma maneira geral, para consolidar suas práticas de modo
mais autônomo, sendo este um fator essencial para o processo da autonomia. Deste modo,
esta pesquisa promove pensamentos críticos e reflexivos quanto ao trabalho autônomo de
enfermagem, podendo subsidiar novas propostas e mudanças no processo de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiro, autonomia profissional, centro cirúrgico.

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO DOS MODOS
DE INTERAÇÃO DISCIPLINAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Matheus Mendes Pereira (Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), MONTES CLAROS, MG, Brasil),
Mayara Karoline Silva Lacerda (Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), MONTES CLAROS, MG, Brasil),
Cristina Andrade Sampaio (Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), MONTES CLAROS, MG, Brasil),
Patrícia Helena Costa Mendes (Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), MONTES CLAROS, MG, Brasil)

ID: 1928

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui o nível de assistência à saúde, que representa
a porta de entrada dos usuários na rede de serviços e como proposta de reorganização,
tem-se a Estratégia Saúde da Família (ESF) que preconiza a formação de equipes
multiprofissionais, formadas a fim de minimizar a fragmentação dos saberes. Nenhum
profissional, isoladamente, é apto para atender todas as demandas da população, sendo
necessária atuação conectada entre os membros da equipe, o que acarreta em benefícios
para os profissionais, através do enriquecimento do saber e para os pacientes, no sentido
de uma assistência integral, que possibilite a resolução da complexidade dos problemas
em saúde. A fim de responder a esta complexidade, surge a necessidade de se trabalhar a
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas práticas dos serviços
de saúde no âmbito da APS. Multidisciplinaridade baseia-se na definição de objetivos comuns
compartilhados por todos os membros da equipe, não havendo sintetização das funções e
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sim o agrupamento de métodos e disciplinas isoladas. Quando essa interação é realizada de
maneira a favorecer a cooperação entre os profissionais, alcança-se a interdisciplinaridade,
que conduz os profissionais à modificação do seu conhecimento inicial, com atuação
conjunta e enriquecimento dos saberes, culminando no alcance de um objetivo comum.
Nesse contexto, há troca de saberes que ultrapassam os limites de cada área. A partir disso,
surge o terceiro nível: a transdisciplinaridade que se caracteriza pelo desaparecimento das
fronteiras que separam os conhecimentos específicos de cada profissão, possibilitado pela
forte interação entre as disciplinas, produzindo-se uma macrodisciplina, a qual engloba a
atuação conjunta e a agregação de conhecimentos com enfoque mais amplo. O interesse
em investigar o assunto proposto surgiu a partir da atuação do pesquisador como membro
de equipe de ESF e da atuação individualizada dos profissionais, que se mostrou insuficiente
para a resolução das demandas sensíveis à APS. Em meio aos desafios do campo de atuação,
o “agir em saúde” se conceitua como maneira de modificação e reinvenção através da
investigação do “que se passa entre”, nas dificuldades enfrentadas no cotidiano de prática
da saúde a serviço dos indivíduos e coletividades, situação vivenciada na prática da APS.
Assim, considerando a proximidade e inserção do pesquisador no cenário de estudo, optouse pela cartografia como método de pesquisa, devido esta representar uma abordagem que
visa acompanhar processos, tendo como pressuposto a figura do cartógrafo como atuante
deste processo, não desejando manter-se neutro ou distante da investigação e da produção
do conhecimento e da subjetividade, a qual tem como característica o movimento, a
transformação, a processualidade.
OBJETIVOS
Relatar a experiência da abordagem cartográfica na investigação do conhecimento dos
profissionais de APS quanto aos modos de interação disciplinar: multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, no tocante às características conceituais que
distinguem esses termos, bem como na compreensão das vivências dos mesmos quanto
aos modos de interação.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de delineamento qualitativo sob a perspectiva da cartografia. Por
meio da utilização de grupos focais, pretende-se compreender os modos de interação
disciplinar nas práticas de profissionais da APS do município do norte de Minas Gerais.
O estudo encontra-se no período de ‘colheita’ dos dados. O planejamento inicial prevê a
realização de quatro grupos focais com profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiõesdentistas, no entanto, cartografar é acompanhar processos e nesse movimento, também
habitar um território existencial com a possibilidade de encontros diversos com a realidade
vivenciada pelas equipes. Até o presente momento, dois grupos já foram realizados e as
impressões discutidas aqui são pautadas em resultados parciais.
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RESULTADOS
Nos dois grupos realizados, houve a participação de seis e nove profissionais, respectivamente.
A partir das análises das narrativas, observou-se que o conhecimento dos participantes
acerca da conceituação e distinção dos três termos foi confusa. Em contrapartida, foi
identificado que a prática desses profissionais permeia a multi e interdisciplinaridade, o que
evidencia que a realidade das demandas força a interação entre os profissionais, os quais a
realizam de maneira sutil, mas desconhecendo o embasamento teórico: “fazer, sem saber
que está fazendo”. Diante das discussões, outros pontos foram levantados, como os fatores
facilitadores e dificultadores do processo, bem como as perspectivas dos profissionais quanto
práticas futuras. Isso foi possível por meio do entendimento da realidade como complexa
e rizomática, o que significa que esta encontra-se em constante mutação, composta pelo
plano das formas, o que se é instituído e binário, e das forças, que moldam e afetam as
formas, sendo que esses planos se atravessam e percorrem diversas direções, caracterizando
a multiplicidade e diversidade de conexões possíveis, aliado a isso, a compreensão, por
parte do pesquisador, ocorreu devido inserção do mesmo, no campo de atuação dos
participantes, o que possibilitou o acompanhamento do processo em investigação. Por
conseguinte, é necessário salientar a importância do método cartográfico na condução
do presente estudo, pois a cartografia apresenta-se como uma maneira de realizar uma
pesquisa-intervenção, com finalidade de acompanhar e também transformar a realidade
investigada, em que o encontro do pesquisador com seu objeto de estudo representa um
aspecto importante no processo de investigação, conhecimento e modificação. Isso ocorre
devido à indissociabilidade entre pesquisa e intervenção na cartografia. Essa percepção
tem embasado a postura do pesquisador desse estudo, que durante os grupos focais, além
de coletar os dados necessários, preocupa-se em impulsionar a discussão sobre o tema
e a auxiliar os participantes no processo de auto-reflexão da realidade e de suas práticas,
coerente com a intervenção intrínseca e proposta pelo método da cartografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das primeiras impressões do campo, observa-se a necessidade de educação permanente
dos profissionais da APS quanto ao entendimento dos níveis de interação disciplinar, a fim de
reforçar as práticas já realizadas e convidá-los a desenvolver outras ações, a partir da reflexão
sobre fatores facilitadores e dificultadores desse processo. Ressalta-se a coerência entre o objeto
de estudo e a escolha do método cartográfico de investigação, devido à inserção e participação
do pesquisador/cartógrafo no campo de pesquisa e na produção do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Cartografia, Atenção Primária à Saúde, Comunicação Interdisciplinar
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COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DOS ENFERMEIROS: VISÃO DE
ESTUDANTES E DOCENTES DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO
Nara Jací da Silva Nunes (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Maira Buss Thofehrn (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Álvaro Moreira Hypolito (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS,
Brasil), Aline Kohler Geppert (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Adrize Rutz Porto (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Pedro Márlon Martter Moura (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS,
Brasil), Camilla Benigno Biana (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Neyla Cristina Carvalló Viana
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)
ID: 2212

INTRODUÇÃO
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem orientam
que a formação destes profissionais aconteça através do desenvolvimento de competências
necessárias para a profissão. Segundo essas Diretrizes, as competências necessárias para a
profissão do enfermeiro são: atenção à saúde, tomada de decisão, liderança, comunicação,
educação permanente e administração e gerenciamento.1 A consolidação do ensino por
competências na enfermagem vem acontecendo articulada aos movimentos de mudanças
políticas e pedagógicas que embasaram a Reforma Sanitária Brasileira e o Sistema Único
de Saúde.2 A reflexão sobre as competências necessárias para as práticas profissionais do
enfermeiro tem importância estratégica, já que devido a globalização, o mundo está em
constante mudança, sendo necessária a frequente revisão dos processos de assistência, cuidado
e gestão em saúde.3 Durante a formação do profissional Enfermeiro, deve-se estimular diversas
competências como o raciocínio crítico, a gestão de pessoas, ambientes e ações. Todos estes com
um objetivo único a ser atingido, que é o cuidado, de forma que o gerenciamento, educação e
pesquisa seriam meios para se chegar ao cuidado. Para que o enfoque seja maior no cuidado,
atendendo assim as demandas do processo assistencial e, ao mesmo tempo, às demandas do
processo gerencial, as competências inerentes à formação dos profissionais e gestores precisam
ser constantemente reavaliadas.4 Para tanto, a formação do enfermeiro precisa suprir lacunas
com relação ao desenvolvimento de competências gerencias e assistências.5 A enfermagem é
vista pela sociedade em geral como uma profissão voltada para a assistência e o cuidado, não
tem seu fazer associado às atividades administrativas e gerenciais. Esta também pode ser a visão
dos estudantes ao ingressarem nos cursos de enfermagem, e devido a isso não considerarem
a importância das atividades gerenciais, e a desvinculam do cuidado. Assim, é necessário
reconhecer a importância do desenvolvimento das competências no processo de formação do
enfermeiro, principalmente das competências gerenciais.
OBJETIVOS
Analisar o desenvolvimento das competências gerenciais descritas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem, durante o processo de formação
dos enfermeiros.
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MÉTODO
O estudo em questão tratou-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e
exploratório. A pesquisa foi realizada na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal
de Pelotas, no sul do estado do Rio Grande do Sul. Participaram da pesquisa, 15 estudantes
e docentes do curso de graduação. Dos 15 participantes do estudo, nove eram docentes
(três que participaram da elaboração do Projeto Político-Pedagógico e seis do currículo em
ação, que não fizeram parte do processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico do
curso) e seis estudantes. A coleta de dados aconteceu por meio de análise documental do
Projeto Político-Pedagógico do curso e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Enfermagem, e também por meio de entrevista semiestruturada com os participantes
da pesquisa. A análise dos dados aconteceu por meio de análise de conteúdo, sob luz da
proposta operativa, com as seguintes etapas: ordenação dos dados, classificação dos dados,
leitura transversal, análise final e elaboração do relatório. O presente estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da referida instituição pesquisada, tendo sido aprovado sob
o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 43097715.3.0000.5316.
RESULTADOS
Inicialmente ao serem instigados acerca da compreensão do termo ‘competência’, tanto
alguns estudantes, quanto docentes não conseguiram atribuir um conceito, uma definição
específica para a palavra, nem mesmo correlacionaram com a sua prática. Deste modo, os
estudantes que conseguiram definir o termo o compreenderam naquilo que o currículo
da graduação pré-estabelece enquanto competências do profissional enfermeiro, sendo
que o ser competente está muito ligado a concluir o conteúdo curricular. Os estudantes
entenderam como profissional competente, aquele que está muito ligado ao saber fazer,
ao saber executar. Por outro lado, os docentes percebem que as competências não podem
ser atribuídas minimamente ao currículo e sim às habilidades desenvolvidas ao longo do
processo de formação, ou seja, o ser competente é uma constante em desenvolvimento
que depende de algumas ferramentas e não de um conjunto fechado delas. Um pouco
disso decorre do fato de os currículos de graduação estarem sob as propostas definidas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, que determinam quais as competências necessárias para
o profissional da saúde e norteiam as atribuições dos docentes para formar profissionais
competentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As competências observadas pelos participantes estão de acordo com às descritas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem, sendo que
na concepção dos estudantes o ser competente está ligado estritamente à conclusão do
curso e para os docentes trata-se de um processo contínuo de formação por competências
que são, aos poucos, consolidadas no processo de formação do enfermeiro. Conhecer a
visão dos estudantes e dos docentes do curso de graduação de enfermagem possibilitou
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entender que o ser competente possui múltiplas facetas, que percorrem desde o olhar do
estudante, ao definir o ser competente com o ser completo (teórico e técnico), ao olhar do
docente que acredita que as competências são construídas num processo contínuo em que
é necessário habilidades para construir o processo de trabalho do enfermeiro.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Gerenciamento, Competência e Formação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO DA ENFERMAGEM: UM
DETERMINANTE NOS ACIDENTES OCUPACIONAIS?
Karoline Paiva Mendonça (Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil), Thaís Fávero Alves (Universidade do
Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil), Pollyana Bortholazi Gouvea (Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil),
Raphael Nunes Bueno (Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil), Daniela Cristina Rático de Quadros
(Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil)
ID: 2099

INTRODUÇÃO
Pressupondo que saúde envolve a garantia de condições dignas de vida e trabalho, instigase a discussão da correlação entre os determinantes sociais de saúde que acompanham o
trabalhador e a ocorrência de acidentes de trabalho. O trabalho da equipe de enfermagem
caracteriza-se pela prestação do cuidado integral ao paciente, desenvolvendo diversas
atividades bem como procedimentos que apresentam graus variados de densidade teórica
e complexidade tecnológica, além de risco de exposição a material biológico. É considerado
acidente de trabalho a intercorrência derivada da atividade profissional do trabalhador,
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalhador segurado
especial, podendo provocar lesões físicas, alterações funcionais, causar morte, perda ou
redução da capacidade de trabalho.
OBJETIVOS
Analisar a influência do determinantes social de saúde ‘condições de trabalho’ sobre a
ocorrência de acidentes de trabalho em profissionais de enfermagem.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratória, realizada por entrevistas à 10 profissionais de enfermagem com
histórico de acidentes de trabalho. A coleta de dados foi em um ambulatório de especialidades
que realiza testagem rápida de sorologias em caso de acidentes com material biológico. Esta
pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer de número 2.140.948.
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RESULTADOS
Dos 10 profissionais de enfermagem entrevistados, todos eram do sexo feminino; 09 técnicas
de enfermagem e 01 enfermeira. Condições de trabalho são consideradas o conjunto de
elementos, como material, de trabalho, situação psíquica, biológica e social que, influenciados
e determinados por vários fatores de ordem econômica, técnica e organizacional, se
relacionam, constituindo o meio e a forma em que se desenvolve a atividade laboral.
Refletindo sobre este conceito, pode-se pensar como condições de trabalho diversos fatores,
sendo que, os que mais destacaram-se nas respostas dos entrevistados foram questões de
remuneração, jornada de trabalho, atendimento ao trabalhador, oferta de capacitações
e materiais de proteção individual. Dos 10 profissionais entrevistados 09 mostraram-se
insatisfeitos com a sua remuneração, ressaltando que o salário não seria suficiente para
seu sustento caso não tivessem uma outra fonte de renda. Revelaram, também, que em
decorrência dos riscos e responsabilidades que carregam consigo, expressaram ainda mais a
insatisfação e o sentimento de desvalorização. Notou-se que, apesar da grande identificação
que todos os profissionais entrevistados têm com as atividades diárias da enfermagem, há
uma sensação de desvalorização profissional referente à remuneração salarial, considerada
aquém das necessidades econômicas, bem como do merecimento dos profissionais diante
das responsabilidades de suas tarefas. Este desvelamento por parte dos profissionais de
enfermagem nos transporta ao fato já conhecido pela categoria, que é a procura por dupla
vinculação de trabalho, e da confirmação das questões de remuneração salarial. Ao questionálos sobre o número de horas semanais de trabalho formal e informal obteve-se diversas
respostas quanto o número de horas trabalhadas, sendo unânime a participação em diversas
atividades extra ocupacionais, seja para manter a organização da casa ou complementar a
renda. Assim, a jornada de trabalho semanal – incluindo trabalho formal e informal – entre
os entrevistados variou entre 70 a 80 horas. Diante da rotina de trabalho dos profissionais
de enfermagem e o interesse quanto a saúde do trabalhador, é comum perceber que as
instituições contratantes geralmente cumprem as exigências instituídas legalmente, para
minimização dos acidentes de trabalho e conservação da saúde do trabalhador. Quando
questionados sobre a oferta e uso de EPIs e treinamentos, 90% dos entrevistados relataram a
oferta e o uso dos equipamentos de proteção e 100% relataram que possuem treinamentos
constantes. Pôde-se perceber que, no contexto destes trabalhadores entrevistados,
houve farta oferta de EPIs, bem como de treinamentos e educação continuada para o uso
dos mesmos. Partindo da concepção que as condições de trabalho fazem parte do fator
condições de vida, seria imprudente não relacioná-los. As condições de vida do cidadão
em meio a comunidade, são fatores que regem as características de suas ações. A relação
entre a equipe, materiais disponíveis, gestão, incentivo ao trabalhador, número de horas
trabalhadas, relações familiares, bem como as condições salariais, são fatores que andam
atrelados ao trabalhador em toda a sua rotina, e não somente nos ambientes ou momentos
favoráveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados emergidos deste estudo revelam que a enfermagem é vigorosamente ocupada
por mulheres, submetidas a uma carga horária de trabalho exaustiva, com responsabilidades
ocupacionais e domésticas. É notório que há satisfação diante da escolha e execução da
profissão, no entanto, o ambiente de trabalho é visto apenas como ambiente de trabalho, não
se agregam e discutem os fatorem externos que acompanham o trabalhador e sua rotina. As
informações coletadas vão, ainda, ao encontro de uma histórica luta da categoria profissional
pela aprovação do seu piso salarial, batalha esta que acontece desde 2000, e até hoje se
arrasta em marcha lenta para conquista e valorização dos profissionais de enfermagem.
Fica evidente, também, que contrariando diversas produções científicas cujas inferências
apontam para a insuficiência ou negligência no uso de EPI por parte do profissional como
principal causa de acidentes, os trabalhadores entrevistados possuíam total apoio neste
sentido, o que alerta para outras condições como prováveis influenciadoras dos acidentes
– a exemplo da sobrecarga de trabalho, cansaço, baixa remuneração e pouco apoio da
instituição. Assim, torna-se necessário repaginar a condução dos ambientes de trabalho,
levando em conta fatores além dos impostos pelas normativas profissionais diretas e não
abrangentes dos determinantes e condicionantes sociais do trabalhador, pois o mesmo faz
parte de uma sociedade que lhe influência de diversas formas.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Trabalhador; Enfermagem; Condições de Trabalho; Acidentes de Trabalho.

CONDIÇÕES DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM
UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Danielle Araújo Moreira (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Hanna Beatriz Bacelar Tibães (Instituto Superior
de Educação Ibituruna e Faculdades Prominas de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Iluska Pinto Costa
(UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Cecília Maria Lima Cardoso (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria José
Menezes Brito (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)
ID: 1937

INTRODUÇÃO
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi instituído pela Portaria nº
1.864/2003 (1)e proporcionou melhorias e inovações no atendimento pré-hospitalar,
ampliando as possibilidades de atuação dos profissionais de saúde (2). No que tange a
prática, torna-se fundamental entender que no SAMU, as ações extrapolam o prescrito em
normas de atendimentos estabelecidas em protocolos e manuais (3). Destarte, o cotidiano
do SAMU se configura como um mundo dinâmico, no qual as situações raramente se
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repetem. Nesta perspectiva, as singularidades do serviço interferem nas condições de
trabalho dos profissionais, tendo em vista a realidade do cotidiano. Na região Ampliada de
Saúde Norte de Minas, a implantação do SAMU regionalizado desencadeou desafios para
os trabalhadores, em decorrência de aspectos geográficos, ambientais, epidemiológicos,
socioeconômicos e culturais, os quais, ainda influenciam na organização e estruturação com
entraves no trabalho cotidiano. No atendimento, os profissionais estão expostos a fatores
imprevisíveis que dificultam o trabalho, tais como riscos ambientais, acidentes em rodovias,
violência e lugares de difícil acesso (4).
OBJETIVOS
Compreender as condições de trabalho de profissionais que atuam no SAMU.
MÉTODO
Trata-se de um recorte da tese intitulada “O trabalho cotidiano de profissionais de um
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência”. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, do tipo
estudo de caso, fundamentada na Sociologia Compreensiva do Cotidiano. A Sociologia
Compreensiva do Cotidiano busca atentar-se para detalhes que fundam em profundidade
a vida corrente, para a diversidade e especificidade da vida do homem comum no dia a dia
(5). O cenário de estudo foi o SAMU Macro Norte da Rede de Urgência e Emergência Macro
Norte (RAUE MN), a qual foi instituída em decorrência da situação de saúde da região
com elevados índices de mortes por causas mal definidas e de atendimentos devido à
agudização de doenças crônicas; dificuldade de acesso aos serviços de saúde, devido à
alta densidade territorial; fragmentação das ações em saúde; e desigualdade na alocação
de recursos (6). Foram convidados a participar do presente estudo, todos os profissionais
intervencionistas e da área administrativa que atuavam no SAMU. Os critérios de inclusão
do estudo foi o profissional estar lotado no SAMU no período da coleta de dados. Em
relação à área administrativa participaram (gerentes, coordenadores e assessores,
designados neste estudo como gestores).
Em relação aos profissionais intervencionistas participaram enfermeiros, técnicos de
enfermagem e médicos, optando-se pelo critério de saturação de dados por categoria.
Assim, participaram do estudo 55 profissionais do SAMU Macro Norte, sendo 18 gestores,
17 enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem e 5 médicos. Os dados foram coletados
entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, por meio de entrevista, guiada por roteiro
semiestruturado e submetidos à técnica de Análise de Conteúdo Temática. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais,
no mês de outubro de 2015, sob o parecer CAAE no 50185515.4.0000.5149. No SAMU a
aprovação se deu por meio de Carta de Anuência. Em respeito aos preceitos éticos e legais
da resolução 466/2012, todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre
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e Esclarecido.
RESULTADOS
Os depoimentos revelaram condições inadequadas de trabalho, as quais interferem na
qualidade da assistência e comprometem a segurança, a saúde e a qualidade de vida do
trabalhador. Dentre as problemáticas apontadas, os participantes mencionaram aspectos
relacionados à infraestrutura, às condições do ambiente de atendimento, às condições
geográficas e à falta de treinamento. Especificamente em relação à infraestrutura, foram
destacados aspectos relacionados à manutenção dos equipamentos e ao sucateamento das
ambulâncias, aumentando a exposição ao risco, a insegurança do trabalhador e impactando
negativamente na qualidade da assistência.
Quanto às condições do ambiente de atendimento, foi citada a insegurança da cena, tendo
em vista que o profissional pode se deparar com locais íngremes, insalubres e com risco de
violência. No que tange às condições geográficas os profissionais destacaram a possibilidade
de percorrer grandes distâncias até o hospital mais próximo, o tempo gasto no trânsito,
as más condições da malha viária, aumentando o tempo resposta, com consequências
físicas e psicológicas para o profissional e agravamento do quadro da vítima. Salientase que o indicador tempo resposta constitui-se como importante critério para garantir o
atendimento oportuno do SAMU (7) e por outro lado é um fator que pode trazer implicações
para o prognóstico o paciente, quando não alcança um limiar aceitável. Em relação à falta de
treinamentos, os participantes mencionaram a necessidade de mais investimentos, com o
intuito de aumentar a sinergia entre os profissionais, bem como a qualidade da assistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As condições de trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, expõem
os profissionais a dificuldades ligadas à infraestrutura, às condições do ambiente de
atendimento, às condições geográficas e à falta de treinamento. Os dados trazem à tona
a necessidade de novos estudos, em outros cenários e de reflexões sobre a realidade
emergente, com o intuito de garantir melhorias na saúde, segurança e qualidade de vida do
profissional, favorecendo a prática cotidiana.
PALAVRAS-CHAVE
Serviços Médicos de Emergência; Trabalho; Sociologia do Cotidiano; Estudo de Caso.
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CONFIGURAÇÃO DAS FAMÍLIAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO
NUMA CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA
Chaiane Cássia Giacomoni Simor (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil), Michele Minozzo Sathes (IMED, Passo Fundo, RS,
Brasil), Cláudia Mara Bosetto Cenci (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil)

ID: 2049

INTRODUÇÃO
Atualmente evidenciam-se múltiplas configurações familiares, diferentemente da realidade
que predominou até meados do século XX. Os arranjos familiares seguiam tradicionalmente
o modelo de uma família biparental acolhedora e um sistema familiar no qual a função do
esposo era de provedor e a da esposa educadora dos filhos e mantenedora da paz no lar.
Observa-se no presente que a predisposição da sociedade em desenvolvimento abarcar
cada vez mais novos padrões familiares. É um fato na atualidade a coexistência de diferentes
configurações familiares. Estas diferentes configurações oriundas das mudanças dos
macros e micros sistemas humanos exigem uma adaptação das famílias nos seus contextos
relacionais, assim como, dos profissionais que trabalham com tais sistemas familiares. Os
profissionais da Psicologia pertencem ao contexto social em permanente transformação
tanto quanto seus pacientes. Atentos às mudanças conceituais e estruturais que a família
tem apresentado diante do vigente contexto social, os profissionais da Psicologia necessitam
buscar constantemente novos conhecimento e saberes para acompanhar as transformações
dos sistemas familiares.
OBJETIVOS
Conhecer quais são as configurações familiares que buscam por atendimento na Clínica
Escola de Psicologia.
MÉTODO
Foi realizada uma investigação quantitativa fundamentada na pesquisa documental. A
amostra foi estabelecida por conveniência e a saturação teórica por exaustão. Foi consultado
o arquivo de pacientes inativos da Clínica Escola de Psicologia, do ano de 2011 até dezembro
de 2017. O instrumento utilizado na coleta de dados deste estudo foi formulado pela
pesquisadora, norteado pelo objetivo e questões da pesquisa. A pesquisadora realizou a
coleta em novembro de 2017. A pesquisadora analisou todo o arquivo com as fichas dos
pacientes desligados de atendimento individual, casal e família em todas as abordagens
teóricas utilizadas na Clínica Escola de Psicologia. Para cada ficha de família encontrada pela
pesquisadora era realizado o registro das informações na ficha de coleta de dados.
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RESULTADOS
Foram encontradas cento e oito fichas de famílias atendidas pela terapia familiar. Foram
incluídas neste estudo setenta e três fichas. As demais fichas foram excluídas por não
apresentarem as configuração familiar, motivo da consulta, motivo do desligamento e/ou
data dos atendimentos. Também foram excluídas as fichas de famílias que tinham o registro
do primeiro contato por telefone com agendamento de atendimento, mas que as famílias
não compareceram. As famílias que vieram para atendimento apenas o casal ou apenas um
membro da família do mesmo modo foram excluídos. A partir da análise constatou-se que
vinte e sete famílias tinham sua configuração biparental. Outras dezesseis famílias tinham
sua configuração monoparental, sendo que quinze famílias a configuração era mãe e filho(s)
e apenas uma família a constituição era pai e filho(s). Em seis famílias a configuração era mãe,
filho(s) e avó materna. Em três famílias a configuração era avó e neto(s). Em duas famílias a
configuração familiar era de pai, mãe, filho(s) e avó. Em duas famílias a configuração era
mãe, filho(s) e padrasto. Em mais duas famílias a configuração era avós e neto(s). E, mais
duas famílias a configuração era avó paterna, filho(s) e neto(s). Em seis famílias cada uma
tem configuração familiar única e distinta das anteriores. Sendo constituídas da seguinte
maneira: pai, duas filhas e duas netas; avô e avó maternos, filha e dois netos; bisavó materna,
vó materna, mãe e filha; mãe, filha e duas sobrinhas; avó materna, mãe, dois filhos e namorado
da mãe; mãe, dois filhos e namorado da mãe. Os motivos pelos quais as famílias chegam
para atendimento foram por indicação dos profissionais da educação que encaminharam
vinte e duas famílias. Em seguida os profissionais da saúde que encaminharam quatorze
famílias e os órgãos públicos foram responsáveis pelo encaminhamento de quatro famílias.
Houveram vinte e sete famílias que um de seus membros procurou por atendimento
psicológico para o sistema familiar. Deram alta seis famílias. Ocorreu o desligamento de
uma família pela impossibilidade de comparecimento com a justificativa do agravamento
da doença de um seus integrantes. A família que faltou três vezes consecutivas sem justificálas, automaticamente era baixada sua ficha. Isso aconteceu com vinte e quatro famílias. A
desistência e falta de interesse foi o maior motivo de desligamentos, trinta e três no total.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas configurações familiares não sobrepõem os modelos biparentalidade e
monoparentalidade na busca por atendimento Clínica Escola de Psicologia. Constatou-se
que o mesossistema (profissionais da educação e da saúde) e o exossistema (órgãos públicos)
das famílias tem contribuído significativamente para o encaminhamento das famílias para
psicoterapia. Por tanto, as famílias não vieram para atendimento por decisão delas e sim por um
encaminhamento de alguém de fora do sistema nuclear. O encaminhamento realizado pelo
mesossistema e exossistema talvez seja uma explicação do baixo número de desligamento por
alta (apenas seis). Este resultado demonstra o quanto a família em atendimento psicológico
precisa estar disposta a conhecer seu padrão de funcionamento e compreender sua coresponsabilidade no êxito da terapia como também na funcionalidade da família.
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PALAVRAS-CHAVE
Configurações Familiares, Atendimento Clínico; Abordagem Sistêmica.

CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NOS
CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA 2ª
REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ
Jéssica Rodrigues da Silva Noll Gonçalves (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Rodrigo Noll
Gonçalves (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Lara Cristal Baldan (Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Ruann Oswaldo Carvalho da Silva (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR,
Brasil), Marilene da Cruz Magalhães Buffon (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Roberto Eduardo
Bueno (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Solena Ziemer Kusma Fidalski (Universidade Federal
do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Rafael Gomes Ditterich (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)
ID: 1839

INTRODUÇÃO
A elevada busca pela maior efetividade dos sistemas de saúde vem modificando os processos
avaliativos e, em particular, as avaliações de desempenho. Nesse sentido, diversos países,
como Canadá, Austrália e Reino Unido, com sistemas de saúde baseados nos princípios
de acesso universal e integralidade dos serviços, semelhante ao modelo brasileiro, têm
desenvolvido modelos com o objetivo de monitorar, medir e gerenciar o desempenho
dos seus sistemas de saúde como forma de garantir a equidade, eficiência, efetividade
das ações. Os indicadores têm capacidade de prover informações essenciais à análise,
facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde, estabelecendo o fortalecimento
da capacidade analítica das equipes, além de contribuir para a visualização de problemas
relativos à saúde e desenvolvimento de políticas públicas pautadas na implantação de
programas de saúde direcionados à população-alvo, permitindo determinar as condições
de saúde de uma determinada população. Torna-se oportuno o desenvolvimento de
novas metodologias de avaliação que permitam identificar suas fragilidades, acertos e
potencialidades, possibilitando a correção de possíveis falhas e a busca por novas metas
e indicadores na organização da atenção secundária à saúde bucal, haja vista que várias
pesquisas no campo da avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)
revelaram baixo desempenho no cumprimento das metas de produção propostas pelo
Ministério da Saúde. Dessa forma, é necessário repensar o processo de avaliação sob a
perspectiva dos trabalhadores, a fim de consolidar a atenção à média complexidade em
saúde bucal.
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OBJETIVOS
Elaborar uma matriz de indicadores de avaliação dos CEO sob a ótica dos Cirurgiões-Dentistas
da 2ª Regional de Saúde do estado do Paraná (Araucária, Colombo e Curitiba) lotados nestes
estabelecimentos de saúde.
MÉTODO
Para tal, foi utilizada a Técnica de Grupo Nominal (TGN) como estratégia para construção
de consenso a respeito de quais os indicadores mais adequados para avaliá-los. A 1ª etapa
do Grupo Nominal contou com a participação de 36 cirurgiões-dentistas. No entanto, após
aplicação dos critérios de exclusão, restaram apenas 31 participantes.
RESULTADOS
Como resultados da 1ª etapa, foram criados 5 indicadores de Cirurgia oral menor, 9 de
Atendimento a portadores de necessidades especiais, 8 de Diagnóstico bucal, com ênfase
no diagnóstico e detecção do câncer de boca, 12 de Endodontia e 3 de Periodontia
especializada, totalizando 37 indicadores de desempenho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção coletiva de indicadores envolvendo os trabalhadores subverte a lógica da
abordagem top-down. No presente estudo, foi possível criar 37 indicadores de desempenho
nas diferentes especialidades, sob a lógica dos trabalhadores. A construção de indicadores
qualitativos, por meio de estratégias qualitativas possui a capacidade de expressão da voz,
sentimentos, pensamentos e práticas desenvolvidas pelos atores que estão envolvidos no
processo avaliativo. Dessa forma a inclusão dos trabalhadores no processo de formulação de
seus próprios indicadores fortalece o vínculo e o comprometimento destes com o trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa sobre serviços de saúde; atenção secundária à saúde; serviços de saúde bucal;
diretrizes para o planejamento em saúde.
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FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO: SATISFAÇÃO DOS
EGRESSOS DE UM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Juliana Maciel Machado Paiva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Juliana Costa Ribeiro Barbosa
(Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Elaine Kelly Nery Carneiro (Universidade Federal da Bahia,
Salvador, BA, Brasil), Gilberto Tadeu Reis Silva (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1670

INTRODUÇÃO
O setor da educação vem mostrando um crescimento acelerado no Brasil, exigindo
aprimoramento constante quanto aos currículos, qualificação docente, aspectos didáticopedagógicos tanto nos momentos teóricos, quanto práticos. A formação profissional é de
fundamental importância para que o processo de crescimento profissional seja pujante,
sendo que os aspectos didático-pedagógicos passam a ter um papel fundamental na
formação de perfis profissionais com as qualificações adequadas a cada contexto. A
formação deve possuir suporte teórico claro e conter disciplinas que ofereçam um conjunto
de conhecimentos específicos respaldados em investigações e que capacitem o profissional
com habilidades para atuar na prática. A avaliação de um curso representa a busca por
informações sobre os seus efeitos, a fim de determinar o seu valor, devendo-se para tanto
conhecer o antes e o depois, envolvendo o processo de formação do aluno e o impacto
desta formação em sua atividade profissional. Os egressos podem fazer uma avaliação mais
consistente sobre o curso, especialmente por que têm uma maior maturidade e conseguem
ter uma visão mais ampla, quando o processo já está encerrado e são capazes de verificar a
contribuição que o curso trouxe a sua atuação profissional. Nesta perspectiva, é necessário
analisar a satisfação do estudante em relação aos diferentes aspectos da vida acadêmica.
OBJETIVOS
Conhecer o nível de satisfação dos egressos de um curso técnico em enfermagem de uma
Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (ETSUS) em relação às contribuições das vivências
teóricas e práticas para a sua atuação no mundo do trabalho.
MÉTODO
Recorte do projeto intitulado “Avaliação da formação técnica de nível médio em enfermagem”
desenvolvido numa Escola Técnica do SUS da Bahia, financiado pelo edital Fapesb 030/2013,
trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, quanti-qualitativa, com os egressos do
curso técnico em enfermagem de uma escola técnica do SUS. A coleta foi iniciada com busca
ativa dos contatos dos egressos nos documentos da escola, onde, foram encontradas 04
turmas que finalizaram o curso no período de 2008 e 2015, período que foi instituído um novo
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modelo de gestão organizacional. Realizou-se o contato por meio telefônico para realizar o
convite para participação na pesquisa e solicitar endereço eletrônico. Também foi utilizada
cadeias de referência, a fim de contatar um maior número possível de egressos. Ao final desta
etapa contatou-se 19 egressos. O segundo momento da coleta foi o envio do questionário, da
carta-convite e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por e-mail. O instrumento foi
estruturado por blocos de assertivas, baseadas na escala de Likert, sobre as vivências teóricas
e práticas, e uma questão aberta sobre a opinião do curso. A análise estatística descritiva dos
dados se realizou com o apoio do Google Forms 2016 e do Excel 2010®.
RESULTADOS
Quanto à contribuição da vivência teórica do curso para a atuação no mundo do trabalho:
70% dos egressos estão parcialmente satisfeitos; referente a compatibilidade entre a
organização curricular e as necessidades do mundo do trabalho: 40% estão totalmente
satisfeitos e 60% estão parcialmente satisfeitos com a contribuição das estratégias de ensino
para a atuação no mundo do trabalho. Quanto à contribuição da participação na tomada de
decisão para a atuação no mundo do trabalho: 80% estão parcial ou totalmente satisfeitos;
50% estão totalmente satisfeitos com a compatibilidade entre o conteúdo programático
ministrado e as necessidades do mundo do trabalho; 50% estão parcialmente satisfeitos
com a contribuição dos recursos didáticos e 50% estão parcialmente satisfeitos com a
contribuição dos materiais audiovisuais para a atuação no mundo do trabalho. Quanto à
satisfação dos egressos em relação à contribuição da vivência prática para a sua atuação no
mundo do trabalho, 60% estão parcialmente satisfeitos; 50% estão parcialmente satisfeitos
com a compatibilidade entre os conteúdos abordados nas vivências práticas no curso e as
necessidades do mundo do trabalho; 70% estão parcialmente satisfeitos com a contribuição
da participação na tomada de decisão nos cenários de prática para a atuação no mundo
do trabalho; e 70% estão parcialmente satisfeitos com a compatibilidade entre os cenários
de prática e as vivências no mundo do trabalho. Ao realizar a pergunta “Você mudaria
algo no curso para os futuros técnicos de enfermagem? Se sim, o quê?”, 60% dos egressos
responderam que não, porém entre os egressos que responderam sim, 75% sugerem um
maior amparo de equipamentos tanto nas aulas teóricas quanto no momento da prática
e evidencia a necessidade de maior fiscalização dos recursos, pois no seu tempo de
formação havia atraso no salário dos docentes, o que implicava no cancelamento das aulas,
prejudicando o andamento do curso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que dentro do total de itens apresentados no questionário, 90% teve uma
avaliação de satisfação parcial pelos egressos do curso técnico em enfermagem, não existindo
números consideráveis de avaliações negativas. Porém o número de avaliações de total
satisfação é baixo, indicando, ainda, necessidade de melhoria em aspectos da formação,
principalmente, na correlação entre vivência teórica e mundo do trabalho, melhoria curricular e
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participação na tomada decisões nas vivências teóricas. Estes resultados, de acordo à satisfação
dos egressos, representam que a referida instituição conseguiu realizar a formação destes
profissionais, parcialmente em consonância com alguns valores presentes em seu projeto
político pedagógico, como autonomia do sujeito, gestão participativa, integração ensinoserviço e outros. Este estudo fornece dados que podem direcionar as ações de planejamento,
intervenção e investimento por parte das instituições, promovendo o desenvolvimento
integral dos estudantes e, também, compor a avaliação da eficácia institucional e dos
contextos educativos. Mesmo com as limitações presentes, espera-se que este estudo, seja
útil, possibilitando prosseguimento a novas pesquisas e ampliação do conhecimento sobre os
aspectos que possam estar relacionados com a medida da satisfação acadêmica.
PALAVRAS-CHAVE
Pessoa Técnico de Saúde; Formação Profissional em Saúde; Técnico em Enfermagem;
Satisfação

METODOLOGIA DE APOIO MATRICIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O
TRABALHO EM SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL
Águida Luana Veriato Schultz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Míriam Thais
Guterres Dias (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Renata Maria Dotta (Secretaria
Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1935

INTRODUÇÃO
Planejar e executar políticas de atenção à saúde voltadas às pessoas privadas de liberdade
(PPL) é uma preocupação global (WHO, 2007). No Brasil, este direito conta com aparatos
legais como a Lei de Execução Penal (LEP) de 1984; a Constituição Federal de 1988; as Leis
Orgânicas nº 8.080 e 8.142 de 1990, as quais regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS);
o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) de 2003; a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde no Sistema Prisional (PNAISP) de 2014. Os profissionais de saúde
têm institucionalmente feito parte do ambiente prisional desde 1984, a partir da LEP, a qual
preconizou o atendimento médico, farmacêutico e odontológico como assistência à saúde do
preso (Brasil, 1984). Em 2003, com a publicação do PNSSP, foi iniciado, nas prisões brasileiras,
o processo de implementação de Equipes de Atenção Básica prisional (EABp). Tal documento
ampliou o escopo da atenção à saúde nos estabelecimentos penitenciários, redirecionando-a
conforme os parâmetros, os princípios e as diretrizes do SUS, convergindo para os atributos
da Atenção Primária à Saúde (APS). Através destas equipes, buscou-se garantir o acesso às
ações integrais de saúde, entre elas: prevenção, diagnóstico, redução de danos, tratamento
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das principais doenças que atingem a PPL (Brasil, 2003; Brasil 2014a). No contexto da APS no
sistema prisional, a força de trabalho em saúde é reconhecida, mundialmente, como pilar
para o fortalecimento dos serviços de saúde nas prisões, capaz de garantir tanto maior acesso
à saúde como serviços de boa qualidade à população privada de liberdade (WHO, 2007).
Estudos nacionais evidenciam, entretanto, que a disponibilidade e o acesso a um conjunto
de ações e serviços influenciam a saúde da população prisional, mas não o suficiente para
resolver os problemas por ela apresentados (Fernandes et al., 2014; Barsaglini, Kehrig e Arruda,
2015; Minayo e Ribeiro, 2016). Apenas o aumento do número de profissionais nos serviços de
saúde não é o suficiente, é preciso garantir que eles sejam capazes de atender as demandas
e necessidades específicas desta população. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde
sinaliza a importância da educação e da formação contínua dos profissionais de saúde que
atuam no sistema prisional (WHO, 2007; WHO, 2013).
OBJETIVOS
Compreender como os fatores estruturais, gerenciais, culturais e epistemológicos afetam o
trabalho de uma Equipe de Atenção Básica no Sistema Prisional (EABp) e em que medida a
metodologia de Apoio Matricial pode contribuir para o enfrentamento destas barreiras.
MÉTODO
Pesquisa-ação, do tipo exploratória-descritiva e transversal realizada com 10 profissionais
de saúde que compõe uma EABp, implantada em uma Penitenciária feminina na Região
Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Os dados foram coletados no período
de janeiro e julho de 2015. Os instrumentos utilizados foram: duas reuniões de grupo focal
e nove encontros de Apoio Matricial, com a utilização das ferramentas da metodologia de
Apoio (intercunsulta, elaboração de planos terapêuticos e oficinas temáticas de educação
permanente). O material foi analisado por meio do método da análise temática que procura
identificar e interpretar padrões encontrados nos dados coletados. Esse processo, de acordo
com Braun e Clarke (2006), pode ser dividido em 6 fases: familiarização com os dados, geração
de códigos iniciais, busca pelos temas, revisão dos temas, definição dos temas e relatório/
análise final. O viés adotado nesse estudo foi de caráter construtivista de corte indutivo
organizando os temas e subtemas. A matriz teórica que orientou o estudo foi a Taxonomia
de Necessidades de Saúde (CECILIO; MATSUMOTO, 2006) e o Método Paideia (CAMPOS et al.
2014), utilizadas com teorias de médio alcance. O estudo foi financiado pela FAPERGS, sob
o Edital: “Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)”, sendo submetida e aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do RS, sob o CAAE 40678115.1.0000.5312 .
RESULTADOS
Foram construídos dois eixos temáticos: “Fatores desfavoráveis e favoráveis ao trabalho da
EABp” e “Contribuições da metodologia de Apoio Matricial”, que se desdobraram em 12
subtemas, evidenciando: processos de precarização do vínculo ocupacional e das condições
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materiais de trabalho; relações hierárquicas e pouco dialógicas; correlação entre escassez de
serviços sociais na prisão e a medicalização da assistência; barreiras para inclusão das reclusas
e egressas na Rede de Atenção à Saúde (RAS); ambiente estressor e saúde do trabalhador;
atributos do acolhimento que distanciam a Saúde da cultura prisional; matriciamento como
estratégia para o trabalho colaborativo na prisão e em rede.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho da EABp resulta e é influenciado por fatores de macro e microgestão da
clínica (contextuais e individuais) que afetam à qualidade do cuidado prestado. Há
lacunas importantes na assistência e gestão (fragmentação e desresponsabilização),
permitindo que os problemas de saúde da população prisional passe despercebidos e sem
acompanhamento/tratamento. A metodologia de Apoio Matricial amplia a capacidade de
cooperação, comunicação, integração, autogestão e responsabilização pelo cuidado em
saúde tanto na prisão quanto na rede assistencial. Sendo esta última um desafio para a
Saúde no Sistema Prisional.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Prisões; Trabalho em Saúde; Apoio Matricial; Integralidade.

O COTIDIANO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM
NO SERVIÇO AEROMÉDICO DE SANTA CATARINA
Keyla Cristiane do Nascimento (Universade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Laira Thomsen Silveira
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gabriela Marcellino de Melo Lanzoni (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Eliane Regina Pereira do Nascimento (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), André Ricardo Moreira (Serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU,
Florianópolis, SC, Brasil), Bárbara Duarte Dutra (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2550

INTRODUÇÃO
O Serviço aeromédico é uma modalidade do atendimento pré-hospitalar móvel, dotado de
suporte avançado. Realiza atendimento primário - quando a solicitação é proveniente de
um cidadão, e atendimento secundário - quando a solicitação parte de um serviço de saúde,
no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do
quadro de urgência apresentado, mas necessita de remoção aérea para ser conduzido ao
serviço de maior complexidade para continuidade do tratamento. O serviço integra a Política
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Brasileira de Atenção às Urgências e Emergências. Em Santa Catarina, o serviço aeromédico
do Batalhão de Operação Aéreas, por meio de aeronaves de asas-rotativas (helicóptero)
desempenha papel fundamental nas ações de resgate, atendimento e transferências interhospitalares. Sua equipe é composta por médico, enfermeiro, piloto e tripulante operacional,
com conhecimentos teóricos e habilidades práticas no atendimento ao paciente crítico.
OBJETIVOS
Compreender o cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde que atuam no serviço
aeromédico de Santa Catarina.
MÉTODO
Estudo exploratório-descritivo com enfoque qualitativo, cujo propósito foi o de explorar
e descrever as atividades dos profissionais que atuam no serviço aeromédico em seu
ambiente natural de trabalho para melhor análise de sua realidade. Realizada no Batalhão
de Operações Aéreas, na cidade de Florianópolis/SC, no período entre dezembro de 2016
a maio de 2017. Foram utilizados como critérios de inclusão: ser profissional do Batalhão
de Operações Aéreas (médico, enfermeiro, piloto ou tripulante operacional) com o tempo
mínimo de seis meses de experiência. Como critério de exclusão adotou-se: estar ausente
por férias, treinamento ou licença no período de coleta de dados. A técnica de pesquisa
utilizada para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. As entrevistas foram
realizadas individualmente, gravadas em gravador de voz digital mediante autorização
prévia dos sujeitos e transcritas na íntegra. Para a interpretação das entrevistas optou-se
pela utilização da técnica de análise temática de conteúdo. Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa CAAE: 57454116.9.0000.0121.
RESULTADOS
Participaram do estudo 17 profissionais que atuam no serviço aeromédico, sendo três
médicos, três enfermeiros, cinco tripulantes operacionais e seis pilotos de aeronave. Destes,
14 eram homens e três mulheres, com média de idade de 33 anos. A partir da análise das
entrevistas, emergiram quatro categorias: Atitude e conhecimento como necessidades de
trabalho; Responsabilidades e desafios profissionais; Atributos para o serviço aeromédico
e Situações vividas no atendimento de emergência. A categoria intitulada atitude e
conhecimento como necessidades de trabalho, emergiu a partir da questão: o que é
para você ser um profissional que atua no resgate aeromédico. O conteúdo das respostas
evidenciou que além da capacidade técnica e cognitiva exigida para o serviço aeromédico,
o profissional deve ter bom condicionamento físico. Para um bom desempenho, devem
estar bem alimentados e descansados. Relatam ainda, que para manter o serviço com
qualidade os profissionais devem se atualizar constantemente. No que se refere, a categoria
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responsabilidades e desafios profissionais, construída com base no questionamento sobre
a percepção do dia a dia de trabalho no atendimento aeromédico, retratam a possibilidade
de trabalhar em um ambiente desafiador, pois os cenários de atendimentos nunca se
repetem. O dia de trabalho é caracterizado pela imprevisibilidade de acionamentos e
atendimentos, porém, há uma rotina de conferência de materiais e equipamentos. Citam
os procedimentos diários de briefing para conferência das condições meteorológicas e dos
materiais de salvamento. Os profissionais de saúde são responsáveis pelo check-list das
mochilas com materiais para atendimento e pelo registro de atendimento do paciente. Os
profissionais de segurança pública ficam encarregados dos protocolos diários de conferência
das condições da aeronave e relatórios de voo. Os atributos para o serviço aeromédico
definiram outra categoria na análise dos dados. Os participantes afirmam que atuar no
serviço aeromédico traz responsabilidade, atitudes e habilidades específicas, além de alto
grau de conhecimento. Exige ainda, um alinhamento de raciocínio e condutas de padrões
de trabalho, desempenhando todo o saber-fazer em relação ao paciente grave. Esses
atributos resultam em gratidão, realização pessoal e profissional. Reconhecem a paixão pela
atividade. No que se refere a categoria situações vividas no atendimento de emergência, os
profissionais destacam que por critérios operacionais, nem todos os acionamentos ocorrem
pela gravidade do paciente, mas pelo fato da região ser de difícil acesso. Dá-se prioridade
as situações graves onde haja risco de morte iminente do paciente, nesses casos, são
necessárias um tempo maior para a realização de procedimentos. Nos momentos críticos,
é difícil lidar com as emoções, pois precisam estar concentrados no trabalho a ser realizado
diante das mais variadas situações. Paradas cardiorrespiratórias revertidas e atendimentos
que envolvem crianças são as situações mais marcantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados permitiu uma visão mais significativa das concepções e atitudes presentes no
cotidiano de trabalho dos profissionais envolvidos no serviço aeromédico. Os dados permitem
afirmar que os profissionais do serviço aeromédico destacam-se por sua capacidade holística
e perceptiva de atendimento ao paciente crítico. Evidencia-se que a equipe multiprofissional
de saúde que realiza o atendimento pré-hospitalar móvel por meio de aeronaves asa-rotativa,
defronta-se com demandas e desafios que requerem destes profissionais competências que
os respaldem em situações adversas e independência nas tomadas de decisões.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Aeromédico, Atendimento Pré-Hospitalar, Processo de Trabalho
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O FENÔMENO SAÚDE E O TRABALHO DOS MOTORISTAS
DE ÔNIBUS: UM ESTUDO À LUZ DA FENOMENOLOGIA DE
MERLEAU-PONTY
Vanessa Carine Gil de Alcantara (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa a Silva
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Flumimense,
Niterói, RJ, Brasil), Dejanilton Melo Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ticiane Pinto Goes
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1437

INTRODUÇÃO
O trabalho do motorista de ônibus exige habilidade técnica e controle emocional, é
importante a equalização das necessidades de deslocamento da população e a saúde
mental do motorista que está submetido ao humor dos passageiros.
OBJETIVOS
Compreender a vivência de ser motorista de ônibus a partir do contexto da mobilidade urbana.
MÉTODO
Estudo descritivo de abordagem qualitativa e subsidiado pela fenomenologia da percepção
de Maurice Merleau-Ponty, o presente estudo é resultado de pesquisa da tese em andamento
(2016-2019), intitulada “A percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto
da mobilidade urbana: Um estudo em Merleau-Ponty, aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro, sob CAAE 64110016200005243.
RESULTADOS
Lançar mão da saúde e distorcer a percepção do trabalho são ferramentas psíquicas que se
instauram para tentar dar conta do insuportável, dos efeitos que o trabalho lhe causa, da falta
operante ao psiquismo muitas vezes pobre de sentido. Compreender o homem e o mundo
a partir da percepção do próprio homem é um caminho para a superação de preconceitos,
pré-julgamentos, (pseud.) e neutralidade científica. A fenomenologia de Merleau-Ponty
transcende às interpretações científicas sobre os temas de pesquisa. O olhar fenomenológico
está implicado à consciência imediata sobre o fenômeno, sobre o sintoma, sobre o corpo,
por exemplo, que é o próprio sujeito, uma interação de estar-no-mundo. No âmbito da
saúde, as contribuições da fenomenologia estão relacionadas ao cuidar-pesquisar-cuidar;
é necessário considerar o sujeito e sua fala nas experiências vividas por ele próprio. Diante
de tantos limites impostos pela sociedade contemporânea e pelo sofrimento no trabalho, o
resgate do trabalhador é imprescindível, não apenas motivando-o, mas também lhe dando
condições de realizar seu trabalho de forma plena.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz-se necessário conhecer a percepção destes profissionais quanto à sua responsabilidade
e seu conhecimento sobre mobilidade urbana. Teremos, então, a possibilidade de devolver
à sociedade um estudo pautado no compromisso com a vida do próximo, pois, ao dirigir,
o motorista leva, além de pessoas, sonhos e projetos. Movimentar a sociedade é manter a
vida produtiva de cada estudante, de cada profissional. Perceber esse protagonista neste
momento social que vivemos poderá contribuir para os avanços da mobilidade urbana,
transcendendo os investimentos capitais, tornando o trânsito menos hostil, obedecendo
às leis de trânsito e respeitando a vida. Concluímos que o motorista é a força motriz para
o serviço do transporte e dar voz ao motorista de ônibus é possibilitar a superação da
invisibilidade social muitas vezes presente no contexto da mobilidade urbana, dar significado
às percepções dos motoristas é imprescindível para a valorização destes profissionais.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado em saúde; Pesquisa Qualitativa; Saúde do trabalhador; Saúde do homem

O USO DA PESQUISA NARRATIVA NO ESTUDO DA LIDERANÇA:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Bruna Manuela Adriano (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Aulina J. Folle
Esper (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Cristiano J. Castro de Almeida Cunha
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Andrea Valéria Steil (Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2103

INTRODUÇÃO
A pesquisa em liderança tradicionalmente tem sido orientada por um enfoque funcionalista
(Mabey, 2013; Adriano, Esper, Cunha e Biavati, 2017). Como resultado dessa visão de mundo, a
pesquisa em liderança tem sido elaborada precipuamente a partir de métodos quantitativos
de pesquisa (Bryman, 2004). Mabey (2013) destaca, no entanto, que há um corpo crescente
de estudos que vêm se pautando em outros discursos (interpretativo, dialógico ou crítico) e
que têm consequentemente aportado uma maior miscelânea de métodos de pesquisa para
investigar a liderança, tal como ocorre com o uso de métodos qualitativos. Bryman (2004),
destaca que uma das vantagens da pesquisa qualitativa da liderança é a possibilidade de
se analisar o fenômeno a partir das perspectivas do líder ou dos liderados, permitindo-se
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problematizar as teorias existentes a partir dos significados colhidos da realidade. Existem
cinco principais abordagens qualitativas de pesquisa: a) etnografia; b) teoria fundamentada
(grounded theory); c) estudo de caso; d) pesquisa fenomenológica; e) pesquisa narrativa
(Creswell, 2014). Dentre essas modalidades, optou-se neste trabalho por investigar qual é o
estado das pesquisas sobre liderança baseadas na pesquisa narrativa. Na pesquisa narrativa
o pesquisador faz a coleta das histórias vividas e contadas e, após, reconstrói uma narrativa,
ou seja, oferece uma forma de analisar e entender essas histórias vividas (Cladinin, 2006).
A partir dessas histórias essa modalidade de pesquisa permite a compreensão de um
determinado fenômeno social (Ospina, Dodge, 2005).
OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo sumarizar o conhecimento acumulado pela literatura que
tem investigado a liderança com base no método da pesquisa qualitativa.
MÉTODO
Para atingir o objetivo proposto, optou-se por utilizar o método da revisão integrativa, que
é um tipo de revisão sistemática da literatura. A revisão integrativa se destaca por permitir
revisar a literatura com um escopo mais amplo do que as demais, permitindo analisar
publicações teóricas ou empíricas, pautadas em estratégias quantitativas, qualitativas
ou mistas. Tal amplitude permite ao pesquisador analisar o estado das pesquisas sobre o
objeto de estudo (Whitemore, Knafl, 2005), propondo novos frameworks e perspectivas do
tópico investigado (Torraco, 2005). Como guia para a elaboração desta revisão utilizou-se a
recomendação ENTREQ, que é um framework voltado para a síntese de pesquisas qualitativas
da literatura (Tong, Flemming, McInnes, Oliver e Craig, 2012), aliado ao modelo de revisão
integrativa de Whittemore e Knafl (2005). Foram pesquisadas as bases SciElo, Scopus, PycNet
e Web of Science. Não foi especificada a área do conhecimento e foram procurados artigos
publicados até o ano de 2017. As buscas foram elaboradas a partir dos descritores lead* AND
“narrative research” e lead* AND “narrative inquiry”. Foram encontradas 341 referências que
atenderam aos critérios de busca (SciElo = 1; Scopus = 155; PsycNet = 61; Web of Science
= 124). Foram eliminados 156 artigos por serem resultados repetidos e outros 145 por não
abordarem a liderança e a pesquisa narrativa de maneira integrada. Dessa maneira, um total
de 40 publicações foram selecionadas nesse estudo. Com base nas informações obtidas
dos artigos selecionados elaborou-se uma matriz de síntese, para auxiliar na sumarização e
documentação das informações obtidas (Goldman, Schmalz, 2004).
RESULTADOS
A partir dos resultados dessa pesquisa verificou-se que as pesquisas sobre liderança que têm
feito uso do método da pesquisa narrativa têm se pautado em outros discursos para além do
funcionalista, sendo identificados mais estudos pautados nos outros três tipos de discursos:
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interpretativo, dialógico e crítico, do que estudos funcionalistas. Para além dos discursos,
verificou-se uma preponderância de investigações sobre a liderança educacional (N=23),
especialmente nos contextos do ensino fundamental e médio, mas incluindo também o ensino
superior. Em seguida, destacam-se os estudos da liderança em organizações privadas (N=8) e
também na área da saúde (N=6), foram identificados, ainda, três estudos sobre a liderança
no setor público. Outra constatação da análise dos artigos revisados é que a maioria deles
uso agregou outras lentes teóricas para além das abordagens da liderança (como a liderança
relacional, transformacional, servidora e autêntica), destacando-se pesquisas que fizeram
uso dos estudos de gênero ou raciais e a sua relação com a liderança. Mais ainda, os estudos
identificados podem ser classificados em seis grupos com objetivos de pesquisa distintos: a)
a maioria deles procurou compreender a experiência do que é liderar, ou seja, investigou-se
principalmente a prática e as experiências dos líderes; b) um segundo grupo de estudos se
dedicou a compreender o processo pelo qual os líderes se tornaram quem eles são, ou seja, o
foco do estudo foi no seu desenvolvimento enquanto líderes; c) um terceiro grupo fez um uso
distinto da pesquisa narrativa, ao invés de considerá-la somente como método de pesquisa,
os autores propõem o uso da histórias de vida como uma técnica para o desenvolvimento de
líderes; d) o quarto grupo fez o uso da pesquisa narrativa para compreender a experiência de
ser um liderado e das percepções dos liderados a respeito dos seus líderes, ou seja, investigouse o followership; e) o quinto grupo de estudos investigou particularmente a atuação dos
líderes em momentos de desafio ou de mudança organizacional; f) já o sexto e último grupo
investigou a liderança danosa (ou tóxica), valendo-se da pesquisa narrativa para compreender
a experiência dos líderes que fazem mal uso da sua posição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta revisão demonstra que o uso da pesquisa narrativa para se investigar a liderança é uma
tendência emergente, e que tem possibilitado problematizar as abordagens da liderança
existentes, assim como agregar outras perspectivas sobre o fenômeno da liderança, para
além do tradicional enfoque funcionalista. Destaca-se que as vantagens do uso da pesquisa
narrativa se dirigem à possibilidade da formulação de teorias descritivas, tanto sobre a
liderança, em contraposição ao tradicional enfoque normativo adotado no campo (Adriano,
2015). Outras possibilidades envolvem a descrição sobre como ocorre desenvolvimento de
líderes e o desenvolvimento da liderança, que ainda dada a busca por uma teoria integrativa
sobre como este processo ocorre (Day, Harrison, Halpin, 2009; Esper, 2015). Destacam-se,
ainda, como oportunidades de pesquisas futuras maiores estudos sobre como os líderes
enfrentam contextos de mudança, sobre o fenômeno do followership e também sobre a
liderança tóxica.
PALAVRAS-CHAVE
Liderança; Pesquisa Narrativa; Revisão Integrativa
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OS RISCOS A SAÚDE DO TRABALHADOR: PERCEPÇÕES DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Mariana Crisostomo Custódio (Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Rômulo Frutuoso Antunes (Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marcelo Nery dos Santos Júnior (Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Magda Guimarães de Araújo Faria (Faculdade de Enfermagem
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2164

INTRODUÇÃO
Historicamente, a saúde do trabalhador é um desafio interdisciplinar do campo da saúde
coletiva, compartilhado entre as mais diversas áreas, com o intuito de possibilitar processos e
ambientes laborais calcados nos preceitos da promoção, prevenção, higiene e segurança do
trabalho. Para a garantia dessas dimensões, diversos dispositivos legais chamados normas
regulamentadoras foram criados nos últimos 30 anos. Contudo, observa-se a dificuldade de
garantir condições mínimas de trabalho em todos os campos, sobretudo aos trabalhadores
atuantes no SUS. A este despeito, remetemo-nos ao profissional Agente Comunitário de
Saúde (ACS), cujo processo de trabalho é compartilhado entre o cenário institucional e
também ao território, através de atividades externas.
OBJETIVOS
Identificar sob a perspectiva do ACS, os riscos à saúde oriundos do seu processo de trabalho.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, exploratório transversal com abordagem
qualitativa, desenvolvida em uma unidade de Clínica da Família, situada no município do
Rio de Janeiro. Foram entrevistados 16 ACS e a respectiva análise das informações se deu
a partir do referencial teórico-metodológico de Bardin. Ressalta-se que toda a pesquisa foi
construída e realizada, respeitando os preceitos éticos e dispositivos legais em vigor.
RESULTADOS
Diante a análise das informações coletadas e baseando-se na classificação de risco, observouse a existência de riscos ergonômicos e biológicos. O mais prevalente foram os riscos
ergonômicos, presentes na percepção de 66% dos entrevistados. Os riscos ergonômicos
estão associados à necessidade de adaptação do trabalhador à sua função laboral. Neste
sentido, a NR17 estabelece parâmetros para a adequação do trabalho ao homem - e não
o contrário - de forma a respeitar a integridade física e psicológica dos trabalhadores, com
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o objetivo de garantir-lhes segurança, desempenho positivo e condições satisfatórias
de trabalho. Na perspectiva psicológica desses trabalhadores, ficou evidente o medo
constante do desconhecido, como ficou relatado pelo ACS1 em “(...)paciente nos agredir(...)”
e “(...)ir à rua(...)”. Nessa conjuntura, essas situações que acometem a integridade mental
dos ACSs culminam no “(...)desgaste emocional(...)” que foi citado pela ACS2 e ACS10 e
também em “estresse”, palavra utilizada por 25% dos ACSs. Outrossim, pode-se inferir que
os danos físicos aos quais esses trabalhadores estão sujeitos podem ser de natureza física
ou também psicológica, por meio de pressões que o trabalho impõe. Quanto à colocação
desses trabalhadores no ambiente físico, foi percebido que o arranjo físico é deficiente,
de forma que acomete e compromete - além do psicológico - o sistema osteomuscular
desses trabalhadores. Os processos de atendimento à população executado pelos ACSs no
acolhimento e nas visitas domiciliares são mais alguns desafios para a saúde do trabalhador.
“Ficar muito tempo em pé(...)”, “(...)ficar muito tempo sentada(...)”, “(...)dor nas costas(...)”, “(...)
andar, meu pé dói muito(...)”, definições similares ou idênticas à expressada pela ACS4 foram
corriqueiras na análise de dados, como um reflexo do desconforto associado à dinâmica de
trabalho que exige do trabalhador uma versatilidade além do suportado. Nessa perspectiva,
o trabalhador ACS, ao ter uma rotina desgastante, é acometido por uma, sobrecarga física
e emocional, o que culmina em desgastes para além do espaço laboral, como relatado pela
ACS7 “Não consigo me desligar do trabalho(...)”. Não obstante a isso, observou-se a existência
dos riscos biológicos em 66% das entrevistas. Os riscos biológicos são riscos originados de
microorganismos que podem vir a provocar danos à saúde do trabalhador, como bactérias,
fungos, protozoários e vírus. Durante a coleta de dados, os ACS relataram tanto a exposição
direta a microorganismos potencialmente perigosos para a saúde do trabalhador quanto
a situações agravantes, como o manejo eventual de materiais perfurocortantes e as visitas
domiciliares a ambientes insalubres, como exposto no relato do ACS1 “Paciente chega na
clínica com alguma queixa de saúde grave, e ao se reportar ao ACS no acolhimento, que
não tem um preparo para atender (...), já é um risco à saúde. Um material cortante, como
nos procedimentos de vacina, pessoa se agitar e quebrar e contaminar todo mundo.” Além
disso, o ACS10 ressalta sua vivência “(...) numa visita que fiz, (...) debaixo de um sol doido e
o apartamento estava com todas as janelas fechadas”. Fica clara a percepção dos ACS sobre
um potencial risco de contaminação por doenças transmitidas por vias aéreas, sobretudo em
visitas domiciliares, já que a ingerência desses espaços não é de responsabilidade da equipe
de saúde e, algumas vezes, isso pode se desdobrar em um possível processo de adoecimento
ao trabalhador. Quanto à percepção dos agentes etiológicos citados pelos trabalhadores
participantes da pesquisa, prevaleceu nas entrevistas a conjuntivite e a tuberculose. Os
entrevistados também alegam estarem em risco permanente de contágio a diversos, pois
trabalham diretamente com os clientes em busca de atendimento às necessidades de saúde,
conforme indica a ACS2 “Pegar as doenças. Se eu tenho contato direto com os caras…” e
a ACS3 “[...] você lida com pessoas que possam transmitir alguma coisa a você, tipo, você
entra na casa das pessoas, agora com esse surto de conjuntivite, é um risco que você está
correndo.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desses dados, percebe-se que o cunho do problema observado no trabalho dos
ACSs está atrelado à disposição do ambiente que, a longo prazo, culmina em processos
de adoecimento. Esse adoecimento pode exigir afastamento definitivo ou temporário do
trabalhador ou submetê-lo ao trabalho desgastante, fazendo-o entregar-se às dificuldades
do dia a dia de forma errônea, despercebendo o impacto de suas atitudes na preservação
da integridade física. A exigência do trabalho em condições de adoecimento do trabalho
não necessariamente vem por parte do empregador diretamente, mas da necessidade
do trabalhador de manter sua renda e garantir a sua sobrevivência de, além de ter como
parâmetro a dificuldade empregatícia atual.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador; riscos ocupacionais; agente comunitário.

PADRÕES FUNDAMENTAIS DE CONHECIMENTO EM
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO DOMICILIAR
Angélica Mônica Andrade (Universidade Federal do Rio de Janeiro Professor Aloísio Teixeira - Campus Macaé ,
Macaé, RJ, Brasil), Maria Ribeiro Lacerda (Universidade Federal do Paraná , Curitiba, PR, Brasil), Kênia Lara Silva
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1759

INTRODUÇÃO
A atenção domiciliar – AD configura-se como um espaço de atenção à saúde em que o
profissional realiza o cuidado no domicílio, ambiente peculiar, singular, centralizado no
usuário e em suas famílias, como uma forma de personalização e humanização da assistência
à saúde. No cuidado no domicílio, a enfermeira, essencial na AD, necessita de conhecimento
científico e tecnológico, bom relacionamento interpessoal, capacidade para unir o saber
científico ao popular, bem como o técnico ao sentimental. Ademais, precisa estar apta
para atuar diante das diferentes situações que surgem no contexto do cuidado domiciliar,
necessitando unir os diversos conhecimentos da profissão(1). Diante disso, ressalta-se
a apropriação dos padrões fundamentais de conhecimento em enfermagem (empírico,
estético, pessoal e ético), segundo Carper(2), que se fundamenta como base para a prática
de enfermagem na AD, que se torna mais complexa pela necessidade de ser realizada no
domicílio, espaço de domínio do paciente, em que as necessidades reais do usuário e das
famílias no processo de cuidar se manifestam.
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OBJETIVOS
Analisar a prática de enfermeiras na atenção domiciliar, considerando os padrões de
conhecimento apropriados nessa ação.
MÉTODO
Este estudo refere-se a um resultado da tese “Aprendizagem reflexiva de enfermeiras na
atenção domiciliar: caminhos para uma práxis criadora”. Trata-se de Estudo de Caso único, de
natureza qualitativa, ancorado no referencial dialético. Os participantes da pesquisa foram
13 enfermeiras atuantes nas equipes dos Serviços de Atenção Domiciliar dos municípios
de Uberlândia e Betim, Minas Gerais, Brasil. A produção do material empírico aconteceu
por meio da observação participante periférica da atuação das enfermeiras, guiada por um
roteiro orientador, e da realização de entrevistas guiadas por um roteiro semiestruturado. Foi
realizada a Análise de Discurso Crítica (ADC), considerando o modelo tridimensional: texto,
prática discursiva e prática social(3). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
de Seres Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE: 51528815.0.0000.5149).
RESULTADOS
Evidencia-se os quatro padrões de conhecimento, conforme propõe Carper(2), na atuação das
enfermeiras na AD. O conhecimento empírico, representado pelas generalizações científicas
e princípios que explicam e prevêem, está presente no domínio dos aspectos teóricos,
científicos, demonstrado pelas enfermeiras sobre organização do serviço e planejamento
das ações, avaliação de feridas complexas e prescrição de coberturas, administração de
medicamentos, oxigenoterapia (incluindo a ventilação mecânica invasiva e a não invasiva),
cuidados paliativos, avaliação clínica e atendimento a intercorrências e demandas, gestão
de risco e sobre as especificidades de atendimento a crianças. Ressalta-se que o padrão
empírico é importante na AD, mas que não se sustenta sozinho(4). Na AD, o padrão estético
se expressa pela criatividade e intuição presente no processo de interação entre enfermeira
e cliente na utilização de recursos do domicílio para a realização de procedimentos, no saber
como agir em relação às diferenças individuais visando criar um resultado positivo e na
empatia ao buscar proporcionar conforto a pacientes e familiares. Na atuação das enfermeiras
nota-se a presença de um processo criativo e intuitivo na utilização de recursos do contexto
domiciliar para a realização do cuidado. O “saber como” inclui o planejamento e a execução de
intervenções de enfermagem que emergem das situações particulares junto aos pacientes e
familiares. A natureza do conhecimento estético busca fazer com que a enfermeira atue de
uma maneira que adapte a situação, de acordo com os meios, para alcançar um resultado
desejado. Ao se colocar no lugar do outro, a enfermeira no cuidado domiciliar atribui
significado ao momento e, consequentemente, modifica sua forma de agir. O conhecer
e reconhecer outro ser humano como pessoa acontece por meio do conhecimento de si
mesmo. Assim, o apoio emocional, o respeito e o estabelecimento de vínculos representam
o conhecimento pessoal presente na prática da enfermeira na AD. O ato de compartilhar
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sentimentos com a família indica a valorização da condição humana presente no cuidado,
que se manifesta pelo autoconhecimento. Desta forma, o padrão pessoal indica que para
atingir a condição ideal para realizar o cuidado deve-se estar disposto e receptivo ao outro,
“compreender suas necessidades despindo-se de todo e qualquer juízo pessoal e utilizar,
com supremacia, sua imparcialidade”. Também deve “ouvir com sabedoria, lançar mão da
reciprocidade, não apropriar-se do poder sobre o outro, facilitar as tomadas de decisões,
reconhecer e incentivar o indivíduo a assumir seu próprio cuidado”. Em sua aplicabilidade
no domicílio, a enfermeira deve “ter clareza de que ao realizar o cuidado domiciliar, com sua
característica de respeito e sensibilidade ao contexto e situações vividas pelo paciente e seus
familiares, não pode confundi-lo com seus próprios sentimentos” e, ainda, deve “agregar,
além de sua competência enquanto profissional, também a sua contribuição enquanto
pessoa”(4:4). A noção de responsabilidade presente no cuidado realizado pelas enfermeiras
e a busca de prestação de melhores ações representam o padrão ético de conhecimento.
Isso se revela na identificação da demanda para outros profissionais de saúde, na orientação
realizada a cuidadores para a continuidade do cuidado, na satisfação ao perceber melhora
da condição dos usuários atendidos e no acionamento da rede social ao buscar doação de
medicamentos para a família. No atendimento domiciliar à saúde, o padrão ético auxilia o
enfermeiro a alcançar “uma decisão que possa beneficiar o indivíduo em todos os sentidos ou
na decisão que menores danos” ou consequências “possam trazer, vislumbrando a melhoria
da qualidade de vida para o indivíduo e sua família que se encontra sob seus cuidados”(4:5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atuação no domicílio, as enfermeiras, participantes do estudo, utilizam os padrões de
conhecimento e agem produzindo, com domínio, um campo de conhecimento técnicocientífico, humano, responsável e sensível, que se dissolve no ato de agir espontaneamente,
sendo executado e aprendido momento a momento.
REFERÊNCIAS
1.Rodrigues JAP et al. Modelo de cuidado transpessoal de enfermagem domiciliar de Favero
e Lacerda: relato de caso. Rev. Gaúcha Enferm. 37(3): e58271. 2016.
2.Carper BA. Fundamental patterns of knowing in nursing. Advanced Nursing Science, v.1, n.
1, p. 13-23, 1978.
3.Fairclough N. Discurso e mudança social. Brasília: UNB, 2008.
4.Lacerda MR et al. Padrões do conhecimento de enfermagem e sua interface ao atendimento
domiciliar à saúde. Online Brazilian Journal of Nursing. V:5,N2:2006.
PALAVRAS-CHAVE
Papel do Profissional de Enfermagem. Conhecimento, Serviços de Assistência Domiciliar.
Enfermagem.
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PERCEPÇÕES DE PACIENTES APOS INTERNAÇÃO EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Kátia Cilene Godinho Bertoncello (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliano Kernitskei
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alexsandra Martins da Silva (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alexander Garcia Parker (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Tatiana Gaffuri da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Maria Do Carmo Vicensi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1735

INTRODUÇÃO
As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) levam o estigma de ser um ambiente agressivo, tenso
e traumatizante que antecede a morte, mencionada também como um local de sofrimento,
solidão, angústias, medos e dúvidas do futuro e do desconhecido. Tais percepções a respeito
desta unidade podem gerar uma série de alterações fisiológicas e psicológicas nos pacientes,
podendo vir a interferir na sua capacidade de recuperação. Aos profissionais desta área exigese muito mais do que a realização de técnicas e aplicação de conhecimentos científicos,
os quais são de extrema importância, mas demanda sobretudo o exercício da atenção, da
escuta sensível, da comunicação efetiva, do respeito às individualidades, da consideração e
do carinho, assim como a capacidade de compreensão do ser humano que se encontra em
situação de vulnerabilidade e impotência. Percebe-se que na assistência intensiva a técnica,
muitas vezes, se sobrepõe aos aspectos do cuidado humanizado, devido aos profissionais
que ali desenvolvem suas ações estarem mais envolvidos com atividades de cunho
burocrático e o emprego de tecnologias, os quais acabam provocando o distanciamento e
uma menor interação com o paciente. É possível observar ainda que muitos daqueles que
experienciam a internação em UTI, tornam-se mais sensíveis e vulneráveis devido aos vários
fatores estressantes existentes nestas unidades, necessitando de reconhecimento e controle.
OBJETIVOS
Identificar as percepções dos pacientes acerca do ambiente e do atendimento da equipe de
enfermagem após a sua permanência na UTI, bem como analisar quais fatores causam maior
desconforto e medo durante a permanência neste setor.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, desenvolvida em uma UTI
de um Hospital de Ponta Grossa – PR. Participaram do estudo quinze pacientes, sendo cinco
do sexo masculino e dez do sexo feminino, que cumpriam os critérios de inclusão: maiores
de 18 anos, lúcidos, orientados, que passaram por tratamento intensivo na UTI adulto por
um período mínimo de 48 horas de internação, e, após esclarecimentos sobre a pesquisa,
aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo
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foi aprovado pelo comitê de ética e respeitou os princípios da pesquisa com seres humanos
descritos na resolução 466/2012. Os dados foram coletados utilizando um formulário
semiestruturado com perguntas abertas.
RESULTADOS
Os resultados foram analisados com base na análise de conteúdo com categorização temática,
emergindo assim 4 categorias, quais sejam: O ambiente físico da UTI; Avaliação dos sujeitos
sobre os cuidados da equipe de enfermagem; Os fatores que levam ao medo e desconforto
durante a internação na UTI; Percepção dos sujeitos em relação a UTI. Identificamos que
alguns pacientes ainda consideram a UTI como um lugar de sofrimentos, angústias e medo,
pelo fato de perceberem o que acontece com os outros pacientes e por ser um local isolado.
Realçam ainda os sinais sonoros e luminosos emitidos pelos equipamentos como fatores
geradores de desconforto. Entretanto, reconhecem a importância de tais equipamentos no
processo de recuperação de sua saúde. Além disso, a maioria dos participantes descreveu
como sendo satisfatória a assistência prestada pelas equipes de enfermagem na UTI,
emergindo assim percepções positivas e de aceitação acerca desse ambiente. Ainda nesta
perspectiva, do cuidado da enfermagem, observou-se o relato de alguns dos entrevistados
enfatizando a atenção dispensada pelos respectivos profissionais quanto ao esclarecimento
de dúvidas e o fornecimento de informações claras e acessíveis, inclusive aos familiares.
Quando os pacientes são admitidos na UTI, geralmente permanecem juntos, dividindo o
mesmo espaço físico, apenas com simples divisórias que os permitem ver uns aos outros
e perceber tudo o que acontece ao seu redor. Tal condição frequentemente faz aflorar
sentimentos de ansiedade e sofrimento, pelo desconhecimento do que se passa com o
outro e com ele próprio, intensificando suas dúvidas e medos, incertezas e angústias. Esse
sentimento de “desconhecer” o que se passa com o outro e com ele mesmo, observado
amplamente nos relatos, bem como vivenciar a rotina de uma UTI, permeada de incertezas
e medos, favorece uma percepção negativa acerca desse ambiente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo demonstram que na unidade participante, ao mesmo tempo
em que os respondentes relacionam a UTI como um local de medo e incertezas, retratam
de maneira positiva a assistência prestada pelas equipes de enfermagem, enfatizando a
disponibilidade para o fornecimento de informações. Ainda conforme os relatos, o uso da
tecnologia foi reconhecido como um fator fundamental para a recuperação da saúde, onde os
estímulos sonoros e visuais advindos dos equipamentos foi percebido como um gerador de
desconforto resultante deste processo. As experiências vivenciadas em uma UTI geralmente
são traumáticas e, diante deste contexto, o trabalho multiprofissional pode minimizar
tais conseqüências. Buscando qualificar a assistência de enfermagem nas UTI sugere-se
o desenvolvimento de estratégias que venham a fortalecer a humanização no cuidado,
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através do envolvimento dos profissionais da saúde, pacientes e seus familiares. Além disso,
acreditamos que o vínculo e a relação de confiança são necessários para o paciente diminuir
a ansiedade e o medo do desconhecido, possibilitando à pessoa fragilizada pela doença
lutar por seu restabelecimento com dignidade.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva; Cuidados de enfermagem.

PROCESSO DE ENFERMAGEM: CONSTRUÇÃO DE UM SABER
COLETIVO NA PERSPECTIVA DE FOUCAULT
Mario Sergio Bruggmann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Izabel Jatobá
Souza (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Eliani Costa (Instituto de Psiquiatria deo
Estado de Santa Catarina, São José, SC, Brasil), Dulcinéia Ghizoni Schneider (Universidade Federal de Santa CAtarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Rosiane Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1821

INTRODUÇÃO
A assistência de enfermagem vem evoluindo de uma atuação experimental à científica, de
acordo com as novas verdades vigentes instituídas nos cenários sociais. Para a construção
de novos saberes, os enfermeiros buscam aliar cientificidade à sua prática assistencial,
se apropriando do poder advindo do saber, no qual o Processo de Enfermagem (PE) é
apresentado como verdade vigente nos ambientes onde sua prática é desenvolvida. Esta
ferramenta é descrita como tecnologia assistencial que estrutura sua prática profissional,
possibilitando a execução de uma assistência organizada, pautada em bases científicas.
Assim, na perspectiva de estruturar seu processo de trabalho a partir de um poder advindo
de um saber, os enfermeiros articulam o PE à Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE), a qual é caracterizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) enquanto
metodologia de gestão do cuidado (1). E para amparar técnica, ética e legalmente a prática
destes profissionais, o COFEN públicou em 2009, a Resolução Nº 358/2009, que dispõe sobre
a implantação da SAE e a necessidade do PE estar fundamentado em um suporte teórico que
oriente sua realização (1). Com base nas concepções de saber/poder e verdade do filósofo
francês Michel Foucault, os enfermeiros podem desenvolver sua prática, percebendo que as
relações de poder determinam a produção de saberes e verdades. Neste entendimento, é
relevante destacar que estes profissionais podem elencar o PE enquanto verdade necessária
ao planejamento da assistência de enfermagem.
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OBJETIVOS
Descrever a construção de um saber coletivo para implantação do Processo de Enfermagem
na perspectiva de Foucault.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade de Pesquisa-Ação, desenvolvida no
Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina (IPq-SC) entre março e junho de 2014.
O estudo foi elaborado como Dissertação de Mestrado do Curso de Pós-graduação de
Enfermagem em Gestão do Cuidado de Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina. Participaram do estudo 18 enfermeiros selecionados intencionalmente, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, independente do tempo de
formação e ou atuação. A coleta de dados aconteceu em dois momentos, o primeiro foi a
aplicação de um questionário semiestruturado e o segundo incluiu a realização de quatro
oficinas planejadas mediante os temas emergentes extraídos dos questionários. Os dados
originados das oficinas foram registrados em um diário de campo pelo pesquisador. Para
a interpretação dos dados e seus segmentos foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin
à luz do referencial Foucaultiano de saber/poder e verdade. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina sob o registro
CAAE: 26221014.6.0000.0121. Para garantir anonimato, os nomes dos participantes foram
substituídos por pseudônimos formados pela letra “E”, seguida do número correspondente
à sequência dos questionários respondidos por eles.
RESULTADOS
É relevante assinalar que ao se conceber uma metodologia para sistematizar a assistência
de enfermagem, junto se constrói saberes, que no seu tempo será o discurso dominante, e,
embora possa ser transformado ou substituído, será verdade enquanto vigente e terá poder
dentro da instituição. Para tanto, quando se trata de saber, os estudos de Foucault se inserem
no contexto fundamental de responder e sintetizar o surgimento destes saberes e de que
forma eles se transformam. Assim, se pode descrever que os discursos compõem o saber
enquanto matéria, ou seja, o discurso constitui uma expressão física do saber, a citar, a escrita
e ou a fala. (2) Sobre o saber/poder dos enfermeiros para construção de um saber coletivo
e implantação do PE, se destaca o conhecimento destes profissionais acerca das dimensões
éticas, técnicas e legais desta tecnologia assistencial. Com base nesta perspectiva, foi
construído na primeira oficina, um histórico de enfermagem estruturado a partir das funções
psíquicas e exame físico do paciente, em interface à teoria da relação pessoa-pessoa de Joyce
Travelbee. Nas oficinas subsequentes, foram discutidos os diagnósticos de enfermagem,
sua classificação e seus componentes (enunciado, definição, características definidoras,
fatores de risco e fatores relacionados) fundamentados na classificação diagnóstica da
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North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I). (3) Nos últimos encontros foram
elencadas as etapas de Planejamento, Implementação e Avaliação de Enfermagem. Outros
pontos discutidos incluíram a capacitação dos profissionais de enfermagem sobre o PE, bem
como sua inserção no prontuário eletrônico do paciente, para facilitar o acesso, conservação
e sigilo dos dados dos pacientes. No que se refere à verdade dos enfermeiros, esta pode
ser compreendida como um conjunto de procedimentos regulados para a produção e
funcionamento do PE, ligada aos sistemas de poder que a reproduzem. (2) Neste estudo, o
PE também foi concebido a partir das verdades construídas pelos enfermeiros ao longo da
sua prática assistencial, reproduzindo assim, os seus discursos dominantes. Nesta concepção
filosófica de verdade, é expressivo marcar que a literatura brasileira aponta as relevâncias de
os enfermeiros sistematizarem sua assistência em busca de um cuidado seguro, qualificado
e ético, apoiados na cientificidade. E quando se associa o PE ao processo de trabalho da
profissão, sistematizar significa tornar algo coerente com determinada linha de pensamento
e de ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo evidenciou que o saber/poder e verdade do enfermeiro aliado sua à
prática assistencial, possibilitou a construção coletiva e implantação do PE, que se apresenta
como um método organizado ao planejamento e execução da assistência de enfermagem,
além de promover um cuidado seguro e vislumbrar a assistência de enfermagem e
autonomia dos enfermeiros no cenário científico e social. As implicações do estudo para a
enfermagem estão centradas na promoção de uma assistência de enfermagem qualificada
e segura, na valorização do enfermeiro como protagonista de suas ações, na apresentação
de um modelo para a assistência de enfermagem e na construção do conhecimento para a
área de enfermagem.
REFERÊNCIAS
1.Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução Nº 358/2009 [Internet]. [cited 2012 Oct:
10]. Available from: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html.
2.Foucault M. Microfísica do poder. 23 ed. Rio de Janeiro: Graal; 2007.
3.NANDA. North American Nursing Diagnosis Association International. Diagnósticos de
enfermagem da NANDA: definições e classificação – 2012-2014. Porto Alegre: Artmed; 2013.
PALAVRAS-CHAVE
Processo de Enfermagem. Saber/Poder. Verdade.
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PROCESSO DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aline Belleti Figueiraa (Universidade Federal do Rio Grande , Rio Grande, RS, Brasil), Edison Luiz Devos Barlem
(Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Raissa Garcia Brum (Universidade Federal do Rio
Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Deciane Pintanela de Carvalho (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande,
RS, Brasil), Laurelize Pereira Rocha (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Larissa Merino de
Mattos (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 1926

INTRODUÇÃO
O processo de trabalho em saúde é a caracterização de como ocorre o processo assistencial em
si, englobando a força de trabalho envolvida no trabalho coletivo, a participação dos diversos
profissionais de saúde no trabalho e na sua divisão e as características do produto1. Em geral, o
processo de trabalho tem como objetivo transformar determinado objeto em produto através
de instrumentos que visem atingir um objetivo específico². A Estratégia Saúde da Família é
um modelo assistencial produtor de saúde que foi criado com o objetivo de reorganizar a
Atenção Básica, na qual são priorizadas ações de prevenção, promoção e recuperação da
saúde de forma integrada e contínua³. A implementação da Estratégia Saúde da Família, ao
longo dos anos, tem modificado o processo de trabalho em saúde. Esse processo de trabalho
está baseado na criação de vínculo e troca de experiências e conhecimentos entre os usuários
e os profissionais de saúde, possibilitando o desenvolvimento de ações a partir do diagnóstico
de saúde do local e necessidades da população atendida4. A produção do cuidado ocorre na
relação entre o profissional de saúde e o usuário do sistema e isso é uma característica singular
do processo de trabalho em saúde. A integralidade da assistência é o modo que se organiza o
processo de trabalho e deve ter um impacto positivo sobre a saúde da população5.
OBJETIVOS
Identificar como ocorre o processo de trabalho dos profissionais na Estratégia Saúde da Família.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo e exploratório. Participaram do estudo 15 enfermeiras que
atuam em Unidades Básicas Saúde da Família no município de Rio Grande. Como critério
de inclusão elencou-se: ser enfermeiro, ter vínculo empregatício com a secretária municipal
de saúde e aturar em Unidade Básica Saúde da Família. Como critério de exclusão definiuse estar afastado por licença de qualquer natureza, atestado ou férias. Os dados foram
coletados entre os meses de janeiro a maio de 2015 por meio de entrevistas gravados em local
escolhido pelos próprios profissionais e que respeitava a privacidade de cada um. Utilizouse um roteiro semiestruturado para conduzir a entrevista. As entrevistas tiveram a duração
média de duração de 40 minutos e foram analisadas por meio de análise textual discursiva.
Este estudo faz parte de um macroprojeto intitulado “Advocacia do paciente e coping na
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enfermagem: possibilidades de exercício de poder mediante vivências de sofrimento moral”,
com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa local, sob parecer Nº 97/2013.
RESULTADOS
A maioria dos participantes da pesquisa relatou que a força de trabalho na Estratégia Saúde da
Família é composta por enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e agentes comunitários
de saúde. A participação dos diversos profissionais de saúde e a divisão do trabalho ocorrem
da seguinte maneira, o enfermeiro é o encarregando de uma demanda maior de trabalho,
visto que além da parte assistencial é o responsável por toda administrativa do local, o
que por vezes acaba sobrecarregando o profissional. Entre os instrumentos de trabalho
utilizados pelo enfermeiro estão o acolhimento a população e as reuniões com a equipe.
O enfermeiro normalmente realiza o acolhimento da população que procura atendimento
e encaminha para o profissional adequado de acordo necessidade do usuário. Além disso,
são realizadas reuniões semanais da equipe onde são discutidos os casos dos usuários,
ocorrendo o planejamento de ações e cuidados para aquele determinado caso, incluindo
todos os profissionais e fazendo com que o cuidado com o usuário seja compartilhado e
de responsabilidade de toda a equipe de saúde, o paciente, então acaba dispondo de um
acompanhamento multiprofissional. Nessas reuniões também é realizado o monitoramento
e avaliação dos casos já em andamento da Estratégia Saúde da Família. Destaca-se que a
equipe da Estratégia Saúde da Família serve como intermediária para o encaminhando dos
pacientes para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, que conta com outros profissionais
como nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e assistentes sociais, profissionais esses
acabam dando um maior suporte para um atendimento completo e de qualidade. Esse
encaminhamento é chamado de matriciamento, tal ação promove a assistência de pacientes
que necessitem de maior atenção com relação à saúde. Logo, verifica-se que o produto do
trabalho é visto pelos enfermeiros quando se alcança a prevenção de doenças, promoção e
recuperação da saúde da população atendida, por meio de troca de informações entre uma
equipe multiprofissional em prol de um objetivo comum, a saúde dos usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu identificar os elementos do processo de trabalho na Estratégia
Saúde da Família no município de Rio Grande, identificando a força de trabalho envolvida
no desenvolvimento diário do trabalho nessas unidades de saúde, onde o enfermeiro
é protagonista deste trabalho, por desempenhar papel administrativo e assistencial do
local, permitiu também visualizar como ocorre o trabalho e a sua divisão, além dos demais
profissionais envolvidos na assistência dos usuários, assim como, alguns instrumentos
utilizados para obtenção do produto do trabalho que busca ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde dos usuários, através de meios e estratégias em prol da saúde do
usuário.
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QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA
COMPREENSÃO DOS TRABALHADORES
Jael Maria Aquino (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Eloisa Conceição Souza (Centro Universitário
Estácio do Recife, Recife, PE, Brasil), Jamilton Bezerra Santos (Centro Universitário Estácio do Recife, Recife, PE,
Brasil), Emanuela Batista Pereira Ferreira (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Juliana Zaidam Lemos
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Claudinalle Farias Queiroz Souza (Universidade de Pernambuco,
Recife, PE, Brasil), Sílvia Elizabeth Gomes Medeiros (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 1620

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas cirúrgicas e os avanços tecnológico,
os instrumentos cirúrgicos tornaram-se cada vez mais complexos e sofisticados, surgindo
então a necessidade de aprimorar as técnicas de tratamento dos materiais e a capacitação do
pessoal para o desempenho dessas tarefas (MADEIRA et al., 2015)1. Em frente a necessidade de
protocolos que favoreça todas as etapas executadas no Centro de Material e Esterilização (CME),
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) públicou em 15 de março de 2012 a RDC
Nº15, que estabelece os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para
saúde. Bem como o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos
para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos (ANVISA, 2012)2.
Assim, o trabalho no CME requer planejamento e gerenciamento de riscos, e isso só é possível
com estrutura físico-operacional adequada e com profissionais comprometidos (MADEIRA et
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al., 2015)1. Devido ao aumento da demanda, aos altos custos assistenciais e recursos limitados,
as organizações de saúde precisam se tornar eficientes, aumentando a sua produtividade e
minimizando os gastos. Para o alcance dessas metas devem estudar profundamente seus
processos assistenciais e gerenciais com a finalidade de alinhar recursos e ações e, também,
eliminar desperdícios (CASTRO et al., 2013)4. Compete ao enfermeiro, na condição de líder da
equipe de enfermagem, repensar o uso de produtos de limpeza, desinfecção e esterilização,
bem como optar por técnicas que economizem água, energia, embalagens reprocessáveis e/ou
recicláveis, levando em conta o impacto ambiental dos insumos usados5(Tomé e Lima 2015)5.O
desperdício está diretamente atrelado ao desenvolvimento de ações que não favorecem nem
agregam valor ao produto ou serviço, mas geram custos e despesas desnecessárias, sem que
seja efetivamente satisfeita a demanda do cliente. Contudo, identificar desperdício é uma
atividade que exige análise criteriosa e exaustiva, por todos os envolvidos nos processos, pois
o que é valor para um pode ser desperdício para outro (CASTRO et al., 2013)4. De acordo com
as normas internacionais de segurança, a equipe que realiza os processos de esterilização tem
como obrigação de fazer uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs), os quais
tem que estar a todo momento disponíveis à equipe. EPIs estes tais como aventais, máscaras
faciais, luvas, botas, toucas, entre outros, diminuindo, assim, a probabilidade de contaminação
(JACOBY; RECH; ASCARI, 2016)6.
OBJETIVOS
Analisar o desperdício de materiais reprocessados no Centro Cirúrgico e na Central de Material
e Esterilização de um hospital universitário; Identificar os processos de seleção, esterilização,
armazenamento e distribuição de material reprocessado; Relacionar desperdício de materiais
reprocessados no Centro Cirúrgico e na Central de Material e Esterilização com a qualidade
da assistência.
MÉTODO
Foi realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tendo como local um
hospital público universitário da cidade do Recife-PE. Especializado cardiologia e mantido
pela Universidade de Pernambuco-UPE, atende paciente da cidade do Recife-PE, região
metropolitana e de todo estado, possui uma grande importância social como centro
formador para estudantes na área da saúde no Estado de Pernambuco, na especialidade de
cardiologia clínica e cirúrgica. Foram incluídos na pesquisa enfermeiros que trabalham na
Central de Material e Esterilização e no Centro Cirúrgico, independentemente do tempo de
atuação no setor. Foi realizada uma visita dos pesquisadores ao setor para uma aproximação
com os participantes, fazendo sua apresentação falando da importância do estudo. Em
um segundo momento os participantes convidados para entrevista caso aceite o convite
foi esclarecido dos seus direito e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido-

VOLTAR AO ÍNDICE

1636 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Processo de trabalho e profissionalização

TCLE que será em duas vias sendo uma do pesquisador outra do participante, impressa em
ventre e verso. Para a coleta de dados foi utilizado a técnica de entrevista. As entrevistas
foram gravadas para posterior transcrição na integra. O local da entrevista foi em uma sala
reservada no setor. O instrumento para coleta de dados foi um formulário com questões
abertas e fechadas, que possibilitam atingir os objetivos proposto. Composto de duas
etapas, sendo um de dados sociodemográficos e a outra de questões relacionadas ao objeto
da pesquisa. Considerações éticas: O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Complexo Hospitalar HUOC-PROCAPE com CAAE 79260317.5.0000.5192 em obediência a
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas envolvendo seres
humanos7.
RESULTADOS
Com relação ao perfil dos pesquisados, foram 09 enfermeiras 01 enfermeiros na faixa etária
entre 30 e 67 anos de idade, com tempo de atuação no Centro Cirúrgico e Centro de Material
Esterilização entre 02 meses a 30 anos. Sendo a jornada de trabalho de 30 horas semanas em
regime de 12/60 e uma era diarista com jornada de trabalho de 06 horas. Quanto ao tempo de
formada foi de 6 e 42 anos, apenas duas tem apenas a graduação os demais são especialistas
nas seguintes áreas: Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização, Saúde Pública e
Enfermagem do Trabalho, Saúde do Idoso e Saúde Pública, Educação e Saúde, Unidade de
Terapia Intensiva. Participaram do estudo 10 enfermeiros sendo 04 do Centro Cirúrgico e
06 da Centro de Material e Esterilização. Foram elaboradas 06 categorias temática oriundas
dos discursos dos participantes: Categoria 1: Reprocessamento dos materiais; Categoria 2:
Tempo de vida de um material reprocessado; Categoria 3: Conhecimento do desperdício
de material; Categoria 4: Desperdício de acordo com o setor; Categoria 5: Materiais são
danificados; Categoria 6: Prejuízos que ocorre quando os materiais são danificados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora tenha sido realizado com 10 enfermeiros foi possível compreender que o
desperdício dos materiais existe, mesmo com empenho desenvolvido pelos participantes,
porém existem situações que fogem do controle, como suspensão de cirurgias
programadas. Como limitações do estudo foi as dificuldades dos enfermeiros do Centro
Cirúrgico em participarem pois muitos são recém contratados e ainda não dominam a
dinâmica do setor. Também existem a necessidade do uso de um instrumento que possa
quantificar o desperdício dos materiais.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Administração Hospitalar, Esterilização, Centro cirúrgico.
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SAÚDE E TRABALHO DOCENTE: COMPREENDENDO A RELAÇÃO
ENTRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O PROCESSO SAÚDEDOENÇA DOS PROFESSORES
Saulo Daniel Mendes Cunha (Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Rosângela
Ramos Veloso Silva (Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Luiza Augusta Rosa
Rossi Barbosa (Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Beatriz Rezende Marinho
da Silveira (Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Fabrine Costa Marques
(Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Maria Fernanda Santos Figueiredo Brito
(Universidade Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Iriene Ferraz de Souza (Universidade
Estadual de Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil), Cristina Andrade Sampaio (Universidade Estadual de
Montes Claros-MG, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 1949

INTRODUÇÃO
A profissão docente tem sido marcada por muitos desafios na atualidade. Dentre eles, as
condições de trabalho dos professores, que podem influenciar sobremaneira os processos
de saúde-doença desta classe de profissionais. As condições decorrentes deste cenário, e
as múltiplas exigências feitas ao papel do professor, cada vez mais tem sido associadas aos
problemas de saúde física e mental apresentados por estes trabalhadores. Embora o exercício
docente tenha sido identificado como fonte de estabilidade, realização pessoal e financeira,
destacam-se a precariedade e a sobrecarga de trabalho, que tendem a induzir sofrimento e
adoecimento. O ‘mal-estar docente’ está entre as principais causas da solicitação de licenças
de saúde pelas professoras da educação básica.
OBJETIVOS
Compreender as percepções dos significados da docência e a relação com as condições de
saúde dos professores de escolas públicas.
MÉTODO
PROFsMOC-QUALI trata-se de um sub projeto da pesquisa intitulada “Projeto PROFsMOC”.
Fundamentando-se na abordagem qualitativa, o projeto prevê como método, a construção
de uma Teoria Fundamentada em Dados (TFD) que compreende a realidade a partir do
conhecimento da percepção ou significado que certo contexto ou objeto tem para o
indivíduo. Trata-se de método para construção de teoria com base nos dados investigados
de determinada realidade, de maneira indutiva ou dedutiva que, mediante a organização
em categorias conceituais, possibilita a explicação do fenômeno investigado. A pesquisa
foi realizada nas escolas da rede pública estadual do município de Montes Claros-MG
com professores da educação básica (ensinos: fundamental completo e médio). Foram
utilizados para a coleta, entrevistas semiestruturadas, áudio-gravadas, transcritas logo após
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sua realização e guiadas por questões norteadoras. Serão apresentados dados parciais
da coleta, que se referem a 4 professores, de um universo de 20 entrevistas. Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os participantes
foram selecionados de forma intencional a partir dos resultados do projeto PROFsMOC.
Assim, aqueles professores que apresentaram elevado grau de estresse, depressão, burnout
e polipatologias (a partir de 5 condições clínicas), foram abordados e convidados a participar.
O tratamento dos dados da pesquisa se dará em três tipos de codificação: codificação
inicial, focalizada e axial. Para esses resultados parciais foi realizada a ‘Codificação inicial’,
que possibilitou a partir da transcrição, selecionar códigos que capturaram o fenômeno
vivenciado. Memorandos foram construídos possibilitando resgatar feixes de memória,
relacionar referencial teórico com dados dessa codificação inicial. Os dados deste estudo
foram analisados à luz da Análise de Discurso. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, aprovada sob parecer nº 044/2017.
RESULTADOS
Perdendo Saúde e qualidade de vida por conta do trabalho: O estudo das relações entre o
processo de trabalho docente, as reais condições sob as quais ele se desenvolve e o possível
adoecimento físico e mental dos professores constituem um desafio e uma necessidade
para se entender o processo saúde-doença do trabalhador docente, e se buscar as possíveis
associações com o afastamento do trabalho por motivo de saúde. As circunstâncias sob as
quais os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir
os objetivos da produção escolar, podem gerar sobreesforço ou hipersolicitação de suas
funções biopsicofisiológicas. Esta sobrecarga pode incidir sobremaneira na saúde e na
qualidade de vida dos professores da educação básica, fato que pode ser evidenciado no
discurso da professora 1:”Eu estou perdendo saúde a e qualidade de vida. A gente quase não
tem qualidade de vida. O professor que trabalha por dois cargos hoje, ele tem pouquíssimo
tempo para a família, o pouco tempo que está em casa, ele leva o trabalho para casa, é muita
carga de trabalho.”” (P1). Neste contexto, o trabalho docente apresenta grandes exigências
psicoemocionais, habilidades sociais e pedagógicas que podem ser geradoras de problemas
relacionados à saúde, prejudicando assim a qualidade de vida dos professores. Apresentando
sintomas de adoecimento psíquico: No contexto da saúde do professor, percebe se que os
aspectos psicológicos apresentam grande relevância. Quanto à saúde, a maior parte se sente
vulnerável e desgastada, principalmente nos aspectos psicoemocionais, que influencia as suas
relações sociais dentro e fora do ambiente de trabalho. O professor 2 relata alguns sintomas
apresentados antes da aula: “... Então quando chegava na terça-feira a tarde, eu já começava
a sentir taquicardia, a cabeça doía, dava ânsia de vômito, ai eu fui percebendo que aquilo ali
era ansiedade.” (P 2). Percebemos então a presença de alguns sintomas físicos e emocionais
em relação ao adoecimento dos professores. Desta forma, torna-se evidente a urgência de se
incluir nas políticas públicas educacionais o cuidado com a saúde dos professores, uma vez que
esse descuido consiste em um fator determinante da atual má qualidade da educação pública.
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Frustrando-se com a docência: O processo de precarização do trabalho docente pode ser
observado no interior das políticas educacionais implantadas nas últimas décadas, orientada
por mudanças curriculares, de formação e atuação do professor. Uma das características dessas
políticas é a mudança de perfil do trabalho do professor da Educação Básica, ao ter que assumir
inúmeras funções no campo educacional. Estas mudanças no perfil docente têm levado
muitos professores à frustração e como consequência ás possibilidades de adoecimento, fato
evidenciado na fala abaixo: “É... (respiração profunda) Eu me sinto frustrada.” (P 1). À medida
que se tornam mais complexas as demandas às quais as escolas devem responder, também
se complexificam as atividades dos docentes. Desta forma, possivelmente, este acúmulo de
funções e responsabilidades, delegados aos professores pela escola e pelos pais dos alunos
têm contribuído de maneira considerável para esta frustração docente, e em muitos casos as
doenças dos docentes aparecem como reflexo desta
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos discursos desta investigação, percebemos que as condições de trabalhos dos
professores da educação básica parecem influenciar no estado de saúde destes trabalhadores.
Desta forma ressaltamos a importância das instâncias governamentais implementarem
políticas públicas de valorização do professor, com foco na recuperação e promoção da
saúde, tendo em vista a valorização desta classe de trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde, Docência, Trabalho

SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM EM
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UM ESTUDO QUALITATIVO
Loren Aita Riss (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Frederico Westphalen, RS, Brasil),
Claudia Reis Flores (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Frederico Westphalen, RS, Brasil),
Tais Andrea Busatto (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Frederico Westphalen, RS, Brasil)

ID: 1411

INTRODUÇÃO
A saúde mental dos trabalhadores da saúde pública pode sofrer agravos constantes,
relacionados às influências das condições e da organização do trabalho, as quais podem
ser geradoras de adoecimento e sofrimento. Ressalta-se que a saúde do trabalhador é
provida pela Lei nº 8.080/90, na qual compreende-se como um conjunto de atividades que
se destina, por meio de ações de vigilância epidemiológica, à promoção e à proteção da
saúde dos trabalhadores. Neste sentido, o trabalho é considerado de suma importância, é
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o meio pelo qual o homem atua sob a sua realidade e a modifica, transforma e constrói
a sua identidade profissional, pessoal e social. Dessa forma, o trabalho estabelece uma
parte significativa na identidade do ser humano e a partir de sua execução, pode existir
a possibilidade de serem revelados sentimentos de prazer/ sofrimento/ adoecimento, o
que interfere na saúde do trabalhador e nos processos laborais. Salienta-se que o prazer e
o sofrimento são compreendidos como um constructo único, que se origina nas mediações
que os trabalhadores usam para garantir sua saúde, evitando o sofrimento na busca de
vivências de prazer, a partir da base teórica da Psicodinâmica do Trabalho. Esta teoria tem
assumido um importante papel nos estudos em que investigam o prazer e o sofrimento,
como indicador de saúde mental, tendo em vista o sentido que o trabalho inflige na vida do
sujeito, sendo esse um elemento essencial na construção de saúde e identidade.
OBJETIVOS
O objetivo do estudo proposto foi investigar os processos de saúde mental relacionadas
às condições e a organização do trabalho dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde
(UBS’s) de uma cidade do interior do Estado do Rio Grande Sul. Além disso, compreender qual
o sentido do trabalho para esses profissionais, assim como situações alusivas à organização
do trabalho que despertam sentimentos frente às situações que geram prazer/sofrimento e
o reconhecimento no trabalho.
MÉTODO
A partir destas questões, o estudo aqui apresentado, possui delineamento qualitativo,
exploratório e descritivo, tendo em vista a investigação da singularidade dos indivíduos
envolvidos, de modo a explorar um campo ainda pouco estudado na região do
desenvolvimento da pesquisa. Os participantes foram profissionais da saúde que atuam
em Unidades Básicas de Saúde em um munícipio do interior do Estado do Rio Grande
do Sul, entre eles: três médicos clínicos gerais, cinco gestores de saúde e cinco técnicos
de enfermagem, totalizando treze participantes. Os critérios de inclusão utilizados para
definição dos participantes foram elencados como: estar atuando há mais de um ano nas
instituições de saúde pesquisadas. Este aspecto deve-se ao fato de uma maior familiaridade
do profissional com seu campo de atuação a partir deste período. Para coleta de dados
utilizou-se uma entrevista semiestruturada, as quais foram gravadas e transcritas na
íntegra com autorização dos sujeitos da pesquisa mediante o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido fundamentado na Resolução 466/2012. A entrevista foi agendada após
apresentar os objetivos da pesquisa aos responsáveis e aos participantes sendo realizada
nas dependências dos locais de trabalho dos entrevistados primando pelo sigilo das
informações com duração aproximada de uma hora, durante o primeiro semestre de 2017.
As questões versavam sobre pontos comuns das práticas profissionais de saúde, levando em
consideração a saúde mental destes, suas relações com o trabalho, reconhecimento, prazer
e sofrimento, sentido do trabalho, entre outras. Os dados foram analisados e categorizados a
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partir do método de análise de conteúdo de Bardin. A interpretação e discussão dos achados
ocorreram a partir da base teórica da Psicodinâmica do Trabalho.
RESULTADOS
As análises apresentam situações que podem repercutir na saúde mental destes profissionais
das UBS’s. Para isso, evidenciaram-se três categorias de modo a suscitar a apresentação
dos dados do estudo e suas discussões. A primeira categoria se referiu às vivências de
sofrimento no trabalho, no qual identificaram situações de trabalho que repercutem na
saúde mental desses profissionais, como estresse e desgastes que o expediente intenso lhes
causa, a falta de recursos, a sobrecarga e as pressões político-partidárias, são percebidas
pelos trabalhadores como uma vivência de sofrimento. A segunda categoria classificou-se
como vivências de prazer do trabalhador, as quais estão relacionadas ao reconhecimento
por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a evolução clínica
destes, são fatores citados pelos entrevistados como situações que geram prazer dentro
da organização do trabalho. Por meio da gratificação dos usuários, os participantes do
estudo mencionam que é possível encontrar sentido na execução de suas tarefas. Outro
fator de prazer está relacionado ao reconhecimento por parte dos usuários, sendo que para
esses trabalhadores o ser reconhecido é algo que gratifica e motiva, sendo uma forma de
confirmação de que mesmo com as dificuldades encontradas, o trabalhador encontrou uma
forma de se sobressair através do seu fazer. A terceira categoria classificou-se como o sentido
do trabalho, revelou que os profissionais atribuem o trabalho aos resultados de suas ações
laborativas, estando vinculado diretamente ao cuidado com o outro, não somente de forma
física, mas de forma integral, incluindo aspectos físicos e psíquicos. Assim, o trabalhador
escolheu uma profissão que lhe traz demasiado interesse, visando o prazer no trabalho
através da satisfação de seus desejos. Por fim, compreende-se que há diversos aspectos
que influenciam a saúde mental dos profissionais de saúde que atuam em UBS’s, porém
deve-se primar para que a mesma seja equilibrada permitindo um trabalho mais efetivo e
saudável. Os resultados apresentados estimulam novas investigações para caracterizar mais
precisamente à realização do exercício laboral desses profissionais dentro dos serviços de
Saúde Pública, na busca de um melhor entendimento dos processos de trabalho aos quais
estão submetidos os trabalhadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação à Psicologia, a mesma tem muito a contribuir para saúde destes trabalhadores,
principalmente na melhoria das condições e organização do trabalho, buscando junto
destes trabalhadores momentos de discussão sobre seu fazer possibilitando a autoanálise
e autogestão dos grupos de trabalho. Há necessidade do estabelecimento de espaços
de reflexões que permitam explorar as questões psicodinâmicas presentes na prática e
também intervenções com estes profissionais, pautadas na cooperação e solidariedade com
estabelecimento de coletivos mais saudáveis.
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PALAVRAS-CHAVE
Trabalho, saúde mental, saúde pública.

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO TRABALHO PARA O CIRURGIÃO
DENTISTA NA PRÁTICA DAS RELAÇÕES: UMA ABORDAGEM
QUALITATIVA
Célia Regina Sinkoç (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Jaqueline Vilela Bulgareli (FOP Unicamp, Piracicaba, SP,
Brasil), Pedro Augusto Thiene Leme (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Antonio Carlos Pereira (FOP Unicamp,
Piracicaba, SP, Brasil), Karine Laura Cortellazzi (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Brunna Verna Castro
Gondinho (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil), Rosana Fátima Possobon (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil),
Lucianae Miranda Guerra (FOP Unicamp, Piracicaba, SP, Brasil)

ID: 1538

INTRODUÇÃO
O trabalho é a essência da humanidade dos homens. Historicamente, o trabalho humano tem
passado por uma série de transformações que culminam em mudanças na sua significação e
representação, motivadas pelos seus diferentes objetivos como sobrevivência, acumulação de
capital, conquista de posições e formas de realização. Os sentidos do trabalho não são fixos e
variam conforme a sociedade, as necessidades e interesses que nós construímos a cada época.
Na evolução desse conceito, o sentido do trabalho foi definido como uma estrutura afetiva
formada por 3 componentes: o significado, a orientação e a coerência. O significado refere-se
às representações que o sujeito tem de sua atividade, assim como o valor que lhe atribui. A
orientação é a sua inclinação para o trabalho, o que ele busca e o que guia as suas ações. A
coerência é a harmonia ou o equilíbrio que ele espera de sua relação com o trabalho.
OBJETIVOS
Desta forma, o presente estudo partiu da necessidade de conhecer o sentido e significado do
trabalho para o cirurgião-dentista, no cotidiano do serviço público de um município de médio
porte paulista, que foi pioneiro na implantação de equipes de saúde bucal na Estratégia de
Saúde da Família. A Hipótese deste estudo é que o sentido e o significado do trabalho estejam
passando por mudanças (ou transformações) em função do novo modelo de gestão.
MÉTODO
O projeto dessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas com número de CAAE
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54300715.8.0000.5418 em 11/05/2016. Foi utilizada abordagem qualitativa, uma vez que ela
possibilita a compreensão da realidade humana em seu contexto social, pois se preocupa
com o universo de significados, motivos, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos
à quantificação de variáveis. Foram incluídos na pesquisa todos os cirurgiões dentistas que
atuavam na assistência do município na atenção primária ou na atenção secundária (amostra
por exaustão), totalizando 20 profissionais. Os sujeitos foram inicialmente abordados por
meio de e-mail, contendo explicação inicial sobre a pesquisa e o convite para participar. Em
caso de concordância, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os dados foram coletados por meio de questionário auto aplicado para caracterização da
amostra, observação direta do pesquisador e grupos focais, que duraram cerca de 50 minutos
e foram realizados em 3 períodos diferentes com 6 a 8 sujeitos cada. Os 03 grupos focais
foram conduzidos por dois moderadores. A pesquisadora assistiu a todos os grupos sem
participar ativamente. As pessoas sentaram em roda e um gravador de áudio foi instalado
no centro da roda. A pergunta disparadora foi: Para você, qual é o sentido ou significado do
seu trabalho, aqui na prefeitura? O material empírico coletado e áudio gravado foi transcrito
na íntegra e analisado pelo método de análise de conteúdo.
RESULTADOS
Foram consideradas as 20 pessoas que responderam ao questionário da caracterização
dos sujeitos e participaram do grupo focal. Destes, foi possível identificar que 65% dos
profissionais atuam na Estratégia de Saúde da Família, a maioria tem entre 20 e 29 anos
de formado, a média de idade do grupo pesquisado é de 47 anos de idade e a maioria
é composta por mulheres. Um ponto que merece destaque é que 70% dos profissionais
pesquisados possuem especialização em saúde da família ou saúde coletiva ou saúde
pública. Além disso, 85% destes profissionais atuam na área em que é especialista, ou seja –
a área em que escolheu fazer uma especialização. Através da observação direta foi possível
identificar que a rotatividade entre os profissionais é muito baixa (a média de tempo de
trabalho dos profissionais pesquisados foi de 17 anos). Da análise dos dados emergiram 04
categorias: A relação entre dentista e paciente; a relação entre dentista e a gestão; o trabalho
do dentista entre a satisfação e o sofrimento e a relação social de classes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho do cirurgião dentista da rede pública pesquisada demonstrou-se carregado de
sentidos e significados. Por vezes agradáveis, por vezes angustiantes ou sofridos. A postura
dos dentistas pesquisados, em grande parte, é a de quem se percebe “fazendo caridade”. Se
por um lado parece desejar a curvatura do paciente para si de modo reverente, por outro
lado queixa-se da falta de autonomia do paciente. Mas há uma linha de conflito entre os
profissionais. Alguns respeitam a autonomia do paciente e outros se frustram diante dela por
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não conseguirem impor seu saber tecnicista, preventivista. Assim, o significado do trabalho
se modifica de acordo com as necessidades e os interesses que são construídos dentro
do universo pesquisado. Nota-se presente o sofrimento no trabalho, físico e emocional.
Contudo, relatam a importância de atender bem o paciente. Isso reflete a ideia de uma
dificuldade em exercer um cuidado humanizado. Os dentistas relacionam de certa forma
o sofrimento em função da falta de espaços coletivos de compartilhamento de saberes e
práticas. Há potencial de trabalho nos trabalhadores pesquisados. Isso pode ser aproveitado
nos cuidados diretos com os usuários elevando a capacidade resolutiva dos serviços. Uma
estratégia poderia ser a reestruturação dos processos de trabalho, a potencialização do
trabalho vivo em ato e a valise das relações como fonte de energia criativa e criadora de um
novo momento na configuração do modelo de atenção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Satisfação no emprego. Cirurgiões-dentistas. Relações interpessoais.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES NA PRÁTICA
ASSISTÊNCIAL
Thabata Larissa Agostini dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane
Sebold (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Izabel Jatobá de Souza (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Eliane Matos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Monique Meneses Aguiar (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2674

INTRODUÇÃO
A busca da enfermagem pela integralidade do cuidado é contínua, mesmo com as facilidades
da tecnologia o cuidado não pode ser substituído, ao contrário, ele vem se tornando cada vez
mais complexo. As mudanças das demandas de atendimento estão ocorrendo e é necessário
reestruturar os processos organizacionais e analisar o perfil das necessidades assistenciais
a fim de propor estratégias de organização e dimensionamento de recursos humanos da
enfermagem (SILVA, 2016). Para identificar o perfil dos pacientes assistidos conforme grau
de dependência é necessário classifica-los quanto ao grau de dependência em relação a
equipe utilizando um sistema de classificação que melhor atenda o perfil da instituição e
validado na literatura. A aplicabilidade dos instrumentos de classificação ainda é um desafio,
pois há a preocupação em elaborar novos instrumentos que considerem as peculiaridades
das instituições. Para tanto, é importante num primeiro momento estruturar uma rotina de
classificação, e então, com dados fidedignos buscar as melhorias (SANTO ET AL, 2007).
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OBJETIVOS
O objetivo geral é relatar o processo de implantação de um sistema de classificação de pacientes.
MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência, sobre a implantação de uma instrução de trabalho
para definição de um sistema de classificação de pacientes quanto ao grau de dependência.
Foi realizado no ano de 2013 em um hospital de convênios no litoral norte de Santa Catarina.
O setor de internação, onde foi utilizada a escala de análise do grau de complexidade dos
pacientes, foi de perfil Clínica Médica, contemplando 16 leitos de internação adulto. A
equipe era formada por quatro enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem, que totalizavam
44 horas/ semanais de trabalho, sendo 1 enfermeiro e 4 técnicos de enfermagem por
turno. Foi realizado uma reunião para definições de modelo de escala e implementação
na rotina, treinamento in loco sobre a apresentação da escala a ser utilizada e revisão no
sistema informatizado para adequação no prontuário eletrônico disponibilizando a escala
de complexidade assistencial e o resultado obtido.
RESULTADOS
A busca por um instrumento sistematizado de classificação para avaliação do grau de
dependência dos pacientes tornou-se uma necessidade através de relatos da equipe de
sobrecarga de trabalho e perfil de “pacientes exigentes”, com isso era necessário identificar
o perfil dos pacientes e entender as exigências relacionadas ao perfil clínico assistencial do
paciente. Estudos trazem a utilização de escalas de classificação de pacientes propostas na
literatura, como o estudo de Urbanetto et al (2012), que para avaliar o grau de dependência
em relação aos cuidados de enfermagem de idosos internados utilizou o método de Perroca
e Gaidzinski, que é voltado para as necessidades humanas básicas preconizadas por Wanda
Horta e fundamentado por levantamento bibliográfico. O estudo de Faria et al (2009)
propõe a utilização da escala de classificação de pacientes em conjunto com a escala de
risco para úlcera por pressão, para que o enfermeiro avalie os pacientes através de uma
única escala, respaldada pelo método de Fugulin para classificar o risco assistencial e Braden
para classificar a risco para úlcera por pressão. Santos et al (2007), devido a necessidade de
complementar o sistema de classificação de pacientes no hospital do estudo, trazem um
complemento à escala de Fugulin et al incluindo na avaliação os pacientes portadores de
feridas, redefinindo o somatório de valores que indicam a categoria assistencial dos pacientes
de forma a complementar e contribuir na avaliação dos diferentes perfis de pacientes.
Devido a realidade da instituição do estudo e considerando a necessidade de traçar o perfil
dos pacientes, optou-se pela escala de Fugulin et al (1994), por ser referendada pelo COFEN
através da resolução 293/04 e por ter sido considerada pela equipe de enfermeiros com
informações mais objetivas e abrangentes, avaliando: estado mental, oxigenação, sinais
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vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação, terapêutica,
sendo nesse primeiro momento da implantação de fácil manuseio e adaptação para inclusão
de uma atividade na rotina. Cada categoria avaliada possui quatro opções de gradação
da complexidade assistencial, o enfermeiro escolhe a opção que se encaixa na condição
do paciente, no final gera uma pontuação que classifica o cuidado do paciente conforme
complexidade assistencial: intensivo, semi-intensivo, alta dependência, intermediário,
mínimo. A instituição possui o sistema informatizado, assim a escala de Fugulin et al
(1994) foi revisada e disponibilizada no sistema informatizado da instituição diretamente
no prontuário eletrônico do paciente. Definido a escala e viabilizado o instrumento via
prontuário eletrônico, ficou estabelecido como rotina todo paciente admitido na internação
é realizada a avaliação através da escala pelo enfermeiro que recebeu o paciente e todos os
dias na rotina a noite é feito dos pacientes já internados. Com o resultado da classificação,
no início do turno, o enfermeiro analisa a complexidade assistencial para, assim, definir qual
técnico de enfermagem ficará responsável pelo cuidado do paciente naquele plantão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por instrumentos para auxiliar a mensurar o grau de dependência dos pacientes em
relação a assistência de enfermagem prestada é importante para nortear a tomada de decisão
do cuidado. Na prática utilizar o sistema de classificação de pacientes pode proporcionar
conhecimentos específicos acerca do cuidado, das necessidades do setor e na organização da
equipe de enfermagem. A inclusão de um instrumento foi de fácil adaptação para os enfermeiros
em sua rotina de trabalho, não onerando tempo à suas atividades diárias, a praticidade de utilizar
uma escala em um sistema informatizado, que ao incluir as informações automaticamente gera
o score de resultado, contribui para a melhor adaptação na rotina, armazenamento e acesso
a informação no prontuário eletrônico. As informações geradas pela aplicação de um sistema
de classificação de pacientes se transformarão em indicadores para que se possa analisar a
assistência prestada, planejar melhorias de atendimento, confrontar indicadores assistenciais,
analisar ocorrência de eventos adversos e melhorar o cuidado na sua integralidade.
PALAVRAS-CHAVE
Avaliação em Enfermagem; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Processo de
Enfermagem
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM
UNIDADE NEONATAL: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWAREPROTÓTIPO
Rosiane da Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Roberta Costa (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mario Sergio Bruggmann (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Susian Cássia Liz Luz (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1999

INTRODUÇÃO
O profissional de enfermagem compreende que a Sistematização da Assistência de
Enfermagem é uma maneira utilizada para planejar, organizar e direcionar sua prática.
Sendo que sua operacionalização se dá a partir da elaboração do Processo de Enfermagem
individualizado para cada paciente, viabilizando a melhoria nos registros e a humanização
da assistência. O Processo de Enfermagem pode ser determinante na qualificação da
assistência desde que esteja embasado cientificamente1. Pesquisas recentes têm apontado
a informatização do Processo de Enfermagem como uma maneira de tornar o processo mais
ágil, otimizar o processo de trabalho, proporcionar um registro mais completo, padronização
das informações dentro da instituição, facilitação da comunicação entre a equipe de saúde,
valorização do conhecimento dos profissionais e por consequência melhoria da qualidade
da assistência2-3-4 . A Sistematização da Assistência de Enfermagem permite que seus
processos sejam informatizados, pois apresenta fases definidas, sendo possível utilizar
um software. A implantação de um software de apoio à Sistematização da Assistência de
Enfermagem favorece a padronização da informação, facilitando a comunicação dentro
da equipe de enfermagem, dando visibilidade ao papel do enfermeiro. Atuando como
enfermeira neonatologista na Unidade Neonatal de uma Maternidade Pública do Sul
do Brasil, senti a necessidade de realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem
de maneira organizada e registrada no prontuário, de forma a garantir uma assistência
individualizada e de qualidade ao recém-nascido crítico e também, auxiliar na orientação
dos cuidados aos técnicos de enfermagem.
OBJETIVOS
Desenvolver um software-protótipo para operacionalização da Sistematização da Assistência
de Enfermagem na unidade neonatal.
MÉTODO
Pesquisa metodológica e de produção tecnológica, que utilizou o referencial metodológico
do processo evolucionário para construção de software, baseando-se no modelo de
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prototipação proposto por Pressman5 e alguns pressupostos de Paulo Freire. Foi realizada
em uma Maternidade Pública do Sul do Brasil, 100% Sistema Único de Saúde e que é
referência terciária na atenção obstétrica e neonatal. A proposta de desenvolvimento de
um software-protótipo foi executada na Unidade Neonatal, da referida Maternidade.
Participaram da pesquisa nove enfermeiras. A operacionalização desta investigação se deu
em quatro momentos distintos. A fase preliminar, a fase de planejamento do software, a
fase de desenvolvimento do protótipo e a fase de avaliação do protótipo. Para nortear a
pesquisa em relação aos princípios e questões éticas foi utilizada a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Os participantes assinaram um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido que manifestou sua autorização à participação na pesquisa. A pesquisa
foi enviada para o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e foi aprovada sobre
protocolo CAAE 49515215.1.0000.0114.
RESULTADOS
Durante o processo de construção do protótipo as enfermeiras participantes da pesquisa
tiveram a oportunidade de refletir sobre o seu processo de trabalho, pensando em estratégias
para organizar a assistência prestada e construindo o processo de enfermagem de forma
ampla e de maneira a garantir o máximo de informações sobre o recém-nascido e garantir
um diagnóstico e cuidado adequado e individualizado. O software-protótipo é composto
pelas etapas do Processo de Enfermagem, são elas: histórico de enfermagem, diagnóstico de
enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem, que foram construídas
em conjunto com as enfermeiras da Unidade Neonatal, além de uma tela para alta do recémnascido e cadastro dos profissionais. A tela inicial, apresenta uma interface com imagem
que remete ao ambiente da Unidade Neonatal. Essa interface apresenta uma área que
destina ao login de acesso, constando o nome do usuário e senha. A tela principal permite
visualizar os recém-nascido cadastrados no sistema possibilitando acessar seus dados como
a identificação, histórico, diagnóstico, prescrição, evolução e alta. A tela menu administrativo
é composto por três abas onde estão inseridos o cadastro dos profissionais, os diagnósticos
e prescrições já cadastradas. Na aba de diagnóstico aparecem todos os diagnósticos de
enfermagem cadastrados até o momento. Ao incluir um diagnóstico tem como vincular
a prescrição de enfermagem. O módulo consultar prescrição destina-se a pesquisa acerca
dos cuidados de enfermagem. Na tela estão todas as prescrições cadastradas, e tem um
ícone do lado de cada prescrição para excluir ou alterar. O menu pacientes contém quatro
abas que são: consulta, diagnóstico, prescrições e evolução. Todos os usuários cadastrados
terão acesso a esse menu e poderão inserir os recém-nascido e realizar todas as etapas
do Processo de Enfermagem, que já foram alimentadas pelo administrador. O softwareprotótipo foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual sobre registro BR
51 2017 000862 0.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigação possui relevância para a profissão e para a sociedade, pois a implantação
da Sistematização da Assistência de Enfermagem propiciará melhoria da qualidade da
assistência prestada pela equipe de enfermagem e possibilitará a autonomia ao enfermeiro
na atuação, além do uso da tecnologia da informação como recurso para o planejamento da
assistência, possibilitando a otimização do tempo dispensado para realizar a Sistematização
da Assistência de Enfermagem, aumentando a disponibilidade do enfermeiro para uma
assistência humanizada e de qualidade. Na unidade neonatal, o uso de uma ferramenta
para sistematizar a assistência possibilitará a organização do serviço, o cuidado humanizado
e individualizado ao recém-nascido, favorecerá a qualidade da assistência e a autonomia/
valorização do enfermeiro.
REFERÊNCIAS
1.Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de
profissionais de Enfermagem de um hospital de ensino. Rev Bras Enferm [internet]. 2013
Marc-abr [citado em 28 mai. 2018]; 66(2): 167-173. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
reben/v66n2/03.pdf
2.Lima LM, Santos SR. Protótipo de um software para registro de enfermagem em unidade
de terapia intensiva neonatal. Chia Colombia. 2015 Mar; 15(1): 131-143.
3.Tannure M.C. Construção e avaliação da aplicabilidade de um software com o processo
de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva de adultos [tese]. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem; 2012.
4.Oliveira CG, Barros KAA, Oliveira AG. Protótipo de um software para apoio à Sistematização
da Assistência de Enfermagem. Journal of Health Informatics. 2010 Jan-Mar; 2(1): 1-6.
5.Pressman RS. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7 ed. Porto Alegre:
AMGH; 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Processo de Enfermagem. Software. Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
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VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DE TRABALHO DAS EQUIPES
DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTA CATARINA, BRASIL
Carine Vendruscolo (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Nandara
Pradella (Udesc, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1222

INTRODUÇÃO
A visita domiciliar (VD) como ferramenta de trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF) é um facilitador na abordagem ao usuário em seu contexto sociocultural e pode ser
definida como um conjunto de ações voltadas para a assistência que vai além do espaço
limitado à Unidade de Saúde. A fim de que as VD aconteçam, as equipes do NASF devem
planejá-las, para que se tornem produtivas, atendendo às necessidades dos indivíduos e
coletividades, bem como aproximem as equipes de Saúde da Família e do próprio Núcleo
dos usuários no seu território.
OBJETIVOS
Analisar a VD como ferramenta de trabalhado do NASF, as facilidades e as dificuldades que
estas equipes enfrentam para realiza-las com vistas à promoção da saúde e à prevenção de
agravos aos usuários/coletividades.
MÉTODO
Pesquisa multicêntrica, descritivo-exploratória, caracterizada como um estudo de métodos
mistos, tendo como proponente a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com a
participação de outras cinco universidades do Estado de Santa Catarina (SC) e representantes
da Secretaria de Estado da Saúde. As informações foram produzidas nas oito macrorregiões
de saúde de SC, envolvendo as 267 equipes de NASF. Os resultados desse estudo são
resultados da análise qualitativa das entrevistas coletivas realizadas com cinco equipes do
NASF, em diferentes regiões do Estado, sobre as facilidades e as dificuldades vivenciadas
no seu processo de trabalho, com foco para as VD. As entrevistas tiveram duração média de
duas horas, foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas e analisadas. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa da UDESC, sob parecer n. 1.812.835/2016.
RESULTADOS
Os profissionais nasfianos destacaram que as visitas são realizadas, quando necessário,
às famílias que se configuram como casos mais complexos. As demandas são trazidas, na
maioria das vezes, pelos Agentes Comunitários de Saúde, mas sempre problematizadas
com a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). Ao discutir os casos complexos com as
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equipes da ESF, criam-se estratégias de âmbito multiprofissional para interferir e buscar
soluções para os problemas apresentados. Uma das dificuldades salientadas pelos nasfianos
para efetivação da VD foi à falta de veículos para a condução da equipe até o domicilio
do usuário, sendo, consequentemente, adiada em vista disso, ou realizada mediante a
utilização do automóvel próprio do profissional. No decorrer da produção das informações
desta pesquisa, foi também relatado pelos nasfianos que o Ministério da Saúde planejou a
criação do NASF, mas este planejamento não incluiu a instrumentação das equipes de forma
suficiente para atuar na lógica da proposta. Neste sentido, consideram que falta orientação
pedagógica, inclusive, para a realização das VD. Outra dificuldade evidenciada é a falta de
clareza dos próprios profissionais, da comunidade e dos gestores sobre o papel do NASF,
seu objetivo e objetivo das VD no contexto da práxis dessas equipes e no matriciamento
das equipes de ESF. Em relação às facilidades proporcionadas pela VD, foi destacada a
importância do atendimento domiciliar com apoio de vários profissionais nasfianos, de
diversas áreas, abrangendo conhecimentos de diferentes e complementares categorias,
a fim de realizar cuidados de prevenção e, principalmente, promoção da saúde, os quais
qualificam a assistência e a singularizam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A VD está se consolidando como estratégia efetiva para criar vínculo com a comunidade e,
no âmbito do NASF, cria a oportunidade para discussão de casos entre nasfianos e equipes
da ESF, com vistas à solução de problemas da comunidade adscrita. Ao longo das entrevistas,
é notável que as dificuldades para a realização das visitas domiciliares limitam os objetivos
dessa ferramenta. A falta de estrutura física e material adequado, como o automóvel
próprio para o deslocamento das equipes, foi o principal problema citado pelos nasfianos,
pois implica no cancelamento das visitas e prejudica o vínculo com as famílias Além desta
dificuldade, foi destacada a falta de qualificação dos profissionais e de conhecimento do
trabalho do NASF pela comunidade. Salienta-se a importância dos gestores de saúde
proporcionarem condições e recursos para atender as demandas das visitas domiciliares,
além de possibilitarem a formação pedagógica aos profissionais, para a realização dessa
estratégia à domicilio. A efetividade desta prática no âmbito Atenção Primária à Saúde,
requer a maior integração com a ESF, esta permite construir interações entre os indivíduos,
em sua comunidade, dentro do seu domicílio, através de instrumentos que aproximam a
equipe e o usuário, contribuindo para a prática de promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde Estratégia Saúde da Família Processo de Trabalho Núcleo de Apoio
a Saúde da Família
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A TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS PARA A AVALIÇÃO DA
CULTURA DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Laís Mariano Zanin (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Elke Stedefeldt (Universidade Federal
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2341

INTRODUÇÃO
A cultura de segurança dos alimentos é caracterizada como atitudes compartilhadas,
valores e crenças em relação aos comportamentos de segurança dos alimentos que são
rotineiramente demonstrados na manipulação de alimentos. É definida por alguns elementos
para sua avaliação, sendo eles sistemas de gestão, estilo e processo; liderança; comunicação;
comprometimento; ambiente; percepções de risco; e pressão normativa e “de trabalho”
(Griffith et al.1, 2010; Abidin2, 2013). A proposta de estudar os indicadores da cultura de
segurança dos alimentos é recente e surge como uma possibilidade para compreender os
princípios, atitudes, competências e padrões de comportamento no ambiente dos serviços
de alimentação (locus interno). O aprofundamento no tema corrobora à discussão científica
de estratégias de gestão de serviços de alimentação e indica ferramentas para novas
propostas de formação de manipuladores de alimentos, que impactam positivamente na
prevenção de doenças transmitidas por alimentos e redução do seu risco.
OBJETIVOS
Abordar a utilização da análise qualitativa na triangulação de métodos para a avaliação da
cultura de segurança dos alimentos e para a implementação de um programa de formação
para os manipuladores de alimentos.
DESENVOLVIMENTO
Partindo do princípio que são requisitos para a pesquisa em cultura de segurança dos
alimentos a utilização de abordagem sistêmica; a definição de indicadores mensuráveis; o
desenvolvimento de sistemas de classificação; e a análise por método de triangulação de
dados (Nyarugwe et al.3, 2016), foi realizada uma pesquisa em um serviço de alimentação
do exército brasileiro com base na triangulação de métodos. Como instrumentos da
pesquisa quantitativa utilizou-se questionários para avaliação dos elementos de cultura de
segurança dos alimentos, check-list para avaliação de infraestrutura e de risco sanitário e
análise microbiológica de alimentos, segundo propostas de Clayton; Griffith4 (2008), Griffith
et al.1 (2010) e Abidin2 (2013). Como instrumentos da pesquisa qualitativa foram utilizados
observação participante, grupo focal, roda de conversa, entrevistas, produção de diários
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de campo e análise de conteúdo segundo propostas de Mynayo5 (2009) e Bardin6 (2011)
para sistematização e interpretação dos dados. As análises preliminares dos elementos da
cultura de segurança dos alimentos foram realizadas utilizando os métodos quantitativos
e inicialmente a pesquisa qualitativa se desenvolveu pela observação participante com a
inserção da pesquisadora dentro do serviço de alimentação. Este primeiro momento, que
contemplou a harmonização entre a pesquisadora e os atores sociais, foi de intensa troca de
saberes e essencial para a formação de vínculo e confiança para posteriormente estabelecer
ações para o desenvolvimento de um modelo de formação para os manipuladores de
alimentos. O modelo de formação foi baseado nas premissas propostas por Stedefeldt et al.7
(2015) que tem como eixos principais os elementos da cultura de segurança dos alimentos.
As ações de formação foram estabelecidas a partir de prioridades elencadas pelos próprios
manipuladores de alimentos que emergiram em momentos de rodas de conversa e grupo
focal. Tais ações também foram planejadas considerando o grau de risco do local, estabelecido
inicialmente, as necessidades dos manipuladores de alimentos e o vínculo de confiança
embasado na temporalidade, isto é, as primeiras ações abordaram aspectos relacionados
aos procedimentos estabelecidos pela legislação (higienização) e posteriormente quando
o vínculo já estava bem estabelecido ações como a formação de equipe para a realização
de processos, a motivação e finalmente a avaliação utilizando entrevistas com roteiro semiestruturado foram incorporadas ao programa de formação. Os resultados mostram que
os instrumentos quantitativos se apresentaram como excelentes eixos norteadores para
a observação participante, contudo, os métodos qualitativos utilizados foram essenciais
para estabelecer o percurso metodológico do programa de formação de manipuladores de
alimentos, tendo como enfoque principalmente a observação participante que permitiu a
aproximação da pesquisadora ao grupo estudado. Os diários de campo produzidos em todas
as atividades realizadas no serviço de alimentação mostraram-se importantes para reflexões
e propostas de ações para outras formações. Durante as avaliações qualitativas realizadas
após as ações de formação e durante as entrevistas foi possível entender que as ações não
geraram apenas mudança de conhecimento em relação às boas práticas de manipulação dos
alimentos, mas também a conscientização, mudanças nas percepções dos manipuladores,
nos comportamentos dentro e fora do serviço de alimentação, no fortalecimento do grupo
e no aumento da motivação para a produção de alimentos seguros; características estas que
fizeram transparecer os impactos da pesquisa qualitativa e do planejamento baseado na
observação participante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As avaliações da cultura de segurança dos alimentos utilizando a triangulação dos
métodos é declarada em diversos estudos como substancial para obter resultados que
contemplem o significado da cultura de segurança dos alimentos e demonstrem atitudes
compartilhadas, valores e crenças em relação aos comportamentos dos manipuladores
de alimentos. Ao utilizar a triangulação dos métodos para o delineamento de ações de
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formação dos manipuladores de alimentos, a pesquisa qualitativa revelou-se como inerente
a este percurso metodológico, evidenciando novos caminhos para a mudança dos atuais
modelos de treinamento e, portanto, contribuindo para a diminuição do risco de doenças
transmitidas por alimentos.
PALAVRAS-CHAVE
Programa de formação. Manipuladores de alimentos. Segurança de Alimentos. Doenças
transmitidas por alimentos. Triangulação de métodos.

ACIDENTES DE TRABALHO COM RISCOS BIOLÓGICOS EM
ENFERMAGEM: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Danilo de Paiva Lopes (Universidade Federal do rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Regina Célia Gollner
Zeitoune (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1717

INTRODUÇÃO
O trabalhador de enfermagem está exposto aos acidentes de trabalho com riscos biológicos,
entendido como um evento súbito e inesperado que interfere nas condições habituais de
trabalho e que pode causar danos ao trabalhador a partir da exposição a agentes biológicos,
microorganismos, culturas de células, parasitas, toxinas e príons. No decorrer dos anos tem-se
visto o desenvolvimento de inúmeras estratégias, políticas públicas, esforços de pesquisadores,
instituições públicas e especializadas, direcionadas para promoção, proteção e prevenção da
saúde dos trabalhadores, mas os acidentes de trabalho envolvendo agentes biológicos com o
risco de transmissão de doenças graves ainda é uma problemática internacional.
OBJETIVOS
Implementar práticas prevencionistas para acidentes de trabalho com riscos biológicos na
perspectiva de uma cultura de prevenção de acidentes.
DESENVOLVIMENTO
Pesquisa convergente assistencial qualitativa realizada em um hospital público do interior
do estado de Minas Gerais, referência para o tratamento de doenças infectocontagiosas.
Os participantes foram 36 profissionais de enfermagem que notificaram acidentes de
trabalho com materiais biológicos entre o período de 2013 e 2015. Os instrumentos para
coleta de dados incluíram questionário, roteiro para discussões individuais e em grupo, e
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observação participante. O áudio dos encontros foram gravados, transcritos e submetidos
a análise temática. As propostas de intervenção preventivas sugeridas pelos participantes
foram aplicadas nos ambientes de trabalho. Os aspectos éticos foram atendidos em
todas as etapas e seguiram as recomendações da Resolução 466/2012 do Ministério da
Saúde. O projeto foi aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa da instituição proponente e
coparticipante sob os pareceres nº 1.515.245/2016 e nº 1.628.328/2016, respectivamente.
os acidentes de trabalho com riscos biológicos caracterizam-se, predominantemente, por
lesões percutâneas causadas por instrumentos perfurocortantes que atingiram os dedos
das mãos de técnicos de enfermagem do sexo feminino. Da análise de conteúdo emergiram
as seguintes categorias temáticas que posteriormente balizaram as intervenções: situações
e causas dos acidentes de trabalho com agentes biológicos; fatores intervenientes na
prevenção de acidentes de trabalho com agentes biológicos; EPI como forma de proteção
dos trabalhadores de enfermagem; e, responsabilidades das instituições hospitalares
para promoção da saúde e segurança dos trabalhadores de enfermagem. Foi identificada
uma multicausalidade para a ocorrência de acidentes de trabalho com riscos biológicos,
relacionados a vulnerabilidades quanto aos materiais e equipamentos (falta ou inadequação
de materiais e equipamentos, posição inadequada do mobiliário hospitalar, luminosidade
inadequada), ao trabalhador (falta de atenção, pressa, cansaço, excesso de confiança),
ao trabalho (sobrecarga de trabalho, ritmo intenso, trabalho com perfurocortantes) e a
instituição (quantidade insuficiente de profissionais, falhas na educação permanente). Os
principais fatores intervenientes para o alcance de práticas preventivas foram relacionadas
às causas materiais e equipamentos (manuseio adequado de materiais e equipamentos, uso
de EPI e dispositivos de segurança), ao trabalhador (ter atenção, conscientização, cuidado de
si), ao trabalho (carga horária de trabalho adequada, organização do trabalho) e a instituição
(quantitativo adequado de profissionais, educação permanente, ambiente de trabalho
adequado). As principais propostas sugeridas pelos participantes para maior adesão do
uso de equipamentos de proteção individual foram: a fiscalização, a vigilância, a orientação
constante, a orientação realizada por colegas de trabalho, o desenvolvimento de mecanismos
de premiação, advertência ou não conformidade e a demonstração ou gerenciamento dos
riscos. Além disso, reconheceram as responsabilidades das instituições hospitalares para
prevenção dos acidentes ocupacionais biológicos com relação a efetivação do processo
de educação permanente, promoção de ambientes de trabalho confortáveis e seguros, a
disponibilização de quantitativo adequado de profissionais, materiais e equipamentos. Os
trabalhadores participaram da construção do conhecimento em todas as etapas da pesquisa.
Este processo incluiu a interação do pesquisador através da aplicação de questionários,
discussões individuais e em grupo e construção conjunta de possibilidades de intervenção
que convergiram em ações prevencionistas potencialmente capazes de provocar inovações
e mudanças no comportamento de risco para acidentes de trabalho com agentes biológicos
por parte dos trabalhadores. Portanto, o pesquisador foi o mediador entre o conhecimento
da pesquisa científica e o conhecimento da prática assistencial dos participantes. As
discussões com os participantes que buscaram possibilidades de intervenção se efetivaram
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na execução de ações preventivas para riscos e acidentes de trabalho com materiais
biológicos, incluindo, diálogos de segurança, sinalização para precaução padrão, criação de
folder informativo, criação de pôster (jornal “Cultura de Segurança”), campanha preventiva
através da intranet institucional, vigilância do trabalho seguro e seminário interdisciplinar
para prevenção de acidentes com agentes biológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o alcance de ambientes de trabalho seguro as responsabilidades precisam ser
compartilhadas entre trabalhadores, instituições, profissionais de segurança do trabalho
e outros profissionais que atuam indiretamente na promoção e proteção da saúde do
trabalhador, como os profissionais da CCIH, educação permanente, departamento de
enfermagem, coordenadores, gerentes e diretores. O alcance do comportamento seguro
também deve estar associado ao processo educativo, colocado em discussão na medida em
que se torne claro para o trabalhador os benefícios das práticas preventivas. A mudança de
comportamento somente ocorrerá quando estas medidas passarem a fazer sentido para sua
vida e para seu trabalho, tornando as práticas seguras um hábito de trabalho, juntamente
com a disseminação de uma cultura de prevenção.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, cultura prevencionista, trabalhador

CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM QUALI-QUANTITATIVA PARA
A INVESTIGAÇÃO DO ADOECIMENTO NO TRABALHO
Chancarlyne Vivian (Unohapecó, Chapecó, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Udesc/Unochapecó, Chapecó, SC,
Brasil), Grasiele Fatima Busnello (Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1633

INTRODUÇÃO
O trabalho exerce um papel decisivo na saúde e no adoecimento dos seres humanos. Por
esse motivo, é um fenômeno que cada vez mais está sendo estudado no país e no mundo.
Dejours1 retrata, que o trabalho ocupa um lugar central na construção da identidade das
pessoas, bem como no funcionamento psíquico das mesmas. A exaustão emocional é a
principal consequência no processo laboral de docentes universitários e as condições de
trabalho são responsáveis por importantes indicativos de influência na saúde dessa categoria
profissional2. Estudar todas as repercussões ocasionadas pelo trabalho, remete olhar para
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o ser humano em sua integralidade e como um ser constituído biopsicosocialmente.
Um ser humano que adoece, temporariamente se isenta do seu direito a saúde e a
saúde tem uma representatividade crucial na vida humana, seus múltiplos significados
interferem diretamente no desenvolvimento das pessoas. Nesse âmbito, constata-se que
a multicausalidade do adoecimento no trabalho deve ser estudada em sua pluralidade de
vieses, afinal o processo de saúde e adoecimento dos docentes deve ser entendido como um
fenômeno complexo, o qual cada vez que um dos componentes de prazer ou de sofrimento
sofre uma alteração, tem-se repercussões que atingem os demais fatores, desencadeando
um modo para buscar um novo equilíbrio. Contudo, observa-se na literatura dificuldades em
compreender o fenômeno, emergindo os estudos que integram as abordagens qualitativa e
quantitativa na saúde. Tais abordagens se complementam, porém são de natureza diversa.
Uma trata da magnitude dos fenômenos, buscando aquilo que se repete e pode ser tratado
em sua homogeneidade, enquanto a outra se debruça a intensidade, as singularidades e os
significados dos fenômenos3.
OBJETIVOS
Analisar a complexidade do trabalho docente e suas repercussões no adoecimento, na
perspectiva da abordagem quali-quantitativa do fenômeno.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com a abordagem quali-quantitativa. O estudo descrito
exige do pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar. Seu principal
objetivo é descrever os fatos e características de determinadas populações ou fenômenos4.
O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações,
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos
fazem sobre como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Na
comparação com abordagens quantitativas, ela entende que cada um dos tipos de método
tem seu papel, seu lugar e sua adequação. No entanto, ambos podem conduzir a resultados
importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir prioridade de um
sobre o outro5. A pesquisadora acrescenta que o conhecimento científico se produz através
da integração das abordagens qualitativas e quantitativas. No encontro destas, se assume
que a qualidade dos fatos e das relações sociais é propriedade inerente e que quantidade
e qualidade são inseparáveis e interdependentes. Como instrumento quantitativo, será
utilizado o Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) que tem como objetivo
mensurar distintas e independentes modalidades de representações relativas ao mundo do
trabalho e como instrumento qualitativo será utilizado uma entrevista semi-estruturada, a
fim de aprofundar a interpretação de todos os dados obtidos nas escalas que compõem
o ITRA. No final, a depender desses resultados, o trabalho e os riscos de adoecimento
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serão interpretados qualitativamente, por meio de uma discussão que compare todos
os resultados das escalas, numa perspectiva dialética, na qual encontram-se, ao mesmo
tempo, fatores positivos e negativos do adoecimento. Para a análise dos dados qualitativos,
oriundo das entrevistas com os docentes será utilizada a Análise Temática, definida por
Bardin6 como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, um método empírico,
dependente do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como
objetivo. Espera-se com a pesquisa ratificar a importância da abordagem qualitativa para
aprofundamento da compreensão de aspectos relacionados ao adoecimento no trabalho,
uma vez que qualitativamente aspectos da realidade são compreendidos com o universo
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis5. Também legitimar a importância da abordagem
quantitativa já que esta emprega a quantificação das modalidades de coleta de informação,
bem como do tratamento dos dados, mediante procedimentos estatísticos, o que de fato,
contribui para a robustez das pesquisas7. Ademais, cada abordagem tem seu papel, seu
lugar e sua adequação e ambas podem conduzir a resultados importantes sobre a realidade
social, não havendo sentido de atribuir prioridade de uma sobre o outra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigar o adoecimento do trabalho remete minuciosidade acerca de como ele acontece
e quais os fatores determinantes e facilitadores desse processo. O encontro das abordagens
quali-quantitativas consegue explorar variadamente todas as situações que englobam o
adoecimento no trabalho, ora aprofundando estatisticamente os fenômenos, ora analisando
sua intensidade.
REFERÊNCIAS
1 Dejours C. Psicodinâmica do Trabalho: Casos Clínicos. Porto Alegre: Dublinense; 2017.
2 Leite AF, Nogueira JAD. Fatores condicionantes de saúde relacionados ao trabalho de
professores universitários da área da saúde: uma revisão integrativa. Rev Brasileira de Saúde
Ocupacional. 2017;42(6) 1-15.
3 Minayo, MCS. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias.
Rev Pesquisa Qualitativa. 2017;5(7): 01-12.
4 Gil, AC. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas; 2017.
5 Minayo, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. São
Paulo: Hucitec; 2013.
6 Bardin, L. Análise de conteúdo. Edição Revista e Ampliada. São Paulo: Edições 70; 2016.
7 Souza KR, Kerbauy MTM. Abordagem quati-qualitativa: superação da dicotomia
quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. Rev Educação e Filosofia. 2017;31(61):
1-24.
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PALAVRAS-CHAVE
Trabalho. Saúde do Trabalhador. Docente.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO EIXO
TRANSVERSAL DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO NÚCLEO DE
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Josiane Moreira Germano (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, Brasil), Emilly Pennas
Marciano Marques (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Alba Benemérita Alves Vilela
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, Brasil)

ID: 2112

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) traz em sua concepção um novo olhar para a saúde, a partir
desta proposta, o processo de trabalho, no âmbito da Atenção Básica (AB) tem o desafio de
constituir um processo de trabalho que vá além das demandas clínicas. Para o fortalecimento
da Estratégia Saúde da Família (ESF) o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é incorporado
à AB no intuito de ampliar as ações, portanto, alguns desafios são postos no cotidiano do
processo de trabalho destas equipes. Assim, enfatizamos a Educação Permanente em Saúde
(EPS) como eixo balizador das práticas de educação “no” e “para o”trabalho. Destarte, o
trabalhador em saúde, (re)significa e recicla o seu olhar para a reflexão dos entraves, então,
inferimos que ele modifica e é modificado ao mesmo tempo em que trabalha.
OBJETIVOS
Trazer a reflexão da Educação Permanente em Saúde como eixo transversal do processo de
trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família como dispositivo-pedagógico, ou seja, no
âmbito relacional.
DESENVOLVIMENTO
No universo do trabalho, a produção do trabalho é entendida como o modo pelo o qual
desenvolvemos nossas atividades profissionais. O trabalho também pode ser denominado como
conjunto de procedimentos sobre algum objeto transformando-o, para obtenção de algum fim.
O mundo do trabalho pode ser revelado como lugar permanentemente tenso entre o previsto
e imprevisto, vivo e morto, técnico e político, pedagógico e organizacional, como nos diz Merhy
e Franco. Diante de tal complexidade, concordamos que a categoria trabalho nos remete a uma
multiplicidade de problemas, em especial no setor saúde no mundo contemporâneo que com
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a ampliação do conceito de saúde traz em suas demandas aspectos múltiplos e complexos.
Então, ressaltamos o desafio das relações setoriais e ainda, as relações que se faz no cotidiano do
processo de trabalho. Assim, incitamos a objeção do processo de trabalho do NASF no âmbito
da AB cujo designo é o fortalecimento do escopo das ações no contexto da ESF, a partir da
proposta metodológica do Apoio Matricial (AM), que compreende as dimensões: assistencial e
tecno-pedagógica. Para o entrelaçamento das ações, trazemos a EPS como parte intrínseca das
práticas cotidianas destes profissionais, que denominaremos gestores do processo de trabalho
e do cuidado no âmbito da AB. Destarte, o grande desafio é inserir estes profissionais em outras
possibilidades de práticas, dimensões que ultrapassem o paradigma cartesiano, visto que a própria
concepção da saúde incita dilatações acerca do processo de trabalho. Assim, a importância de
refletir os caminhos e o lugar que o NASF ocupa ou tem ocupado faz-se fundamental para sua
sustentação, partimos do pressuposto de que a EPS, como dimensão política metodológica suscita
novas propostas de trabalho no contexto dos serviços de saúde e como dispositivo pedagógico,
traz à tona um mundo de trabalho imbricando em relações, ou seja, requer outras maneiras de
agir e produzir cuidado em saúde, portanto podemos compreender a EPS como eixo transversal
do processo de trabalho. Ao ser inserida neste lugar, colocamos a EPS nos microprocessos do
NASF, então, como podemos pensar as possibilidades de operar processos de trabalho voltados
às modificações de si e do outro? Propomos pensar em trabalhador-ator que escuta os ruídos
do trabalho e opera sobre os seus incômodos permitindo a agregação de outras cartografias.
Pelas proposições de Merhy e Franco o processo de trabalho em saúde, sob certa hegemonia
do trabalho vivo em ato, é marcado pelo caráter intersubjetivo, interativo, dinâmico e com
possibilidades detornar-se inventivo. Ao discutirem o trabalho vivo em ato, como um dispositivo
de formação de cartografias no interior do processo de trabalho, o convite é nos fazer pensar este
trabalho a partir da ideia de rizoma de Guilles Deleuze e Felix Guattari, que significa movimento
em fluxo horizontal e circular sendo múltiplo e heterogêneo capaz de operar em autos graus de
criatividade e liberdade. Para discorrermos sobre essa criatividade e liberdade do trabalhador no
âmbito do SUS, a EPS se mostra um lugar rico de conexões, justamente por educar na realidade
onde os profissionais operam o trabalho. Assim, o que pode os trabalhadores do NASF? Qual a
liberdade e criatividade destes profissionais no cotidiano dos serviços? De antemão, estamos
sob a emergência de um paradigma, ou refazimento de pensamento do que é ser trabalhador
em saúde, sobretudo de uma equipe alicerçada no AM. Destacamos aqui a dimensão tecnopedagógica do AM e voltamos ao questionamento do poder-fazer do NASF e aludimos que,
sobre a égide da potência do trabalho vivo, pode-se tudo, inclusive romper com os padrões
hegemônicos e buscar novos olhares para a resolutividade das ações em saúde. O intuito do
trabalho vivo é radicalizar e dar ouvidos aos ruídos do cotidiano e olhar além daquele mundo do
trabalho onde a captura da subjetividade e da novidade domina as práticas relacionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, para fortalecer novas práticas no SUS,elencamos que o grande desafio que se faz
no processo de trabalho do NASF é a compreensão da potência das relações, para isso
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reforçamos a EPS como eixo balizador do trabalho destas equipes para fortalecê-lase colocalas em espaços de construção da gestão do processo de trabalho que possibilite práticas
permanentemente vivas, articuladas, que potencialize vazões para o novo.
PALAVRAS-CHAVE
Equipe de Assistência ao Paciente; Trabalho; Atenção Primária à Saúde.

EMPREENDEDORISMO: LINHA DE FUGA AS REDES DE
MICROPODERES NO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE
Maria da Conceição Coelho Brito (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Rocineide Ferreira
da Silva (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Raimundo Augusto Martins Torres (Universidade
Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Lucilane Maria Sales da Silva (Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza,
CE, Brasil), Dirce Stein Backes (Centro Universitário Franciscano – Unifra, Santa Maria, RS, Brasil), Maria Socorro
de Araújo Dias (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil), Karina Oliveira de Mesquita (Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2677

INTRODUÇÃO
As relações entre os profissionais da saúde são muito complexas e transitam pelas práticas
profissionais e pela produção de subjetividades desses sujeitos que se relacionam com
o mundo moldando suas condutas, tornando-as singulares(1). Verifica-se, assim, uma
conformação diferenciada em cada um, sendo alguns mais organizados em torno de certas
condutas previamente estruturadas, outros, sujeitos trabalhadores capazes de ação criativa,
produtivo-desejante, capazes de abrir linhas de fuga à asfixia imposta pela norma e impactar
o modo de produção da saúde. Direciona-se, assim, ao empreendedorismo como caminho
importante para uma desmodelagem das condutas concretas e postas, tencionando para
aquelas “disformes” que se transformam a depender da indução – práticas rizomáticas(2).
O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com
criatividade e motivação; consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação, em
desafio permanente às oportunidades e riscos(3).
OBJETIVOS
Analisar o empreendedorismo como uma estratégia de fuga aos processos de assujeitamento
relacionados às redes de micropoderes normalizadoras da produção em saúde; Articular as
bases teórico-filosóficas que sustentam uma discussão sobre o empreendedorismo e suas
influências na condução de processos inovadores no trabalho em saúde.
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DESENVOLVIMENTO
Na busca pela compreensão do conceito ampliado de saúde, propósito do Sistema Único
de Saúde (SUS), com frequência, deparamo-nos com a linearidade e os reducionismos
com que eram concebidos e discutidos os demais conceitos que compõem a unidade
complexa do sistema de saúde(4). Nesse contexto, o empreendedorismo surge
como novas formas de vida e experimentações que permite ao trabalhador da saúde
ressignificações em seus processos de trabalho e uma condução proativa do trabalho
em saúde. Desenvolver uma cultura empreendedora no processo de trabalho em saúde
implica em alargar as fronteiras e a visão de futuro por meio da formação de lideranças
proativas, para assegurar a continuidade do processo de inovação e transformação(5).
Nessa direção, é preciso crescentemente fortalecer as ações integrativas e integradoras,
a fim de valorizar e potencializar o conhecimento interdisciplinar como qualidades e
iniciativas dos diferentes trabalhadores da saúde. Os saberes em saúde, historicamente,
autonomizaram-se de acordo com racionalidades científicas específicas e particulares,
e institucionalizaram-se segundo a construção de hierarquias de reconhecimento e
legitimação da estratificação do prestígio social que tem conferido posições de valor
desigual entre as ciências da saúde(6). Por meio dos saberes, as diferentes disciplinas ou
especializações constituem territórios próprios nos quais circulam certos ordenamentos
ligados a estratégias e jogos de poder(7). Nesse contexto, resgata-se Foucault(8) que
chama a atenção para a possibilidade de as normas sociais determinarem a vida dos
indivíduos parcialmente, num jogo de determinação-indeterminação em que há sempre
zonas vazias – aqui interpretadas como linhas de fuga – que se abrem à invenção – aqui
reconhecidas e orientadas pelo empreendedorismo na saúde. É nesse intento que se
compreende a necessidade de transformar e superar as práticas engessadas de saúde, e
orientadas por estruturas alienantes e inibidoras da reflexão. O empreendedorismo surge,
assim, como poder que se institui nas linhas de fuga, pois permite ao trabalhador da saúde
assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas, com
isso despertar no indivíduo o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais
e intuitivas. É a busca do autoconhecimento em processo de aprendizado permanente,
em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas(3). De tal modo, o
empreendedorismo é reconhecido como um processo alternativo dinâmico e estratégico,
dotado de mecanismos mutáveis capazes de tornar sustentáveis os produtos, serviços,
organizações e, principalmente, a gestão de pessoas, aspecto este tão intrínseco ao
processo de trabalho em saúde. Para tanto, combina a paixão por uma missão social com
a imagem de disciplina, inovação e determinação, alicerçadas nos valores da cidadania.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O empreendedorismo na saúde se configura como uma estratégia importante para
o enfrentamento de situações que engessam as práticas em saúde e que inibem o
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desenvolvimento de práticas interprofissionais na saúde. A reflexão teórica conduzida nesse
estudo permitiu reconhecer o empreendedorismo como uma fuga na qual a inovação
desperta e transforma posturas profissionais nos processos de trabalho.
REFERÊNCIAS
1.Foucault M. História da sexualidade: a vontade de saber. Albuquerque MTC (trad.). Rio de
Janeiro: Paz e Terra; 2014.
2.Deleuze G, Gattari F. Mil platôs. São Paulo: Editora 34; 1995
3.Baggio AF, Baggio DK. Empreendedorismo: Conceitos e Definições. Rev. de
Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia [internet]. 2014 [cited 2018 mai 23];1(1):25-38.
Available from: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/view/612/522
4.Backes DS, Zamberlan C, Colomé J, Souza MT, Marchiori MT, Erdmann AL, et al. Interatividade
sistémica entre os conceitos interdependentes de cuidado de enfermagem. Aquichán
[Internet]. 2016 [cited 2018 Mai 24];16(1):24-31. Available from: http://www.scielo.org.co/
pdf/aqui/v16n1/v16n1a04.pdf
5.Murad A. Gestão e espiritualidade: uma porta entreaberta. São Paulo: Paulinas; 2007.
6.Carapinheiro G. Os desafios dos saberes na investigação em saúde. Forum Sociológico
[Internet]. 2014 [cited 2015 Oct 20]. Available from: http://sociológico.revues.org/985
7.Gregório VRP, Padilha MI. Strategies of power in the context of maternity Carmela Dutra:
Florianópolis-SC (1956-1986). Texto Contexto Enferm [Internet]. 2012 [cited 2015 Oct
20];21(2):277-85. Available from: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n5/0080-6234reeusp-48-05-899.pdf
8.Albuquerque JúniorDM, Veiga-Neto A, Souza Filho A. Cartografias de Foucaut. Belo
Horizonte: Autêntica Editora; 2008.
PALAVRAS-CHAVE
Inovação; Processo de Trabalho; Trabalho em Saúde; Poder (Psicologia); Relações
Interprofissionais.
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ESPMT COMO CENÁRIO DE PRÁTICAS: ESTRATÉGIA DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O SUS EM MT
Marta Ester Conciani (SESMT, Cuiabá, MT, Brasil), Carmen Silvia Campos Machado (SESMT, Cuiabá, MT, Brasil),
Noemi Silva (SESMT, Cuiabá, MT, Brasil), Solanyara Maria da Silva (SESMT, Cuiabá, MT, Brasil)
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INTRODUÇÃO
Um dos papéis do SUS, diz respeito a promover a relação entre ensino, serviço e comunidade
como forma de problematizar, mobilizar atores e promover sentido no agir em saúde1,
de maneira a favorecer a consolidação dos princípios e diretrizes do Sus. Essa integração
promove, também, a relação e a construção coletiva entre acadêmicos, professores e
profissionais da saúde2,3. Contribui para a democratização das relações e dos saberes, à
medida que tem por premissa a Educação Permanente em Saúde (EPS), compreendida como
a estratégia que agrega as dimensões técnicas e políticas capazes de produzir mudanças
no processo de trabalho, por meio da reflexão acerca do fazer e do pensar em saúde. O
estágio como ato educativo está legalmente previsto4. No SUS, se apresenta como uma das
formas para que a relação entre ensino, serviço e comunidade ocorra de maneira integrada
e possibilite a construção de saberes e práticas que se complementam para favorecer, de
um lado, as mudanças curriculares necessárias quanto a formação de um profissional crítico
e atento às demandas e necessidades dos modelos de atenção à saúde que respondam as
necessidades de saúde da população5 e de outro, que propicie as mudanças necessárias
nos serviços, dialogicamente e reflexivamente, como preconiza a EPS. A Escola de Saúde
Pública (ESPMT), é uma Unidade Descentralizada da Secretaria de Estado de Saúde de Mato
Grosso SESMT, e integra a Rede de Escolas de Saúde do SUS (RETSUS), e tem como função
precípua coordenar a Política de Educação Permanente em Saúde (PEPS), no estado. Em
2017, se constituiu como campo de estágio e concomitantemente conduziu o processo de
reorganização do Estágio e/ou Prática Curricular, no âmbito da SESMT.
OBJETIVOS
Nesse trabalho pretende-se apresentar os desafios, os ganhos e as possibilidades que
a experiência de abertura de campo de estágio produziu para as instituições e atores
envolvidos sob a perspectiva da ESPMT.
DESENVOLVIMENTO
A abertura de campo de estágio, na ESPMT, ocorreu por meio da procura de uma Faculdade
Particular, para que os alunos do curso de Psicologia pudessem estagiar, com o propósito de
desenvolver ações de promoção da saúde, nas instituições adscritas ao Bairro Cooophema,
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localizado em Cuiabá-MT. Como a ESPMT está inserida geograficamente nesse Bairro, se
constituiu como campo de estágio Básico em Psicologia II. Com efeito, foi elaborado um
Plano de Atividades entre a professora supervisora e as preceptoras. A primeira turma,
composta por oito estagiários, tinha por objetivo observar as ações realizadas pela
ESPMT. Para tanto, observaram as ações das Coordenadorias Pedagógica, Administrativa
Escolar, Ensino Pesquisa e Extensão e Formação Técnica. Foi identificada a necessidade
de instrumentalizar os estagiários no que diz respeito a conceituação de EPS. Por isso, foi
ofertada aos mesmos uma capacitação na modalidade de Ensino à Distância para que eles
pudessem compreender o processo metodológico que fundamenta o processo de trabalho
na Escola. Ao final do semestre, os alunos apresentaram a percepção dos mesmos acerca da
observação e concluíram que há um distanciamento entre a Escola e a comunidade local,
uma vez que essa desconhece a missão da ESPMT, e, por sua vez, a ESPMT não tem qualquer
atuação junto a população e instituições do Bairro. Como produto dessa experiência, foi
proposta a realização de ações de extensão, conduzidas pela ESPMT, enquanto Prática
de Ensino e Estágio Básico em Psicologia III, junto as Instituições locais e demais espaços:
Conselho Tutelar e Escola Estadual de Ensino Fundamental. A abertura de campo de estágio
tendo o Estágio Básico em Psicologia II e III, realizado na ESPMT possibilitou à mesma:
envolver seus técnicos e gestores no processo de construção de um Plano de Atividades;
discutir a preceptoria como uma das responsabilidades técnicas da e na saúde pública;
conduzir o processo de reorganização de Estágio e/ou Prática Curricular, no âmbito da
SESMT, a partir de sua própria experiência, logo, do resultado reflexivo coletivo sobre as
limitações e possibilidades técnicas, administrativas, pedagógicas e éticas, traduzidas em um
instrumento orientador publicado no formato de Portaria e seus anexos; desenvolver ações
de extensão junto às instituições locais para atender suas necessidades de promoção da
saúde; favorecer a vivência aos estagiários em um processo de EPS em todas as suas etapas:
planejamento, execução, monitoramento e avaliação, por meio da ação de extensão, e,
sobretudo intervir no processo de formação com vistas a reforçar a necessidade da formação
de trabalhadores da saúde voltada para o SUS. Os ganhos para as Instituições envolvidas
ocorreram no sentido de terem o apoio para o desenvolvimento de projetos de Promoção
da Saúde que atendeu suas necessidades e envolveu os trabalhadores, estagiários e alunos
de ensino médio. Quanto aos estagiários, a vivência no desenvolvimento da extensão
oportunizou experimentar e construir um processo de EPS, junto as instituições locais, de
maneira a desenvolver competências e adquirir habilidades para o trabalho de Promoção da
Saúde, por meio da EPS, de forma que os mesmos puderam conhecer, reconhecer e vivenciar
algumas das diretrizes do SUS no cotidiano de uma Escola de Saúde Pública. Os desafios
são inúmeros. Dentre eles percebeu-se: a necessidade de criar um ambiente favorável a
aproximação política e técnica dos ideais do SUS e assim avançar no sentido de propiciar um
alinhamento entre as áreas de conhecimento, as Instituições de Ensino e de Saúde voltado
para os objetivos institucionais, legais, técnicos, políticos e ideológicos do SUS no que trata
do exercício da sua função social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das dificuldades inerentes a experiência de abertura de campo de estágio, de
maneira inaugural, essa vivência de integração ensino, serviço e comunidade, por meio de
estágio curricular, propiciou aos envolvidos abrir um campo de diálogo entre o trabalho,
a academia e outras instituições locais de maneira horizontalizada e de fato promover
a integração entre instituições de naturezas distintas: Escola de Saúde, Escola de Ensino
Fundamental, Conselho Tutelar e Instituição de Ensino Superior, de maneira que na
confluência de conhecimentos foram construídos saberes e reforçados os princípios e
diretrizes do SUS por meio da EPS.
PALAVRAS-CHAVE
Educação permanente em saúde, cenários de prática, saúde pública, SUS

O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO COMO REFERENCIAL
TEÓRICO EM PESQUISAS DE ENFERMAGEM
Sonia Rejane de Senna Frantz (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Mara Ambrosina
Oliveira Vargas (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2507

INTRODUÇÃO
A Enfermagem, ao longo dos anos têm passado por muitas mudanças, também
provocadas pelo avanço científico e tecnológico, os quais exigem alterações significativas
nos processos de trabalho desenvolvidos, com vistas a melhoria da qualidade da
assistência. Para o fortalecimento do processo de trabalho em enfermagem a Teoria do
Materialismo Histórico e Dialético possibilita aproximação com o objeto de estudo por
meio do entendimento de todas as mediações e correlações1. Esta teoria possibilita
realizar a interpretação da realidade, através da compreensão, visão de mundo e práxis,
desenvolvido por Karl Marx, alemão, filósofo, economista, jornalista e militante político
que viveu em vários países da Europa no século XIX de 1818 a 18832. O conceito de práxis
que Marx utiliza é entendido como prática articulada à teoria, prática desenvolvida com
e através de abstrações do pensamento, como busca de compreensão mais consistente e
conseqüente da atividade prática2. A organização do trabalho esclarece, além da maneira
como o trabalho é desenvolvido, o modelo hierárquico e as relações de poder que são
estabelecidas1.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1667

E-PÔSTERES
Processo de trabalho e profissionalização

OBJETIVOS
Este estudo objetivou discorrer e refletir acerca do materialismo histórico dialético como
referencial teórico e suas possibilidades de utilização nas pesquisas em enfermagem. Tratase de um estudo teórico-reflexivo onde a reflexão foi realizada com base na literatura acerca
da temática.
DESENVOLVIMENTO
O modo como desenvolvemos as atividades profissionais é chamado de processo de trabalho,
é entendido como as etapas percorridas para a realização do trabalho. Historicamente, o
trabalho representa a concretização da relação estabelecida entre o homem e a natureza
para a satisfação de suas necessidades. É um processo contínuo e dialético, onde o homem
transforma a natureza para um fim determinado3. É importante compreender que a relação
do homem com o trabalho faz parte da vida humana e é influenciado pelas concepções
políticas, religiosas, econômicas, ideológicas, históricas e culturais. É um processo em que
o homem coloca sua força, seu conhecimento e sua energia, para apropriar-se dos recursos
da natureza e satisfazer suas necessidades. Durante o desenvolvimento do trabalho existe
também o desenvolvimento das suas potencialidades e o resultado do trabalho é idealizado
na imaginação do trabalhador, características essas, exclusivas dos humanos3. O processo
de trabalho que o homem realiza representa a forma como será desenvolvida uma atividade.
As concepções históricas, materialistas e dialéticas procuram demonstrar que cada geração
transmite uma massa de força produtiva, de capitais e de circunstâncias que é, por um lado,
muito transformado pela nova geração, porém por outro, acaba por ditar suas condições de
existência e imprime um desenvolvimento específico e um caráter determinado. Desta forma,
quando o homem exerce atividade criativa, livre e consciente por meio da qual ele produz e
cria, ele também transforma o mundo a seu redor e a si mesmo. Essa atividade é específica
do ser humano, é ele o ser da práxis, que realiza a unidade entre teoria e prática3. Em saúde,
o processo de trabalho é evidenciado pelo estabelecimento de relações entre o profissional
de saúde e seus pacientes, de modo que nem sempre há transformações materiais e ambos
os sujeitos são determinantes para o êxito desse processo e para os resultados de saúde
esperados4. O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade - a
ação terapêutica de saúde; como objeto - indivíduo ou grupos doentes, sadios ou expostos
a riscos, necessitando de medidas curativas, para preservar a saúde ou prevenir doenças;
como instrumental de trabalho - os instrumentos e as condutas que representam o nível
técnico do conhecimento que é o saber de saúde e o produto final é a própria prestação da
assistência de saúde que é produzida no mesmo momento que é consumida5. Em relação
ao trabalho em enfermagem, a ação que identifica a Enfermagem como profissão da saúde
é o ato de cuidado, sendo este a própria ação transformadora sobre o “objeto”, que é o ser
humano que precisa do cuidado em saúde4. A compreensão do processo de trabalho em
enfermagem requer uma abordagem crítica e profunda do contexto profissional e, nesse
sentido, visando oferecer contribuições ao fortalecimento do processo de trabalho, é que a
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Teoria do Materialismo Histórico e Dialético pode trazer mecanismos capazes de elucidar as
tensões decorrentes da evolução histórica da profissão, bem como a compreensão de que a
totalidade é uma relação de interação e conexão6.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir sobre o materialismo histórico e dialético como referencial teórico das pesquisas em
enfermagem constitui um desafio, no qual o pesquisador precisa se aproximar do objeto
estudado e relacionar os achados com os fenômenos em transformações na enfermagem.
Representa um caminho para a compreensão do trabalho desenvolvido, diante de constantes
desafios impostos pelas situações de trabalho que necessitam ser transformados. Além disso,
entender o processo de trabalho a partir dessa teoria favorece ao enfermeiro a participação
no processo decisório, transformando assim a realidade e possibilitando meios de garantir
e melhorar a qualidade da assistência de enfermagem, pois contribui na elucidação de
importantes lacunas que influenciam o modo de produção e o reconhecimento social do
trabalho em enfermagem.
REFERÊNCIAS
1.SOARES C B, CAMPOS C M S, YONEKURA T. Marxismo como referencial teorico-metodológico
em saúde coletiva: implicacoes para a revisao sistematica e sintese de evidencias. Rev. esc.
enferm. USP. 2013; Dec; 47( 6 ): 1403-1409.
2.PIRES, M. F. D. C. O Materialismo Histórico-Dialético E a Educação. Interface - Comunicação,
Saúde, Educação. 1997; 1(1) 83–94.
3.MARX, K. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção de capital/
Karl Marx. (Tradução de Rubens Enderle). Bontempo, 2013.
4.SOUZA, S. S. DE et al. Reflexões de profissionais de saúde acerca do seu processo de
trabalho. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2010; 12 (3) 449–455.
5.PIRES, D. Reestruturação produtiva e consequências para o trabalho em saúde. Revista
Brasileira de Enfermagem. 2000; 53 251–263.
6.ARAÚJO, J. et al. O materialismo histórico dialético na assistência de enfermagem: revisão
integrativa. Revista de Enfermagem UFPE On Line. 2016; 10 (4) 1307-1314.
PALAVRAS-CHAVE
Materialismo histórico e dialético, enfermagem, pesquisa em enfermagem

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1669

E-PÔSTERES
Processo de trabalho e profissionalização

O MODELO OPERÁRIO ITALIANO COMO REFERENCIAL TEÓRICOMETODOLÓGICO EM PESQUISAS ENVOLVENDO SAÚDE DO
TRABALHADOR
Tiago Jorge Anderson (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, Florianópolis, SC, Brasil),
Francine Lima Gelbcke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1954

INTRODUÇÃO
O reconhecimento prévio das condições de trabalho que podem alterar a saúde do trabalhador
é um dos principais meios para prevenir adoecimentos no trabalho e garantir a promoção de
da saúde dos trabalhadores. pesquisas que objetivem compreender e transformar o processo
de trabalho em sua dinâmica com a saúde deve envolver a participação dos trabalhadores,
individual e coletivamente, na identificação das situações geradoras de desgastes na saúde
dos trabalhadores. O Modelo Operário Italiano é uma proposta metodológica que aborda
a relação trabalho/saúde. Possibilita a reconstrução dos processos de trabalho, e permite
identitificar as cargas e os desgastes aos quais os trabalhadores estão expostos, além de
recolocar os trabalhadores como protagonistas no reconhecimento das condições de trabalho
geradoras de adoecimento e/ou promotoras da saúde
OBJETIVOS
Refletir sobre a utilização do Modelo Operário Italiano no que tange às questões envolvendo
a saúde do trabalhador
DESENVOLVIMENTO
O modelo conhecido como “Modelo Operário Italiano teve início na Itália, na década de 60,
no ano de 1969, quando Ivar Oddone e demais pesquisadores se uniram aos operários de
Turim com o objetivo de desenvolver uma nova metodologia de intervenção nos ambientes
de trabalho. Os encontros entre os operários e a equipe multidisciplinar ocorriam em áreas
externas às indústrias e empresas, pois os pesquisadores acreditavam que, através dos
relatos de experiências dos trabalhadores, poderiam criar ações para o movimento de luta
pela saúde do trabalhador. Essa união acarretaria um saber consensual entre trabalhadores
e cientistas, destacando a participação e a experiência dos operários e o saber científico
dos profissionais multidisciplinares Tal prática tem como a finalidade a realização de ações
para a transformação das condições de trabalho, com vistas ao bem-estar e à proteção da
saúde dos trabalhadores Temos então como objetivo fundamental do Modelo Operário
Italiano é de introduzir a percepção subjetiva do trabalhador como critério de avaliação
da nocividade, sem delegar esses critérios exclusivamente a especialistas, permitindo a
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tomada de consciência das experiências dos trabalhadores visando a uma maior autonomia
no trabalho. Para seu propositor, o italiano Odonne, havia uma problemática a ser
discutida no que tange as abordagens das condições de trabalho em diferentes contextos:
os trabalhadores eram apenas informantes, sua subjetividade, seus saberes, não eram
observados e contextualizados nas avaliações realizadas pelos especialistas em saúde do
trabalhador. O autor também observou que os trabalhadores possuíam experiências únicas
que quando vislumbradas sobre a óptica de grupos num processo produtivo poderiam
ser territorializadas, dada as características especificas de cada processo de trabalho. O
MOI, portanto, é um método qualitativo que valoriza a participação dos trabalhadores nas
questões relacionadas à sua saúde a partir do reconhecimento dos saberes destes e do papel
estratégico dos trabalhadores para as mudanças no processo de trabalho. o princípio de que
para intervir é preciso conhecer, mas que as informações relativas às condições de trabalho e
à saúde devem ser validadas com a participação dos trabalhadores a partir de seus locais de
trabalho. O uso do MOI como referencial teórico-metodológico possibilita um aumento da
participação dos trabalhadores nas lutas por melhores condições de trabalho, maior eficácia
e efetividade nas ações desenvolvidas pelo sindicato e, fundamentalmente, mais visibilidade
social aos problemas de saúde enfrentados por esse grupo. Outro quesito importante a
ser discutido sobre o MOI deve-se ao fato de ele permitir a troca de experiência entre os
trabalhadores, reforçando o senso coletivo de reinvindicações trabalhistas por melhorias na
condições de trabalho. Para sua utilização em pesquisas qualitativas, pressupostos teóricosmetodológicos devem ser seguidos, sendo eles: a formação de grupos homogêneos, a
experiência ou subjetividade operária, a validação consensual e a não delegação .
 Formação de grupos homogêneos: esse grupo é constituído de trabalhadores que
compartilham situações similares de trabalho para responder às perguntas de uma
entrevista coletiva. As respostas são sistematizadas e passam pela validação do grupo.
 Experiência e subjetividade operária: a valorização da experiência parte da
observação espontânea feita pelos trabalhadores da forma como se dá o processo
de trabalho, assim como das condições ambientais e da saúde dos trabalhadores.
 Validação consensual: as informações registradas nas entrevistas coletivas são
resultados das discussões do grupo homogêneo e são validades consensualmente,
por tratar-se de um conhecimento que parte da experiência coletiva dos
trabalhadores;
 Não-delegação: os trabalhadores não são apenas fontes de informação, mas
também sujeitos da informação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do Modelo Operário italiano nas pesquisas que envolvem saúde do trabalhador
permite que os trabalhadores não sejam apenas coadjuvantes nos cenários de pesquisas e
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ações envolvendo sua saúde, mas sim protagonistas. Este possibilita o compartilhamento de
saberes, a participação efetiva dos trabalhadores nas reinvindicações por melhores condições
de trabalho, a promoção de um senso coletivo. Possibilita ainda a redução de possíveis
vieses nas pesquisas qualitativas pois o pesquisador divulga os resultados prévios de sua
coleta para a etapa de validação consensual. Diante do exposto, sugere-se o conhecimento
do Modelo Operário Italiano pelos pesquisadores da área de saúde do trabalhador dada
sua importância nas ações que envolvem promoção, proteção e recuperação da saúde dos
trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador; pesquisada qualitativa, referencial metodológico

PERCEPÇÃO DA HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE ENSINO
NA MEDICINA: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE UM
DISPOSITIVO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL
Lucille Annie Carstens Carstens (Mestrado profissional ensino em saúde(MPES)- Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Lucia Cardoso Mourão (Instituto de Saúde Coletiva- Universidade Federal Fluminense(UFF),
Niterói, RJ, Brasil), Ana Clementina Vieira de Almeida (EEAAC- Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil),
Juliana de Gregório Oliveira (MPES-UFF, Niterói, RJ, Brasil), Vilma Vieira Silva (MPES-UFF, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2517

INTRODUÇÃO
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de medicina (2014) é recomendado
que o processo de ensino estimule a construção coletiva de conhecimento em uma
formação humanística, crítica, reflexiva e ética.¹ Considerando a educação médica inserida
nos serviços do SUS, podemos fomentar a reflexão durante o curso de graduação e de
que forma ocorrem as atividades realizadas nos cenários de práticas ensino-serviço. Neste
contexto, temos a Política Nacional de Humanização (PNH), regulamentada em 2003, que
surgiu como demanda para orientação das práticas do SUS.A humanização na PHN envolve
o vínculo entre profissionais e usuários, valorização dos sujeitos, atitude ética/humana,
qualidade e dignidade no cuidado em saúde. Pode-se afirmar que embora a humanização
seja classificada pelo Ministério da Saúde como princípio importante para a assistência em
saúde, ainda há dificuldades de compreensão do seu conceito e de sua aplicação no ensino
em saúde. Não há consenso quanto à abordagem do ensino da humanização. Nesse contexto
a articulação entre ensino-pesquisa-serviço e o domínio de habilidades ainda precisam ser
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aprimorados para desenvolver competências compatíveis com objetivos educacionais para
um profissional de saúde preparado para o SUS. Dessa forma, este trabalho foi desenvolvido
através de uma atividade em escola universitária , buscando os princípios acima através do
diálogo e reflexão no tema humanização.
OBJETIVOS
Realizar reflexões sobre a utilização do dispositivo GEASE (Groupe Entrainement Analyse
de Situation Éducative), como estratégia de ensino aprendizado sobre humanização para
internos de medicina, nos cenários de práticas.
DESENVOLVIMENTO
Trabalho de reflexão, descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como referencial
teórico metodológico a Análise Institucional (AI). A Análise Institucional “tem por objetivo
compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos e
práticas dos sujeitos”3. .Esta reflexão faz parte do estudo realizado no mestrado profissional
da UFF, e foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa, número CAAE 83367918.3.0000.5245,
respeitando-se as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2 012. Escolhe como
participantes 13 internos do curso de medicina que atuam em cinco unidades da ESF em
um município do Rio de Janeiro. O dispositivo utilizado para levar os internos de medicina a
realizarem reflexões sobre sua prática foi o GEASE utilizado por adeptos da AI, por possibilitar
a análise da prática profissional em uma situação de grupo, visando analisar situações
profissionais complexas. A aplicação do dispositivo foi pré-agendada e realizada em abril
de 2018. A aplicação do GEASE segue algumas etapas de funcionamento a saber: primeira
etapa: apresentação do dispositivo e finalidade do trabalho. Segunda etapa: constituise na escrita de forma breve de uma situação vivenciada no cenário de prática, seguida
da leitura pelos participantes desta situação. Após lerem, o grupo escolhe por votação a
situação a ser relatada e analisada. Terceira etapa: o participante (narrador) cuja situação foi
escolhida é convidado a relatar de maneira detalhada a situação vivenciada. Quarta etapa:
os membros do grupo elaboram questões para o narrador com a finalidade de esclarecer
a situação para melhor compreensão do contexto, dos sujeitos envolvidos, das relações.
Quinta etapa: o narrador é convidado a se retirar do grupo sendo motivado a escutar e a
tomar notas das discussões dos demais participantes, sem reagir aos comentários. Sexta
etapa: o narrador retorna ao grupo, para relatar o que ele apreendeu ou o que rejeita das
proposições e como se sentiu durante esse distanciamento da situação. Sétima etapa: o
facilitador propõe que os demais membros do grupo, também se expressem quanto as
suas percepções e sentimentos, com relação a situação analisada e sua participação no
dispositivo. O facilitador encerra a sessão trazendo alguma referência bibliográfica e tecendo
comentários. Trazendo estas etapas para o trabalho desenvolvido junto aos participantes,
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após todos escreverem e relatarem diferentes situações da prática, foi escolhida uma delas
por votação. O caso escolhido foi de uma gestante em trabalho de parto, que estabeleceu
uma relação conflituosa com os profissionais de saúde, que não sabendo lidar com a situação,
abandonaram a paciente por um tempo. O grupo identificou como ações não humanizadas
o afastamento dos profissionais; a falta de manejo da dor; a dificuldade de ouvir as queixas
da parturiente; a falta de orientação aos familiares sobre a situação clínica da paciente.
Colocou-se em reflexão porque a situação os incomodou e o que poderia ser feito naquela
situação específica. O interno que teve seu relato selecionado fez considerações adicionais
sobre os principais pontos colocados pelo grupo relacionando-os ao cuidado humanizado.
O preceptor resgatou as diretrizes do Programa Nacional de Humanização e todos puderam
fazer comparações, com o que é preconizado na teoria e o que é observado na prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados foram analisados pelo facilitador de acordo com o conceito de implicação da
análise institucional. As implicações que se destacaram foram: dificuldade de estar envolvido
como aluno em uma relação médico paciente na qual as ações realizadas pela equipe local,
algumas vezes, não são as atitudes que o interno escolheria se tivesse mais poder de decisão
ou diálogo para determinação de condutas. A comoção com a dor e a limitação de ações
diante de determinada situação de assistência a paciente, aparecem como uma forma de
atividade profissional fora dos padrões ideais, inclusive para a aprendizagem. O diálogo e boa
comunicação com o cliente foram destacados como pontos positivos a serem desenvolvidos
nas práticas do cuidado humanizado. A maioria dos internos de medicina relataram que a
atividade foi interessante para reflexão sobre o cuidado humanizado, contribuindo para um
diferente posicionamento diante de situações futuras. Destacaram ainda que a metodologia
do GEASE foi inédita, por constituir-se em um espaço para uma abordagem situacional e não
apenas técnica, e sobretudo porque não houve julgamento de valor. Pode-se dizer que este
dispositivo auxiliou na realização de um processo de ensino reflexivo, possibilitando que os
internos de medicina se posicionassem frente a uma situação profissional desconfortável
em relação à humanização. Considera-se que espaços de reflexão como o realizado, podem
auxiliar na ênfase da interseção entre teoria e práticas nos serviços de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Análise Institucional, Humanização da assistência, GEASE
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PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE A PARTIR DE SEUS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
PADRÃO
Fernanda Azeredo Chaves (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria
Teresinha de Oliveira Fernandes (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2355

INTRODUÇÃO
As metodologias ativas têm como objetivo o aprendizado significativo. Por meio de métodos
educacionais inovadores, centralizam-se na problematização do cotidiano, no diálogo reflexivo
e na prática pedagógica transformadora, ultrapassando limites do treinamento puramente
técnico, para alcançar a formação de sujeitos reflexivos sobre suas ações. Nessa perspectiva,
eleucida-se a educação permanente (EP) do enfermeiro. O grande desafio é a discussão
dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Entende-se por POP o estabelecimento de
diretrizes e normas baseadas em evidências científicas de cada etapa necessária à realização
de procedimentos da enfermagem. Esse tem como finalidade o controle e a melhoria contínua
da qualidade da assistência, visando esclarecer dúvidas e orientar as práticas assistenciais e a
supervisão de enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS). A capacitação de enfermeiros
nos POP deve articular aspectos que possibilitam reorientar essas práticas, superando lacunas
existentes no campo da formação, visando à melhoria do processo de trabalho e do cuidado
de enfermagem. Faz-se necessária a discussão coletiva das práticas assistenciais, dos graus
de implicação, dos fluxos de saberes, poderes, ações, normas e também de vínculos no
trabalho. Assim, a experimentação de qualificação da enfermagem no processo de EP tem
adotado métodos educacionais inovadores, cujo docente revela-se parceiro, motivador e
catalisador do processo educacional, ou seja, mediador. Assim, busca-se o desenvolvimento de
competências dos enfermeiros, inclusive de cunho educacional, de forma a apontar caminhos
para a autonomia e para contínuo movimento de qualificação do cuidado de enfermagem e
do processo de trabalho no âmbito da APS.
OBJETIVOS
Discutir perspectivas teórico-metodológicas de Educação Permanente para a Enfermagem
da Atenção Primária à Saúde a partir de seus Procedimentos Operacionais Padrão.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de estudo teórico-metodológico de natureza qualitativa, realizado de junho de 2015
a janeiro de 2017, no Distrito Sanitário Noroeste do município de Belo Horizonte-Minas Gerais.
O processo de EP envolveu a participação noventa e seis enfermeiros da APS e foi construído
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com base na teoria interacionista e na espiral construtivista. A necessidade de qualificar as
práticas assistências e o cuidado da enfermagem foi identificada pela equipe técnica distrital,
pelos gestores locais e pelos próprios enfermeiros da APS por meio diagnóstico situacional e
sondagem de interesses do público alvo. O curso foi estruturado na modalidade presencial
com carga horária de 24 horas, distribuídas em seis encontros de quatro horas e na realização
de atividade preparatória de um grupo de 12 enfermeiros, com carga horária protegida de
seis horas, totalizando 30 horas. A preparação dos enfermeiros mediadores foi realizada por
referências técnicas distritais da assistência e da EP, enfermeiras, que se constituiu como apoio
técnico. Nos encontros presenciais utilizou-se roda de conversa que objetivou estimular
participação, a reflexão crítica a respeito dos POP, das diretrizes institucionais e das evidências
científicas, bem como favorecer o diálogo e a troca de saberes. As temáticas trabalhadas nos
seis encontros foram biossegurança e limpeza, administração de medicamentos, urgência
e emergência, sondagens, outros procedimentos da enfermagem e coleta/curativos,
respectivamente. Foram realizadas quatro turmas com 24 participantes. Para a preparação
dos enfermeiros mediadores, foram formados seis grupos de quatro pessoas para cada turma
a participar da roda de conversa. Cada grupo ficou responsável por estudar uma temática
e conduzir a roda de conversa de um dos seis encontros presenciais, tendo o apoio técnico
de duas referências distritais em cada tema. A interação entre sujeito (enfermeiro) e objeto/
disparador de aprendizagem (POP) e a interação entre pessoas (enfermeiros) com diferentes
repertórios possibilita zonas de desenvolvimento que impulsionam a aprendizagem. Na
espiral construtivista, a atividade prévia correspondeu à síntese provisória, ou seja, o ponto
de partida do processo de ensino-aprendizagem. Fase em que conhecimentos, percepções,
sentimentos e valores prévios dos enfermeiros foram explicitados, trazendo à tona os desafios
do cuidado frente a cada procedimento de enfermagem, as necessidades de aprendizagem e
as necessidades de mudança/intervenção no processo de trabalho da enfermagem na APS. As
reflexões realizadas pelos grupos, nesta atividade, estimulou a busca por novas informações
para subsidiar as discussões das rodas de conversa. Todos os grupos comprometeram-se com
esta etapa do processo educacional, o que potencializou a realização dos encontros presenciais.
Na espiral construtivista, as rodas de conversa corresponderam à fase de “nova síntese” que
é o produto do confronto entre os saberes prévios dos profissionais e as novas informações
para a ampliação do conhecimento e desenvolvimento de habilidades, agregando novos
significados à prática. Nessa fase, o apoio das referências técnicas distritais às rodas foi essencial
na problematização e no estímulo a participação dos enfermeiros, com vistas ao produto
esperado, que foi a revisão crítica dos POP. Utilizou-se de processos avaliativos que constou de
autoavaliação, avaliação do conteúdo/metodologia adotada e avaliação do mediador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A representação do processo ensino e aprendizagem na forma da espiral construtivista
possibilitou a proatividade da enfermagem em relação às suas atribuições na APS, traduziu
a relevância das diferentes e crescentes etapas educacionais do processo nos movimentos
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articulados e que se retroalimentaram na fundamentação de uma prática. Levaram a um
produto potente para instituição que foi apontar a necessidade de atualização dos protocolos da
enfermagem e enfatizá-los a enfermagem da APS. Recomenda-se que nos processos de ensino
e aprendizagem as metodologias ativas são potentes para a reflexão de aspectos significativos
de uma dada realidade a intervir, e que buscar a colaboração e cooperação dos participantes é
relevante em toda a construção quando eles se corresponsabilizam. No processo de avaliação,
além da análise do processo de aprender, o grupo pôde avaliar a produção alcançada e gerar
uma nova espiral para o aprofundamento ou melhoria de produtos.
REFERÊNCIAS
Mitre SM et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em
saúde: debates atuais. Ciênc. saúde coletiva. 2008; 13(Suppl 2): 2133-2144.
Lima Valéria Vernaschi. Espiral Construtivista: uma metodologia ativa de ensino aprendizagem.
Interface (Botucatu). 2017; 21(61): 421-434.
Vygotsky LS. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores. 6a ed. São Paulo: Martins Fontes; 1998.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Saúde, Enfermagem, Atenção Primária, Autonomia Profissional

PROCESSO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE: A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO
EDUCATIVO
Maria Teresinha De Fernandes Fernandes (Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte, MG, Brasil), Fernanda
Azevedo Chaves (Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte, MG, Brasil)
ID: 2356

INTRODUÇÃO
O processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) assim como sua profissionalização
tem sido um duplo desafio tanto para a Atenção Primária em Saúde (APS) nos grandes centros
urbanos, como pra eles próprios. Assim, há perspectiva de inclusão gradativa da categoria
em processos educativos com a finalidade de qualificar o seu processo de trabalho, ou seja,
construir estrategicamente a sua educação permanente. A educação permanente em saúde é
compreendida como premissa que visa modificar o processo de trabalho, de modo a alcançar o
desenvolvimento dos sistemas de saúde num dado território. Reconhecer a complexidade que
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envolve o setor saúde viabilizará uma aprendizagem significativa, pretendendo-se a adesão
dos trabalhadores aos processos de mudança em sua vida cotidiana. A aprendizagem deve
ser apreciada pelos participantes e assim tornar-se mais duradoura e sólida quando envolve
a auto-iniciativa, alcançando as dimensões afetivas e intelectuais. A educação deve ser capaz
de desencadear uma visão do todo além de possibilitar a construção de redes de mudanças
sociais e da consciência individual e coletiva.
OBJETIVOS
Qualificar o processo de trabalho do agente comunitário de saúde; incorporar novas
práticas determinadas pelas mudanças da conjuntura sanitária de modo a corresponder às
demandas e necessidades da população em cada território; contribuir para a melhoria da
saúde e da qualidade de vida dos diferentes grupos sociais.
DESENVOLVIMENTO
A capacitação foi proposta pela Secretaria Municipal do Município de Belo Horizonte, no
período de abril de 2017 a maio de 2018 e se desenvolveu de forma presencial, descentralizada,
considerando-se a estrutura do Distrito Sanitário e a organização da assistência à saúde nos
seus territórios. Esta organização teve como propósito fortalecer os laços de identidade do ACS
como trabalhador de um determinado território e facilitar o planejamento e operacionalização
da capacitação. Utilizou-se da modalidade de concentração e dispersão, sendo a concentração
com 56 horas, distribuída em 18 encontros de 04 horas. Já a dispersão foi realizada quando o ACS
retornava ao trabalho, desenvolvia as atividades pedagógicas junto às unidades e suas equipes
no seu processo de trabalho. A estrutura teórica do curso foi estruturada em módulos temáticos,
correspondendo às demandas apontadas Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte,
mantendo coerência interna com a especificidade do saber/fazer do Agente Comunitário
de Saúde. O encadeamento lógico dos temas manteve constante articulação com a prática
instituída do ACS e na tentativa de sistematizá-la no cotidiano, incorporando novos conteúdos
a partir da superação de problemas ou obstáculos identificados ao longo do tempo de trabalho
desenvolvido por esses profissionais. Para tanto, utilizaram-se das metodologias ativas que
rompem com a lógica de considerar os “aprendizes” como expectadores do processo ensino
aprendizagem ou reprodutores de informações recebidas. O que se buscou foi a possibilidade
de estabelecer uma relação dialógica entre os envolvidos nesse processo, contribuindo para o
desenvolvimento da capacidade de pensar e agir de modo crítico, ético e comprometido com
a realidade. Foi uma construção conjunta entre gestores, Educação Permanente no SUS (EP) e
trabalhadores, com autonomia do manejo da proposta base e adaptação para o território na
perspectiva de intervir na realidade insatisfatório e possibilitar transformá-la, considerando a
agilidade que a dinâmica político social do cotidiano da saúde impõe aos serviços. A condução
da capacitação foi desenvolvida pelos enfermeiros da rede de atenção primária. Estes eram da
Equipe de Saúde da Família, supervisores dos ACS, que se voluntariaram e passaram por um
processo de formação em metodologias ativas. Foram acompanhados por uma supervisão da
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EP durante o desenvolvimento da capacitação e contou com o apoio de Referências Técnicas
Distritais para cada tema abordado. Foram formados nove enfermeiros em metodologias
ativas que conduziram nove turmas com média trinta de participantes por turma, totalizando
duzentos e sessenta e tres ACS capacitados. Os temas abordados foram: Processo saúde/doença
e Indicadores em Saúde, Processo de trabalho em saúde e do Agente Comunitário de Saúde,
Abordagem sobre cadastro com vinculação e sem vinculação familiar, Promoção da Saúde,
População mais vulnerável, Sensibilização em saúde sexual e reprodutiva, Noções Básicas de
Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família, Abordagem breve sobre o tabagismo, Ações
de Controle da Hanseníase e Tuberculose na Comunidade, Vigilância a Saúde da Mulher e da
Criança menor de um ano de vida, Saúde Mental, Noções Suporte Básico de Vida, Atendimento
ao Público, ética, trabalho em equipe, gestão de conflito, momento avaliativo e de planejamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A capacitação do facilitador para EP deve incluir a capacitação pedagógica e supervisão
compondo a EP do mesmo. Visa que a estratégia não seja a de discutir conteúdos e dar aulas
conteudistas. Mas, encontros ampliados, cuja importância do conteúdo se faz presente
em contextos inusitados como o das relações, dos afetos e da autonomia que qualificam o
processo de trabalho, o cuidado e a vigilância em saúde. E a ainda apoiar o desenvolvimento
da capacitação e o desenvolvimento do facilitador na prática. A capacitação do ACS deve
incluir a discussão de conteúdos inerentes às suas atribuições, mas sobretudo, incluir aqueles
de perspectiva transversal ao trabalho em saúde, quais sejam, das relações de trabalho,
mediação conflitos, trabalho em equipe, ética e moral e da acolhida no atendimento à
população. E assim, espera-se que cada um dos sujeitos tenha se motivado na sua qualificação
e transformação da prática cotidiana pessoal e profissional. Recomendam-se para as
capacitações em saúde as metodologias ativas, diversificar as estratégias, uma vez que seu
alcance é colocar os participantes, facilitadores e gestores juntos em constante articulação
para apropriação das necessidades do território e desenvolvimento de competências a
partir do conhecimento, habilidades e a possibilidade de mudança de atitude.
REFERÊNCIAS
Lima, VV. Constructivist spiral: an active learning methodology. Interface (Botucatu). 2017;
21(61):421-34.
Mitre, SM et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em
saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, 13(Sup 2):2133-2144, 2008.
Xavier et al. Analisando as metodologias ativas na formação dos Profissionais de saúde: uma
revisão integrativa.
SANARE, Sobral, V.13, n.1, p. 76-83, jan./jun, 2014
PALAVRAS-CHAVE
Educação, Enfermagem, Atenção Primária, Agente Comunitário em Saúde
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e saúde

O CONTEXTO DE SAÚDE DE IMIGRANTES HAITIANAS
EM UM MUNICÍPIO DO OESTE CATARINENSE
Kethlin Carraro Momade (Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Regina Yoshie Matsue
(Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2416

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos houve um grande aumento nos fluxos migratórios, trazendo consigo uma
mudança significativa que coloca em pauta a questão da igualdade e direitos humanos no
âmbito das migrações. Nesse contexto, o crescente número de mulheres que estão migrando
aponta para a feminização da migração, sendo uma das principais características da nova
era migratória. Em alguns países, o número de mulheres chega a igualar-se aos homens,
e em algumas regiões é ainda maior, conquistando cada vez mais espaços nos países
receptores. As mulheres são consideradas como fonte de recursos humanos alternativos
de desenvolvimento tanto do país de origem quanto no receptor. Esse fenômeno também
foi possível observar no oeste de Santa Catarina, havendo um fluxo considerável de
imigrantes de diversas nacionalidades principalmente a haitiana. Ocorrendo devido a oferta
de empregos, especialmente no setor agroindustrial e construção civil. Marcado por três
momentos: inicialmente chegaram os homens, seguidos por mulheres e esposas e por
último a vinda de familiares e/ou filhos. Todo esse movimento migratório trouxe inúmeras
situações de adaptação aos imigrantes, especialmente no âmbito da saúde, devido às
barreiras na comunicação e diferenças culturais. Reconhece-se também a discriminação
social e econômica a qual este grupo está sujeito, expondo-os a diversas formas de violência,
nas quais refletem nas desigualdades em saúde. Para as mulheres, o processo migratório
envolve diversos fatores que repercutem significativamente na sua condição de saúde
devido às grandes mudanças nos aspectos sociais e econômicos, a qualidade no acesso aos
cuidados de saúde e mudanças no status social.
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OBJETIVOS
Analisar como se configura o contexto de saúde da mulher imigrante haitiana no município
de Chapecó, Santa Catarina.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de dados oriundos de uma dissertação de mestrado que encontrase em andamento. Para investigação dessa realidade optou-se pela etnografia, na qual
permite analisar as estruturas e a interação entre elas, onde o cenário da pesquisa coloca
o pesquisador e os participantes da pesquisa em constante interação. Nesse processo, o
pesquisador emerge no cenário pesquisado por meio das relações que vão se estabelecendo
ao longo da sua inserção nesse contexto. As participantes da pesquisa são mulheres
imigrantes haitianas, no período gestacional ou puerperal e que tiveram a experiência da
maternidade no Brasil, e realizado acompanhamento pré-natal e puerperal na Atenção
Básica (AB). O acesso às participantes se deu através das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
do município e o contato inicial por meio de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). No
total foram 10 participantes. Para a coleta de dados utilizou-se a observação participante,
realizada na residência das mulheres por meio de visitas semanais com duração entre 2 a 3
horas, assim como entrevistas semi-estruturadas.
RESULTADOS
Identificou-se o esforço por parte dos profissionais em assegurar o acesso aos serviços de saúde
previstos na Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, mesmo diante da dificuldade na
comunicação e das barreiras culturais. Constatou-se que o ACS é imprescindível na constituição
do vínculo entre as haitianas e equipes de saúde. A Política Nacional de Atenção Básica prevê
esse nível assistencial como principal porta de acesso ao Sistema de Saúde, considerando os ACS
como interlocutores entre a comunidade e os serviços de saúde. As participantes apontaram
aspectos positivos dos serviços de saúde no Brasil quando comparados com os serviços do
país de origem, especialmente em relação a gratuidade e agilidade no atendimento. Elas
tendem a seguir ordenadamente as orientações em torno dos cuidados pré-natal e puerperal,
intercalando entre as práticas repassadas pela equipe de Saúde da Família com os saberes
trazidos consigo de sua terra natal. As mulheres não descreveram situações de preconceito
ou discriminação ao acessarem os serviços, entretanto, através da observação nos espaços de
cuidados foi possível perceber situações discriminatórias pelo fato de o atendimento ser com
um imigrante. Alguns profissionais de saúde também relataram ter identificado situações de
negligência com esse público, apontando para uma realidade complexa devido à problemas
de comunicação, diferenças culturais e racismo velado. Alguns profissionais apresentaramse insatisfeitos em atender as haitianas devido às demandas além das programadas com
esse público, culpabilizando as mulheres por não ter o conhecimento do português. Tais
atitudes refletem, muitas vezes, um posicionamento de soberania do profissional perante
as haitianas por não dominarem a cultura e a língua local. Ademais, as mulheres relataram
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situações de discriminação no contexto laboral como um dos principais precursor de atos
contra a integridade moral e psicológica. Devido ao estresse que essas situações envolvem e
influenciam diretamente na qualidade de vida e bem estar das haitianas, apontando para uma
baixa perspectiva de crescimento profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação expõe uma realidade com diversas problemáticas, mesmo assim, percebeuse satisfação por parte das mulheres em relação aos serviços de saúde prestados. Um dos
desafios identificado é a inserção de maneira efetiva e justa das haitianas na sociedade
brasileira, valorizando as potencialidades que possuem, sejam elas no âmbito dos cuidados
assim como nos diversos contextos nos quais estão inseridas. Sendo assim, é importante
considerar as situações de discriminação que acabam dificultando a integração social das
mulheres imigrantes, alimentando um sentimento de não pertencimento à nossa sociedade,
exilando-as em sua diáspora.
PALAVRAS-CHAVE
Migração e saúde; Saúde da Mulher Imigrante; Cuidados em Saúde.

UM OLHAR PARA MIGRAÇÃO HAITIANA – SOFRIMENTO E
ADOECIMENTO
Mariel Maróstica Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Silvia Ângela Gugelmin
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2444

INTRODUÇÃO
O Brasil, notadamente a partir do ano de 2010, vem recebendo um contingente expressivo
de migrantes advindos do Haiti, que confiaram a partir de seus depoimentos as dificuldades
e expectativas ao deixarem seu país, buscando concretizar novos e acalentados projetos de
vida. Um fluxo migratório que se tornou expressivo a partir do ano de 2010, especialmente para
os estados do Sul e Sudeste, sendo que, o estado de Mato Grosso, sobretudo, a capital Cuiabá,
passou a se constituir, destino para os mesmos no ano de 2012. Em suas trajetórias de vida,
mediante necessidades e inebriados por expectativas, desejos e sonhos, migram do Haiti, o que
envolve perdas materiais, afetivas, pessoais e simbólicas. Portanto, a migração é um processo de
mudanças de uma gama de situações, individuais, sociais e emocionais em suas vidas, a priori,
difíceis de serem elaboradas. Estes migrantes tornam-se peregrinos, a procura de si mesmo, de
uma morada física e existencial, de um lugar para se referenciar, sobreviver e pertencer.
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OBJETIVOS
Através de uma discussão teórica aliada a uma pesquisa de campo, buscou-se conhecer os
desejos e necessidades imbuídos na decisão dos migrantes deixarem o Haiti e os principais
desafios e possibilidades enfrentadas ao chegarem no Brasil, na cidade de Cuiabá.
MÉTODO
Trata-se de uma investigação exploratória desdobramento espontâneo de um estudo em
desenvolvimento desde o mês de julho de 2017 para elaboração de minha tese de doutorado
em Saúde Coletiva. A abordagem metodológica utilizada foram as Histórias de Vida a partir
de narrativas e como técnicas: entrevistas, caderno de campo e observação. Realizaram-se
dez entrevistas semi- estruturadas com imigrantes haitianos adultos (com idade igual ou
superior a dezoito anos), dos sexos masculino e feminino e que se encontravam residindo
na cidade de Cuiabá.
RESULTADOS
No caso da emigração haitiana, o Brasil é um destino recente de uma tradição que se tornou
substancial no início do século XX, quando, processos estruturais, históricos, políticos,
econômicos e sociais passaram a influenciar grande parte a população a deixar o país. A
população do Haiti enfrenta dificuldades econômicas, políticas e sociais graves, com taxa
de desemprego que se aproxima a 80% e quase inexistência de serviços como os de saúde
e educação. Além disso, há crise no abastecimento de água, escassez de água potável,
alimentos e falta de infraestrutura e saneamento básico. Condições em que migrar para os
haitianos é uma possibilidade muitas das vezes necessária, pois, vivenciavam situações que
“dificultavam a sobrevivência”. Contudo, a estas condições, fez-se necessário amalgamar
outros fatores que se convergem, influenciando, determinando e/o sustentando o processo,
o acesso dos migrantes a ambíguas políticas migratórias e a redes de apoio sociais,
institucionais e familiares, conjuntamente com as de agenciadores de viagem. A decisão
de migrar também perpassa aspectos subjetivos individuais, nutridos por expectativas de
no Brasil conquistarem, por exemplo: prestígio e ascensão social, aquisição de melhores
possibilidades de vida, imóveis, um envelhecimento tranquilo, uma carreira de importância
profissional para si e os filhos um conforto para os pais, o acesso a políticas públicas sociais,
principalmente de educação e saúde, visto que no Haiti, elas são custeadas de maneira
privada. Todavia, ao migrarem, mudam suas trajetórias de vida, deixando “seu lugar de
pertencimento”, os quais não são somente pontos localizados em um espaço físico-geográfico,
mas, construções sociais, investidos de valores simbólicos e afetivos. E, enquanto lugar de
pertencimento, corresponde para Heller (1999) ao centro do mundo que cada um tem, mas
não conhece seu significado até deixá-lo, quando laços, mesmo que temporariamente, são
desfeitos, os materiais ao saírem de sua terra, casa, trabalho e os simbólicos ao se afastarem
de seus costumes, língua, religião, além dos familiares e amigos. Também vivenciam a
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experiência do desenraizamento (Todorov, 1996; Weil, 2014), de ruptura, com a visão de
mundo, as concepções, os valores, os comportamentos, enfim com a cultura, que até então,
eram subsídio social e simbólico para a construção de sua identidade. Logo, o rompimento
com o lugar de origem determina uma transformação na imagem própria, sobretudo, pelo
confronto com uma ordem social distinta. O reconhecimento do eu se torna abalado com os
referenciais e conteúdos desse novo mundo, almejado, mas, estranho pela distância que se
impõe ao que lhe era familiar antes de sua mudança. Eles se veem forçados a procurar novas
configurações de si mesmo e do mundo para sua sobrevivência, mas podem se sentirem
imersos numa sociedade cujos modelos culturais não conhecem, visto que, a origem social e
cultural está onipresente na constituição de si, porque nela se combinam os traços deixados
no corpo, pela família, cultura, amigos, língua e religião. No Brasil, na cidade de Cuiabá,
vivenciam transformações individuais, emocionais e sociais em suas vidas, esbarram-se com
mundos material, cultural e socialmente desconhecidos, suportam infortúnios de várias
ordens, dentre eles, dificuldades emocionais e afetivas, preconceitos, privações materiais,
obstáculos em conseguir moradia, trabalho e em acessar serviços públicos que os ampare
nos percalços da vida, então, como não sofrer? No novo lugar sua condição existencial
poderá ou não ser transformada a depender, para Sayad (2000) do poder de significação do
evento na estrutura social, ou seja, o poder simbólico presente no ato de migrar. Sobreviver,
conviver com a solidão, desconstruir estereótipos, (re) construir laços sociais e afetivos, são
algumas das empreitadas com as quais os mesmos em suas trajetórias se veem envolvidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De em um conjunto de relatos, os sofrimentos vivenciados pelos imigrantes surgem
como incrustados nas estruturas econômicas e sociais, embora, as atravessem e atinjam
subjetividades individuais que corporificam mal-estares, adoecimentos físicos, emocionais
e psíquicos, não necessariamente evidentes. Ademais a temática “Sofrimento na Migração”
convida-nos a uma reflexão que contempla campos de conhecimento na área de saúde
coletiva em sua interface com as ciências sociais, médicas, econômicas, políticas, psicológicas,
dentre outras, problematizando o encontro entre saberes e fazeres diferenciados. Suscitando
questões que possam levar a compreensão na contemporaneidade das dinâmicas que
engendram as migrações, os sentimentos, sofrimentos e adoecimentos deles decorrentes.
PALAVRAS-CHAVE
Migração Haitiana, Sofrimento e Adoecimento.
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A COMUNICAÇÃO ENTRE A MULHER GESTANTE HAITIANA E O
ENFERMEIRO: DESAFIOS NO PROCESSO DE CUIDADO
Isabela Soter Corrêa (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Santa Catarina - Bom Jesus IELUSC ,
Joinville, SC, Brasil), Nicole Schulka (Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Santa Catarina - Bom
Jesus IELUSC , Joinville, SC, Brasil), Luana Cláudia dos Passos Aires (Instituto Superior e Centro Educacional
Luterano de Santa Catarina - Bom Jesus IELUSC , Joinville, SC, Brasil), Lidiane Ferreira Schultz (Instituto Superior e
Centro Educacional Luterano de Santa Catarina - Bom Jesus IELUSC , Joinville, SC, Brasil)

ID: 1888

INTRODUÇÃO
Faz parte da história da humanidade o seu deslocamento de um lugar para o outro; e esse
fenômeno se dá, na maioria das vezes, por necessidades específicas de um determinado
contexto histórico, social, econômico e ambiental. Os intensos movimentos migratórios
acontecem por influência de longas guerras civis, catástrofes naturais, a fome entre outros
problemas sociais(1). Atualmente no Brasil a chegada de haitianos tem sido intensa, em
virtudes de sequenciais desastres ambientais vivenciados neste país. Segundo o Observatório
das Migrações Internacionais a República do Haiti contabilizou entre os anos de 2010 a 2016
o quantitativo de 80.998 mil haitianos imigrantes, destes 24.523 são mulheres(2). Dentre as
unidades da federação brasileira, a que mais oferece oportunidades de emprego para os
haitianos (as) é o Estado de Santa Catarina(2). Devido a multifatores, como por exemplo,
pelas fragilidades ou inexistência de políticas de cooperação internacional entre os países de
origem, trânsito e destino, o migrante geralmente sofre e se depara com diversos problemas
sociais, estruturais, de saúde e adaptativos. Algumas dificuldades experienciadas pelos
migrantes podem ser descritas, desde a emissão de documentação legal para a permanência
no país, acesso aos serviços de saúde e de educação, trabalho essencialmente formal,
comunicação, processo de aculturação, preconceito, ambientação, entre outros. Diante
destas dificuldades e de todo processo migratório já vivenciado, estes indivíduos poderão
apresentar vulnerabilidades a patologias, diariamente expostos a transtornos como estresse
pós traumático, depressão, esquizofrenia, além de exposição ao álcool e drogas(3). Estes
fatores de risco potencializam-se quando este indivíduo migrante encontra-se gestante. É
necessário buscar parcerias nacionais e internacionais para melhorias neste atendimento,
uma vez que “a migração internacional é considerada um dos maiores desafios da saúde
pública a nível mundial” (3)
OBJETIVOS
Descrever uma reflexão teórica sobre a comunicação, aculturação e acolhimento da mulher
gestante haitiana e sua família nos serviços de saúde brasileiros.
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DESENVOLVIMENTO
A feminização das migrações está associada às dificuldades que afetam as mulheres
contemporâneas, como a inserção no mercado de trabalho, o acesso à educação, à saúde e
às redes de informação, a falta de autonomia e a vulnerabilidade à violência e a pobreza(4). É
fato que a barreira linguística existente dificulta por si só a efetividade da relação interpessoal,
comunicação, formação de vínculos afetivos entre profissional e a gestante haitiana, em
um atendimento na fase gravídica-puerperal de qualidade. Aprofundar os conhecimentos
teóricos e práticos sobre as necessidades não satisfeitas no âmbito da saúde maternoinfantil e reprodutiva entre as populações migrantes tornou-se indispensável(5).Todo esse
processo deve ser acompanhado pelos profissionais dos serviços de saúde e permeados de
orientações, resolutibilidade, promoção e educação em saúde a partir das necessidades da
mulher/recém-nascido/família. Todas as ações de promoção e educação em saúde não devem
ser interrompidas ou fragmentadas quando a mulher possui uma comunicação fragilizada
por diferenças na língua oficial do país e/ou cultura distinta e desconhecida. A relevância
da assistência técnica, científica, a partir de uma abordagem integral aos determinantes
de saúde e doença da gestante migrante permitem que ela seja protagonista principal do
seu cuidado e de seu bebê. Sob a ótica feminina, a migração é, principalmente, um projeto
familiar, que envolve tanto os membros da família que ficam quanto os que partem(4). Os
profissionais de saúde precisam ampliar a assistência para além dos protocolos, prescrições,
visando experimentar o novo, buscar conhecimento e estratégias para favorecer o processo
de comunicação e consequentemente estabelecer vínculos, reconhecer e respeitar a
cultura tão distinta desta mulher migrante. A adequada comunicação entre a mulher
migrante haitiana neste momento do ciclo vital e o profissional de saúde pode possibilitar
a garantia do entendimento sobre vários direitos à saúde, a assistência integral, ao plano
de parto e ao momento do parto propriamente dito. É importante que a chegada desse
bebê seja contextualizado juntamente com as necessidades e a realidade dessa família,
compreendendo seus medos, seus ritos e seu modo de organização. O cuidado para com
as pacientes migrantes das autóctones é de uma diferença notável. Preservar a dignidade
humana frente um momento frágil e ápice da feminilidade da paciente e de sua família, é
contribuir na execução de sua cidadania. Realizar o trabalho com equidade significa atender
as necessidades e particularidades em um estado de vulnerabilidade que se encontram as
mulheres migrantes no nosso país. Como campo de atuação, encontram-se as consultas de
pré natal de baixo risco, contendo um leque de intervenções e orientações que podem ser
realizadas, principalmente quando a gravidez favorece a “entrada” das haitianas no Sistema
Único de Saúde(6). Assim, o processo de enfermagem ganha destaque como instrumento
de trabalho na atenção primária, fornecendo dados e informações para toda a rede de saúde
a qual essa gestante esteja inserida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se a importância do enfermeiro neste processo de acolhimento, comunicação,
entendimento da cultura, assistência integral e conhecimento técnico-científico para
implementação das políticas públicas à população haitiana residente em nosso país. O olhar
integral e do enfermeiro ao usuário do serviço, o vínculo que se forma e a atenção para
com os problemas socioambientais, são evidentes quando falamos na Atenção Primária em
Saúde. É de suma importância que o enfermeiro assuma posições nas criações de políticas
públicas internacionais, visando salvaguardar os direitos humanos de toda a população,
mas principalmente do imigrante que muito provavelmente teve seus direitos feridos em
seu país de origem.
REFERÊNCIAS
1.Padilha MI; Borenstein MS; Santos I (Org.). Enfermagem: História de uma profissão. 2. ed.
Florianópolis: Difusão Editora, 2015
2.Cavalcanti L, Brasil E, Dutra D. A movimentação dos imigrantes no mercado de trabalho
formal: admissões e demissões. In: Cavalcanti L, Oliveira, AT, Araujo D. A inserção dos
imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. Relatório Anual 2016. Brasília, DF: OBMigra,
2016, p.75-125.
3.Dias S, Gonçalves A. Migração e saúde. Revista Migrações, Lisboa, v. 1, p. 15-26, 2007.
4.Mejia MRG, Cazarotto RT. O papel das mulheres imigrantes na família transnacional que
mobiliza a migração haitiana no Brasil.Repocs, Maranhão, v.14, n.27, p.171-190, 2017 http://
www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/viewFile/6452/4117
5.Padilla B. Health and Migration: participative methodologies as tools to promote
citizenship. Interface (Botucatu). 2017; 21(61):273-84. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/icse/v21n61/1414-3283-icse-21-61-0273.pdf
6.Santos FV. A inclusão dos migrantes internacionais nas políticas do sistema de saúde
brasileiro: o caso dos haitianos no Amazonas. Hist. cienc. saude-Manguinhos [Internet].
2016 Jun [citado 2018 Maio 18] ; 23( 2 ): 477-494. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702016000200477&lng=pt.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Materno-Infantil; Migração Internacional; Processo de Enfermagem.
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Promoção
da saúde

INTERSETORIALIDADE E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE
DO TRABALHADOR
Fatima Madalena de Campos Lico (Centro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa em Saúde – Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Jaqueline Acantara Marcelino Silva
(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil)

ID: 1790

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como diretriz promover
a atenção integral à saúde dos trabalhadores, ampliar as ações de vigilância e construir a
rede do cuidado em saúde do trabalhador, tendo a Atenção Primária em Saúde (APS) como
ordenadora do cuidado nos territórios (Dias e Hoefel,2005). No setor saúde pressupõe-se
que o papel estruturante intra-setorial e intersetorial da Rede Nacional de Atenção Integral
a Saúde do Trabalhador (Renast) seja evidenciado na atenção básica, na média e alta
complexidade, nas diversas vigilâncias, na educação permanente, nas distintas políticas
e, ainda, no controle social. Na perspectiva da Promoção da Saúde, a Rede de Atenção à
Saúde favorece práticas humanizadas de cuidado, pautadas nas necessidades individuais e
coletivas e na integralidade do cuidado. Pressupõe a articulação com todos os equipamentos
de produção da saúde do território, na concepção de saúde ampliada, considerando o papel
e a organização dos diferentes setores e atores que atuam de forma integrada e articulada,
por meio de objetivos comuns para a promoção da saúde (Brasil,2014). Na perspectiva da
intersetorialidade, é necessário o envolvimento dos diversos órgãos públicos e da sociedade
civil no desenvolvimento de políticas públicas. Merece destaque a participação da sociedade
organizada representativa dos trabalhadores, comprometida com a saúde do trabalhador no
Sistema Único de Saúde (SUS), para mudança de cultura e de práticas (Leão e Vasconcelos,
2011) A mudança de determinadas situações que dizem respeito à saúde dos trabalhadores
nos diversos âmbitos da saúde coletiva pressupõe-se a necessidade de agir em articulação
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intersetorial e com abordagem interdisciplinar(Minayo-Gomez,2011). No entanto, é evidente
a frágil articulação intra e intersetorial, as dificuldades referentes à representatividade dos
trabalhadores e da participação social. Estes são alguns dos desafios a serem superados
para consolidação da Renast (Dias e Hoefel,2005). Considerando os desafios apresentados,
o presente estudo tem como premissa que, para a gestão do cuidado integral à saúde do
trabalhador, é necessário o desenvolvimento de ações intra e intersetoriais, que integram
a promoção da saúde, prevenção, assistência e vigilâncias em saúde, com participação
dos trabalhadores, setores públicos e não governamentais e diferentes atores sociais no
território. Pressupõe-se, ainda, que o caráter potencial da educação permanente possibilita
a qualificação dos profissionais de saúde do SUS, mudanças nos processos de trabalho e
construção da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.
OBJETIVOS
Discutir a potencialidade da intersetorialidade para a gestão do cuidado em saúde do
trabalhador.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de caráter exploratório, que combina dados
da bibliografia teórica e empírica, além de incorporar definições de conceitos, revisão teórica,
evidências e análise de problemas metodológicos de um tópico particular, gerando um
panorama consistente e comparativo de assuntos relevantes (Souza, Silva e Carvalho,2010). O
termo “integrativa” tem origem na integração de opiniões, conceitos ou ideias provenientes das
pesquisas utilizadas no método (Botelho; Cunha e Macedo, 2011). A revisão integrativa apresenta
o estado da arte sobre um tema contribuindo para o desenvolvimento de teorias. A revisão
integrativa consiste em seis fases: elaboração do problema, a busca na base de dados, coleta
de dados por meio de instrumentos, análise crítica, discussões dos resultados e apresentação
da revisão integrativa (Souza, Silva e Carvalho,2010). Este trabalho seguiu as fases descritas
partindo da seguinte pergunta norteadora: Como a intersetorialidade pode contribuir para a
gestão do cuidado em saúde do trabalhador? Com base nesta pergunta, foi realizada a busca
preliminar utilizando os descritores “ação intersetorial” e “saúde do trabalhador” e a palavrachave “intersetorialidade”. A busca foi desenvolvida nos portais da Biblioteca Virtual em Saúde da
BIREME, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Periódicos
CAPES e Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os critérios de inclusão foram artigos
publicados na língua portuguesa no período de 2006-2016, com texto completo disponível. A
partir da leitura dos resumos foram selecionados para análise os trabalhos que apresentaram
em seu escopo discussão sobre intersetorialidade, políticas e ações intersetoriais para gestão
do cuidado em saúde do trabalhador. A análise foi realizada à luz dos conceitos: Promoção da
Saúde, Intersetorialidade, Redes de Atenção à Saúde e Gestão do Cuidado.
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RESULTADOS
Identificou-se 64 artigos e de acordo com os critérios de inclusão, sete foram selecionados
para análise. A revisão de literatura efetuada mostrou que a Vigilância em Saúde do
Trabalhador (Visat) é uma potencialidade e um novo arranjo que possibilita a gestão do
cuidado integral e intersetorial na saúde do trabalhador, e a Renast, embora considerada
uma potencialidade na gestão do cuidado em saúde do trabalhador, apresenta limites e
fragilidades. Foram ainda identificadas as seguintes potencialidades: constituição de fóruns
intersetoriais, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), a promoção da saúde, o apoio matricial
do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), a educação permanente e a
articulação com a academia, sociedade civil, órgãos públicos e movimentos sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intersetorialidade com a organização e articulação da rede é fundamental para a atenção
integral à saúde do trabalhador. O cuidado restrito às ações da saúde é insuficiente para
atender aos usuários na Renast, por isso os resultados mostram a busca de novas estratégias
de integração com destaque para o setor educacional que revela o potencial da parceria
ensino-serviço, com Sindicatos de trabalhadores e sociedade civil. Assim recomendase investimentos na educação permanente para intervir nos processos de trabalho,
empoderamento dos usuários e construir arranjos organizacionais intersetoriais.
PALAVRAS-CHAVE
Intersetorialidade. Gestão do cuidado. Saúde do trabalhador.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: REPERTÓRIO DAS AÇÕES DE
UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Maria Benegelania Pinto (Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, PE, Brasil), Kênia Lara Silva
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)
ID: 1701

INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola tem como objetivo oferecer um leque de ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público,
com o fortalecimento e a sustentação da articulação entre as escolas públicas e as equipes da
Estratégia Saúde da Família, por meio da realização de ações dirigidas aos estudantes. Dentre
seus componentes, destaca-se a avaliação clínica, nutricional, promoção da alimentação
saudável, avaliação oftalmológica bem como as ações de educação permanente em saúde,
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atividade física e saúde, promoção da cultura de paz e da prevenção da violência no âmbito
escolar e inclusão das temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das
escolas. A promoção da saúde no cenário escolar deve ser entendida como um processo
em permanente desenvolvimento. Entretanto, passados pouco mais de 10 anos da
implementação do Programa Saúde na Escola, estudos indicam desafios como a transferência
de responsabilidade para a escola na formação de hábitos, comportamentos e valores como
se fosse esse o único ou o principal “espaço” no desenvolvimento da cidadania e do cuidado à
saúde. Ademais, a relação entre os setores saúde e educação apresenta-se como um desafio a
ser superado. Os enfermeiros têm um papel de destaque nas ações educativas em saúde com
grande potencial de responder às condições de saúde escolar. Assim, questiona-se: qual têm
sido o repertório das ações de promoção da saúde realizadas pela equipe de saúde da família
na escola? Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de Doutorado intitulado
“Relação escola e comunidade: desenvolvendo competências para promoção da saúde”.
OBJETIVOS
Analisar as ações do Programa Saúde na Escola desenvolvidas por uma Equipe de Saúde da
Família numa escola municipal.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, ancorado no referencial do Materialismo Histórico e Dialético,
com abordagem metodológica de estudo de caso. Participaram 12 representantes de uma escola
municipal da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Desses, 02 eram estudantes, 08 profissionais
de ensino, 01 profissional técnico e 01 profissional de apoio. As idades variaram de 12 a 50 anos,
sendo 03 do sexo masculino e demais feminino. Os dados foram obtidos de entrevistas guiadas
por roteiro semiestruturado, realizadas de fevereiro a julho de 2017, após parecer favorável do
Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais. Para análise, utilizou-se o método da
Análise Crítica do Discurso na vertente de Norman Fairclough. Na etapa 01 as entrevistas gravadas
foram transcritas. Na etapa 02, procedeu-se uma primeira leitura de cada entrevista, seguindose da segunda leitura cuidadosa, na qual foram feitos grifos, tomadas de notas dos textos e
início da seleção prévia de recortes potenciais, os quais foram codificados em cores. Utilizou-se
a ferramenta de marcadores de texto do Word® para destacar as recorrências de categorias que
se mostraram úteis em todo o texto. Por fim, na etapa 03, destacou-se a partir dos recortes mais
amplos, aqueles trechos de falas cujos elementos se expressavam mais fortemente, procedendose à análise crítica, a partir da identificação dos gêneros, discursos e estilos discursivos.
RESULTADOS
As ações do Programa Saúde na Escola incluem uma programação pré-estabelecida,
definida pelas próprias diretrizes do Programa. Essa programação ocupa espaço na agenda
da escola e está dividida em três componentes: 1. Avaliação clínica e psicossocial; 2.
Promoção e prevenção à saúde e 3. Formação. As ações devem ser planejadas em conjunto
pelos profissionais da escola e da Unidade de saúde e serem realizadas semanalmente, para
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atender todo o público estudantil do nível Fundamental. Entretanto, na realidade da escola
estudada, as ações não têm acontecido dessa forma. As ações observadas nas escolas,
durante a realização do estudo, dizem respeito principalmente aquelas dos componentes
1 e 2, exemplificadas como: ações para prevenção de cáries, Antropometria e teste de
Snellen; além de palestras esporádicas sobre alimentação saudável e combate à Dengue.
A frequência das ações não é semanal e, quando realizadas, ocorrem apenas em um turno,
deixando os estudantes do turno oposto descobertos. Não há um diálogo sistemático entre
os profissionais da escola e da Equipe de Saúde da Família, o que implica num planejamento
frágil, favorecendo diversas limitações na operacionalização das ações. Tantos os profissionais
da saúde quanto da educação alegam ausência de boas condições de trabalho, falta de
pessoal, excesso de programas na Unidade de Saúde à serem operacionalizados pela equipe,
falta de comunicação entre escolas e equipe de saúde, como entraves neste processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que os Grupos de Trabalho Intersetoriais, previstos na política do Programa Saúde
na Escola, devem desempenhar uma gestão compartilhada, na qual o planejamento
e execução das ações são realizados coletivamente, considerando a participação dos
diferentes atores, de forma a atender às necessidades e demandas locais. Apesar de não
generalizáveis, os resultados deste estudo sugerem a urgente necessidade de revisão do
processo de trabalhos dos profissionais envolvidos com a saúde na escola, assim como a
sensibilização e apropriação dos conteúdos de Promoção da Saúde. A gestão municipal tem
o papel de ser a orientadora destas ações, levando a contribuir para melhoria das práticas de
saúde na escola, tendo em vista a qualidade de vida da população e sua formação cidadã.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde; Escola; Comunidade.

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: AS ABORDAGENS NO
PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA ESCOLA MUNICIPAL
Maria Benegelania Pinto (Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, PE, Brasil), Kênia Lara Silva
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1700

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Promoção da Saúde reafirma os espaços de promoção da saúde,
como sendo todos os locais onde se desenvolvem atividades de cuidado humano, sejam
unidades de saúde ou outros espaços coletivos, como por exemplo as escolas. A escola
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é importante espaço para Promoção da Saúde, tendo em vista os diversos atores sociais
que a compõe, assim como sua propensão à formação de sujeitos-cidadãos com grande
potencial para autonomia, participação e transformação social. Entretanto, para que a
escola possa efetivamente ser espaço de Promoção da Saúde, faz-se necessário que as
iniciativas existentes culminem no desenvolvimento de competências para a promoção
da saúde. É necessário, ainda, a criação de condições propícias para que seus atores
possam desenvolver plenamente seu potencial como promotores da saúde. Dessa forma,
a escola como promotora da saúde pauta-se nas premissas do trabalho articulado,
interdisciplinar e intersetorial voltado para o desenvolvimento de estratégias para a
atuação dos serviços e escolas como espaços favoráveis à promoção da saúde escolar;
no estimulo de iniciativas da comunidade educativa com respeito à escola e à saúde
ambiental de forma ampla; no desenvolvimento de ações de educação para a saúde que
concorram para o empoderamento da comunidade estudantil e no entrono da escola, que
favoreçam o desenvolvimento das competências, mediante experiências que envolvam as
práticas e saberes dos sujeitos, bem como considere seu contexto político, social, cultural
e sua historia de vida. Nessa perspectiva, a aposta deve ser na Educação para a Saúde
com abordagem crítica, cuja meta é a ação para a competência, a partir de metodologias
democráticas que permitam o fomento à reflexão, participação e empoderamento. Assim,
questiona-se: Como a escola tem realizado a abordagem dos temas que se relacionam
a saúde no seu contexto? Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de
Doutorado intitulado “Relação escola e comunidade: desenvolvendo competências para
promoção da saúde”.
OBJETIVOS
Analisar a abordagem dos temas que se relacionam a saúde, no processo de educação e
promoção da saúde na escola.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, ancorado no referencial do Materialismo Histórico
e Dialético, com abordagem metodológica de estudo de caso. Participaram 12
representantes de uma escola municipal da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Desses,
02 eram estudantes, 08 profissionais de ensino, 01 profissional técnico e 01 profissional de
apoio. As idades variaram de 12 a 50 anos, sendo 03 do sexo masculino e demais feminino.
As entrevistas foram guiadas por roteiro semiestruturado, realizadas de fevereiro a julho
de 2017, após parecer favorável do Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas
Gerais. Para análise, utilizou-se o método da Análise Crítica do Discurso na perspectiva
discutida por Norman Fairclough. Na etapa 01 as entrevistas gravadas foram transcritas.
Na etapa 02, procedeu-se uma primeira leitura de cada entrevista, seguindo-se da segunda
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leitura cuidadosa, na qual foram feitos grifos, tomadas de notas dos textos e início da
seleção prévia de recortes potenciais, os quais foram codificados em cores. Utilizou-se a
ferramenta de marcadores de texto do Word®, para destacar as recorrências de categorias
que se mostraram úteis em todo o texto. Por fim, na etapa 03, destacou-se, a partir dos
recortes mais amplos, aqueles trechos de falas cujos elementos se expressavam mais
fortemente, e decorreu-se a análise crítica, a partir da identificação dos gêneros, discursos
e estilos discursivos, os quais apontaram as ideologias, hegemonias e relações de poder
predominantes na prática social dos participantes do estudo.
RESULTADOS
Evidenciou-se que a abordagem das temáticas da saúde na escola tem sido realizada de
maneira desvinculada da proposta democrática do movimento da promoção da saúde
construído desde a Conferencia de Ottawa. Nesta direção, identificou-se a predominância
de práticas que figuram a Educação para a Saúde Normativa, a qual privilegia o modelo
médico-preventivo, com seus aspectos de moralização e culpabilização individual pelas
questões do adoecimento. Os temas da saúde abordados na escola, cujo foco das ações
centra-se na normatização e mudança de comportamento, dizem respeito às palestras
realizadas sobre alimentação saudável, DSTs, gravidez na adolescência, as ações de
higiene corporal e as atividades de prevenção de cáries e antropometria do Programa
Saúde na Escola. Essa perspectiva alude à tradicional Saúde escolar. Poucas iniciativas
apontam para possibilidades de rompimento com esse paradigma, a exemplo dos
projetos realizados em parceria com uma Rede socioeducativa, cujo trabalho volta-se
para a problematização dos determinantes sociais e formação de protagonismo infantil,
cujas oficinas problematizam temas como: cultura de paz, desigualdades de gênero,
raça e etnias, entre outros, com possibilidades de fomento e produção de competências
para à promoção da saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz-se necessário avançar em estratégias cuja abordagens privilegiem as temáticas da
saúde na escola, numa perspectiva ampliada, de forma a permitir a problematização dos
determinantes sociais e suas implicações no processo saúde-doença, de modo que novas
representações sobre a promoção da saúde possam ressignificar as ações de saúde na escola
numa perspectiva crítico-cidadã.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde; Escola; Comunidade.
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A DANÇA CIRCULAR COMO UMA PRÁTICA INTEGRATIVA E
COMPLEMENTAR NO QUOTIDIANO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
DA PESSOA IDOSA
Kelly Maciel Kelly Maciel (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves
Nitschke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Adriana Dutra Tholl (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Angela Maria Alvarez (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2209

INTRODUÇÃO
As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) em saúde são fundamentadas em uma
abordagem integral e dinâmica do processo saúde/doença e buscam estimular mecanismos
naturais para promover, recuperar, manter a saúde e prevenir agravos, utilizando-se de
terapêuticas seguras, eficazes e de baixo custo, podendo ser utilizadas em nível individual
e coletivo. Foram inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS) principalmente a partir da
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICs), instituída
em 2006, através da Portaria n. 971, contemplando as seguintes práticas: medicina tradicional
chinesa/ acupuntura, plantas medicinais, fitoterapia, homeopatia e termalismo (BRASIL, 2006).
Recentemente, no ano de 2017, o Ministério da Saúde incluiu 14 novos procedimentos à
PNPICs no SUS, através da Portaria n. 849, com caráter complementar à portaria anterior. Com
estas inclusões, as informações acerca destas práticas passaram a ser mais qualificadas a partir
da criação de códigos próprios para registros. Cabe destacar, entretanto, que muitos destes
procedimentos já eram realizados em vários municípios brasileiros (BRASIL, 2017). Entre os
procedimentos incluídos à PNPICs no SUS encontra-se a Dança Circular, atividade de dança
feita em círculo com o propósito de dançar junto, originária da tradição folclórica de diferentes
países e culturas. A Dança Circular favorece a aprendizagem e interconexão harmoniosa entre
os participantes que começam a internalizar os movimentos, liberar a mente, o coração, o
corpo e o espírito. Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos delicados e profundos,
os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e honrar as diversidades (COSTA,
2012; BRASIL, 2017). Na área da saúde, percebe-se ainda um desconhecimento entre os
profissionais quanto às PICs, ou mesmo um não reconhecimento de suas contribuições no
processo saúde/doença. Mais especificamente, pouco se sabe sobre as contribuições da
prática da Dança Circular, como PIC, para a Promoção da Saúde das pessoas idosas. Diante
disso, faz-se necessária a ampliação da produção do conhecimento nessa área com estudos
que contemplem diferentes abordagens, indo além do que pode ser mensurado.
OBJETIVOS
Compreender o quotidiano da Dança Circular como uma Prática Integrativa e Complementar
de Promoção da Saúde da pessoa idosa.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1695

E-PÔSTERES
Promoção da saúde

MÉTODO
Estudo interpretativo, de natureza qualitativa, fundamentado na Sociologia Compreensiva
e do Quotidiano de Michel Maffesoli. Os dados foram coletados entre setembro de 2016 e
março de 2017 por meio de entrevista e observação. Os participantes que integraram esta
pesquisa foram 20 pessoas, sendo 17 pessoas idosas praticantes de Dança Circular e três
focalizadoras em Rodas realizadas em Unidades Básicas de Saúde de um município do Sul
do Brasil. A análise dos dados envolveu processos de análise preliminar, ordenação, ligaçõeschave, codificação e categorização, fazendo emergir as seguintes categorias temáticas: As
rodas que giram; Desafios para novas Rodas girarem; Entrar, estar e permanecer na Roda.
RESULTADOS
Os resultados desta pesquisa apontam a necessidade de oferta de cursos de formação em
Dança Circular para profissionais do SUS, em especial da Atenção Primária à Saúde, para que
esta prática esteja mais presente no quotidiano do trabalho na área da saúde, bem como
trabalho interdisciplinar e conjunto entre profissionais envolvidos na assistência, tornando
o cuidado mais sensível, mais afetivo e, portanto, mais efetivo! O desvelar dos dados mostra
que o envolvimento dos profissionais de saúde na divulgação, planejamento e execução da
Roda de Dança proporciona maior adesão dos usuários, provavelmente devido ao vínculo
que esses profissionais desenvolvem junto à população assistida na Atenção Primária. Diante
disso, a Enfermagem precisa se apropriar de estratégias de cuidado com vistas à Promoção
de Saúde, para que possa contribuir de maneira mais efetiva com a melhoria da assistência
prestada à população, bem como com a consolidação das PICs no SUS. O presente estudo
mostrou que as pessoas idosas que vivenciaram a prática da Dança Circular manifestaram
sua percepção de melhora de sua saúde em aspectos muito além do físico. Experienciaram
a solidariedade orgânica a partir dos laços afetivos, da partilha de sentimentos e sensação
de pertença. A Dança Circular no quotidiano das Unidades Básicas de Saúde proporcionou a
sensação de pertencimento a um grupo entre as pessoas idosas, aliada a sensações de prazer
e bem-estar. De modo que vivenciar o quotidiano da Dança Circular como uma experiência
positiva contribuiu com a Promoção da Saúde deste grupo populacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão da Dança Circular às Práticas Integrativas e Complementares disponíveis à
população no SUS amplia as ações de cuidado, para além da biomedicina e racionalidade
médica, favorecendo a manutenção da vida num quotidiano mais integral, amoroso e
solidário. Foi possível compreender que para a Dança Circular ser efetivamente ofertada à
população como uma PIC no SUS muitos desafios precisam ser superados. a Dança Circular
é realizada de acordo com uma razão sensível, que possibilita a construção da socialidade
entre os participantes marcada por empatia e sensibilidade. Configurando-se em um
fenômeno contemporâneo de retorno das tradições e ancestralidades, através da dança,
música, gestos e símbolos, atualizadas no momento presente vivido e no prazer de estar
aqui e agora, dançando e sentindo juntos.
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PALAVRAS-CHAVE
Dança Circular; Práticas Integrativas e Complementares; Promoção de Saúde; Enfermagem;
Saúde do Idoso; Atividades Cotidianas.

A DOR NECESSÁRIA DA VACINAÇÃO E SUAS NUANÇAS
Fabrine Costa Marques (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Saulo Daniel Mendes
Cunha (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Vanessa Lopes de Oliva (Universidade
Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Beatriz Rezende Marinho da Silveira (Universidade Estadual
de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Pâmela Scarlatt Durães Oliveira (Universidade Estadual de Montes
Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Cristina Andrade Sampaio (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes
Claros, MG, Brasil)

ID: 1985

INTRODUÇÃO
A imunização em crianças vem, historicamente, alcançando êxito em diversos países através
de altas coberturas vacinais e consideráveis avanços no controle e erradicação de doenças.
Estudo ressalta como importantes resultados no Brasil as erradicações da poliomielite, difteria,
coqueluche e do tétano neonatal e a redução da incidência de sarampo.Além do combate
proporcionado pela vacinação contra várias doenças, é possível ressaltar alguns benefícios
secundários, como a redução de ausências dos pais ao trabalho e a diminuição da circulação
dos vírus e bactérias em creches e escolas.Apesar da vacinação ser um procedimento comum,
essencial ao controle das doenças imunopreveníveis, mostra-se complexa quando analisada
sob a ótica dos familiares da criança, ante o seu caráter invasivo. Embora pesquisas apontem
como dificultadores do processo de vacinação o perfil social das famílias, como, por exemplo,
baixa renda, outros estudos evidenciaram associação mais significativa entre a ocorrência de
vacinação em atraso e a falta de informações prestadas na sala de vacina, do que relação entre
a condição familiar e a situação vacinal. Tal assertiva reforça a importância das orientações e
esclarecimentos prestados à pessoa cuidadora no momento da vacinação para o sucesso dos
programas de imunização, bem como a necessidade de uma relação de maior confiança entre
a equipe de saúde e a comunidade.Para que essa interação seja efetiva, é fundamental que os
profissionais de saúde forneçam informações atualizadas e se disponham a esclarecer dúvidas,
a fim de desmistificar certas crenças e facilitar tomadas de decisão mais conscientes.
OBJETIVOS
Buscou-se compreender os sentimentos e as percepções dos acompanhantes de crianças
menores de dois anos levadas à vacinação sobre o significado e a importância desse ato.
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MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevistas semi estruturadas
submetidas à Análise de Conteúdo. Participaram da pesquisa vinte e um acompanhantes
de crianças. Foram incluídos no estudo apenas os responsáveis que acompanharam as
crianças menores de dois anos, no momento da vacinação numa Unidade Básica de Saúde,
no município de Montes Claros, Minas Gerais. Participaram 02 (duas) avós, 1 (um) pai e
18 (dezoito) mães, com idade entre 17 e 63 anos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (CEP/Unimontes) e aprovada
sob parecer nº2999/2011. Todos os participantes receberam e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
A análise temática possibilitou, por meio das transcrições das entrevistas, categorizar um
núcleo de significados, que por sua vez desdobrou-se em subcategorias de entendimento.
Para compreender os significados atribuídos por responsáveis pelas crianças no momento
da vacinação, a categoria “Sentimentos e significados” sistematizou todo o sentimento e a
percepção dos mesmos. Ela explora o universo existente no simples e importante ato de
vacinar e é entendida por meio das suas subcategorias: “de dó”, “uma dor necessária”, “de
alívio” e “de proteção e segurança”. Os resultados revelaram a ocorrência de sentimentos
conflituosos relacionados à imunização, em virtude do entendimento da necessidade de
vacinar em contraposição ao incômodo gerado pela submissão da criança a sensações
dolorosas e à preocupação com reações adversas e possíveis erros na técnica de administração
dos imunobiológicos. Após análise das falas, foi possível desvelar sentimentos de sofrimento,
temor e dó, mas também de alívio, satisfação, felicidade e dever cumprido aqui, significando
proteção e prevenção.Bom nível de conhecimento em relação à importância da vacinação
foi evidenciado, uma vez que os entrevistados mostraram-se conscientes da necessidade
de vacinar as crianças. O significado de proteção e prevenção dado à imunização, reflete
a difusão do Programa Nacional de Imunizações (PNI) por meio de suas campanhas e
calendários vacinais, publicidade e propaganda e divulgação de estudos científicos e de uma
permanente educação em saúde.A noção da prevenção de doenças proporcionada pelas
vacinas gera sentimentos positivos nos acompanhantes da criança e, na presente pesquisa,
deu origem à subcategoria “de alívio”. Esta evidencia o conforto e a sensação de dever
cumprido proporcionados nos acompanhantes pelo ato da vacinação, que simboliza para
eles a realização plena de cuidado às crianças.Entretanto, o temor das mães, relacionado ao
sofrimento da prole e aos eventos pós-vacinais, foi apontado como o principal dificultador
do processo de vacinação, o que possivelmente evidencia uma insuficiência do acolhimento
e das orientações sobre cuidados em casos de reações pós-vacinais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o exposto, torna-se claro que tanto o processo de vacinação como as questões
intrínsecas ao mesmo devem ser priorizados nas ações de saúde pública. Ainda que haja
um Programa de Imunização bastante abrangente é necessário que os gestores de saúde
sensibilizem-se com a questão e busquem estratégias visando a eliminar ou a diminuir
os sentimentos negativos relacionados à imunização, o que pode ser realizado por meio
do incentivo a pesquisas em inovação tecnológica de imunobiológicos, investimento na
aquisição de vacinas polivalentes, garantia de horários flexíveis de atendimento das equipes
de saúde para o fornecimento das vacinas, incentivo a programas de acolhimento e de
educação em saúde relacionados ao ato de vacinar.
PALAVRAS-CHAVE
Vacinação, Saúde, Família

A PROMOÇÃO DA SAÚDE ARTICULADA AOS DETERMINANTES
SOCIAIS NA PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES
Fernanda Schafhauser (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha
Schülter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Gabriele
Gomes da Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1978

INTRODUÇÃO
A Promoção de Saúde é compreendida como um processo de capacitação do indivíduo e
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior
participação no controle deste processo1. Como forma de articular promoção de saúde e
ambiente escolar, o Programa Saúde na Escola, instituído no ano de 2007 em parceria com
a Rede de Atenção Básica de Saúde, tem como objetivo auxiliar na formação integral dos
estudantes por meio de ações de Promoção a Saúde, enfrentando as vulnerabilidades que
venham a comprometer o desenvolvimento sadio destes adolescentes da rede pública de
ensino2. A adolescência compreende a fase de transição entre a infância e a idade adulta,
possuindo características singulares dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Podemos
considerar esta fase como uma construção do ser, repleta de mudanças e amadurecimentos
amplamente influenciada pelos fatores socioeconômicos e culturais do ambiente em que os
jovens estão inseridos3.
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OBJETIVOS
Conhecer qual é a percepção que os adolescentes têm sobre de Promoção da Saúde,
articulando aos Determinantes Sociais da Saúde. Seguido deste temos os objetivos
específicos - Compreender qual a percepção que os adolescentes têm sobre de Promoção
da Saúde; Identificar que ações são elencadas pelos adolescentes como promotoras de
saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, que
compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e
decodificar os componentes de um sistema complexo de significados4. O local da pesquisa
foi uma escola estadual, localizada no município de Florianópolis, que atende a alunos
do 1º ao 3º ano do ensino médio. Participaram deste estudo quinze alunos de ambos os
sexo, matriculados regularmente no 2º ano do ensino médio dos dois turnos, matutino e
vespertino. A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2018 e foi realizada a partir
de entrevista semiestruturada. O instrumento de pesquisa continha oito questões abertas
que buscavam compreender qual a percepção que os mesmos tinham sobre a Promoção
da Saúde e seus Determinantes Sociais de Saúde. Para a análise dos dados, valeu-se da
análise de temática proposta por Minayo4. Após a transcrição das entrevistas na íntegra,
realizou-se a leitura do material, iniciando a pré-análise e a exploração dos dados, os quais,
posteriormente, foram agrupados em unidades temáticas, e por último, categorizados,
e discutidos à luz da Promoção da Saúde e dos Determinantes Sociais. A pesquisa teve
início somente após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa
Catarina sob o Parecer n. 2.377.007 e CAAE n. 74250017.8.0000.0121, sendo cumpridas
as determinações da Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde referente à
pesquisa com seres humanos.
RESULTADOS
Emergiram da análise de dados, quatro categorias: 1 - Compreensão da Promoção da
Saúde; 2 - Sexualidade na Adolescência; 3 – Percepção acerca da Imagem Corporal e 4 Desafios para Promover a Saúde. Em relação a compreensão, os participantes relacionam
Promoção da Saúde com práticas de prevenção de doenças. Em todas as entrevistas foram
citadas como práticas diárias do cotidiano, atividade física regularmente e alimentação
saudável como uma forma de promover a saúde. Muitos participantes relataram saber
da importância de uma alimentação balanceada e saudável. Porém, atualmente, com
a vasta opção de alimentos industrializados e práticos de serem adquiridos, aliados
ao comodismo, eles ainda estão optando por esta forma de alimentação. A cerca das
práticas de promoção, alguns entrevistados elencaram a importância da participação
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em projetos e campanhas que visam a prevenção de doenças e fatores de risco. Em
relação a sexualidade na adolescência, onze participantes que afirmaram ter vida
sexual ativa, afirmaram que não utilizam o preservativo em todas as relações sexuais.
Os entrevistados que referiram ter um companheiro fixo, relataram não fazer uso de
preservativos com os parceiros. Quando questionadas sobre o uso de anticoncepcionais,
oito participantes do sexo feminino relataram não fazerem uso de anticoncepcional. A
partir de questionamentos relacionados aos sentimentos nesta fase da vida, destaca-se
a preocupação com a imagem corporal e seus desafios para manter um corpo saudável e
bonito esteticamente, sendo esta, uma fase boa para cuidar da imagem. A maioria (dez)
dos participantes relatam que a prática diária de atividades física, tanto nas atividades
de educação física desenvolvidas no ambiente escolar como externo a este, possibilita
qualidade de vida, apesar de não aderirem uma alimentação saudável. Em relação as
dificuldades e desafios para promover a saúde, os participantes elencaram atividades
que estão presentes no dia a dia da população de forma geral, com grande destaque
para o uso de álcool e outras drogas. Outra atividade citada foi o uso excessivo de
aparelhos digitais, tais como o celular, computador e televisão, o que segundo eles leva
ao sedentarismo. Por fim, amplamente citada pelos participantes, a má alimentação
aparece em evidência como um grande desafio para promover a saúde nos dias de hoje.
A grande maioria dos participantes demonstraram preocupação e conhecimento dos
malefícios que uma alimentação desregrada pode trazer futuramente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontam a importância de levar aos adolescentes os conceitos
sobre promoção da saúde e instiga-los a serem protagonistas do cuidado. Percebeu-se
que apesar de eles estarem dispostos a promover a saúde ainda existem muitas barreiras
e riscos nesta fase, com isso destaca-se a importância dos profissionais de saúde estarem
atentos para esta população e proporcionarem espaços para discussão a fim de tornar estes
adolescentes mais autônomos em relação ao cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescentes. Promoção da Saúde. Determinantes Sociais da Saúde.
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ABORDANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS ATRAVÉS DE UM JOGO DE
TABULEIRO
Juliana Simas Justino (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bárbara Mohr da Silveira (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bruno de
Campos Gobato (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Palloma Caroline Guedes Oliveira
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Raul Vinicius Eleutério (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Emanuele Pozzebon Caurio (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Julia Martins da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2620

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), instituída em 2006 e revisada no ano de 2014
define a promoção da saúde como sendo “um conjunto de estratégias e formas de produzir
saúde, no âmbito individual e coletivo”, ainda relacionado à política, ela traz a existência de
diversos temas prioritários dentre eles, destacam-se dois, a “Alimentação adequada e saudável”
e, o outro, “Práticas corporais e atividades físicas”. Como forma de incentivar a promoção da
saúde de forma geral, e principalmente a adesão a uma alimentação saudável e a prática de
exercícios físicos regularmente torna-se necessário o papel do enfermeiro como educador em
saúde.Por sua vez, a educação em saúde apresenta-se como uma estratégia que auxilia na
formação e na criação de um senso mais crítico nas pessoas, estimulando-as a buscar soluções
para os problemas, por fim ressalta-se ainda a importância da participação de toda uma
equipe multiprofissional e não somente de um profissional isolado. A educação em saúde
no ambiente escolar tem extrema importância na divulgação e criação de bons hábitos nos
escolares e suas famílias, tendo em vista que a escola é um lugar propício para a disseminação
de informações, porém, traz-se como importante o uso de novas estratégias apropriadas que
favoreçam a troca de informações, como por exemplo a realização de atividades voltadas ao
lúdico. Neste contexto as atividades lúdicas são uma forma de estabelecer relações e formar
um canal efetivo de comunicação entre os profissionais de saúde e as crianças, favorecendo
assim o desenvolvimento pessoal, social, cultural, o conhecimento de novas informações e
uma consequente melhora na qualidade de vida.
OBJETIVOS
Sensibilizar crianças acerca da importância da alimentação adequada para uma vida mais
saudável.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa descritiva exploratória desenvolvida com aproximadamente 60 crianças,
entre 10 e 11 anos, do 5º ano do ensino fundamental de duas escolas da rede básica de
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educação, localizadas na cidade de Florianópolis, Santa Catarina/Brasil. Os dados foram
coletados a partir de uma atividade lúdica que envolvia os alunos e seus conhecimentos prévios
acerca de práticas alimentares e atividades físicas durante um jogo de tabuleiro. O tabuleiro
proposto continha aproximadamente vinte e oito “casas” o qual as crianças ficavam em pé,
sendo que assim como um jogo de tabuleiro usual, o criado continha diversas divisões, mais
especificamentes eram: três alimentos saudáveis (cenoura, maçã e brócolis); duas atividades
físicas (polichinelo e pula corda); três alimentos não saudáveis (frituras, refrigerantes e
hambúrguer) e dois fast-food, as demais eram contadas como “casas em branco” e ficavam
entre as casas onde havia os desenhos citados a cima. Os dados foram registrados através
de observação participante, o qual os pesquisadores observavam porém participavam ao
mesmo tempo. O processo de análise seguiu a proposta da Análise de Conteúdo de Bardin.
Trata-se de um relato desenvolvido a partir da realização de uma atividade do projeto de
intitulado “APRENDER E (RE) APRENDER HÁBITOS SAUDÁVEIS NO COTIDIANO: UMA FORMA
DE MINIMIZAR A OBESIDADE ENTRE AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DA
REDE BÁSICA DE EDUCAÇÃO”, tendo como objetivo a abordagem sobre temas relacionados
a uma vida saudável, como alimentação de qualidade e prática de atividades físicas. Este
projeto foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Santa Catarina através
do parecer número 2.190.570, e está vinculado ao grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisa
em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente Médico-Cirúrgico (LAPETAC/UFSC).
Sendo assim, foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa conforme o disposto na
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde.
RESULTADOS
A realização desta atividade permitiu visualizar o convívio entre os alunos, o fascínio dos
mesmo com o tabuleiro utilizado na atividade e a vontade de participar da dinâmica.
Conforme o jogo seguiu, em determinadas casas os alunos questionaram o que seriam
alimentos pouco saudáveis, eles tinham dúvidas que quais outros alimentos não eram tão
saudáveis, assim como aconteceram perguntas sobre os alimentos saudáveis. Conforme os
responsáveis pela dinâmica explicam sobre quais alimentos eram saudáveis ou não, muitas
crianças expressaram que nunca tinham comido tal alimento, outros falavam que não
gostavam, alguns falaram que seus pais não compravam tal alimento ou compravam muitos
alimentos considerados não saudáveis, como fast food diversas vezes na semana. A fala
dessas crianças trouxe a percepção da importância da família na influência alimentar, eles
comem os mesmos alimentos de seus pais e responsáveis, se estes não consomem frutas e
verduras dificilmente essa criança tem o interesse nesses alimentos. Nos momentos em que
as crianças paravam nas casas que continham momentos de atividades físicas elas precisam
realizar aquela atividade, quando a atividade era pular corda as meninas se destacavam,
alguns meninos não quiseram pular corda por ser uma brincadeira de menina. Quando
a atividade era realizar atividade física, muitas crianças não sabiam fazer essa atividade e
outras crianças acabaram rindo delas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito de promover consciência no que diz respeito à proteção da saúde pela alimentação
deve ser sempre um objetivo na prática para todos, incluindo os enfermeiros. Realizar
ações focadas em promoção de saúde acentuam a relevância do trabalho da enfermagem,
ocorrendo com mais frequência em hospitais e unidades de saúde, porém pode ser
exercido em outros cenários, como o escolar. Os hábitos saudáveis se iniciam na infância
e o enfermeiro no intuito de ser facilitador da aprendizagem, deve possuir criatividade,
deve apresentar qualidades imprescindível como autenticidade, boa comunicação e deixar
transparecer uma pessoa real, tal como é na relação com o outro. Nesse contexto, ao trazer
esse assunto para a sala de aula contribui para o desenvolvimento infantil e ao utilizar
atividades lúdicas despertam nos alunos um interesse maior na temática, possibilitando
uma maior assimilação do tema e uma provável disseminação sobre o assunto com seus
familiares, amigos e pessoas de seu convívio.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Hábitos Saudáveis Criança

AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA CRIANÇAS E JOVENS
EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM PORTUGAL
Cláudia Helena Julião (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil), Fernanda Oliveira Sarreta
(Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP, Campus de Franca/SP, Franca, SP, Brasil), Maria Irene Lopes
Bogalho Carvalho (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas- ISCSP, Portugal)

ID: 1559

INTRODUÇÃO
Em todo o mundo encontramos crianças e jovens expostos a situações de risco que exigem
o seu afastamento do meio familiar e a sua colocação em instituições de acolhimento. O
acolhimento institucional, como medida de proteção, está previsto na legislação brasileira e
de Portugal, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e da Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo (1999), respectivamente. No contexto do acolhimento
institucional, as crianças e jovens devem ter assegurados seus direitos fundamentais, entre
os quais destaca-se o direito à saúde. Nesse sentido, as ações de promoção da saúde são
essenciais para o integral desenvolvimento e bem-estar dos acolhidos, ao mesmo tempo
que se constituem um grande desafio a ser enfrentado pelas instituições. A articulação
entre tais temáticas: acolhimento institucional de crianças e jovens e ações de promoção da
saúde, resultou em alguns questionamentos: as instituições de acolhimento desenvolvem
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ou favorecem ações de promoção da saúde dos acolhidos? Em que medida essas instituições
garantem o direito à saúde a essas crianças e jovens? Existe um trabalho em rede no âmbito
da política de saúde para a efetivação dos direitos das crianças e jovens acolhidos? Esses
questionamentos foram motivadores para o estudo, realizado em nível de pós-doutoramento
em Serviço Social, em instituições de acolhimento no Brasil e em Portugal. Neste trabalho,
serão apresentados os principais resultados da coleta de dados realizada em Portugal, uma
vez que a pesquisa nas instituições brasileiras ainda está em andamento.
OBJETIVOS
Geral: Analisar as ações de promoção da saúde junto a crianças e adolescentes em
acolhimento institucional em Portugal. Específicos: - Aprofundar os estudos acerca do
acolhimento institucional de crianças e adolescentes enquanto medida de proteção. Identificar estratégias utilizadas pelas instituições de acolhimento de Portugal para garantir
a promoção da saúde das crianças e adolescentes acolhidos - Identificar as perspectivas de
trabalho em rede no âmbito da assistência integral à saúde de crianças e adolescentes com
ênfase nas situações de acolhimento institucional.
MÉTODO
Nesta investigação, foram utilizadas a revisão bibliográfica e a pesquisa documental,
visando à reflexão teórica sobre a temática. Foi também efetivada pesquisa de campo em
instituições de acolhimento para crianças e jovens em Portugal, nas quais se realizou análise
documental e entrevistas, com a utilização de roteiro norteador com perguntas abertas. A
coleta de dados teve início em dezembro de 2017, com o estabelecimento de contato inicial,
por meio de correio eletrônico, para a apresentação da proposta de pesquisa e solicitação
de participação na mesma. Em seguida, foram estabelecidos novos contatos, visando o
agendamento das entrevistas, que ocorreram no período de 23 de janeiro a 16 de fevereiro
de 2018. As entrevistas foram gravadas e realizadas individualmente com os profissionais
das instituições de acolhimento, em local e horário definidos pelos participantes, após
autorização dos responsáveis pela instituição, aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (Parecer n º 2.500.449) e da assinatura de termo de consentimento
livre e esclarecido. Após a coleta dos dados, as entrevistas foram transcritas e o material
organizado e analisado de acordo com a análise de conteúdo, centrada nas narrativas dos
profissionais sobre as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelas instituições de
acolhimento, junto às crianças e jovens acolhidos.
RESULTADOS
Foram realizadas entrevistas com seis profissionais de cinco instituições, sendo que quatro
são IPSS- Instituição Particular de Solidariedade Social e uma delas possui sete casas de
acolhimento; uma instituição é de natureza pública e possui onze casas de acolhimento. As
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instituições pesquisadas possuem capacidade para atender 302 crianças e jovens em perigo, aos
quais foi aplicada a medida de promoção e proteção de acolhimento institucional em virtude
de situações de maus tratos, negligência, abandono, entre outros. Em relação às condições
de saúde das crianças e jovens acolhidos, destaca-se a fragilidade nos níveis psicológico,
emocional e físico, muitas vezes, decorrente das situações de violação de direitos a que foram
expostos e que repercutem diretamente em seu desenvolvimento e condição de saúde. Em
quatro instituições foram identificadas situações que demandam intervenções específicas nos
cuidados com a saúde, como, por exemplo, em virtude de algum tipo de deficiência, diabetes
ou AIDS, exigindo ações de capacitação da equipe técnica e dos cuidadores. As principais
ações de promoção da saúde indicadas pelos entrevistados se referem a consultas periódicas
e imunização contra doenças transmissíveis, conforme estabelecido no Programa Nacional
de Saúde Infantil e Juvenil (2013) e no Plano Nacional de Vacinação, respectivamente. São
realizados também rastreios para identificação de problemas relacionados à visão, audição
e saúde oral, além de programas de promoção e educação ao nível da higiene, saúde oral e
estilos de vida saudáveis. As instituições recorrem aos serviços de saúde pública para garantir o
atendimento médico, odontológico e outros para as crianças e jovens acolhidos. Contudo, em
alguns momentos, precisam contar também com a parceria de instituições privadas e ações
de voluntários para atender toda a demanda. Verifica-se uma boa relação entre as instituições
de acolhimento e os serviços de saúde pública, destacando-se como principal dificuldade o
acesso aos serviços de saúde mental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições de acolhimento se constituem espaço, provisório e excepcional, para a
aplicação de medidas de proteção à crianças e jovens cujos direitos foram violados. Devem
resguardar aos seus acolhidos os direitos fundamentais, oferecendo-lhes assistência às suas
necessidades básicas, bem como promover qualidade de vida. Nesse sentido, a promoção
da saúde é essencial e, ao mesmo tempo, um grande desafio às instituições, enquanto
condição a ser influenciada de forma integrada pelos vários contextos de vida da criança
e do jovem, bem como a partir de ações de distintas políticas destinadas a essa população.
As instituições de acolhimento de Portugal têm procurado, por meio de um trabalho
articulado com os serviços de saúde pública e também serviços privados, desenvolver ações
de promoção da saúde que possibilitem às crianças e jovens acolhidos e suas famílias a
aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e competências para os
cuidados de saúde, prevenção e hábitos saudáveis.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde, proteção de crianças e adolescentes, acolhimento institucional
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AS MULTIFACES DO TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO:
SENTIDOS PRODUZIDOS PELO DISCURSO DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM
Júlia Pires Ribeiro (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Regiane Bezerra Campos (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Mônica
Cristina Ribeiro Alexandre d´Auria de Lima (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Luciana de Oliveira Sousa (USP, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), Noriza Veiga (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Fabio Fabio Muniz de Holanda Bento (USP, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), Pedro Fredemir Palha (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 1742

INTRODUÇÃO
Tuberculose (TB) é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosiseainda configurase como um importante problema de saúde pública. Sendo assim, para o controle da
enfermidade lança-se mão do Tratamento Diretamente Observado (TDO) caracterizado pela
observação da ingesta medicamentosa da pessoa com TB. No Brasil, a equipe de enfermagem
assume um papel de destaque tanto no controle da TB como na execução do TDO. Apesar
da relevância do tema, nota-se a escassez de estudos nacionais e internacionais voltados
às diversas características e fases que envolvem o TDO na visão da equipe de enfermagem.
OBJETIVOS
Analisar os sentidos produzidos pelos discursos da equipe de enfermagem sobre a
complexidade das ações que envolvem o Tratamento Diretamente Observado para a
tuberculose.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou o referencial teóricometodológico da Análise de Discurso (AD) de matriz francesa. A AD de matriz francesa
explora as formas pelas quais os sujeitos utilizam ativamente a linguagem na construção do
significado da vida cotidiana e não refere - se à difusão de informações e pensamentos, mas
sim à produção de sentidos entre interlocutores. Para análise e compreensão dos sentidos
produzidos, seguiram-se as seguintes etapas da AD preconizadas por Orlandi (2015): 1ª
etapa: Passagem da superfície linguística para o objeto discursivo; 2ª etapa: Passagem do
objeto discursivo para o processo discursivo; 3ª etapa: Delineamento da formação discursiva
e sua relação com a ideologia. A pesquisa foi realizada em um município do interior paulista,
em oito Unidades Básicas de Saúde. A seleção desses locais se justifica por serem unidades
que realizam o TDO no município e desenvolvem diversas ações para o controle da TB,
como: diagnósticos, notificação da doença e busca ativa de sintomáticos respiratórios. Os
dados foram coletados a partir de fontes primárias. Participaram do estudo 8 profissionais da
Enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros),sendo 2 de nível médio e 6) de nível
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superior os quais atuam e exercem atividades de controle da TB. Os critérios de inclusão
foram: profissionais da equipe de enfermagem, maior de 18 anos e que executavam ações
de TDO há pelo menos seis meses na unidade de saúde, no momento da coleta. Foram
realizadas entrevistas com um roteiro de questões nas Unidades Básicas de Saúde em local e
horário sugeridos pelos próprios participantes de acordo com a rotina da unidade, de modo
que garantisse a privacidade do mesmo. A coleta de dados se deu entre os meses de julho
e setembro de 2017. Cada entrevista teve duração de 10 a 15 minutos, sendo conduzida
pela pesquisadora e registrada por meio de um gravador digital, mediante autorização dos
participantes via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a ordenação dos dados,
foi empregado a codificação “S” procedendo ao sujeito, acompanhado da letra inicial de
sua classe profissional (E= enfermeiros, TE= técnico de enfermagem), organizados em série
numérica conforme a ordem da realização das entrevistas. Esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP, CAAE: 63773417.8.0000.5393.
RESULTADOS
Os sujeitos da pesquisa foram todos do sexo feminino, com idade entre 38 a 55 anos. Com
relação ao grau de escolaridade, houve predominância do ensino superior completo (75%).
Os dizeres dos profissionais de saúde geraram perspectivas que indicam que as ações
realizadas possibilitam que o indivíduo entenda sobre o tratamento da doença e recorra
à cura do mesmo, ademais, percebeu-se o TDO como uma tecnologia importante para o
controle da doença que, contudo, por vezes pode sofrer adequações em sua realização, a
fim de que seja respeitada a singularidade e autonomia do enfermo por TB por parte dos
profissionais que estão a acompanhá-lo. Com isso, do discurso da equipe de Enfermagem
emergiram três blocos discursivos, os quais produziram sentidos das diferentes nuances que
o TDO possui no processo de cuidado da pessoa adoecida. Bloco 1 - O TDO como tecnologia
que assegura o uso da medicação: neste bloco, os discursos produzidos ancoraram o TDO
como tecnologia leve que garante o uso da medicação, favorece a adesão e a cura, além de
diminuir o abandono, como expressado por um sujeito:“Dá a certeza, a garantia de que ele
está fazendo o tratamento” (SE3). A descentralização das ações de controle da TB também
é um fator que agrega valor positivo ao TDO, como evidenciado pela sequência discursiva,
“então assim garante essa adesão pela proximidade também da unidade, da residência da
pessoa” (SE3). Bloco 2 - O TDO como tecnologia que favorece o vínculo: em tal bloco, os
profissionais discorreram sobre as relações de vínculos criadas entre eles e o enfermo por TB
a partir da realização do TDO, como expressado por um sujeito: “A gente fica sabendo dele
e em relação à família” (SE6). O trecho “(...) Então você tem que conquistar a confiança do
paciente pra você conseguir fazer com que ele adere (...)” (SE8), insinua a preocupação do
profissional em manter o paciente ao tratamento. Bloco 3 - Necessidade da adaptação do TDO
conforme singularidades das pessoas adoecidas: neste bloco os discursos demonstraram a
necessidade de adaptação do TDO de acordo com as singularidades das pessoas adoecidas,
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como expressado por um sujeito: “Este paciente estudado [...], ele não faltava nenhum dia,
chegava primeiro que eu no posto pra tomar o medicamento (...)”. “Então tem paciente que
é usuário de droga, então você tem que bater na porta [...] Depende muito do paciente. [...]
depende muito das condições socioeconômicas do paciente” (SE2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sujeitos reconhecem a importância do TDO para o tratamento do paciente, e como
estratégia positiva que provê a criação e fortalecimento de vínculo entre serviço de saúde e
os doentes, podendo potencializar as chances de cura da doença. Considera-se pertinente
para o controle da TB o desenvolvimento de propostas que propiciem a aproximação entre
equipe multiprofissional de saúde e usuários, considerando suas individualidades e contexto
social vivenciados.
PALAVRAS-CHAVE
Tuberculose, Tratamento Diretamente Observado, Análise do Discurso.

AS PERCEPÇÕES DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS: A VALORIZAÇÃO
COMO POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO À SAÚDE
Vanessa Carine Gil de Alcantara (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Rosa Costa A
Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Dejanitlon Melo Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Ticiane Roberta
Pinto Goes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Isadora Pinto Flores (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1435

INTRODUÇÃO
O trabalho dos motoristas de ônibus é de grande importância, pois, dirigindo defensivamente,
os profissionais podem evitar grande número de óbitos em nossas rodovias. As empresas de
transportes devem investir na profissão do motorista promovendo cursos de capacitação e
regularmente efetuar a manutenção dos veículos em prol da segurança no trânsito e para o
condutor e os passageiros.
OBJETIVOS
Descrever as percepções dos motoristas de ônibus quanto à vivência no trânsito e os possíveis
efeitos do cotidiano da mobilidade urbana nos motoristas. A fim de acessar a percepção dos
participantes, a questão norteadora é a seguinte: Como você vivencia o trânsito?
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MÉTODO
Este estudo é de abordagem qualitativa descritiva e o referencial é a fenomenologia de
Merleau-Ponty. O autor procurou aproximar o histórico social do corporal e das significações.
Aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro, sob
CAAE 64110016200005243. O pensamento merleau-pontiano inovou no campo dos estudos
do fenômeno e percepção ao considerar a percepção como conhecimento do corpo em
si mesmo, anterior ao saber reflexivo. Portanto, a corporeidade detém a consciência e,
nela, a percepção situa o corpo no mundo. A fenomenologia de Merleau-Ponty permite
ao pesquisador se despir de seus pré-conceitos e pré-conhecimento para junto com o
entrevistado acessar o fenômeno a ser estudado, compreendê-lo a partir do olhar do outro.
O significado da vivência, do fenômeno, é singular e ao mesmo tempo compreensível na
entrevista fenomenológica. Foram feitas 15 entrevistas, não houve perda amostral. Os
participantes autorizaram o uso de gravador mp3.
RESULTADOS
Os motoristas descreveram episódios diários no exercício de sua profissão, especialmente a
dificuldade dos demais motoristas de diferentes veículos lidarem com os ônibus no trânsito
e como o corpo deles reage ao dia a dia, o comportamento dos demais condutores apareceu
como aspecto estressante para estes motoristas, o trânsito e as condições dos assentos
do ônibus são fonte de desgaste e dores para o corpo. O estresse é um agravante para a
insatisfação do motorista com sua profissão. O desrespeito à ergonomia altera as dimensões
cognitivas e fisiológicas do trabalhador. As necessidades do motorista de ônibus superam o
mecanicismo das ações meramente curativas. Os fenômenos patológicos fazem variar, sob
nossos olhos, algo que não é a pura consciência do objeto, a existência, a relação com o
corpo, o cotidiano do trabalho, a vida pessoal. As variações no trânsito estão representadas
no significado do sintoma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz-se necessário conhecer a percepção destes profissionais quanto à sua responsabilidade
e seu conhecimento sobre mobilidade urbana. Teremos, então, a possibilidade de devolver
à sociedade um estudo pautado no compromisso com a vida do próximo, pois, ao dirigir,
o motorista leva, além de pessoas, sonhos e projetos. Movimentar a sociedade é manter a
vida produtiva de cada estudante, de cada profissional. Perceber esse protagonista neste
momento social que vivemos poderá contribuir para os avanços da mobilidade urbana,
transcendendo os investimentos capitais, tornando o trânsito menos hostil, obedecendo
às leis de trânsito e respeitando a vida. Concluímos que o motorista é a força motriz para
o serviço do transporte e dar voz ao motorista de ônibus é possibilitar a superação da
invisibilidade social muitas vezes presente no contexto da mobilidade urbana, dar significado
às percepções dos motoristas é imprescindível para a valorização destes profissionais.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Pesquisa Qualitativa; Saúde do trabalhador

ATIVIDADE LÚDICA COM IDOSOS NA ABORDAGEM SOBRE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Vitor De Campos Gobato (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bruno De Campos Gobato
(Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal
De Santa Catarina, Floranópolis, SC, Brasil), Emanuele Pozzebon Caurio (Universidade Federal De Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Bárbara Mohr Da Silveira (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Juliana Simas Justino (Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi
(Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante (Universidade Federal De
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Palloma Caroline Guedes Oliveira (Universidade Federal De Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Julia Martins Silva (Universidade Federal De Santa Catarina, lorianópolis, SC, Brasil)

ID: 2170

INTRODUÇÃO
No Brasil a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como objetivo proporcionar
práticas alimentares saudáveis para prevenir e reduzir distúrbios nutricionais. Dentro da PNAN
existe a diretriz de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) que estabelece o
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis por meio de estratégias. O contato com o
tema e o aprendizado sobre o mesmo, trazem incalculáveis benefícios para a saúde das pessoas,
pois acarretam melhorias da qualidade de vida e um consequente envelhecimento mais saudável.
Neste contexto existe o NETI (Núcleo de Estudos da Terceira Idade) onde desenvolvem atividades
que promovem a inserção das pessoas da terceira idade no meio acadêmico e comunitário,
como sujeitos em transformação e transformadores. Uma escolha de estratégia válida e eficaz
é a realização de atividades lúdicas, cujo conceito está relacionado com o ludismo, ou seja, são
atividades relacionadas com jogos e com o ato de brincar, relacionadas ao entretenimento, a
qual dá prazer, fornece aprendizados e diverte as pessoas envolvidas.
OBJETIVOS
Sensibilizar os idosos sobre a importância da alimentação saudável por meio de uma
atividade lúdica.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, com 17 idosos do NETI que participaram da
“caixa misteriosa”. A atividade é dividida em dois momentos: 1º Dialogando sobre os hábitos
alimentares e 2º Caixa Misteriosa. No que se refere ao diálogo, inicialmente é aberto uma
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roda de conversa para todos compartilharem suas experiências e conhecimentos prévios
relacionados aos hábitos alimentares. Logo após, há uma breve introdução teórica no que
se refere a alimentação saudável e seus benefícios para saúde. Com a caixa misteriosa os
participantes, de olhos vendados, são encorajados a pegar e experimentar um alimento
escondido atrás da caixa, e após degustá-lo tentam adivinhar qual o alimento está
saboreando. Esta pesquisa é aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa
Catarina (parecer 2.190.570), e está vinculado ao grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisa
em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente Médico-Cirúrgico (LAPETAC/UFSC).
RESULTADOS
Durante o primeiro momento, houve uma grande participação dos idosos, onde falaram
de suas experiências e conhecimentos à cerca de alimentação saudável. Também fizeram
questionamentos sobre os tipos de vitaminas presentes em cada alimento específico, sua
ação no organismo, qual a melhor forma de consumo, e a consequência no corpo caso
não consumissem as mesmas. Na segunda etapa da atividade, foi possível observar certa
dificuldade na identificação dos alimentos usando o olfato, tato e paladar. Por diversas vezes
eles confundiam frutas que relataram ser normais em seu cotidiano, como por exemplo,
maçã e pêra. Hábitos saudáveis são conquistas diárias, reflexos internos da forma como
o ser trata o seu corpo no dia a dia. Durante a atividade tornou-se evidente a dificuldade
de reconhecerem as frutas degustadas, cujo fator associado pode ser o estresse da vida
moderna, o fácil acesso a alimentos industrializados e a dificuldade relacionadas à rotina
que estão cada vez mais acentuados. Sabe-se que a expectativa de vida vem aumentando
nos últimos anos, neste sentido, consequentemente ocorre um aumento no número de
Doenças Crônicas Não transmissíveis. Neste sentido, destaca-se a importância de uma
alimentação adequada e saudável para o controle destas doenças, além também da
promoção de uma melhora na qualidade de vida dos idosos. Os desafios para a promoção
da saúde, particularmente junto à esta população sem dúvida, são múltiplos, se levarmos
em conta que os fatores que as colocam em situação de risco se originam nos diferentes
níveis de seu contexto de vida, incluindo desde o micro sistema familiar até o macro sistema
social, cultural, político e econômico. Os conteúdos lúdicos auxiliam a aprendizagem e se
relacionam perfeitamente com a alimentação, possibilitando a compreensão acerca os
assuntos tratados e motivam a prática em sua totalidade. Ressalta-se que a dinâmica “Caixa
misteriosa” não possui um público específico relacionado à idade, a mesma serve para as
crianças/idosos descobrirem os sabores dos alimentos ou para os idosos reaprenderem o
sabor dos alimentos. Como também reforça a importância dos alimentos saudáveis para
a qualidade de vida. Independente da faixa etária faz se necessário a promoção da saúde,
principalmente voltada à alimentação saudável em busca da melhora da qualidade de vida
ou sua estabilização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento da expectativa de vida, consequentemente há um aumento significativo
no número de doenças crônicas, devido isto, deve-se investir na reeducação alimentar,
promovendo e incentivando uma alimentação saudável, para que haja um controle destas
doenças repercutindo em uma redução de danos causadas pela cronicidade. O enfermeiro
também é um educador, portanto, deve obter conhecimento o suficiente para educar os idosos
e o restante da população sobre as doenças crônicas e o modo de controlá-las, além disso,
também deve promover espaços para a disseminação de hábitos saudáveis, dentre deles, os
alimentares, para que no futuro, haja uma redução na prevalência de doenças crônicas.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde, Hábitos Saudáveis, Idosos

ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIADE SAÚDE NAS SITUAÇÕES
DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/NATURAIS
Adriana Bitencourt Magagnin (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Cristina Manfrini Fernandes (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Pamela Camila Fernandes Rumor (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Raiza Santos Treich
(UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Astrid Eggert Boehs (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter
Buss Heidemann (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Janaina Rocha Furtado (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2010

INTRODUÇÃO
Os desastres se caracterizam como uma séria interrupção do funcionamento de uma
comunidade ou sociedade, provocando danos humanos e, frequentemente, prejuízos sociais,
econômicos e/ou ambientais. Estes impactos negativos demandam um enfrentamento que
excede aos recursos próprios das pessoas afetadas e resultam da combinação entre exposição à
ameaças e condições de vulnerabilidade. A interação entre estes fatores repercute na reduzida
capacidade local para se preparar, resistir e enfrentar as consequências desses eventos, e
diminuir os riscos aos quais a população está exposta. Desde a 3ª Conferência Mundial sobre
Redução do Risco de Desastres, a partir do Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, tem sido reforçado a importância da integração dos sistemas de saúde,
envolvendo a atenção primária, secundária e terciária, no sentido de capacitar os profissionais
para compreenderem o risco de desastres, com implementação de abordagens para atuação,
além de envolver a comunidade neste propósito. Na lógica da promoção da saúde, é preciso
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que comunidade e profissionais tenham conhecimento sobre a temática, identifiquem as
necessidades de preparo, mitigação, resposta e recuperação nos seus territórios, de forma
a criar ambientes favoráveis frente a tais diversidades. Neste contexto, os profissionais da
atenção primária são corresponsáveis no reconhecimento dos impactos sociais das famílias
afetadas e a sua interface com o sofrimento mental, por isso é necessário ampliar o olhar sobre
os indicadores de saúde e socioambientais, cultivando nas ações de promoção da saúde a
gestão de riscos e o aumento da resiliência comunitária. Trata-se de um campo de interesse
ainda recente no Brasil, e que se caracteriza pela incipiência de dados e pela diversidade de
objetos de estudo que se fazem necessários à minimização das consequências dos desastres
no setor, entre os quais: a identificação das unidades de saúde em áreas com risco e das
demandas específicas de serviços e estrutura nestes cenários, a epidemiologia dos eventos,
a construção de linhas de cuidado na Rede de Atenção à Saúde, a elaboração de planos de
resposta e preventivos para os setores de saúde, prioridades de capacitação técnica das
equipes, e o dimensionamento de danos e prejuízos no âmbito da saúde.
OBJETIVOS
Identificar ações da Atenção Primária à Saúde nas situações de desastres socioambientais/
naturais.
MÉTODO
O estudo se caracteriza por uma revisão integrativa da literatura com base na seguinte
pergunta de pesquisa: “Quais ações caracterizam a atuação da Atenção Primária à Saúde
nos desastres naturais?”. As fontes utilizadas consistem em periódicos científicos acessados
em bases de dados de domínio público: National Library of Medicine (Pubmed/Medline),
Web of Science, Scopus, Cinahl (EBSCO), Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde
(Lilacs), Paho, BVS e Desasters. Utilizou-se o gerenciador Endnote Web para organizar as
etapas de seleção e o armazenamento dos estudos selecionados. Em seguida, foi realizada a
leitura de títulos e resumos de modo a compor o material a ser analisado em profundidade
em função da pertinência ao estudo. Foram selecionados 242 artigos para leitura na íntegra,
e dentre os estudos analisados em profundidade, 24 artigos foram incluídos na pesquisa por
responderem à pergunta de revisão.
RESULTADOS
Foram descritas quatro categorias.
1) Estudos sobre Preparação: a atenção primária tem função organizacional fundamental,
com início no desenvolvimento de planos específicos no preparo para a família,
comunidade e profissionais e plano de treinamento com revisão a cada seis meses.
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Além do diagnóstico de vulnerabilidade e sistematização de trabalho para mobilizações
rápidas de famílias e profissionais de saúde. Isto deve ser realizado através de intervenções
educacionais, para que todos saibam a importância da prontidão e tenham estudados os
mapas de risco da comunidade;
2) Estudos sobre Mitigação: aplicada à Atenção Primária à Saúde, o investimento deve
estar direcionada à análise das ações de prevenção, preparo e mitigação com base na
percepção de risco da comunidade. Medidas que diminuam a situação de risco podem ser
trabalhadas através de reavaliação e exercício dos planos de contingência, e a definição
de procedimentos operacionais padrões aplicados a todos os profissionais de saúde;
3) Estudos sobre Resposta: se discute sobre a capacidade de atuação em emergência
pelos profissionais da atenção primária e o tipo de abordagem psicológica necessária
nessa fase do evento;
4) Estudos sobre Prevenção e Recuperação: nesta categoria são mais escassos artigos
científicos voltados para Atenção Primária à Saúde. As contribuições encontradas são
relativas ao envolvimento político dos profissionais para garantir a manutenção dos
recursos financeiros e prestarem serviços continuamente de qualidade no cenário de
desastres. As categorias que tiveram maior representatividade foram relacionadas à ações
de resposta, representando 42% dos trabalhos, seguida de preparação, presente em
34% dos artigos, 15% que abordavam mitigação e em sua minoria ações de prevenção e
recuperação, com 7% do total dos trabalhos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo indicam diferentes abordagens de trabalho para os profissionais
da Atenção Primária à Saúde nas categorias temáticas, mas não sistematiza as intervenções
pois estas devem estar adaptadas a realidade do território de abrangência da APS. Fatores
atenuantes ou agravantes que precedem ao desastre, como condições antecedentes, o
sistema natural (dimensão ambiente e variações climáticas), sistemas sociais (dimensão
social, capital comunitária e economia) e ambientes construídos (dimensão institucional
e infraestrutura) formam uma tríade que influi inerentemente à vulnerabilidade e à
resiliência10. Dessa forma as ações deste nível de atenção em desastres remetem ao
desenvolvimento de habilidades pessoais para a comunidade e profissionais de saúde. A
estratégia de adaptação aos cuidados de saúde primários deve ser norteada por políticas
e diretrizes públicas que implementem ações para a comunidade, famílias e profissionais,
com guias que norteiem as atividades profissionais.
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COMO APRENDI A CUIDAR A UN PACIENTE CON TRAUMA
CRANEOENCEFÁLICO?
Amalia Priscila Peña Pita (Universidad de Los Llanos, Colômbia)

ID: 1564

INTRODUÇÃO
El trauma craneoencefálico (TCE) es la principal causa de mortalidad en pacientes poli
traumatizados; dejando secuelas físicas, emocionales y psicológicas, siendo además la primera
causa de muerte violenta por accidente de tránsito. Se estima que alrededor de 1.5 millones
de personas ingresan cada año a los servicios de urgencias, debido a traumatismo craneal,
de los cuales 230.000 son hospitalizados y 50.000 mueren como consecuencia de este (1).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 3.500 personas mueren a causa de
accidentes en las carreteras, siendo los más vulnerables niños, ancianos, ciclistas y peatones;
de igual forma cada año millones de personas presentan heridas y diversas discapacidades. El
cuidado a personas hospitalizadas con TCE se debe realizar bajo el conocimiento y reflexión
del profesional de enfermería con el fin de calmar, disminuir y prevenir lesiones secundarias,
a través de la valoración, diagnóstico, ejecución y evaluación que realiza el enfermero a su
paciente, para brindar cuidado integral e individualizado(2). Los estudiantes en su rol de
cuidadores, reconocerán que todos los seres humanos necesitan de cuidado hasta su fin; es por
eso que la formación debe estar orientada a brindar cuidado integral en diferentes situaciones
y reconocer que los sentimientos, emociones, percepciones, huellas, efectos, conmociones y
pasiones que pueden emerger en esta situación en particular. Sin embargo, el estudiante se
encuentra en una realidad en la que se le dificulta reconocer qué es lo que necesita para su
verdadero aprendizaje, por lo tanto, las oportunidades en un medio real como lo es la práctica
formativa son la base para que el docente oriente en cada acto de cuidado (3).
OBJETIVOS
Describir la experiencia de los estudiantes de enfermería en el cuidado de pacientes
hospitalizados con trauma craneoencefálico en una institución de salud.
MÉTODO
Investigación cualitativa de carácter fenomenológico. El muestreo se realizó por conveniencia,
pertinencia, adecuación, oportunidad y disponibilidad (4), para la selección de los participantes
se acordó una reunión con los estudiantes del Programa de Enfermería, quienes realizaron
práctica con el paciente hospitalizado de TCE. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista
a profundidad y el diario de campo, con el fin de esclarecer la experiencia humana subjetiva.
Para aplicar los criterios de fiabilidad y validez, se realizó la triangulación de la información (5)
durante la fase inicial de la codificación mediante una confirmación de manera independiente.
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RESULTADOS
Las categorías que surgieron del análisis de contenido fueron; Me enfrento con la realidad,
Cuidado integral, es lo que siempre me han inculcado, Mi relación con el otro, Enseñándole
a mi paciente y su familia y La Familia, pilar fundamental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La experiencia expresada por los estudiantes en la atención del paciente hospitalizado con
trauma craneoencefálico generó expectativas para las cuales tal vez no se encontraban
preparados, pero que de alguna forma lograron aplicar los conocimientos impartidos en
el aula de clase para brindar cuidado de manera individual, según las necesidades de la
persona y su entorno. Los significados otorgados a la experiencia de cuidar al paciente con
TCE, reflejan situaciones inesperadas para el estudiante, saliendo a flote la subjetividad por
medio de diferentes expresiones, comprendiendo la connotación del ser humano integral
y holístico. De él emergen sentimientos, emociones, aptitudes, e inseguridades, producto
de la práctica formativa que en ocasiones no son tenidos en cuenta dentro de la formación
profesional. El estudiante permitió aflorar su sensibilidad, logrando situarse en la posición del
otro (su paciente), entendiendo la impotencia, frustración y pérdida de control, permitiendo
que la persona no sintiera que estaba sola, al contrario, tenía en el futuro profesional un
apoyo, una frase de aliento y la motivación de seguir viviendo, pese a las circunstancias.
La actuación de Enfermería en el paciente con TCE es imprescindible y fundamental en el
equipo de salud, por tanto, el proceso de Atención de Enfermería que realizó el estudiante
fue el esquema necesario para brindar el cuidado integral del paciente.
REFERÊNCIAS
1.Sosa MM, López JT. Prevalencia del traumatismo craneoencefálico en una unidad médica
de alta especialidad de la ciudad de Monterrey Nuevo León. Rev. Esc. Med. Dr. J. Sierra [En
línea]. 2015; 29(2):79-84 [consultado 2017 Ab 9]. Nairn W. Holistic care should be coming
your way. Br Dent J. [internet]. 2017;223(8):568-569
2.Rivera-Alvarez L. Saber y experiencias de el/la estudiante de enfermería en sus prácticas de
cuidado. [Tesis Doctoral] 2013.
3.Hernández-Sampieri R, Fernández-Collado C, Baptista-Lucio P. Metodología de la
Investigación. 2010, 5 ed.
4.Noreña AL, Alcaraz-Moreno N, Rojas JG, Rebolledo-Malpica D. Aplicabilidad de los criterios
de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan. 2012; 12(3):263-74.
5.Noreña AL, Alcaraz-Moreno N, Rojas JG, Rebolledo-Malpica D. Aplicabilidad de los criterios
de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan. 2012; 12(3):263-74.
PALAVRAS-CHAVE
Educación en enfermería, estudiantes enfermería, enfermería, cuidado, trauma craneoencefálico

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1717

E-PÔSTERES
Promoção da saúde

COMO VAI SUA VOZ? DIÁLOGO COM IDOSOS EM AÇÃO DE
PROMOÇÃO DA SAÚDE
Camila Nicoladelli Cardozo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Aline Megumi
Arakawa-Belaunde (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter
Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Claudia Cossentino Bruck
Marçal (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2407

INTRODUÇÃO
A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, tornando-a assim um conceito positivo,
que envolve meios sociais e pessoais, como também as capacidades físicas. Promovê-la
envolve um processo de capacitação de indivíduos e comunidade para atuarem na melhoria
da qualidade de vida frente a participação nos processos de saúde. A atenção à saúde do
idosos envolve uma gama de profissionais dentre eles os da saúde, como o fonoaudiólogo.
Este por sua vez, desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e atenção
às alterações decorrentes do processo de envelhecimento. Dentre estas alterações, podemse encontrar aquelas relacionadas à comunicação como mudanças na voz, dificuldade na
audição, dentre outras alterações nas diversas áreas de atuação fonoaudiológica, os quais
podem comprometer a qualidade de vida da população idosa e sua autonomia social. A voz
por sua vez, tem um papel fundamental na comunicação, para a expressividade, integração
e possibilitando assim um maior empoderamento do indivíduo na comunidade. Neste
contexto, é por meio da voz se transmite mensagens usando a linguagem falada, sendo
peculiar ao sujeito e variando de acordo com o sexo, a idade e o estado emocional do falante.
OBJETIVOS
Compreender, por meio da percepção dos idosos cantores, os aspectos que permeiam a
saúde da voz.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa ação-participante com a
utilização do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire. O Itinerário consiste em três momentos
dialéticos: investigação temática, codificação e decodificação, e desvelamento crítico
realizados por meio de Círculos de Cultura. As concepções da promoção da saúde, juntamente
com saúde da voz contribuíram como referencial teórico para o desvelamento crítico dos
temas nos Círculos de Cultura. Estas etapas foram desenvolvidas em quatro Círculos de
Cultura, com duração média de 70 minutos. Na etapa da Investigação Temática, ocorreu o
levantamento de temas geradores a partir da realidade dos participantes. A partir disto, os
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temas geradores, por meio do diálogo, foram codificados e descodificados nos Círculos de
Cultura, e no terceiro e quarto foram então desvelados, permitindo aos participantes uma
compreensão da promoção da saúde da voz. O desvelamento crítico, possibilita o processo
de ação-reflexão-ação dos participantes para que em conjunto busquem a transformação da
realidade. Participaram dos encontros um total de seis idosos cantores. O projeto encontrase aprovado Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Santa
Catarina, de acordo com o parecer 1.556.433.
RESULTADOS
Os participantes, cinco do sexo feminino e um do sexo masculino, contemplavam a faixa
etária entre 60 a 70 anos de idade, sendo que três possuíam ensino superior completo, outros
dois ensino médio completo e um ensino superior incompleto. Os diálogos realizados com
os participantes revelaram três temáticas de interesse dos idosos sendo a temática Expressão
e sentimento, seguida da temática Potencialidades e dificuldades na utilização da voz, e
por fim, Cuidados com a voz. Os Círculos de Cultura proporcionaram que os participantes,
dentre eles idosos e mediadores, trouxessem expressões de ideias e práticas que realizavam
quanto ao cuidado da voz, além de propiciar momentos de pertencimento que o grupo
proporcionava, especialmente nas questões emocionais. Por meio de uma dinâmica de
recorte de figuras e colagem em flip chart os participantes identificavam ações, expressões
que podem ajudá-los a promover a sua saúde vocal. Estas situações eram debatidas entre eles
a partir dos temas geradores levantados, codificados e decodificados nos Círculos Cultura
realizados previamente. O empoderamento pode ser verificado quando o diálogo sobre
suas crenças referente ao cuidado da voz foram dirimidas durante as reflexões suscitadas
nos Círculos de Cultura, fornecendo subsídios para uma maior autonomia na vida pessoal.
É diante esse contexto que a temática sobre os cuidados com voz é salientada, uma vez
que ela carrega consigo características da personalidade de cada indivíduo, sendo um fator
muito importante na comunicação, integração social e na qualidade de vida. Dessa forma,
foi possível compreender a necessidade do diálogo e participação ativa na comunidade,
envolvendo indivíduos que compartilhem dos mesmos interesses e necessidades, trazendo
consigo a construção de um sentido pessoal e coletivo para as ações de promoção de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do desenrolar do presente estudo pode-se verificar que o objetivo de compreender
a percepção dos idosos refere à promoção da saúde vocal foi alcançado, uma vez que os
participantes expressaram seus sentimentos e incertezas frente à temática abordada,
com o diálogo permeando desde os aspectos fisiológicos aos emocionais e cotidianos. A
dialogicidade entre os participantes possibilitou a compreensão do papel da voz permeando
aspectos relacionados à fisiologia, funcionalidade e emoção na percepção dos participantes.
Além disso, pode-se apreender que os idosos não compreendem a voz somente como a
produção de som, mas como uma forma de expressar os sentimentos e a possibilidade de
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ter maior autonomia na vida pessoal com repercussão na qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Voz; Promoção da saúde; Educação em saúde; Fonoaudiologia.

CONCEPÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E A MUDANÇA DE
PARADIGMA NO DISCURSO DE ESTUDANTES E PROFESSORES
DE ENFERMAGEM NO BRASIL
Izabela Thaís de Magalhães Neto (Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Kênia Lara Silva (Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Stephanie Marques Moura Franco Belga (Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG, Brasil), Bruna Dias França (Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2227

INTRODUÇÃO
A Promoção da Saúde é considerada um campo de formulações teóricas e, principalmente,
um espaço de manifestações das práticas sociais, podendo se refletir na transformação do
modelo de atenção à saúde. A discussão sobre Promoção da Saúde vem se alterando ao
longo dos tempos desde uma perspectiva biologicista até as ideias mais progressistas que
consideram a centralidade dos sujeitos e suas condições sociais. Isso é devido aos novos
desafios sociais, políticos e culturais, o esgotamento do paradigma biomédico e a mudança
do perfil epidemiológico da população nas últimas décadas. Dessa forma, questionam-se:
Quais concepções de promoção da saúde estão presentes nos discursos de estudantes
e professores de graduação de enfermagem? Essas concepções indicam mudança de
paradigma nas práticas de saúde?
OBJETIVOS
Analisar as concepções de Promoção da Saúde presentes nos discursos de estudantes e
professores de graduação em enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa ancorado no
referencial teórico metodológico da dialética, resultante da pesquisa nacional “Competências
para a promoção da saúde na formação do enfermeiro: experiências, resultados e desafios
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no contexto brasileiro”. Realizaram-se grupos focais com 82 estudantes, de ambos os sexos,
representantes de todos os períodos, com vivências extracurriculares diversas (projeto
de iniciação científica, de extensão, estágios) e 46 professores que lecionam disciplinas
nos diferentes períodos, com tempos variados de exercício da docência em 11 escolas do
Brasil, no período de novembro de 2015 a abril de 2017. A coleta de dados foi precedida de
esclarecimento aos participantes sobre os objetivos e finalidades do estudo e a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Respeitou-se a Resolução 466/12 do Ministério
da Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, tendo sido aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais sob o parecer de
número CAAE- 22830812.5.0000.5149. Os dados foram analisados por meio da Análise de
Discurso Crítica proposta por Fairclough e sistematizada por Resende e Ramalho.
RESULTADOS
Participaram do estudo seis escolas públicas e cinco privadas, sendo uma representante
da região nordeste, uma da centro-oeste, uma do sul e oito do sudeste do país. O número
de estudantes em cada grupo focal variou entre 3 e 14, tendo média 8 participantes. Já o
número de professores em cada grupo focal variou de 3 a 7 participantes, tendo média 5
participantes. A abordagem biomédica está presente nos campos de estágios e no processo
de ensino, expressa por meio da temporalidade “ainda”. Porém, tanto os estudantes quanto
os professores reconhecem a necessidade da mudança dessa concepção, a fim de aproximar
as práticas em saúde das reais demandas da população. Ademais, a abordagem behaviorista
é presente nos discursos dos estudantes, a partir de práticas de orientação alimentar e de
atividade física aos pacientes diagnosticados com hipertensão e diabetes, principalmente.
Nessas práticas estão concentradas atividades reiteradas, como expressa no “lanchinho”
oferecido aos pacientes, aferição da pressão arterial e da glicemia capilar. A abordagem
socioambiental é referida em campos de estágios, principalmente na Unidade Básica de
Saúde, onde os estudantes podem conhecer e reconhecer o território e a comunidade.
Nessa abordagem, os professores se baseiam no modelo biopsicossocial aproximando-se
da abordagem dos determinantes sociais de saúde. Os professores expressam a dificuldade
de trabalhar essa concepção de Promoção da Saúde, argumentando a complexidade de
compreender o indivíduo no seu contexto social e histórico. Ainda sobre essa abordagem,
há um discurso periférico dos professores agregando valores de justiça social e equidade,
acionando temáticas como direitos, cidadania e o controle dos indivíduos e coletivos sobre
os determinantes de saúde. Por fim, a abordagem crítica social está presente nas práticas
de Promoção da Saúde que mobilizam a autonomia dos indivíduos na perspectiva do
empoderamento. Essa perspectiva possibilita que os indivíduos tenham um sentimento de
maior controle sobre a própria vida. No discurso dos estudantes é expressa uma naturalização
de práticas que orientam os indivíduos como forma de empoderamento. No entanto, os
estudantes criticam a dificuldade dos professores ensinarem novas práticas de Promoção
da Saúde, já que estes foram formados em um modelo tradicional de ensino, no qual as
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práticas eram predominantemente sanitaristas. Nesse discurso, nota-se uma mudança de
concepção de Promoção da Saúde, agregando valores do empoderamento social, como a
luta de coletivos sociais, a advocacia em saúde e a clínica ampliada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas de Promoção da Saúde são ancoradas, sobretudo em um modelo de educação
em saúde para prevenção de risco e agravos. Porém, é reconhecido que esse modelo é
insuficiente para a mudança do modelo assistencial à saúde e para sustentar os desejos e
necessidades da população. A mudança de paradigma da Promoção da Saúde é notada na
reflexão dos estudantes, quando estes extrapolam a perspectiva do empoderamento como
mera forma de autonomia dos sujeitos, agregando valores políticos para a garantia da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde; Ensino; Bacharelado em Enfermagem.

DA IDEALIZAÇÃO À PRÁTICA: A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO
IDOSO NO CONTEXTO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO
Natália de Cássia Horta (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Karla Geovani Marcelino Silva (PUC Minas, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Quesia Nayyane Ferreira (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria da Consolação Magalhães
Cunha (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Tatiana Resende Prado Rangel de Oliveira (PUC Minas, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Nathália Caroline Silva Ribeiro (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Júnia Andressa Rodrigues Melgaço
(PUC Minas, BH, MG, Brasil), Marina Cellyy Martins Ribeiro de Souza (The College of New Jersey, Estados Unidos)

ID: 2205

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é uma realidade no Brasil e no mundo, consequência do
aumento da expectativa de vida pelos avanços nas medidas médico-sanitárias. Somado às
mudanças culturais e sociais, no que diz respeito aos arranjos familiares, principal provedor
de cuidados, faz-se necessário desenvolver estratégias cuidadoras para além do ambiente
familiar. Como consequência disso, as Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs), expandiram-se consideravelmente trazendo novos desafios intersetoriais. Destacase, a promoção da saúde dos idosos institucionalizados, uma vez que a institucionalização
repercute na qualidade de vida destes residentes. Nesse sentido, é fundamental que as
instituições ofereçam ações promotoras com foco na diminuição dos efeitos negativos da
institucionalização e potencializem autonomia, integração e prazer em viver desses idosos.
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OBJETIVOS
discutir os significados e práticas de promoção da saúde do idoso institucionalizado em
Belo Horizonte e região metropolitana.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, descritiva-exploratória, de caráter participativo, realizada por meio de
sete oficinas com 60 gestores e profissionais de 12 instituições e 13 gestores municipais
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Contaram com média de 9 participantes por
sala e foram norteadas a partir do referencial descrito por Spink, Menegon e Madrado
(2014, p. 34): “Estratégia facilitadora de troca dialógica e da coconstrução de sentidos, cujos
procedimentos metodológicos articulam grupos focais, estratégias de dinâmica de grupo e
rodas de conversa”. A análise foi feita a partir do conteúdo manifesto, considerando a atuação
dos participantes no cuidado ao idoso, por meio da construção de categorias temáticas.
RESULTADOS
Em um primeiro momento os participantes responderam a seguinte questão: “O que significa
a promoção da saúde do idoso institucionalizado?” Para os participantes a promoção da saúde
ao idoso institucionalizado relaciona-se com sentimentos como: amor, carinho, respeito,
atenção e afeto. É proporcionar autonomia, conforto, bem-estar biopsicossocial e espiritual,
qualidade de vida, segurança, dignidade e liberdade, garantir a participação do idoso nas
decisões da instituição, promover o convívio familiar, lazer e atividade física. A garantia dos
direitos dos idosos, o respeito à historia de vida construída e às diversidades, a valorização
do ser humano e o cuidado também foram colocados como significados para a promoção da
saúde. Proporcionar um ambiente seguro e diversificado fazendo com que o idoso sinta-se
em casa, considerar a singularidade de cada idoso, levando em conta sua cultura e hábitos.
Em um segundo momento, os participantes elegeram atividades que acontecem em sua
prática diária e que promovem saúde do idoso e aquelas que não acontecem, ou seja, são
idealizadas por eles, mas que também são promotoras da saúde. As categorias que emergiram
da análise das práticas realizadas foram: atividades diversas, atendimento multiprofissional,
vínculo sociofamiliar, educação continuada, segurança e organização de prontuários e do
espaço institucional. Os participantes das oficinas foram unânimes em pontuar a importância
de uma equipe multiprofissional capacitada continuamente para atender aos idosos
institucionalizados em suas múltiplas necessidades. As atividades com músicas apareceram
em diversas oficinas, tanto como atividades realizadas como atividades idealizadas. Oficinas
de leitura, artesanato, culinária, grupos de convivência, festas comemorativas, visitas a grupos
na comunidade, assistência religiosa e passeios também foram pontuados como atividades
realizadas nas instituições que promovem saúde ao residente. Os atendimentos médicos e
fisioterápicos foram citados como atividades que ocorrem na instituição e promovem saúde
ao idoso. Quanto às atividades idealizadas foram levantadas 190 práticas. A partir da análise
surgiram sete categorias: atendimento multiprofissional, vínculo sociofamiliar, atividades com
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a comunidade, autonomia e desempenho das funções, cultura e lazer, ambiente e segurança,
educação continuada. As ações mais comumente mencionadas estão ligadas às necessidades
de assistência multiprofissional capacitada, necessidade do olhar integral e humanizado, maior
investimento financeiro, comprometimento das diretorias, seguido da participação ativa da
família, atividades de lazer, autonomia, políticas públicas eficientes, maior acessibilidade nos
espaços públicos, estímulo e desenvolvimento das habilidades e potencialidades do idoso.
Rodas de conversas e interação social entre os idosos da mesma instituição e entre outras
instituições apareceram como atividade idealizada nas oficinas. No grupo de gestores
municipais apareceu como ação idealizada a capacitação dos conselheiros municipais para que
possam atuar de forma mais eficaz na garantia dos direitos aos idosos, além da necessidade das
leis serem efetivadas na prática, para uma melhor atenção e cuidado; melhorias no processo
de organização do trabalho nas ILPI, o trabalho em equipe e a intersetorialidade. Não houve
nas oficinas a participação de idosos nem de cuidadores, no entanto, maior capacitação dos
cuidadores e relações afetivas com os idosos emergiram como uma atividade promotora da
saúde, idealizada neste contexto. Todas essas práticas perpassam pela idealização de moradia
especializada da qual se espera uma assistência integral com vistas à satisfação das múltiplas
necessidades, para o qual a equipe devidamente habilitada é fundamental, bem como o papel
da família como estratégia de cuidado e promoção da saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise das oficinas, percebe-se que os profissionais e gestores buscam ir além
do atendimento às necessidades básicas dos residentes. Ações promotoras da saúde já
são desenvolvidas em várias instituições que reconhecem a necessidade de implementar
algumas outras práticas sinalizadas nas oficinas. No entanto, muito foi debatido quanto à
necessidade permanente das instituições em promover autonomia ao idoso para decidir e
escolher o que e quando fazer, além de flexibilizar rotinas institucionais. Toda e qualquer oferta
de atividade promotora de saúde deve passar pelo desejo do idoso, deve fazer significado
para ele, para que ele possa ser o protagonista de sua vida, de sua história. Constatou-se
a necessidade do movimento reflexivo de “ olhar para dentro” seja a gestão municipal ou
das instituições para melhoria nos processos internos, na capacitação da equipe e de “olhar
para fora” na formação de redes e ações intersetoriais. Cada instituição deve representar o
residente em seu modo de ser e viver!
PALAVRAS-CHAVE
Instituição de longa permanência para idosos; promoção da saúde; pesquisa participativa.

DANÇA COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOVER SAÚDE E
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QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Américo Riccardi Vaccari Lourenço (Unifran, Franca, SP, Brasil), Cléria Maria Lobbo Bittar (Unifran, Franca, SP, Brasil)

ID: 2242

INTRODUÇÃO
O câncer de mama (CM) é o segundo tipo mais incidente desta doença em mulheres no Brasil,
representando a primeira causa de morte por câncer na população feminina. O tratamento
oncológico do CM geralmente ocorre através de procedimentos cirúrgicos e/ou clínicos,
apresentando efeitos colaterais altamente debilitantes sobre a saúde dessas pacientes, o
que interfere severamente sobre suas rotinas e atividades de vida diária. Esse quadro possui
relação direta com a diminuição da qualidade de vida e autonomia, colocando as pacientes
em questão em situação de vulnerabilidade. Desta forma, as intervenções interdisciplinares
na área da saúde são extremamente importantes para ajudar essas mulheres durante o
período de enfrentamento da doença. De acordo com pesquisas recentes, programas de
dança desenvolvidos para pacientes oncológicos podem proporcionar momentos de lazer,
bem-estar e descontração através de exercícios executados em coreografias lúdicas com
ênfase na reabilitação, podendo inferir diretamente sobre variáveis físicas, emocionais,
sociais, espirituais e relações interpessoais, dando suporte para as pacientes no período de
tratamento e estimulando a criação de laços afetivos ao relacionar pessoas de um grupo
que passam por dificuldades semelhantes. De acordo com os estudos levantados nesta
revisão integrativa, a dança pode ter influência positiva sobre os quadros de morbidade e
dificuldades enfrentadas pelas pacientes do CM, sendo então um importante instrumento
para desenvolver ações no campo da promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida
em pacientes nestas condições. Desta maneira, a investigação e análise de estudos desta
natureza podem proporcionar maior esclarecimento sobre a efetividade da dança sobre
melhorias nos componentes da saúde e qualidade de vida em pacientes de CM.
OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi analisar as produções científicas que utilizaram programas
de dança como estratégia para promover saúde e qualidade de vida em mulheres com
câncer de mama.
MÉTODO
Optou-se pela revisão integrativa que tem como finalidade indicar as lacunas do conhecimento
sobre determinado fenômeno na saúde. Para tanto, elegeu-se uma questão norteadora
utilizada para a elaboração do estudo “Como a dança pode promover saúde e qualidade
de vida em mulheres com câncer de mama? ”. Foram utilizados os seguintes descritores:
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câncer de mama E dança E qualidade de vida OU promoção da saúde, em combinações com
os termos E e OU. Para alcançar estudos que contemplassem nossa questão norteadora foi
efetuada uma busca on-line nas seguintes bases de dados: US National Library of Medicine
National Institutes of Health (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific
Electronic Library Online (SciELO).
RESULTADOS
A primeira seleção dos trabalhos foi feita a partir da leitura dos títulos e resumos de todos
os 28 trabalhos identificados na busca eletrônica. Após análise mais intensa e fichamento, 9
artigos pertinentes com o estudo foram selecionados, sendo que 3 foram encontrados na BVS,
5 no PUBMED e apenas um no SCIELO. Utilizou-se como critérios de inclusão: documentos
publicados na íntegra, entre 2010 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que
demonstraram ter relação direta com a pergunta norteadora deste estudo. Foram excluídos
19 artigos pelos seguintes critérios: estudos que abordaram a temática da dança associada a
outras intervenções, ou que não trataram do tema proposto, e artigos publicados em outros
idiomas. Para a organização dos dados, elaborou-se um instrumento de coleta de dados
contendo título, método/natureza da pesquisa, ano de publicação, país do estudo, revistas/
periódicos, categoria do estudo, objetivos e resultados. Quanto a natureza, observou-se que
os 9 estudos incluídos nessa revisão são ensaios clínicos randomizados, sendo que três deles
foram desenvolvidos no Brasil, dois nos Estados Unidos da América, dois em Hong Kong,
um na Grécia e um na Espanha. A partir da leitura minuciosa do conteúdo das publicações,
constatou-se que os programas de dança foram eficientes para melhorar aspectos
importantes para o enfrentamento do CM. Dentre as variáveis beneficiadas pelos programas
de dança, emergiram as seguintes categorias específicas: “relações interpessoais e sociais”,
“qualidade de vida”, “dores e desconfortos”, “capacidades físicas”, “condições psicológicas” e
“relação corpo-mente-espírito”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que todas as categorias temáticas citadas nos resultados desse estudo foram
beneficiadas pelos seus respectivos programas de dança, tornando evidente que essa
intervenção é eficiente para promover saúde e qualidade de vida em pacientes com CM
e ajuda-las a vivenciar o dia-a-dia do tratamento clínico e cirúrgico. Programas de dança
elaborados por equipes interdisciplinares que compõem os serviços de saúde especializados
em oncologia podem ser moldados de acordo com os costumes, necessidades e cultura
de cada região/país podendo oferecer resultados ainda mais abrangentes, utilizando-se de
danças locais e regionais que se enquadrem no perfil de cada povo/região como instrumento
para promover saúde e qualidade de vida em pacientes de CM.
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PALAVRAS-CHAVE
Câncer de mama; dança; qualidade de vida; promoção de saúde

DESAFIO E POSSIBILIDADES DO EMPODERAMENTO FEMININO
Joanara Rozane Fontoura Winters (Instituto Federal De Santa Catarina, Joinville, SC, Brasil), Michelle Michelle
Kuntz Du Kuntz Durand (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha
Schülter Bus Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Cláudia Cossentino
Bruck Marçal (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Pamela Camila Fernandes Rumor
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Camilla Costa Cypriano (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 1452

INTRODUÇÃO
As mulheres historicamente sofrem com o fenômeno social da desigualdade de gênero, que
viola seus direitos humanos e lhes coloca em uma situação de subalternidade. As condições
de inferiorização vivenciadas pelas mulheres foram transformadas em práticas rotineiras
de subordinação. Porém, a partir do empoderamento destas mulheres é possível que estas
lutem contra a desigualdade de gênero (sexismo) e que contribuíram com a emersão de
instrumentos de viabilização de direitos (1). Neste contexto, acredita-se que a atuação dos
profissionais de saúde sobre a promoção da saúde das mulheres, oportuniza a criação de um
espaço de diálogo, reflexão e empoderamento da mulher no seu cotidiano, para que estas
assumam o controle sobre sua saúde, estabelecendo hábitos saudáveis e reivindicando seus
direitos e o controle sobre os determinantes de sua saúde, de sua família e fortalecendo sua
autonomia sobre o seu ser e seu viver(2).
OBJETIVOS
Conhecer as práticas de empoderamento das mulheres em seus espaços cotidianos.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com caráter participativo, pautado no
referencial teórico da Promoção da Saúde e desenvolvido com apoio do Método Paulo Freire,
que compreende as seguintes etapas: investigação temática, codificação e descodificação
e desvelamento crítico. O local da realização da pesquisa foi em um Centro de Saúde (CS)
do município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, no qual a Rede de Atenção Básica
à Saúde está fundamentada na Estratégia de Saúde da Família – ESF. As participantes do
estudo consistiram em doze mulheres, entre casadas e solteiras com faixa etária de 18 a
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79 anos, no período entre maio e julho de 2011.A pesquisa teve início após parecer da
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina CEP/ UFSC sob parecer nº 1133/11,
FR 385731, em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As
participantes foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS
De acordo com a proposta metodológica, os encontros aconteceram no interior do Círculo
de Cultura, onde o processo de ação-reflexão- ação foi vivenciado pelas participantes
durante o transcorrer do itinerário de pesquisa de Paulo Freire. Todos os encontros
aconteceram no auditório do Centro de Saúde e com um número de seis a doze mulheres.
Nesta etapa foram levantados o total de 45 temas os quais foram sendo debatidos e
concomitantemente desvelados. Após esta primeira fase coletiva, onde os 45 temas foram
expostos e refletidos, reduzimos para 23 temas de interesse do grupo. Destes, alguns foram
sendo codificados, descodificados e desvelados no transcorrer dos encontros. O processo do
desvelamento crítico foi ancorados no Referencial Teórico da Promoção da Saúde junto as
concepções Freireanas, vislumbrando assim, um novo olhar das participantes, e foram assim
desvelados: Enfrentamento do problema: Para se reconhecer e atender às necessidades
das mulheres e promover o seu empoderamento, se faz necessário ser ouvida e acolhida
valorizando o momento da consulta em serviços de saúde e construindo um vínculo com
os profissionais(3). Neste espaço, quando os profissionais da saúde escutam e conversam,
compartilham saberes e compreendem o contexto de vida dessas mulheres, como seres
humanos dotados de direitos a viver uma vida encarando seus problemas com determinação
e coragem. Muitas vezes orientam suas ações para que as mulheres tomem consciência
do problema (4). Jeito de Ser: As mulheres consubstanciaram suas falas com o cuidado
na ocupação cotidiana consigo mesma, relacionando o seu bem-estar ao enfrentamento
dos seus problemas e consequente disposição para manterem suas atividades cotidianas.
Ao se ocuparem consigo, também discursaram acerca das suas necessidades estruturais,
inclusive financeiras, para o alcance do bem-estar, revelando assim as relações do seu
cuidado com o mundo circundante. As participantes enfatizam que é intrínseco ao seu
cotidiano o cuidar do outro, revelando preocupação com seus familiares, em especial, filhos,
companheiros, netos e outros familiares próximos, o que deixa claro que essas mulheres
não se desvencilham do ser-com e do seu a-gente, posto que “os ‘outros’ fazem parte do
ser delas. Cuidado com o outro: Segundo Leonardo Boff (2014) cuidar é mais que um ato; é
uma atitude. [...] de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo
com o outro”. Cuidado é muito mais do que zelar pelos entes queridos, ele acompanha o ser
humano desde o seu nascimento, e passa por várias etapas da vida(5). Assim, as mulheres
se percebem mais como cuidadoras, pois já está culturalmente intrínseco esse papel diante
da sociedade, é o que se espera de toda a mulher, pois mesmo inseridas no trabalho ou
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economicamente mantenedora da casa ainda possuem o papel de mãe cuidadora e do
lar. Portanto, as mulheres entendem que o Ser mulher é cuidar e compreender diferentes
maneiras de cuidar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade das mulheres em dar significado as suas vidas, desenvolveram atitudes
proativas de mudanças para enfrentar toda a adversidade oriunda do seu dia a dia, com isso
constata que esse estudo embasado nos pressupostos de Paulo Freire conseguiu empoderar
e dar autonomia a essas mulheres transformando suas vidas e os espaços que convivem. Essa
abordagem metodológica oportunizou a reflexão das mulheres em relação as suas vidas e
a mudança de postura frente as adversidades. Podemos também afirmar que as mulheres
envolvidas nessa pesquisa desenvolverem o cuidado de si e para com o outro, a capacidade
de enfrentamento e uma consciência crítica diante do seu papel na sociedade.
REFERÊNCIAS
1.Borges G M, Souza M S R ,Silva M F S . Fortalecimento da autonomia com vistas ao
empoderamento das mulheres vítimas de violência doméstica atendidas no centro de
referência especializado de assistência social - CREAS Ceilândia. Periódico Científico Outras
Palavras | v.10 | n.2. 2014. Disponível em http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/
Projecao5/article/view/438/395
2.Durand MK, Heidemann ITSB. The promotion of women’s autonomy during family health
nursing consultations. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2013. [cited 2018 Mar 05]; 47(2): 288295. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/58503/61492>. DOI:
https://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342013000200003.
3.Cortes, L F et al. Cuidar Mulheres em Situação de Violência:. Empoderamento da
enfermagem em busca de equidade de género Rev. Gaúcha Enferm. , Porto Alegre, v. 36,
n. spe, p. 77-84, 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v36nspe/0102-6933rgenf-36-spe-0077.pdf.
4.Oliveira R N G, Fonseca R M G S. Necessidades em saúde: a interface entre o discurso de
profissionais de saúde e mulheres vitimizadas. Rev Latino-Am Enfermagem. 2015;23(2):299306. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/100071/98744.
5.Boff, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 20 ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Autonomia Pessoal; Mulheres; Promoção da Saúde; Atenção Primária à Saúde.
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DESVELANDO O QUOTIDIANO DA PESSOA IDOSA QUE
VIVENCIA A DANÇA CIRCULAR
Kelly Maciel Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves Nitschke
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Adriana Dutra Tholl (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Angela Maria Alvarez (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2093

INTRODUÇÃO
Na prática em saúde é possível perceber alterações significativas nos padrões demográficos e
epidemiológicos que a população brasileira vem apresentando. Essas mudanças influenciam
e são influenciadas pelo modo de viver das pessoas e pela forma com que as políticas
públicas são organizadas. O Brasil está enfrentando um processo de envelhecimento muito
rápido. A parcela de idosos é cada vez mais expressiva, comparada com outros grupos
etários, no total da população. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras
de Domicílio – Pnad 2015, a população do país em 2015 foi estimada em 204,9 milhões,
com crescimento anual de 1% entre 2005 e 2015. No entanto, a proporção de idosos do
contingente populacional aumentou de 9,8% para 14,3%, no mesmo período (BRASIL,
2016). A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial para acolhimento
e atendimento dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS). Deste modo, precisa ofertar
atendimentos que contemplem as demandas de cuidado específicas da população
idosa. Para isso, as equipes que atuam na APS precisam estar preparadas para lidar com a
mudança do perfil da população que procura o serviço, com uma presença crescente de
idosos (FERREIRA et al., 2017). No que concerne à saúde da população idosa, investir na
Atenção Primária com estratégias de Promoção da Saúde contribui com a qualidade dos
anos vividos, gerando benefícios diretos aos idosos, família e sociedade, além de redução
dos gastos públicos. Os recursos necessários para efetivar práticas promotoras de saúde
são baixos, quando comparados aos gastos com tratamento de doenças e hospitalizações.
Desse modo, o olhar sobre a velhice precisa estar presente na prática dos profissionais da
saúde, principalmente no que se refere às suas reais necessidades de cuidado. Compreender
como as pessoas idosas preenchem sua vida, suas horas diárias e também como significam
seu viver é fundamental para o reconhecimento das subjetividades individuais e coletivas
que nortearão as ações de cuidado e Promoção da Saúde para essa população. Dentro dessa
perspectiva estão as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que vieram
ampliar os procedimentos oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Portaria
nº 849/2017 (BRASIL, 2017), estando dentre elas a Dança Circular. A Dança Circular é realizada
em círculo com o propósito de dançar junto, favorecendo a aprendizagem e interconexão
harmoniosa entre os participantes que começam a internalizar os movimentos, liberar a
mente, o coração, o corpo e o espírito. Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos
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delicados e profundos os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e honrar as
diversidades (BRASIL, 2017). Distanciando-se de aspectos tecnicistas e racionais da ciência
moderna, Michel Maffesoli adota a sociologia do aqui e agora, dando ênfase ao afeto, ao
emocional, coisas da ordem da paixão, impossíveis de serem mensuradas pela racionalidade
tradicional. Nesse sentido, a Sociologia Compreensiva proposta por Michel Maffesoli
podem auxiliar a pesquisa em Saúde e Enfermagem. Esta, por sua vez, busca compreender
os fenômenos considerando o quotidiano e o imaginário na Pós-Modernidade. Assim,
reconhece-se a existência de um conhecimento empírico quotidiano, a partir das experiências
vividas, das crenças e interações, que não pode ser desconsiderado, de modo que “a vida se
(re) vive em sua inteireza, é preciso, pois, encontrar um procedimento intelectual que esteja
em correspondência epistemológica com ela” (MAFFESOLI, 2016).
OBJETIVOS
Compreender o quotidiano da pessoa idosa que vivencia a Dança Circular.
MÉTODO
Estudo interpretativo de natureza qualitativa, fundamentado na Sociologia Compreensiva e
do Quotidiano de Michel Maffesoli. Os dados foram coletados entre setembro de 2016 e março
de 2017 por meio de entrevista em profundidade e observação participante. Participaram
da pesquisa 20 pessoas, sendo 17 pessoas idosas praticantes e três focalizadoras de Dança
Circular em Rodas nas Unidades Básicas de Saúde de um município do Sul do Brasil. A análise
dos dados envolveu processos de análise preliminar, ordenação, ligações-chave, codificação
e categorização, de acordo com Shatzman e Strauss, emergindo duas categorias temáticas:
o quotidiano da pessoa idosa; a vivência da Dança Circular no quotidiano.
RESULTADOS
Os resultados mostraram que o quotidiano das pessoas idosas está permeado de atividades
domésticas, cuidados à família, trabalho voluntário, grupos de convivência e atividades
físicas. A Dança Circular, como uma atividade de Promoção da Saúde da pessoa idosa, torna
o quotidiano mais positivo, amoroso e sensível, enfim mais saudável. A Dança Circular pode
ser vista como uma atividade de Promoção da Saúde da pessoa idosa, uma vez que produz
muitos benefícios em seu quotidiano. A vivência da Dança Circular pode ser entendida
como uma experiência que enfatiza o aqui e agora, de valorização do momento presente,
do estar junto ancorado na razão sensível e na ética da estética, ou seja, na ênfase do sentir
junto, em comunhão. Assim, mostra-se como uma religação a partir das emoções, do prazer
compartilhado . Compreender o quotidiano da pessoa idosa que vivencia a Dança Circular
valida que é na experiência da vida quotidiana que há um saber fazer, saber viver e saber
dizer dentro da coletividade. Deste modo, tudo que diz respeito ao quotidiano das pessoas
idosas, suas experiências vividas, suas crenças, suas interações com outras pessoas e com o
ambiente, precisa ser levado em conta para a compreensão do ser idoso em sua totalidade.
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Por fim, os resultados deste estudo apontam a importância de se levar em conta a vida
quotidiana das pessoas idosas para avançar nas práticas de cuidado à saúde que visem à
Promoção da Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescimento da população idosa associado a modificações nos padrões epidemiológicos e às
mudanças da dinâmica de vida da sociedade pós-moderna tornam-se um grande desafio para
o enfermeiro e demais profissionais da atenção primária, uma vez que aumentam e se fazem
diferentes as necessidades de cuidados dos idosos. A compreensão do quotidiano da pessoa
idosa que vivencia a Dança Circular mostrou que a Dança Circular traz modificações na maneira
de viver o dia a dia contemporâneo da pessoa idosa, de acordo com seus relatos, expressas por
mudanças em aspectos emocionais, físicos e sociais, incluindo a melhora das relações familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Idoso; Enfermagem; Dança; Atividades Cotidianas; Promoção da Saúde.

EL CUIDAR DE SI: UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA DEL SER
HUMANO
Ediltrudis Ramos (Universidad del Magdalena, Colômbia), Tatiana Cecilia Gonzalez (Universidad del Magdalena,
Colômbia), Diana Patricia Acosta (Universidad del Magdalena, Colômbia)

ID: 2614

INTRODUÇÃO
La salud es una actitud gozosa y una aceptación de las responsabilidades que la vida impone al
individuo. El estado de salud depende del Cuidado como elemento fundamental para protegerla
y conservarla. El cuidar de si se hace, se lucha, se exige, se asume compromiso en el actuar, en el
obrar, en el vivir, y esto expresa una vida ética; el obrar ético exige esfuerzo de la razón hacia la
perfección; una apuesta al límite de búsqueda de la excelencia. El cuidado ha sido descrito por
teóricos; entre estos Leonardo Boff : “Cuidar es más que un acto, es una actitud, abarca más que
un momento de atención, de celo y desvelo, representa una actitud de ocupación, preocupación,
responsabilidad y compromiso afectivo con el otro”. “Sin el cuidado dejamos de ser humanos, el
cuidado ha de estar presente en todo, el cuidado entra en la naturaleza y la constitución del
ser humano”. Es así que el cuidar es la característica que hace humanas a las personas, pues es
inherente a su naturaleza el hecho de cuidar dadas las cualidades que, como tal, se poseen, ya
que para Boff el ser humano es único, libre, creativo y capaz. Heidegger, filósofo existencialista,
se refiere al cuidado humano como un acto, una dimensión ontológica, existencial, que se
mueve en un proceso de relación, de reciprocidad, de confianza y envolvimiento afectivo por
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otro ser humano; desde su ontología concibe al ser humano como un ser existente en el mundo.
Heidegger señaló que realidades tan fundamentales como la voluntad y el deseo se encuentran
enraizados en el cuidado esencial. Según Foucault, el cuidado se refiere al alma como unidad
trascendente y singular, y en sí mismo como el alma entendida de las acciones corporales,
instrumentales o lingüísticas; el cuidado de sí se trata de preparar al individuo de la mejor manera
para una vida adulta, enfrentar los errores, malos hábitos y costumbres nocivas que se arrastran
a lo largo de la existencia. El autoconocimiento y el saber cuidar de sí influencian positivamente
el cuidado, considerando que el relacionamiento interpersonal reconoce las fuerzas, franquezas
y potencialidades del mundo interior. Al experimentar el autocuidado y el cuidar de sí, se nutre
la autorreflexión y desbordamiento de las emociones, la absorción de vivencias que se traducen
en conocimiento y por otra parte de la autopercepción como sujetos, cuya subjetividad y
sensibilidad están puestas en acción.
OBJETIVOS
Comprender el significado del cuidar de sí para las coordinadoras de área disciplinar del
Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia.
MÉTODO
Para el abordaje metodológico se hizo a través del paradigma cualitativo con una matriz
epistémica fenomenológica-hermenéutica, la información se recolecto con la técnica de
entrevista en profundidad, las informantes claves fueron cuatro coordinadoras de programas,
para el análisis de resultados se utilizó las fases de Spiegelberg.
RESULTADOS
La metodología cualitativa utilizada permitió aplicar una lógica inductiva para constituir las
categorías y sus correspondientes subcategorías. La categorización se constituyó a partir de
los temas sobresalientes, de los eventos recurrentes y de los patrones de ideas en los datos
provenientes de las personas seleccionadas en este estudio. La primera categoría emergida en
esta investigación,“El cuidar de sí: Una vía para proteger y conservar la salud”, esta categoría surgió
de las respuestas que los le asignan al cuidar de si, quienes lo describieron como: respetarse a
sí mismo, un acto de satisfacción de necesidades, la importancia que yo le doy a mi salud en
todas sus dimensiones: física, social, laboral, bienestar físico, mental, social e incluso ambiental,
mantener mi salud en buen estado. El cuidar de sí pasa por el diálogo consigo mismo y con los
otros. De manera, que el cuidado de sí, puede enfocarse a partir del bienestar del individuo, este
lo practica para sentirse bien y mejorar la calidad de vida e incluso como un medio de satisfacción
de necesidades, en las propias palabras de las informantes clave, el significado que ellas le asignan
me permitió conocer cómo las personas se cuidan, piensan, hacen, para mantener su salud y
cómo previenen la enfermedad, poniendo en práctica estrategias de prevención. La segunda
categoría emergida “El Cuidado de Si como forma de Bienestar” las informantes expresaron que
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el cuidado es un acto personal, mis propias decisiones las acciones que repercuten en mi salud…,
El completo bienestar físico, mental, social e incluso ambiental …, mantener mi salud en buen
estado…según el discurso de estas informantes el cuidado de si repercute en la salud por eso
es bueno mencionar que la salud, es “una manera de estar en el mundo y ser en la vida, que no
puede reducirse a los componentes biofisiológicos del cuerpo”. Considera que “las relaciones con
el entorno pueden significar un intercambio de energía y, por tanto, de salud.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Respecto al fenómeno de estudio “El significado de cuidar de si de las coordinadoras de
áreas disciplinares del Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena, las
expresiones muestran la importancia de cuidar de sí, a la vez reconocen que no le dedican el
suficiente tiempo para mantener su salud y el bienestar de sí. Mediante las expresiones de las
informantes, demuestran que aplican estrategias de estilos de vida saludables: alimentación
balaceada, rutinas de ejercicios, evitan el consumo de tabaco y el alcohol. Consideran que el
cuidado y la salud son integrales; que no solo comprende la dimensión física si no también
la psicológica y la espiritual; sin embargo no plantearon estrategias de relajación o rituales
para cuidar el espíritu y lo emocional. Por tanto las personas a pesar de tener conocimientos
y procurar por su cuidado físico manteniendo aparentemente un cuerpo sano desde lo
biológico; debemos proponer estrategias de cuidado espiritual, ejemplo los rituales de
meditación, el descanso con música instrumental, un ambiente con aromas agradables,
para favorecer el bienestar espiritual y contribuir a la salud
PALAVRAS-CHAVE
Cuidar de si Comprensión Cuidado de Enfermeria Educación En Enfermeria

EMOÇÕES NEGATIVAS EXPRESSAS POR CRIANÇAS EM UM
GRUPO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA
Zeila Espindola Lima (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR, Brasil), Gimene Cardozo Braga (Instituto Federal do
Paraná, Palmas, PR, Brasil), Micheli DE JESUS FERREIRA (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR, Brasil), Romário
Daniel Jantara (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR, Brasil)

ID: 2414

INTRODUÇÃO
A política de promoção da saúde se destaca pelo seu potencial estratégico, pela participação
social e pela articulação de parcerias e atuações intersetoriais; entre elas saúde e educação,
almejando promoção do bem estar biopsicossocial da comunidade.¹ Nesse cenário, a escola
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é considerada um espaço importante para se trabalhar a educação em saúde, pois é nesse
local que a criança permanece várias horas do seu dia durante a semana. A inclusão de
crianças, adolescentes e suas famílias na escola proporciona a criação de um elo entre a
saúde e a educação, fundamental para a promoção da saúde.2 Dessa forma, destaca-se a
importância da inserção do enfermeiro no contexto escolar infantil desenvolvendo ações
educativas e promovendo saúde. As estratégias de promoção de saúde mental infantil
desenvolvidas pelos enfermeiros dentro do espaço educacional, possibilitam abordar as
emoções, o fortalecimento dos processos saudáveis de reconhecimento e empoderamento
emocional, dos pensamentos e das reações comportamentais.3
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi identificar os sentimentos negativos expressos por crianças em
um grupo de promoção de saúde mental na escola.
MÉTODO
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de análise documental em
diários de campo.4Os dados aqui obtidos fazem parte de um projeto de extensão que ocorreu
no ano de 2012 “A contação de histórias como ações de enfermagem: promovendo saúde
mental infantil”. Este projeto iniciou no ano de 2012 em uma escola municipal que faz parte
do território de uma Estratégia Saúde da Família (ESF) em um bairro de vulnerabilidade social.
Viu-se a necessidade no ano de 2014 de elaborar a pesquisa “Crianças e o reconhecimento
das emoções: verificando resultados de um grupo de saúde mental” para avaliar os avanços
e dificuldades encontrados na extensão. As atividades foram desenvolvidas por três
acadêmicas de enfermagem e a professora coordenadora do projeto com alunos dos 4º
e 5º anos do ensino fundamental; os diários de campo, foram relatados pelas acadêmicas
extensionistas- estas observavam as atividades e relatavam no diário o desenvolvimento da
atividade, descrevendo as emoções que as crianças estavam sentindo no dia da intervenção
e os motivos que as deixavam daquela maneira. No grupo foram realizadas atividades de
contação de histórias infantis e confecção de carinhas emotivas.6Participaram do estudo
118 alunos, com idades entre 09 a 14 anos, nos turnos matutino e vespertino. Os nomes
verdadeiros das crianças foram trocados por fictícios- nomes de super heróis, preservando
assim a sua identidade. A coleta de dados se deu por meio dos diários de campo produzidos.
Esses foram categorizados, transcritos e codificados em D1, D2, e D3 através da análise de
conteúdo.4 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, pelo parecer Nº 490.857, o uso dos diários de campo foi
autorizado por suas autoras acadêmicas extensionistas. Os responsáveis pelas crianças
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e essas assinaram o Termo de
Assentimento.
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RESULTADOS
Após a análise documental este estudo identificou a seguinte categoria temática: Emoções
negativas expressas por crianças em um grupo de promoção de saúde mental na escola.
Esta categoria verificou que os relatos apresentaram quatro emoções básicas que foram
entendidas por esse estudo como negativas, sendo elas: o medo, a raiva, a tristeza e a
ansiedade. Nas falas estudadas as crianças relatam sentir medo do escuro, de ficarem
sozinhas, de bichos e da morte de familiares, corroborando com um estudo realizado no
estado do Rio Grande do Sul, em 2009, o qual verificou que as crianças de 7 a 10 anos de idade
possuem os mesmos medos.3 A segunda emoção relatada pelas crianças foi à raiva que se
encontra presente na contrariedade, quando algo que as crianças estão acostumadas a fazer
é interrompido, ou seja, diante da sensação de perda, ou ainda quando estão frustradas com
relação às atividades propostas. A terceira emoção foi a tristeza a qual é vista pelas crianças
quando faltam-lhes o afeto necessário das pessoas as quais elas mantém um vínculo afetivo
grande. A ansiedade também foi um sentimento manifestado pelas crianças. A qual está
presente, por exemplo, diante de processos avaliativos que são corriqueiros dentro da vida
escolar dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste estudo pode-se verificar que as crianças conseguiram verbalizar suas emoções,
mesmo quando essas se mostravam confusas, principalmente aquelas entendidas como negativas
socialmente, o que confere aos espaços de expressão emocional uma nova oportunidade para
que se estabeleçam novas formas de adaptação e resolução de conflitos. Também verificou-se
que a escola é um espaço com grado potencial para a promoção de saúde.
REFERÊNCIAS
1.BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional De Promoção Da Saúde: PNPS: revisão
da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006; Brasília 2015. [citado 2016 nov 20].
Disponível em: http://promocaodasaude.saude.gov.br/promoca odasaude/arquivos/pnps2015final.pdf.
2.Santiago LM, Rodrigues MTP, Junior ADO, Moreira TMM. Implantação do Programa Saúde
na Escola em Fortaleza – CE: atuação de equipes da Estratégia Saúde da Família. Revista
Brasileira de Enfermagem. Brasília. [internet]. 2012. [citado 2016 nov 20] 65 (6): 1026-1029.
Disponível em http://www.redalyc.org/pdf/2670/267025361020.pdf.
3.Braga GC, Silveira EM, Coimbra VCC, Porto AR. Promoção em saúde mental: a enfermagem
criando e intervindo com histórias infantis. Revista Gaúcha de Enfermagem. Porto Alegre.
[internet]. 2011. [citado 2016 nov 25]. 32 (1): 121-128. Disponível em http://www.scielo.
br/pdf/rgenf/v32n1/a16v32n1.pdf. 4. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: Pesquisa
qualitativa em saúde. 12 ed. São Paulo: Hucitec; 2010.
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PALAVRAS-CHAVE
Saúde mental; crianças; enfermagem; emoção;escola

GRUPOS FOCALES COMO ESTRATÉGIA EN EL DISEÑO Y
EVALUACION DE ADVERTENCIAS SANITARIAS ANTITABACO EN
COLOMBIA
Magnolia del Pilar Ballesteros-Cabrera (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1555

INTRODUÇÃO
El consumo de tabaco es un factor de riesgo responsable de la muerte de una persona cada
6 segundos (1), haciendo de su control una necesidad. Desde el año 2003 la OMS impulsó
un Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el cual ha sido firmado y ratificado
por la mayoría de países latinoamericanos permitiendo implementar y fortalecer estrategias
donde la sociedad se vea beneficiada, ya que no sólo el cigarrillo afecta directamente a
los implicados en este habito, sino a los expuestos de una manera pasiva (2,3,4). Dentro
de las estrategias del convenio mencionado, se estableció reglamentar el etiquetado y
empaquetado de los productos del tabaco, donde deben incluirse las advertencias sanitarias,
las cuales tienen como objetivo principal informar a la población consumidora los efectos
nocivos del consumo de tabaco. Asimismo, con el fin de fortalecer las medidas establecidas
en CMTC, en el año 2008 se desarrolló el plan MPOWER que tiene como objetivo disminuir la
prevalencia del tabaquismo por medio de intervenciones eficaces y rentables. A partir de la
vinculación de Colombia dentro de los lineamientos internacionales, se aprobó el Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco en el cual se establece que se apliquen medidas
eficaces para asegurar que todo empaquetado de productos de tabaco porte advertencias
sanitarias ocupando el 30% del área de cada cara.
OBJETIVOS
Validar los grupos focales como opción metodológica para la construcción y evaluación de
advertencias sanitarias antitabaco en Colombia.
MÉTODO
Dentro de la evaluación de las Advertencias Sanitarias antitabaco, el grupo focal
funciona como un tipo de entrevista en grupo que permite obtener información sobre
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percepciones, actitudes, experiencias y expectativas en relación a las advertencias; donde
el ambiente de grupo ofrece una variedad de perspectivas estimuladas por la interacción
y por la posición de cada participante al justificar sus opiniones. Se trató de un estudio de
caso para el cual fueron planificados seis grupos focales de evaluación, con segmentos de
participantes fumadores y No-fumadores convocados por edad, sexo, nivel de formación,
lugar de procedencia y ocupación que facilitaron evaluar la potencialidad de la imagen
y el mensaje primero por separado y luego en conjunto para advertir sobre los riesgos
asociados al tabaquismo. Los grupos focales incluyeron 64 participantes entre los 18 y
45 años previa firma del consentimiento informado y se organizaron en tres rondas: a)
Evaluación de advertencias campaña 2016-2017; b) Evaluación y selección de 18 nuevas
advertencias; y c) Evaluación de 6 advertencias próxima campaña. Se adaptaron 120
cajetillas vacías para evaluar las imágenes sobre fondo blanco y fondo con la publicidad
correspondiente en sus distintos tamaños.También se implementó el uso de tarjetas de
colores (verde y rojo) para facilitar la expresión de acuerdo o desacuerdo y su conteo
frente a algunas preguntas del moderador. Al final de cada eje temático se realizaba una
síntesis, validando las informaciones proporcionadas por los participantes. Se procedió
a la lectura en voz alta de las anotaciones hechas por los observadores, y se informó que
los participantes podrían añadir, rectificar o contribuir con otros datos. Los datos fueron
sometidos al análisis de contenido en la modalidad temática.
RESULTADOS
Para cada uno de los grupos focales se realizó una síntesis de observaciones, la
sistematización de la ficha de caracterización y la transcripción de los audios. En todos la
unidad de análisis correspondió al propio grupo (Fumadores, No fumadores) diferenciando
opiniones y valoraciones de mujeres y hombres en cada grupo focal respecto a aspectos
emergentes relacionados con a) Creencias sobre el consumo de tabaco; b) Imagen:
Impacto y recordación; c) Mensaje: Claridad y capacidad de informar; d) Advertencia en
conjunto; y e) Capacidad de invitar a tomar decisiones en salud. Las advertencias que
más se recuerdan son aquellas que ocupan más de la mitad del paquete y están situadas
en ambas caras, principalmente en la parte superior, aspecto que es recomendado por
ambos grupos participantes. Las advertencias con fotos llaman más la atención y son
más efectivas que las advertencias que sólo tienen texto. Para el grupo de fumadores es
importante la información que da cuenta de efectos inmediatos, que involucra a otros,
al medio ambiente y que pueda explicar cómo dejar de fumar y sus beneficios; los no
fumadores por el contrario se sienten cómodos con información sobre efectos a largo
plazo. En general las imágenes más apreciadas son aquellas que cuentan con la presencia
de rostros humanos en los estímulos, lo que hace que el fumador pueda sentirse más
identificado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como opción metodológica para la construcción y evaluación de advertencias sanitarias,
se destaca la interacción entre los participantes en grupos heterogéneos de fumadores
y no fumadores que proporciona el incentivo a nuevas ideas sobre las expectativas de
los grupos frente a las nuevas campañas y sus temas, y su utilidad para captar toda una
variedad de actitudes, conocimientos y experiencias de los participantes sobre el origen,
uso y contenido de las advertencias sanitarias. Se recomienda tener en cuenta el uso de
rangos de edad, permitiendo diferenciar las opiniones y experiencias de adultos jóvenes
hombres y mujeres según nivel de formación, de las de adultos intermedios, aspecto
que sugiere la aplicación de 4 grupos en cada fase y no de 2. Es de suma importancia
establecer el análisis de la información derivada de los grupos focales mediante el diseño
de matrices de datos que incluyan las unidades de análisis, las categorías y subcategorías,
trianguladas con las observaciones registradas y con la evidencia científica disponible
hasta la fecha.
REFERÊNCIAS
1.OPS. Organización Panamericana de la Salud. Manual para desarrollar legislación para el
control del tabaco en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2013.
2.Ngo, A., Cheng, K. W., Chaloupka, F. J., & Shang, C. The effect of MPOWER scores on cigarette
smoking prevalence and consumption. Preventive Medicine. 2017. https://doi.org/10.1016/j.
ypmed.2017.05.006
3.Spires, M., Rutkow, L., Feldhaus, I., & Cohen, J. E. The world health organization’s MPOWER
framework and international human rights treaties: An opportunity to promote global tobacco
control. Public Health, 2014.128(7), 665–667. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.04.010
4.OMS. Organización Mundial de la Salud. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic.
WHO. 2013. Geneva.
PALAVRAS-CHAVE
Advertencias sanitarias, grupos focales, estudio de caso, tabaquismo
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HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES
NA COMPREENSÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE JOVENS DA
PERIFERIA
Danilo de Miranda Anhas (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Carlos Roberto Castro-Silva
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1279

INTRODUÇÃO
A Hermenêutica de Profundidade (HP), proposta por Thompson e baseada em autores como
Paul Ricouer e Jurgen Habermas, se constitui como uma abordagem teórica e metodológica
que permite estudar e interpretar as formas simbólicas e os sentidos mobilizados pela
ideologia. Tanto as formas simbólicas como a ideologia são construídas social, histórica
e culturalmente. Interpretar a ideologia é tornar explícita a conexão entre o sentido
mobilizado pelas formas simbólicas e as relações assimétricas de poder que este sentido
ajuda a estabelecer e sustentar. Há interesse em se investigar a estrutura e a organização
tanto externa quanto interna a tais processos. Na proposta da HP o campo da pesquisa não é
apenas um objeto, mas um campo-sujeito, ou seja, os indivíduos que participam do estudo
mobilizam sentidos, refletem, agem: o campo de estudo, dinâmico, pulsa vida e se transforma
constantemente. O pesquisador ao se inserir no campo-sujeito passa a integrar as relações
existentes em determinado contexto histórico e social e a interferir no próprio campo. A
HP possui três patamares de análise que estão inter-relacionados, conforme veremos nas
seções seguintes.
OBJETIVOS
Este resumo se refere a resultados de uma pesquisa de doutorado financiada pela FAPESP
(processo nº 2015/26500). A pesquisa é realizada em uma comunidade da periferia de
Cubatão/SP chamada Vila dos Pescadores (VP). Tem-se como objetivo discutir as contribuições
da hermenêutica de profundidade no estudo das condições de vida e de saúde de jovens
moradores dessa comunidade.
MÉTODO
Os três patamares da HP são: análise sócio histórica, análise formal e interpretação/
reinterpretação. A análise sócio histórica consiste na compreensão do contexto no qual se
insere o objeto de estudo. Para a construção dos resultados nessa fase foram feitas observações
participantes e entrevistas com trabalhadores da saúde e da ONG e jovens inseridos em
diferentes grupos. A Unidade de Saúde foi a primeira instituição com a qual foi feito o
vínculo e a partir dela foram feitos vínculos e observações em outros locais como uma ONG
existente no bairro e um grupo de hip hop. Ao longo dos trabalhos de pesquisa e extensão da
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UNIFESP na comunidade, desde 2012, temos privilegiado os relatos dos indivíduos sobre suas
vivências atuais e pregressas na VP. A Análise Formal propõe a compreensão do discurso dos
indivíduos e suas formas simbólicas e ideológicas, apreendendo seus sentidos e significados.
Para cada observação foi produzido um diário de campo. As entrevistas semiestruturadas
foram gravadas e transcritas na íntegra. Para a análise formal optou-se pela Epistemologia
Qualitativa proposta por González-Rey, analisando-se os sentidos construídos histórica e
socialmente pelos indivíduos em sua relação dialética com o contexto. No último patamar,
a Interpretação/Reinterpretação, foram produzidas novas interpretações de modo crítico e
embasado na teoria. Recebe o nome de reinterpretação, pois se entende que os indivíduos
já possuem interpretações acerca de sua realidade.
RESULTADOS
Durante o percurso da universidade na comunidade desde 2012, através de pesquisas e
extensão, os jovens aparecem nos discursos como um grande problema na comunidade
dado o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Uma ONG e o grupo de hip hop para
jovens, iniciativas da própria comunidade, aparecem como formas estratégicas de luta
contra o envolvimento de jovens no tráfico e como opções culturais em meio a tantas
ausências. O estigma de morar em uma comunidade violenta e construída sobre o mangue
é um empecilho para conquistar um emprego. A culpa por recai sobre o jovem, visto como
inconsequente por ter abandonado os estudos ou se envolvido no tráfico de drogas para
obter algum ganho financeiro. O Estado se faz presente na comunidade através de três
instituições: unidade de saúde, creche e polícia (vista pela comunidade como aquela que
leva a violência). Percebe-se nos discursos a ideia de juventude como risco, na medida
em que estes sujeitos apresentam, comportamentos inadequados: sexo desprotegido,
envolvimento no tráfico, uso de drogas. A ideia de tutela e controle sobre os jovens aparece no
imaginário das pessoas, como quando dizem que é “preciso tirar o jovem da rua”. O grupo de
hip hop, por exemplo, é descaracterizado e deslegitimado por ser totalmente desenvolvido
por jovens mesmo que este “tire” os jovens da rua. Rua pode ser entendida como espaço
público e reflete como o Estado é ausente na vida dessa população. Rua remete também a
uma concepção ideológica que não consegue conceber outro caminho para os jovens que
não seja o do enquadramento em alguma instituição que possa lhe disciplinar e incutir os
valores da sociedade capitalista. O jovem na rua é assim enquadrado pela polícia que não
lhe reconhece como gente e cidadão. Na contramão da vulnerabilidade e naturalização dos
diversos tipos de violência praticados contra os jovens, grupos como a ONG e o hip hop
lutam pela construção da cidadania em um nível de reconhecimento intersubjetivo e se
constituem como espaços estratégicos para a construção de vínculos comunitários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao mesmo tempo em que muitos discursos sobre a juventude valorizem-na como aquela que
é nosso futuro e nossa possibilidade de transformação, estes mesmos discursos mantém os
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jovens em posição de controle, tutela e em um estágio de pré-cidadania. A HP valoriza o discurso
dos sujeitos, por entender que estes possuem capacidade de compreender os processos
simbólicos e produzir suas próprias interpretações. A pesquisa que utiliza este referencial pode
valorizar as experiências dos jovens, pois não é somente o cientista social que interpreta. Além
disso, a HP guarda potenciais para equilibras análises que levam em conta aspectos subjetivos
e objetivos, um não atuando em detrimento do outro mas em complementaridade. Estudar
as condições de vida e de saúde pelo olhar dos próprios jovens pode incrementar a produção
de um conhecimento mais próximo da realidade vivida por estes indivíduos, desnaturalizando
relações de poder que mantém assimetrias e desigualdades.

O ESTILO DE VIDA DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DO
INTERIOR DO RIO DE JANEIRO: REPERCUSSÕES PARA SAÚDE
INTEGRAL
Glaucia Cristina Andrade Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro , Macaé, RJ, Brasil), Glaucia Valente
Valadares (Universidade Federal do Rio de Janeiro , Macaé, RJ, Brasil)

ID: 2373

INTRODUÇÃO
Os investimentos na educação superior no Brasil nos últimos anos fizeram com que o
número de docentes aumentasse consideravelmente nas instituições de ensino superior,
especialmente, considerando o plano de interiorização das universidades públicas
federais que promoveu a expansão destas universidades com vistas a garantir um maior
acesso. Concomitantemente a isto, continuamente instaurou-se uma dinâmica na própria
universidade, passando a demandar uma considerável intensificação do trabalho docente,
com exigências de metas, excelência produtiva, envolvimento em questões institucionais, da
comunidade e, inevitavelmente, aumento da competitividade. Como consequência destes
fatores, ressonante às condições de trabalho, observa-se um crescimento considerável no
número de agravos relacionados a saúde dos professores. Estes agravos a saúde incluem
distúrbios psicológicos, distúrbios ergonômicos, dentre muitos outros, pertinentes ao
trabalho em si, além das doenças crônicas associadas principalmente ao estilo de vida.
Dentre os distúrbios psicológicos podemos citar o estresse, a depressão, o esgotamento
mental e a Síndrome de Burnout; e entre os problemas ergonômicos, os sintomas
osteomusculares e os distúrbios vocais. Em relação as doenças crônicas associadas ao estilo
de vida, indubitavelmente, as mesmas têm se tornado prevalentes principalmente pela
alta demanda de produção, controle de atividades limitado, carga horária elevada, além de
algumas exigências extras, incluindo o trabalho no domicílio, que impedem hábitos de vida
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saudáveis. Não obstante a tudo isto, cabe a reflexão que vivemos a modernidade líquida,
ou seja, relações fluídas e interessadas em ganhos, tornando os espaços de trabalho hostis
e individualistas. Corroborando com a discussão, o termo estilo de vida pode ser definido
como um conjunto de ações cotidianas que refletem as atitudes e os valores das pessoas
contribuindo positivamente ou negativamente para sua saúde. Sendo assim, pode-se dizer
que está intimamente relacionado à qualidade de vida docente, visto que um repercute
no outro. O sedentarismo, o consumo de álcool, o tabagismo, a alimentação inadequada,
o sedentarismo, dentre outros, são exemplos de ações e escolhas cotidianas que podem
aumentar o risco de morte e de agravo à saúde. Neste sentido, alguns estudos apontam que
os principais riscos a saúde do professor são decorrentes do estilo de vida imposto pela sua
profissão, o que reforça a relevância desta temática.
OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo compreender o estilo de vida de professores em um Campus
Universitário Federal. Este resultante da política de interiorização.
MÉTODO
O estudo debruça-se e pauta-se na abordagem qualitativa, orientado pelo Interacionismo
Simbólico como o referencial teórico e pela Teoria Fundamentada nos Dados como
o referencial metodológico. A coleta de dados será realizada incorporando múltiplos
instrumentos, a saber: a entrevista orientada por um roteiro semiestruturado em
profundidade, o questionário para a caracterização de estilo de vida e a observação
sistemática participante. Os sujeitos do estudo serão selecionados na lógica apontada pelo
método, ou seja, a partir de amostragem teórica. O primeiro grupo amostral será composto
por professores novatos, evoluindo o ciclo da amostra, gradativamente, até os professores
pioneiros na referida Instituição. Não haverá limitação por campo disciplinar de atuação,
ou seja, poderão participar os professores vinculados a qualquer curso de graduação da
instituição. A análise se dará à luz das codificações previstas no método. Serão respeitadas
as diretrizes nacionais para a pesquisa envolvendo seres humanos, incluindo, a aprovação
em Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
Espera-se com os achados fazer a discussão aprofundada no que tange a modos de vida,
escolhas diárias e hábitos. Isto, articulando as situações vivenciadas e desafiantes do mundo
do trabalho contemporâneo. Uma vez considerando o design da pesquisa, tem-se que essas
articulações serão apresentadas sob a forma de Teoria Substantiva, ou seja, que possa gerar
conceitos e derivações explicativas no sentido de retroalimentar o processo do trabalho do
professor, em prol da discussão e da transformação que envolve os aspectos cabíveis a saúde
integral, o cuidado de si e a repercussão para qualquer forma de ação/ aproximação com o
outro. Destaque para o fato de, invariavelmente, os construtos teóricos nascerem dos dados.
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Nesta acepção, partindo da indução gerada com os achados, pretende-se abrangência de
impactos para o campo prático, de fato e de direito, que possa melhorar a vida das pessoas
em seu contexto de trabalho e para além dele.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se com este estudo identificar as condições intervenientes, as ações e estratégias
interacionais, bem como as consequências que se relacionam ao estilo de vida dos professores.
De tal modo, fornecer subsídios para teorizações e aplicações em prol da transformação social, da
interação humana, do encontro intercessor, da tolerância considerando as intersubjetividades,
dentre outros, que visem motivar a adoção de hábitos de vida saudáveis e benéficos, sem
padronizações, mesmo a despeito das questões opressoras. Além disso, trata-se de um estudo
perceptível como área de lacuna no campo epistêmico da educação e da saúde, uma vez
que será construído junto aos nexos possíveis relacionados aos símbolos e as significações,
podendo motivar e fornecer subsídios para a realização de tantos outros estudos.
PALAVRAS-CHAVE
Estilo de Vida; Saúde; Qualidade de Vida, Cuidado

O RECONHECIMENTO EMOCIONAL: UMA PESQUISA-AÇÃO COM
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
Gimene Cardozo Braga (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR, Brasil), Andressa Farias de Quadros Neckes
(Hospital Santa Pelizzari, Palmas, PR, Brasil), Romário Daniel Jantara (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR,
Brasil), Micheli de Jesus Ferreira (Instituto Federal do Paraná, Palmas, PR, Brasil)

ID: 2431

INTRODUÇÃO
Os adolescentes afastados temporariamente de seus pais encontram-se em situação de
vulnerabilidade, e trazem em sua trajetória histórias de maus tratos, pobreza extrema, abuso
sexual, físicos e psicológicos, que causam graves danos sociais, psicológicos e físicos.1 Nesse
sentido, ações devem ser pensadas para o desenvolvimento de competências emocionais
a essa população, pois acredita-se que estes possam ficar mais aptos para lidarem com
as suas emoções de forma adequada, contribuindo para uma inserção social e relação
psicossocial mais saudável.2 Para tal considera-se que o reconhecimento emocional ou o
desenvolvimento de competências emocionais representa um componente chave para as
nossas interações sociais, capaz de auxiliar na adaptação social.
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OBJETIVOS
Verificar o reconhecimento emocional de adolescentes em situação de acolhimento.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória do tipo pesquisa-ação.3 Os dados foram
coletados por meio de grupos, entre fevereiro e agosto de 2017, em 8 encontros, com duração
de 1h30min, que foram gravados e registrados em diário de campo, transcritos e analisados
através da análise de conteúdo. Participaram do estudo 8 adolescentes, de 11 anos a 17 anos
e 11 meses. Durante os encontros realizados com os adolescentes foram criadas carinhas
emotivas de EVA a partir de emoções sugeridas pelos adolescentes: a Felicidade, raiva,
tristeza, sonolência, pensativo e chorando. Uma vez escolhidas as carinhas emotivas eles
estabeleceram cores para identificar as mesmas, as construíram, e semanalmente elegiam
uma para relatar a semana. Após esse momento, os adolescentes construíam uma história/
narrativa e a representavam. No último encontro foram apresentados os dados para os
adolescentes que confirmaram os resultados apresentados a seguir. O estudo foi autorizado
pelo Comitê de Ética, em pesquisa com seres humanos do Instituto de Ensino Superior
de Londrina – INESUL, em 22/08/2016, CAAE: 60335016.8.0000.5579. Os adolescentes
assinaram Termo de Assentimento e a responsável legal os Termos de Consentimento Livre
e Esclarecido.
RESULTADOS
O estudo produziu duas temáticas: o reconhecimento de emoções básicas e as dificuldades
de reconhecimento emocional. A primeira temática é apresentada pelos adolescentes durante
as atividades de grupo a partir das falas, textos construídos e encenados. Neste contexto as
emoções básicas identificadas foram alegria, a tristeza e a raiva por meio de falas superficiais
e por vezes, controversas. Contudo, o reconhecimento dessas emoções é possível já em
crianças de 03 anos de idade, demonstrando dificuldades de reconhecimento de emoções
complexas esperadas para adolescentes. Os sentimentos negativos prevaleceram nas falas
e narrativas criadas pelos adolescentes, demonstrando a vulnerabilidade e carência afetiva
dos mesmos. A raiva embora seja a emoção de maior percepção quando questionada
quanto ao seu manejo comportamental como forma de elaboração da mesma, apareceram
sempre mecanismos de oposição, provocação e agressão do próximo. Durante os encontros
os adolescentes apresentaram vários episódios de agressividade entre eles, a até mesmo
relatos de bullying, como forma de relacionarem-se, como por exemplo na recepção de novos
adolescentes ao abrigamento. A segunda temática, o não-reconhecimento das emoções,
ressalta a dificuldade dos adolescentes em se expressar devido as privações e traumas vividos,
evidenciado na ausência da fala por alguns momentos, e na dificuldade em expressar suas
emoções, bem como relacionar com a realidade vivida. Destaca-se a discussão do grupo
referente as carinhas emotivas escolhidas pelos mesmos: sonolência, pensativo e chorando,
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a qual revelou a dificuldade de lidar com a tristeza de uma forma mais ampla, e do quanto
para uns a agressividade adquiria mais características de tristeza do que o próprio ato de
chorar. As ações e comportamentos para os adolescentes pro vezes mostraram-se desconexas
às emoções. Em todas as histórias elaboradas pelos mesmos, até aquela que referia-se a
felicidade e momentos de alegrias, estava permeada de dor e sofrimento. Um outro ponto que
se evidenciou foi a dificuldade em estabelecer relações empáticas. Por meio das encenações
das histórias criadas evidenciou-se que os adolescentes são pouco reflexivos a respeito de
como o seu comportamento poderia afetar as outras pessoas e, principalmente, na leitura
do comportamento do outro. Dessa forma, na discussão final do grupo de reconhecimento
emocional os adolescentes apontaram que o grupo possibilitou através do lúdico a reflexão a
respeito de suas memórias, de suas ações e comportamentos, trazendo identificação com os
personagens das histórias elaboradas e maior conhecimentos a respeito das próprias emoções
e das emoções dos outros participantes, iniciando um processo de resiliência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo proporcionou aos adolescentes um espaço para expor de forma mais clara suas
emoções e sentimentos, bem como suas dificuldades relacionais, apontando para as
fragilidades de reconhecimento emocional. Ficaram evidenciadas suas carências emocionais,
a tristeza como emoção mais vivenciada e trabalhada por eles, e a alegria como relacionada
a superação de momentos tristes. A relação com o bullying, com a dificuldade de reconhecer
em si e nos demais as reações emocionais também receberam destaque. Dessa forma,
verificou-se a necessidade do serviço estimular espaços de reconhecimento emocional para
os adolescentes que se encontram em situação de acolhimento para que se possa promover
saúde mental e desenvolver competências emocionais, ou seja, comportamentos mais
adaptados e concientes.
REFERÊNCIAS
1.Vectore C, Carvalho C. Um olhar sobre o abrigamento: a importância dos vínculos em
contexto de abrigo. Psico. Esc. e Educ. [online]. 2008; [acesso em mar 2016] Jul/Dez;2(2):44149. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pee/v12n2/v12n2a15.pdf
2.Arruda MJFC. O ABC das emoções básicas: Implementação e avaliação de duas sessões de
um programa para promoção de competências emocionais. Um enfoque comunitário. Ponte
Delgada. Dissertação [Mestrado em Psicologia da Educação] – Universidade dos Açores; 2014.
[acesso em 12 mar 2016] Disponível em: https:repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/3365/2/
DisserMestradoMarleneJesusFerreiraCarvalhoArruda2015.pdf3.
3.Tripp D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educ pesq [online]. 2005; [acesso
em 12 mar 2016] 31(3): 443-466. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/
a09v31n3.pdf
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PALAVRAS-CHAVE
Emoções, Enfermagem, Promoção da saúde, Adolescentes

OS CUIDADOS NOS MODOS DE VIVER: REPRESENTAÇÕES SOBRE
IDADE E GÊNERO
Nathália Cristina Pereira da Costa (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Rosana
Franciele Botelho Ruas (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marco Aurélio Sousa
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ariana Paula da Silva (Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Imaculada de Fátima Freitas (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1327

INTRODUÇÃO
Os cuidados nos modos de viver das pessoas estão associados a uma série de aspectos que
envolvem a subjetividade de cada ser humano, assim como fatores objetivos tais como faixa
etária e gênero. Em cada faixa etária, as pessoas assumem determinados comportamentos
para cuidar ou não de sua própria saúde, de acordo com suas crenças, convicções e hábitos
e contextos de vida. Há também diferenças relacionadas ao cuidar quando se trata de
gênero. O programa Academia de Saúde foi instituído pelo governo federal em 2011, como
estratégia de promoção de saúde ofertada para qualquer cidadão acima de 18 anos de
idade, por meio de atividades físicas e educação em saúde, realizadas sob a supervisão de
profissionais capacitados e em estruturas específicas distribuídas em todos os municípios
brasileiros que se organizaram e pleitearam recursos específicos junto ao Governo Federal.
OBJETIVOS
Compreender representações sobre cuidado nos modos de viver de usuários das academias
da saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada na teoria das Representações Sociais, na
perspectiva de Alain Giami. O estudo foi realizado em academias de saúde do município
de Belo Horizonte, Minas Gerais. Houve sorteio das academias por região da cidade, o que
totaliza nove distritos sanitários. Foram realizadas entrevistas com 32 usuários selecionados
por conveniência, de acordo com a presença nos serviços no dia da coleta de dados. A coleta
ocorreu por meio de entrevistas individuais abertas e em profundidade, que foram gravadas
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em áudio e posteriormente transcritas. Os dados foram interpretados com base na Análise
Estrutural de Narração.
RESULTADOS
A partir da análise do conjunto das entrevistas, surgiram duas categorias relativas às
representações sobre o cuidado: “Influência da idade no cuidar em saúde” e “Cuidar como
questão de gênero”. Na categoria “Influência da idade no cuidar em saúde”, as expectativas
em relação à saúde são determinantes para as condutas de cuidado, por faixa etária. O fato
de ser jovem significa ser saudável, representação muito presente justamente entre os
jovens. Para esses, cuidar de si está relacionado, prioritariamente, às questões estéticas e
não há preocupação com a saúde. Acreditam em uma cronologia da morte que “prioriza”
os mais velhos, o que resulta em transgressões de normas de “ser saudável” com maior
facilidade. Entre adultos e adultos jovens, há uma tentativa de equilíbrio entre o prescrito (a
norma oficial) e o considerado possível em meio à falta de tempo. Esta postura é justificada,
sobretudo, pelas obrigações laborais e cuidado com os filhos, e resulta em mais ou menos
aceitação de alimentação inadequada, uso de bebidas, etc., mesmo considerando que
representam um consumo não saudável. Como os mais jovens, os adultos reproduzem o
estereótipo de que o idoso é débil e frágil e necessita de mais cuidado do que o jovem,
forte e ativo. Entre pessoas acima de 60 anos, há a representação de que a sua idade requer
adaptações a necessidades próprias, além de preocupação com sua capacidade financeira
para se cuidar e se manter saudável. Em todas as idades, em geral, o cuidado preventivo em
saúde é pensado como necessário a partir dos 40 anos, relacionando-o também com certa
possibilidade advinda de maior “liberdade para cuidar de si”, pela diminuição de obrigações
familiares, de gênero, laborais, entre outras. Na categoria “Cuidar como questão de gênero”
houve unanimidade nas falas dos entrevistados no que se refere às representações de
cuidado: a qualidade das mulheres de serem cuidadoras. É atribuída à mulher a característica
de quem cuida de si mesma, do marido e dos filhos, o que ressalta o protagonismo feminino
no universo do cuidar. Contudo, as mulheres cuidam de si tardiamente, devido às exigências
da organização social de gênero, no interior da família e no mundo laboral. O trabalho é
a principal justificativa para a representação de falta de cuidado de homens com a saúde.
Considera-se que “cuidado não é coisa de homem” ou “é a mulher quem cuida dos homens”,
havendo grande resistência masculina em inserir-se nos serviços de saúde e programas de
promoção, como o Programa Academia da Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerar a resistência dos jovens às práticas normativas de saúde, as dificuldades de tempo
e trabalho dos jovens e jovens adultos na busca por modos de vida mais saudáveis e as
preocupações dos mais velhos com necessidades próprias da idade demonstra a diversidade
de expectativas que se encontram no objeto “ser saudável”, nas diferentes idades. Tal quadro
mostra a complexidade a ser enfrentada nas práticas de promoção dentro do Programa
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Academia da Saúde. Destaca-se, ainda, que as representações desveladas nas diferentes
idades são influenciadas transversalmente por questões de gênero. Ao analisar o cuidar,
confirma-se a concepção de protagonismo feminino nas representações sobre cuidar da
saúde. Historicamente, as ações de cuidar são de responsabilidade das mulheres, e incluem
obrigações de cuidar da casa e dos filhos. Isso persiste na sociedade contemporânea, apesar
de grandes mudanças nos modos de viver.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde; Prevenção de doenças; Doenças Crônicas; Politicas Públicas; Atenção
Primária à Saúde.

PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CUIDADO AS PESSOAS
COM DOENÇA CRÔNICA NAO TRANSMISSÍVEL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA
Renata Machado Becker (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schülter Buss Heidemann (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Pamela Camila Fernandes Rumor (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1546

INTRODUÇÃO
Práticas de promoção da saúde são estratégias que convergem para as ações dos profissionais,
a fim de tornarem os indivíduos mais autônomos em seu processo de saúde/doença(1). Por
isso, faz-se necessário que estejam baseadas nos campos de ação, propostas pela Carta
de Ottawa, que inclui ações que envolvem Estado, comunidade, indivíduos e sistema de
saúde(2,3). A promoção, tem se mostrado como uma possibilidade no enfrentamento das
doenças crônicas não transmissíveis, ao procurar a superação do modelo biomédico, que
não dá mais conta de responder as necessidades dessas pessoas (4,5). Dentre os possíveis
espaços para atuação da promoção, a área da Atenção Primária à Saúde (APS) é uma
possibilidade, por ter alto grau de capilaridade e descentralização, devendo ser o contato
preferencial do usuário na Rede de Atenção à Saúde(6). O enfermeiro por sua vez, se destaca
neste meio, por assegurar a continuidade do cuidado, ao desenvolver ações que buscam
melhor qualidade de vida, item primordial no cuidado a esse público(6,7).
OBJETIVOS
Compreender as práticas de promoção da saúde desenvolvidas pelos enfermeiros da
Atenção Primária à Saúde, em um município do sul do Brasil, no cuidado às pessoas com
doenças crônicas não transmissíveis.
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MÉTODO
Pesquisa de natureza qualitativa, alicerçada na metodologia do discurso do sujeito coletivo.
O cenário do estudo foram 23 centros de saúde da Atenção Primária de um município do
sul do Brasil, escolhidos através de um sorteio eletrônico. O município desenvolve suas
atividades neste campo, através do modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Foram
entrevistados 23 enfermeiros, um de cada centro de saúde selecionado. Como critérios de
inclusão optou-se por: ser enfermeiro, cadastrado e atuante em uma equipe da ESF; e como
critério de exclusão, a ausência de experiência profissional na área da APS de, no mínimo,
seis meses de atuação ou estar afastado por férias ou licença. A escolha do profissional ficou
a cargo do coordenador do centro de saúde, conforme disponibilidade da agenda. A coleta
de dados ocorreu a partir de entrevistas individuais, utilizando um roteiro semiestruturado,
entre junho e agosto de 2016. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra,
sendo posteriormente analisadas minuciosamente, de modo a organizar os dados para a
identificação das figuras metodológicas do discurso do sujeito coletivo (expressões-chave,
ideias centrais e ancoragens). Para a formação dos discursos, foi utilizado o software DSCsoft.
Os dados foram analisados por meio do referencial teórico da promoção da saúde. Estudo
aprovado pelo comitê de ética, recebendo o certificado de apresentação para apreciação
ética 52861616.0.0000.0121 e parecer 1.487.581, de 11 de abril de 2016.
RESULTADOS
A partir dos discursos analisados, foi possível identificar três ideias centrais. 1- As práticas
são de promoção da saúde, e estão baseadas em uma nova percepção de saúde (21,7%).
Constatou-se que os participantes procuram a reorganização do sistema, ao buscarem
desenvolverem suas práticas de cuidados, fora do foco da doença. Assim, é possível inferir
que os mesmos desejam a superação do modelo biomédico e da assistência curativista, ao
fazerem uso de práticas baseadas na escuta ativa, no vínculo e na empatia. Esse achado vai
ao encontro do que o campo da reorientação do sistema de saúde, da Carta de Ottawa,
preconiza, de que todos devem trabalhar juntos, para a construção de um sistema que
contribua para a busca de um alto nível de saúde. O intuito é buscar a promoção da saúde,
para além das necessidades clínicas é preciso perceber e respeitar as peculiaridades culturais
de cada um, as suas carências individuais e comunitárias para uma vida saudável(2). 2Práticas de educação em saúde (69,57%), especialmente direcionadas para as mudanças do
estilo de vida. Utilizam-se as visitas domiciliares, os atendimentos individuais e coletivos,
para orientações sobre atividade física, alimentação, lazer, autocuidado. O campo de
ação, desenvolvimento de habilidades pessoais, se apoia na divulgação de informação,
na educação para a saúde e na intensificação das habilidades vitais dos indivíduos. Dessa
forma, as populações têm a possibilidade de desenvolver maior controle sobre a sua própria
saúde, bem como fazerem opções que a promovam de uma melhor forma possível(2). 3- As
práticas não são de promoção da saúde (17,39%), apesar da maioria julgar suas práticas
como de promoção da saúde, alguns não a consideram, pois a atenção à saúde ainda se
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baseia em ações de cuidado curativista e biomédica, e existe pouca clareza sobre a definição
de promoção da saúde. As ações de Políticas Públicas, Ambientes Favoráveis e Reforço
Comunitário não foram desvelados pelos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível identificar que as práticas de promoção da saúde desenvolvidas pelos
enfermeiros acontecem baseadas em dois principais campos de ação: reorientação do
sistema de saúde e desenvolvimento de habilidades pessoais. Na reorientação do sistema de
saúde as experiências revelam a presença da escuta ativa, do vínculo, da empatia. Itens que
perpassam o conceito e a essência da promoção da saúde, e faz com que se compreenda que
há um movimento que busca uma reorganização e reorientação do sistema, para além de um
modelo de cuidado tradicional e biomédico. O desenvolvimento de habilidades pessoais traz
a educação em saúde como protagonista deste campo de ação, e visa capacitar as pessoas
para que tenham condições de fazerem as melhores escolhas. Entretanto, esta educação
ainda está baseada nas orientações para a mudança no estilo de vida, que são importantes
para o cuidado com as pessoas com doença crônica, mas que não deve ser o único foco.
Diante desses apontamentos é possível refletir sobre a presença e a convivência de dois
paradigmas que influenciam as práticas de cuidados desses profissionais, o biomédico e o
da promoção da saúde. Portanto, os enfermeiros precisam fortalecer o que já está dando
certo, avançar em alguns pontos e ampliar as suas práticas para os outros campos de ação.
REFERÊNCIAS
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enfermeiros nos Grupos Operativos Terapêuticos na Estratégia Saúde da Família. O Mundo
da Saúde, São Paulo. 2014; 38(4):462-72.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. Doença Crônica.

PRÁTICAS GRUPAIS NO COTIDIANO DE TRABALHO DOS
NASFIANOS: REALIDADE E INOVAÇÃO
Fernanda Karla Metelski (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Carine Vendruscolo (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Gabriela
Rebeschini (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Taciana Gabriela Marchioro (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Julia Schneider
(Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Bruna Bertollo (Secretaria de Saúde de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Francielli Girardi
(Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Betina Hörner Schlindwein Meirelles (UFSC, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1781

INTRODUÇÃO
A Atenção Básica pode ser considerada a ordenadora da Rede de Atenção à Saúde no
Brasil, devido a características como a descentralização e proximidade com a população.
Essa proximidade favorece à equipe de saúde o reconhecimento da realidade do território
e a organização do acesso a esse nível assistencial, confere a necessidade de coordenação
do cuidado oferecido aos usuários e a resolubilidade frente aos problemas de saúde. Nessa
direção, o principal modelo de reorientação dos serviços é a Saúde da Família. Ao buscar-se a
ampliar as ações desenvolvidas pelas equipes, são criados, posteriormente, os Núcleos e Apoio
à Saúde da Família, que a partir de 2017 são denominados Núcleos Ampliados de Saúde da
Família e Atenção Básica (Nasf-AB). Os Nasf-AB são constituídos por equipes multiprofissionais
que tem como propósito desenvolver atividades voltadas para os usuários, e compartilhadas
com as equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB), possibilitando a troca de
saberes, responsabilidades mútuas e intervenções interdisciplinares.
OBJETIVOS
Analisar as práticas grupais de atenção à saúde desenvolvidas pelo Nasf-AB em um município
do Oeste de Santa Catarina.
MÉTODO
Serão problematizadas duas das categorias identificadas num estudo exploratório de
abordagem qualitativa, desenvolvido mediante entrevistas semiestruturadas individuais
com uma das equipes do Nasf-AB do município de Chapecó, selecionada por apresentar
maior tempo de atuação em conjunto. As entrevistas ocorreram nos meses de junho e julho
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de 2016. As informações, após transcrição das entrevistas, foram tratadas mediante análise
temática de Minayo, a qual consiste em descobrir os núcleos de sentido que integram as
falas com significados para o objeto deste estudo. Esta pesquisa está associada ao Grupo
de Estudos sobre Saúde e Trabalho do Departamento de Enfermagem da Universidade do
Estado de Santa Catarina, e obteve parecer consubstanciado do CEP nº 1.531.443.
RESULTADOS
Na primeira categoria: “diferentes configurações de grupos com usuários desenvolvidos
pelos/com os nasfianos”, identificou-se que as práticas grupais favorecem a aproximação
e o estabelecimento de vínculos dos profissionais entre si e destes com os usuários. Os
nasfianos promovem e participam de grupos com usuários, sendo esta apontada como
uma das principais atividades desenvolvidas de modo compartilhado (ou não) com a eSF.
Os grupos são voltados geralmente à usuários adultos e idosos com alguma patologia,
predominando hipertensos e diabéticos, e com adultos saudáveis, por meio de atividades
físicas. Foram relatados ainda, os grupos voltados a saúde mental, os quais não seguem
o modelo de palestra. Os nasfianos participam do Grupo de Desenvolvimento Humano
(GDH) para se capacitar na condução dos trabalhos com grupos interativos, que vem sendo
aplicado junto aos grupos de saúde mental. O GDH é considerado pelos nasfianos como
um espaço de educação permanente (EP), que confere apoio para eles e para a eSF. Há
grupos em que os nasfianos são os responsáveis pela condução, e há outros, em que os
nasfianos são convidados à participar, conforme observa-se no relato: então a gente vai se
revezando para [organizar] assim um grupo legal, tanto para os nossos ou da eSF [...]a gente
assim tem grupos em que o NASF puxa um pouco mais e coordena um pouco mais e tem
grupo que a unidade e a eSF puxam um pouco mais e coordena, que daí é, nós somos os
convidados, e nos nossos grupos eles são os convidado [...] por isso que se criou essa cultura
de se dizer os nossos grupos do Nasf e os grupos da eSF, mas é grupo de todo mundo, a
população é a mesma, é de todo mundo (P1). O diálogo para a organização dos grupos
contribui para o compartilhamento de experiências e saberes que os instrumentalizam para
a busca de resolução de problemas. Os grupos são realizados de modo aberto, semiaberto
e fechados, sendo que o último favorece o respeito a privacidade do usuário, e o primeiro
possibilita atingir um número maior de usuários. A condução dos grupos foi relatada como
uma tarefa que requer preparo e, apesar de estimulada pelo Ministério da Saúde, alguns
nasfianos relataram não ter recebido esse tipo de preparação durante a graduação. Na
segunda categoria: “movimentos de educação permanente no cotidiano dos nasfianos”,
as ações de EP permeiam o processo de trabalho dos nasfianos, sendo identificadas três
dimensões: (a) ações de EP externas a unidade de saúde, como o que ocorre nos grupos
de estudo do GDH e Telessaúde; (b) ações de EP entre os nasfianos, como nas reuniões de
equipe do Nasf-AB e processos de educação em saúde junto aos usuários; (c) ações de EP
voltadas para as eSFs, caracterizadas pelo apoio matricial durante as reuniões equipe da
eSF em que ocorre a participação do Nasf-AB. O GDH é reconhecido como espaço de EP
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e contempla uma proposta de inserção na Psicologia Social, favorecendo a relação entre
o indivíduo e o seu meio social. O Telessaúde foi considerado uma ferramenta de trabalho
para os nasfianos, uma vez que eles o utilizam como apoio assistencial e EP em diferentes
situações do cotidiano profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os nasfianos desenvolvem importantes práticas assistenciais na Atenção Básica, em especial
ações que envolvem grupos com usuários, Educação Permanente e a, partir desta, o apoio
matricial. Dentre as diferentes configurações de grupos com usuários desenvolvidos pelo/
com os nasfianos entrevistados, destacam-se os grupos de hipertensos, diabéticos, grupos
de atividades físicas, e saúde mental. O engajamento da eSF constitui fator decisivo para
que as práticas grupais sejam promovidas de modo compartilhado e interdisciplinar.
Destaca-se o GDH como um modelo inovador para a capacitação profissional na condução
de grupos com usuários, em especial na saúde mental, uma vez que promove a interação
entre os participantes do grupo. Os movimentos de educação permanente no cotidiano
dos nasfianos são desenvolvidos em diferentes espaços, dentro e fora da unidade de saúde,
ou mesmo de modo virtual como no caso do Telessaúde. As ações de EP são desenvolvidas
entre os nasfianos e junto as eSF, em especial durante as reuniões de equipe, consideradas
espaços privilegiados para o desenvolvimento de matriciamento.
PALAVRAS-CHAVE
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, Práticas Grupais, Educação
Permanente em Saúde, Atenção Primária à Saúde.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: PERCEPÇÃO DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
Indiara Sartori Dalmolin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha
Schülter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vera Lucia Freitag
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)
ID: 1558

INTRODUÇÃO
As práticas integrativas e complementares (PIC) constituem formas de cuidado à saúde
desde a antiguidade. Perpassam o cotidiano cultural das famílias por meio de diferentes
ações, como o uso de chás e plantas medicinais, sons e músicas, elementos da natureza,
bendizeres, imposição de mãos, práticas corporais, dentre outras. Nas últimas décadas, esta
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temática vem despertando o interesse dos profissionais da saúde, no âmbito das pesquisas e
assistência, como recursos para a promoção da saúde, prevenção de doenças, reabilitação e
cura. No Brasil, foi estruturada e aprovada em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), que estimula a introdução das
PIC especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). Inicialmente, foram reconhecidas pela
referida política cinco PIC: Medicina Tradicional Chinesa (MTC)/Acupuntura; homeopatia;
plantas medicinais e fitoterapia; termalismo social/crenoterapia; e medicina antroposófica.
Sendo que as demais PIC, como o reiki, MTC/lian-gong, MTC/tai-chi-chuan, automassagem,
massagens, do-in, shiatsu, yoga, shantala, tui-na, lien-chi, entre outras, não foram formalmente
reconhecidas, mesmo possuindo um percentual de utilização significativo pela população
brasileira de acordo com o diagnóstico nacional realizado para subsidiar a construção da
PNPIC. Em 2017, houve dois marcos importantes no campo das PIC no cenário nacional. O
Ministério da Saúde ampliou os procedimentos oferecidos pela PNPIC no SUS, expandindo a
oferta à população; e foram incluídas mais 14 PIC na Política, a destacar: arteterapia, ayurveda,
biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia,
reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integratica e yoga. Sabe-se que a APS no
Brasil é organizada por meio do modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), que recebe o
suporte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Essa, coordena toda a Rede de Atenção,
é uma das portas de entrada para os usuários do SUS, estrutura-se junto às comunidades,
comunicando-se diariamente com as populações e famílias, além de possuir como premissa
fundamental a promoção da saúde. Os profissionais de saúde que atuam na APS têm o papel
de compreender de forma ampliada o processo saúde-doença, oferecendo alternativas de
cuidado e tratamento, que estejam ao alcance das pessoas, promovendo saúde, prevenindo
doenças, prestando um cuidado integral, o mais natural possível, que respeite as crenças,
valores e a individualidade de cada ser humano. Assim, justifica-se a relevância deste estudo
que buscou responder a seguinte pergunta: Qual a percepção de profissionais da ESF e do
NASF quanto à utilização das PIC como prática de promoção da saúde na APS?
OBJETIVOS
Compreender a percepção de profissionais da ESF e do NASF quanto à utilização das PIC
como prática de promoção da saúde na APS município de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, do tipo ação participante, articulada com o Itinerário de Pesquisa de
Paulo Freire que consiste de três etapas interrelacionadas: investigação temática, codificação e
descodificação e desvelamento crítico. Tais etapas concretizam-se em espaços denominados
de Círculo de Cultura, que se caracteriza por um grupo de pessoas com algum interesse
comum que se reúnem para refletir sobre seus problemas, situações de vida, compartilhar

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1755

E-PÔSTERES
Promoção da saúde

vivências, construir uma percepção mais profunda da realidade e estruturar coletivamente
ações concretas de intervenção. Participaram 30 profissionais de duas ESF, sendo 18 da equipe
Oriente e 12 da equipe Ocidente. Em relação à formação, constituíram o grupo pesquisado:
três médicos, três enfermeiras, um cirurgião-dentista, uma auxiliar de saúde bucal, oito agentes
comunitários de saúde, uma profissional de educação física e uma psicóloga. Além de, cinco
residentes (dois médicos, uma enfermeira, uma profissional de educação física e um assistente
social) e sete acadêmicos (cinco de medicina e duas de enfermagem). A pesquisa aconteceu
entre os meses de abril e julho de 2017, totalizando sete Círculos de Cultura, quatro com a
equipe Oriente e três com a equipe Ocidente. A investigação temática foi disparada a partir de
questões norteadoras sobre as PIC e a promoção da saúde, sendo que o desvelamento crítico
aconteceu concomitantemente com a participação dos pesquisados. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, com o parecer
1.828.562 e CAAE 61607316.4.0000.0121 de 21 de novembro de 2016.
RESULTADOS
Durante o levantamento temático foram investigados 50 temas geradores na equipe Oriente
e 49 na Ocidente, os quais foram codificados e descodificados em seis temas significativos:
Fortalecimento do SUS, Redução de danos, Integralidade, Promoção da Saúde, Sobrecarga
de Trabalho no SUS e Tempos de resistência, que foram desvelados no decorrer dos Círculos.
Os resultados foram descritos em duas dimensões, buscando compreender em cada uma
as temáticas de maior relevância. A primeira dimensão abordou as PIC como um modelo de
cuidado e promoção da saúde, em busca da integralidade e da redução de danos, a partir
do empoderamento dos indivíduos e famílias para uma melhor qualidade de vida e saúde.
Neste patamar, desvelou-se que as PIC são essenciais para a promoção da saúde, porém
enfrentam alguns empecilhos para sua consolidação, os quais culminam com o modelo
biomédico vigente, centrado na queixa-conduta (alopática, na maioria das intervenções). A
segunda dimensão caminhou na perspectiva das PIC para o fortalecimento do SUS, refletindo
as potências, os limites e as estratégias de enfrentamento para a efetivação dessa forma
transformadora de fazer saúde na APS. Suscitaram reflexões em relação ao cenário atual de
(des)investimentos na saúde, o que impacta diretamente na qualidade da assistência e na
motivação profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As PIC são práticas de promoção da saúde no SUS, constituindo um modelo de atenção
que precisa ser constantemente estudado, compreendido e enraizado na APS. Para tanto, é
imprescindível fortalecer os movimentos em prol da saúde integral, na assistência, no ensino,
na pesquisa e na extensão. Além disso, afirma-se a relevância do alcance da ação-reflexãoação no transcorrer dos Círculos de Cultura, ratificando a importância das pesquisas com
metodologias que conectem pesquisadores-pesquisados em busca de discussões sobre o
processo de trabalho em saúde.
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PALAVRAS-CHAVE
Práticas Integrativas e Complementares; Promoção da Saúde; Atenção Primária à Saúde.

PROMOÇÃO DA SAÚDE ARTICULADA AOS DETERMINANTES
SOCIAIS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Daniella Santos Figueredo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Ivonete Teresinha
Schülter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Gabriele
Gomes da Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 1975

INTRODUÇÃO
A Promoção da Saúde é o resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos
e culturais, coletivos e individuais, que se combinam de forma particular em cada sociedade
e em conjunturas específicas, resultando em sociedades mais ou menos saudáveis. Estas
ações articuladas com os determinantes sociais, nos fazem acreditar em uma melhoria na
qualidade de vida das pessoas, e um maior acesso a informação, podendo impulsionar
transformações na realidade de saúde da população. Idealmente, ela habilita os cidadãos
para trabalhar em conjunto entre si, com profissionais de saúde e representantes de órgãos
públicos e privados para alcançar uma melhor qualidade de vida1. A Estratégia Saúde da
Família tem a responsabilidade de viabilizar o Sistema Único de Saúde como um modelo
assistencial ampliado, cuja realce estaria na Promoção da Saúde, com o objetivo de alterar a
grande demanda espontânea por ações e serviços de saúde, por meio da organização e do
controle da mesma. Sendo assim, nota-se que é possível ampliar a Promoção da Saúde para
uma vertente sócio ambiental também, com práticas que tendem a minimizar as fragilidades
advindas da vulnerabilidade social, tendo o território como eixo orientador, reduzindo a
pobreza e as iniquidades sociais, reconhecidas como Determinantes Sociais da Saúde2.
OBJETIVOS
Compreender a incorporação das práticas de Promoção da Saúde articuladas com os
determinantes sociais desenvolvidas pelos profissionais no contexto da Atenção Primária de
dois municípios da região da grande Florianópolis - Santa Catarina para o alcance da equidade.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, que
compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e
decodificar os componentes de um sistema complexo de significados3. O local da pesquisa
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foi a Secretaria Municipal de Saúde de dois municípios da grande Florianópolis: Paulo Lopes
e Garopaba, especificamente quatro Unidades de Saúde distribuídas na Atenção Primária
dos dois municípios. A coleta de dados ocorreu no primeiro trimestre de 2018 e foi realizada
a partir de entrevista semiestruturada. O instrumento de pesquisa continha duas partes: a
primeira, questões sobre o perfil profissional e a segunda, perguntas semiabertas sobre as
atividades desenvolvidas. Os temas contidos no instrumento foram: formação em Promoção
da Saúde e atividades relacionadas à Promoção da Saúde e aos Determinantes Sociais da
Saúde. Participaram deste estudo dezenove profissionais das equipes de Estratégia de
Saúde da Família dos municípios de Paulo Lopes e Garopaba. Sendo nove enfermeiros,
cinco médicos e cinco dentistas. Para a análise dos dados, valeu-se da análise de temática
proposta por Minayo3. Após a transcrição das entrevistas na íntegra, realizou-se a leitura
do material, iniciando a pré-análise e a exploração dos dados, os quais, posteriormente,
foram agrupados em unidades temáticas, e por último, categorizados, e discutidos à luz
da Promoção da Saúde e dos Determinantes Sociais. A pesquisa teve início somente após
a aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Lopes e Garopaba e do Comitê
de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina sob o Parecer n. 2.390.881 e CAAE n.
74253417.5.0000.0121, sendo cumpridas as determinações da Resolução n. 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde referente à pesquisa com seres humanos. Os participantes
foram esclarecidos sobre a importância do estudo e o termo de consentimento foi assinado.
RESULTADOS
Emergiram da análise de dados, quatro categorias: 1 - Práticas de Promoção da Saúde na
Atenção Primária; 2 - Potencialidades para realizar as práticas de Promoção da Saúde; 3
– Desafios para realizar as práticas de Promoção da Saúde e 4 - Avaliação das práticas de
Promoção da Saúde. Quanto a realização das práticas de Promoção da Saúde, os profissionais
afirmam realizar atividades em nível individual e coletivo, sendo que as práticas individuais
de limitam ao consultório. Em relação as atividades coletivas, foram citados os grupos de
gestantes, de tabagismo, de hipertensos e diabéticos, alimentação saudável e puericultura.
Para além dos muros das Unidades de Saúde, os profissionais relatam realizar práticas de
Promoção da Saúde nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola e na comunidade,
participando de projetos com a pastoral da criança e do adolescente em parceria com o
Centro de Referência de Assistência Social. Como potencialidades foram apontadas o
adequado processo de trabalho das equipes de saúde, o apoio e incentivo da gestão atual e o
vínculo com a comunidade. Como os principais desafios foram citados a demanda excessiva
de usuários para consultas individuais, a falta de recursos humanos, e novamente o apoio da
gestão. No que diz respeito a avaliação das atividades de Promoção da Saúde que geram na
unidade e na comunidade, todos os profissionais destacaram que eles não fazem nenhuma
avaliação de forma sistematizada. Os resultados aparecem de forma subjetiva, baseados nos
relatos dos usuários e no acompanhamento de doenças crônicas, por exemplo. Na visão
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dos entrevistados as práticas de Promoção da Saúde quando realizadas, influenciam na
diminuição de complicações e na demanda por motivo de doença. Eles também acreditam
que isto torna os usuários mais felizes, melhora a autoestima e qualidade de vida da
população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se a importância da Promoção da Saúde na Atenção Primária, como forma
de cuidado e estímulo à autonomia do indivíduo e da comunidade considerando os
Determinantes Sociais da Saúde, sendo os profissionais os atores fundamentais no processo
de implementação destas ações na Atenção Primária à Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde. Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Determinantes Sociais da
Saúde.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA VOZ :UM OLHAR SALUTOGÊNICO
Cláudia Cossentino Bruck Marçal (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete
Teresinha Schulter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Janaina
Medeiros Souza (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2400

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos o elevado número de estudos ressalta os agravos à saúde docente, com
um crescimento do adoecimento no trabalho. Em sua prática cotidiana, o professor tem
uma demanda vocal importante e sua capacidade de comunicação são fundamentais para
uma liderança efetiva em sala de aula. A maioria dos estudos nacionais e internacionais
que investigam a voz do professor destacam um elevado índice de alterações vocais e
as causas dessas alterações são múltiplas e inter-dependentes. Entretanto, poucas ações
relativas a legislação e políticas específicas, que privilegiem a promoção da saúde do
professor, são desenvolvidas1. Como um conceito ampliado de saúde, a teoria salutogênica
enfatiza o processo de desenvolver as competências individuais e coletivas desvelando
quais recursos os indivíduos são capazes de mobilizar no processo de enfrentamento
das adversidades e que, simultaneamente, favorecem o alcance de resultados favoráveis
para promover a saúde2,3. A salutogênese (saluto = saúde; gênese = origem) é o estudo
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das origens da saúde, em contraposição ao modelo patogênico voltado para o estudo
das causas das doenças. Esta teoria busca explicar que os fatores que promovem a saúde
são distintos daqueles que modificam o risco para doenças específicas2. A salutogênese
parte do princípio de que o organismo humano se encontra em um estado dinâmico
de desequilíbrio heterostático, diferentemente do modelo patogênico que se baseia
na homeostase e no equilíbrio como condições essenciais para a manutenção e o
restabelecimento da saúde. Os organismos vivos têm o poder de construir percepções
e sistemas complexos de conhecimento coerentes e ordenados independentemente do
caos que os impacta constantemente2.
OBJETIVOS
Compreender as práticas salutogênicas para promover a saúde da voz dos professores da
educação básica, de escolas públicas.
MÉTODO
Trata-se de estudo qualitativo exploratório descritivo realizado no período de setembro
a outubro de 2017, com 30 professores das séries iniciais de escolas da rede estadual de
ensino, no município de Florianópolis/SC. Os dados qualitativos foram obtidos a partir
de entrevista semiestruturada, analisados pela proposta operativa de análise temática,
discutidos à luz da literatura sobre a teoria salutogênica e a promoção da saúde. Emergiram
duas categorias das falas dos professores: percepção da voz e práticas salutogênicas para
promover a saúde da voz.
RESULTADOS
Os professores participantes deste estudo apresentaram alto senso de coerência e,
identificam e enfrentam as dificuldades do ambiente escolar significando de forma
positiva e buscam recursos generalizados de resistência para a saúde de sua voz. Destacam
a importância da sua voz para sua profissão e relatam como principais dificuldades os
baixos salários e as condições desfavoráveis da organização e do ambiente de trabalho.
Ressaltam que os recursos salutogênicos positivos estão relacionados a ter uma voz
clara, com intensidade adequada, qualidade de sono, a ingestão de água, recursos
prosódicos e hábitos saudáveis à saúde. Reafirmam, ainda como recursos salutogênicos
internos impulsionadores para a formulação positiva de sua voz, os de ordem interna
psicológica como o pensamento positivo, autoestima, espiritualidade e amor em tudo o
que fazem, além destes, relatam fatores externos como o trabalho, família e amigos. Como
dificuldades, apontam a desvalorização profissional, carga horária elevada e as condições
desfavoráveis da organização e do ambiente de trabalho e a baixa remuneração. Todos
reconhecem a importância de cuidar de sua voz, porém percebem que forçam a sua voz
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por falar alto e muitas vezes precisam gritar para ter atenção dos alunos. A maioria refere
que não conseguem inserir os cuidados com a voz no seu dia-a-dia na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Salienta a relevância da promoção da saúde da voz do professor e conclui que os
professores identificam e mobilizam recursos salutogênicos para promover a saúde de sua
voz no ambiente escolar. Com isto, espera-se a reformulação das práticas para promover
a saúde da voz do professor que visem à qualidade de vida no seu trabalho. Contudo,
percebe-se que a maioria dos professores apesar de estarem mais sensibilizados para
promover a saúde da sua voz, ampliando as práticas realizadas por meio de um olhar
integral, ainda atuam muitas vezes na prevenção de doenças. Diante o exposto, acreditase que este trabalho representa um novo olhar na produção do conhecimento sobre a voz
do professor envolvendo as práticas de promoção da saúde na escola.
REFERÊNCIAS
1.Cortez Pedro Afonso, Souza Marcus Vinícius Rodrigues de, Amaral Laura Oliveira, Silva Luiz
Carlos Avelino da. A saúde docente no trabalho: apontamentos a partir da literatura recente.
Cad. saúde colet. [Internet]. 2017 Mar; 25( 1 ): 113-122. Available from: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-462X2017000100113&lng=en. Epub Mar 30, 2017.
2.Antonovsky, Antônio. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health
Promot. Int. v. 11, n. 1, p. 11-8, 1996.
3.Maass, Ruca, Bengt Lindström, and Monica Lillefjell. “Neighborhood-Resources for the
Development of a Strong SOC and the Importance of Understanding Why and How Resources
Work: A Grounded Theory Approach.” BMC Public Health 17 (2017): 704. PMC. Web. 30 May 2018.
PALAVRAS-CHAVE
Docentes. Voz. Promoção da Saúde. Condições de trabalho. Qualidade de vida.
Fonoaudiologia.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE, ENFERMAGEM E UNIVERSIDADES
SAUDÁVEIS
Adriana da Silva Santiago (UFF Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Beatriz Carvalho
Espindola (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vera Maria Saboia (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1549

INTRODUÇÃO
As universidades se constituem em espaços sociais significativos para o estímulo da promoção
da saúde e do bem-estar de grupos específicos da população. Responsabilidades no período
universitário podem influenciar a saúde, a qualidade e o estilo de vida dos estudantes. O
movimento das Universidades Promotoras de Saúde (UPS) possibilita fortalecer ações de
promoção de saúde, facilitando o desenvolvimento intelectual e profissional dos estudantes.
A UPS é uma proposta que visa fortalecer a saúde dos docentes, discentes e funcionários da
universidade.1 Essa e outras iniciativas foram geradoras do que se denomina atualmente de
“entornos saudáveis”, cujo enfoque aborda a saúde como um produto de interdependência
entre o indivíduo e seu ambiente social.2 A concepção da promoção da saúde alcança uma
abrangência muito maior do que a que circunscreve o campo da saúde, incluindo o ambiente
em sentido amplo.3 Nesses espaços, muitas pessoas vivem e experimentam diferentes
aspectos relacionados as suas vidas. O educador democrático não pode negar-se o dever
de, na sua prática docente, reforçar a capacidade critica do educando, sua curiosidade, sua
autonomia.4 Para formar profissionais que atendam às exigências de um mundo globalizado,
em constante transformação, que necessita de profissionais com competências necessárias
para liderar grupos e participar em diferentes frentes de trabalho, com visão e percepção de
seu papel social, devem ser experimentadas propostas inovadoras de participação social,
que estimulem a prática reflexiva, humanizadora e sensível.
OBJETIVOS
Sintetizar a produção do conhecimento sobre o movimento das Universidades Promotoras
da Saúde (UPS), visando à aplicabilidade dos resultados desses estudos com estudantes de
enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão de literatura, do tipo metanálise, conduzido conforme a
metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).
Para identificar os artigos sobre o tema, realizou-se busca eletrônica de artigos indexados
nas bases de dados PubMed, LILACS, BDENF e Cochrane. A estratégia de busca utilizada foi a
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partir dos descritores: health promotion AND universities AND nursing AND student health
services, que encontram-se indexados no sistema de Descritores em Ciência da Saúde
– DeCS. Quanto ao corte temporal, optou-se por ampliá-lo para datas de publicações de
2003 a 2017, em virtude de que foi em 2003 que teve inicio a formalização institucional do
movimento das UPS, com participação de ações de promoção da saúde, na America Latina e
com alcance Iberoamericano.1 O processo de seleção de artigos respeitou como critérios de
inclusão artigos publicados nos últimos 15 anos nos idiomas português, inglês e espanhol.
Foram excluídos os artigos repetidos em mais de uma base de dados.
RESULTADOS
Após a consulta às bases de dados e a aplicação das estratégias de busca, foram identificados,
lidos e analisados todos os resumos resultantes. O resultado da pesquisa evidenciou que nos
últimos 15 anos, desde quando teve início o movimento das UPS, poucos estudos realizados
que envolveram a Enfermagem no contexto das Universidades Saudáveis. Do total dos 16
artigos encontrados, todos são de língua inglesa, sendo que o mais recente foi publicado
em 2017. A partir das quatro bases de dados pesquisadas, foram encontrados 14 artigos na
base PubMed e 2 artigos na base Cochrane. Após leitura, foram selecionados 10 artigos no
total. Dos estudos identificados, seis foram excluídos após a análise dos títulos e resumos,
pelos seguintes motivos: voltado para tecnologias e consensos da prática educacional ou
possuindo como público alvo os funcionários de determinada universidade e a comunidade
ao redor. Percebeu-se também que com a inserção do descritor “serviços de saúde para
estudantes” houve uma queda considerável do total dos artigos encontrados. Dessa forma,
justificam-se novos estudos que contemplem os estudantes de enfermagem nesse contexto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As responsabilidades no período universitário podem influenciar a saúde, a qualidade e o
estilo de vida dos estudantes tanto no que tange a questões pessoais como profissionais.
Os egressos das universidades serão futuramente responsáveis pela formulação de
políticas públicas, que farão ou não a diferença na qualidade de vida das pessoas. Assim,
é necessário o desenvolvimento profissional contínuo, orientações específicas para os
discentes, que melhor definam e abordem o cuidado e identifiquem os serviços de apoio
aos graduandos. Promover a construção de novos conhecimentos e práticas de promoção
da saúde com estudantes de enfermagem, oportunizam as “boas práticas” e fortalecem a
promoção da saúde e qualidade de vida. É necessário que a universidade demonstre seu
comprometimento social com as políticas e práticas universitárias, reconheça seu papel
social, visando melhorias na formação integral dos estudantes e na sua qualidade de vida,
com a implementação de políticas públicas saudáveis e efetivas para este público específico.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde; Universidades; Enfermagem.
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RECRIANDO PRATOS LÚDICOS COMO FORMA DE ABORDAR
HÁBITOS SAUDÁVEIS COM ESCOLARES
Bárbara Mohr da Silveira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Simas Justino
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciara Fabiane Sebold (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Julia Martins da SIlva (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Emanuele Pozzebon Caurio (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girond (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia
Nazareth Amante (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Bruno De Campos Gobato (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Raul Vinicius Eleutério (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2625

INTRODUÇÃO
Uma alimentação saudável favorece a qualidade de vida em adultos, nas crianças a
importância da alimentação saudável se torna imprescindível para um crescimento e
desenvolvimento adequado e de qualidade. Para ser considerada saudável, a alimentação
precisa ser apropriada em quantidade e qualidade, ser variada, segura e atrativa. Atualmente
temos um estilo de vida moderno, vivemos em um ambiente obesogênico que favorece o
excesso no consumo de alimentos super processados, assim, como o estilo de vida frenético
favorece a diminuição do número de refeições realizadas em casa e aumenta o consumo
de fast food, devido a sua facilidade de consumo. Em conjunto a isso, temos também uma
diminuição das atividades físicas, que auxilia para a prevalência da obesidade no mundo,
incluindo o Brasil. Os hábitos alimentares das crianças, são geralmente os hábitos de seus
responsáveis, e também são influenciados pela sua alimentação na escola, por isso a
importância da educação nutricional inserida na escola, aplicada por meio de atividades
lúdicas e estratégias eficazes, para melhorar a qualidade de vida das crianças atendidas e
estimula uma alimentação saudável, permitindo que os alunos estejam aptos a realizarem
escolhas nutricionalmente adequadas. Para que esta educação torne-se mais eficaz e
interessante para o aprendizados dos alunos, ressalta-se a importância de realizar atividades
diferenciadas, principalmente com atividades lúdicas, atualmente com o desenvolvimento
tecnológico e com a criação de jogos interativos em aplicativos, reforça-se a necessidade do
desenvolvimento de atividades escolares que estimulem a participação ativa das crianças.
OBJETIVOS
Sensibilizar escolares acerca da alimentação saudável.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa descritiva exploratória desenvolvida com aproximadamente 47 alunos
do sétimo ano de uma escola da rede pública na cidade de Florianópolis. Os dados foram
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coletados através de atividade lúdica que consistia na recriação de pratos lúdicos retirados de
imagens da internet. As imagens selecionadas para a replicação dos estudantes consistiam
em animais e paisagens, e elas deviam ser executadas utilizando frutas e verduras como
banana, maçã, tangerina, uva e pera. Os dados foram registrados através de observação
participante, o qual os pesquisadores observavam porém participavam ao mesmo tempo.
O processo de análise seguiu a proposta da Análise de Conteúdo de Bardin 6. Trata-se de
um relato desenvolvido a partir da realização de uma atividade do projeto de intitulado
“APRENDER E (RE) APRENDER HÁBITOS SAUDÁVEIS NO COTIDIANO: UMA FORMA DE
MINIMIZAR A OBESIDADE ENTRE AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DA REDE
BÁSICA DE EDUCAÇÃO”, tendo como objetivo a abordagem sobre temas relacionados a uma
vida saudável, como alimentação de qualidade e prática de atividades físicas. A atividade
desenvolvida Este projeto foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de
Santa Catarina através do parecer número 2.190.570, e está vinculado ao grupo de pesquisa
Laboratório de Pesquisa em Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente MédicoCirúrgico (LAPETAC/UFSC). Sendo assim, foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa
conforme o disposto na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da
Saúde.
RESULTADOS
Durante a realização da atividade se fez notório que propiciar estes espaços interativos
potencializa o relacionamento, o diálogo e a troca de conhecimento tanto entre os alunos,
como também estimula o desenvolvimento da mesma. Para a sua realização, era necessário
a manipulação dos alimentos, para tanto, as frutas e legumes foram oferecidas in natura
e inteiras para os escolares, consequentemente, para a recriação dos pratos eles tiveram
que descascar e cortar os alimentos. Nesta etapa da atividade, percebeu-se a indagação dos
mesmos no momento em que deveriam retirar a casca de uma tangerina e até mesmo uma
maçã, por exemplo. Elenca-se este fator observado como importante, pois demonstra o
desconhecimento dos mesmos em relação às técnicas, e isto pode estar relacionado ao fato
de que em casa os escolares recebem os alimentos de seus responsáveis já higienizados,
descascados e cortados em fatias, não tendo assim o contato com a fruta inteira. Percebe-se
assim, que o ambiente familiar, representado pelos responsáveis, influência e desempenha
papel determinante no desenvolvimento das preferências e das práticas alimentares das
crianças. No decorrer da atividade a efetividade mostrou ser fundamental para a melhor
construção de aprendizagem à partir das interações, pois com ela os estudantes se sentem
mais seguros para participar da aula, expondo suas opiniões e tirando suas dúvidas. Por
fim, após o término da recriação dos pratos, os escolares puderam saborear os alimentos os
quais haviam manipulado, promovendo o consumo de alimentos saudáveis e a consciência
de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atividades voltadas para questões de promoção à saúde reforçam a importância do
trabalho do enfermeiro também como um educador, e como este trabalho pode fazer a
diferença para a adesão de bons hábitos, neste caso mais especificamente dos escolares e
suas famílias. Neste contexto, elenca-se a importância da realização de atividades lúdicas no
ambiente escolar, não somente relacionados ao tema alimentação, mas também a outros
temas voltados à saúde, pois observa-se que quando há uma atividade lúdica, que fuja do
padrão de atividades cotidianas os quais estão inseridos na escola, os escolares acabam
por demonstrar mais interesse pelo assunto, participar das atividades e por consequência
absorver um pouco mais de conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Hábitos Saudáveis; Lúdico; Promoção da Saúde; Enfermagem.

REPRESENTAÇÕES SOBRE SAÚDE E DOENÇA DE USUÁRIOS DO
PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
Nathália Cristina Pereira da Costa (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Rosana
Franciele Botelho Ruas (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marco Aurélio de Sousa
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ariana Paula da Silva (Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Maria Imaculada de Fátima Freitas (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1326

INTRODUÇÃO
As concepções de saúde e doença incluem desde crenças em divindades e explicações
mágico-religiosas, na antiguidade, seguida da objetividade positivista biologicista da
Medicina Moderna e, posteriormente, da Medicina Social, precursora do pensamento que
engloba o conceito de determinantes sociais em saúde e perspectivas antropológicas,
filosóficas e sociológicas. Este pensamento defende que a saúde e doença são fenômenos
primariamente sociais, construídos em uma teia complexa de interações do campo social. A
saúde é vista, assim, como um objeto múltiplo que integra um sistema adaptativo complexo.
A proposta de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde no Brasil se fundamenta
neste pensamento. O projeto Academia de Saúde, implantado em 2011, é uma proposta de
Promoção de Saúde, de abrangência coletiva, que inclui atividades físicas e educação em
saúde em estruturas específicas nos municípios brasileiros. O que os usuários que participam
do Programa pensam sobre saúde e doença?
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OBJETIVOS
Compreender representações sobre saúde e doença de usuários das academias da saúde de
Belo Horizonte, Minas Gerais.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa fundamentada na teoria das Representações Sociais na
perspectiva de Alain Giami. O estudo foi realizado nas academias de saúde do município de
Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram realizadas entrevistas com 32 usuários da Academia da
Saúde de Belo Horizonte. A coleta foi realizada por meio de entrevistas individuais abertas
e em profundidade, que foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Os dados
foram interpretados com base na Análise Estrutural de Narração seguindo o referencial de
Demazière e Dubar. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFMG.
RESULTADOS
A partir da análise do conjunto de representações referentes à saúde e doença, surgiram
duas categorias: “Entre os anseios próprios e a norma dos serviços de saúde” e “Equilibriar-se
em um jogo de contrários”. Na categoria “Entre os anseios próprios e a norma dos serviços
de saúde” as representações acerca da saúde têm forte teor dos discursos dos serviços de
saúde. A boa/ adequada alimentação, dormir bem e fazer exercícios físicos têm centralidade
nas representações de saúde, assim como, “não beber e não fumar” e “participar de palestras
sobre nutrição”, são consideradas ações importantes para manter a saúde. Os modos de
pensar e agir valorizam a convivência social, questões espirituais, emocionais, psicológicas
e de autoconhecimento, particulares, embora os entrevistados julguem que a saúde não
se limita a estas perspectivas. Tais representações não são encontradas comumente nos
serviços de saúde, porque há centralidade na busca por cuidado médico. Paralelamente,
há uma responsabilização individual das ações de saúde, com ênfase no excesso de
alimentação e de peso, baseado no que é certo e errado prescritos pelos serviços de saúde,
e que produz culpabilidade. Isto representa continuidade do pensamento do senso comum
e científico existente de que ter saúde é uma decisão individual, ao invés de responsabilizar
o alto preço, ineficiência e precariedade dos serviços de saúde ou condições indignas
de vida. Há, porém, muitos casos em que o sujeito não segue o que é normalizado pelos
serviços de saúde, estabelecendo para si modos mais flexíveis, adaptados às suas realidade
e perspectiva de saúde, transitando entre o que é considerada conduta correta ou errada. A
categoria “Equilibrar-se em um jogo de contrários” desvelou que as representações de saúde,
frequentemente, encontram um antônimo correspondente para a doença na perspectiva dos
usuários entrevistados. Há um jogo entre a presença de um e ausência do outro, porém não
é algo rígido, tanto que existem algumas falas, esporádicas, que mencionam a possibilidade
de manutenção da saúde mesmo com a presença da doença. Evidenciou-se como elementos
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fortes o antagonismo presente nas representações sobre saúde e doença: a utilidade e força
de trabalho nos modos de viver, em que saúde é trabalhar, ter autonomia e ânimo, enquanto
doença é a oposição a isso; a saúde como ausência de doença e a doença como ausência de
saúde, enfatizando a força do modelo biomédico; a saúde e doença como determinações
divinas, em que há a imagem de um Deus que cura e transforma, e um Deus que determina
a doença; a saúde marcada por emoções e sentimentos positivos, relacionados à felicidade,
paz, alegria, enquanto a doença é indicada pela tristeza e sentimentos negativos como
depressão e desânimo; saúde sob a perspectiva da realidade e da determinação social,
acreditando que saúde é sinônimo de qualidade de vida e ambiente limpo, enquanto estar
em ambientes sujos, estressantes e sem saneamento básico pode levar a um processo de
adoecimento; e a qualidade dos serviços de saúde como determinante para a condição de
saúde ou doença do indivíduo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo, buscou-se compreender aspectos sociais relacionados à saúde
e doença. A trajetória de vida e as relações estabelecidas com o meio influenciam e
intensificam as condutas e práticas frente à saúde e doença. Transitando entre anseios
próprios e normas dos serviços de saúde, os usuários apresentam representações de saúde
reducionistas e biologicistas, que legitimam o conhecimento científico sobre os demais
saberes. As representações do que é ser saudável estão impregnadas de normas e condutas
generalistas, pré-estabelecidas e padronizadas pelos serviços de saúde, que valorizam a
responsabilização individual sobre a coletiva, carregadas os sentimentos de culpabilização
dos sujeitos. Frente às normas rígidas, os sujeitos estabelecem modos mais flexíveis e
adaptados às suas possibilidades de vida e negociam transgressões, em que transitam entre
desejo, possibilidades e normas na busca de saúde. No entanto, os usuários das academias
mostram que há o horizonte de mudanças, com uma visão mais ampliada de saúde que
inclui qualidade de vida, situação social, acesso, entre outros, como determinantes das
condições de saúde. A dicotomia encontrada entre saúde e doença demonstrou como as
representações dos participantes equilibram-se em um jogo de contrários, em que a presença
de um significa a ausência de seu antônimo correspondente. Estes resultados mostram que
saúde e doença não são mesmo pensadas separadamente e que promover saúde não resulta
somente de uma decisão individual, como muito se ouve, ainda, na sociedade, inclusive nos
serviços de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde; Prevenção de doenças; Doenças Crônicas; Políticas Públicas; Atenção
primária à saúde.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAS SOBRE ACOLHIMENTO NA TESTAGEM
DO HIV NA ATENÇÃO BÁSICA
Cleuma Sueli Santos Suto (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Fabiane Silva Santos
(Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Rita de Cassia Dias Nascimento (Universidade do
Estado da Bahia, Miguel Calmon, BA, Brasil), Marizete Alves da Silva de Amorim Barreto (Universidade do Estado
da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), José Andrade Almeida Junior (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do
Bonfim, BA, Brasil), Aléxia Aline Silva Moraes (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil)

ID: 1463

INTRODUÇÃO
A atenção básica (AB) brasileira é considerada a primeira via de acesso do usuário para todo
e qualquer serviço de saúde no Sistema Único de Saúde. O acolhimento e o aconselhamento
na rede de saúde são garantidos através de políticas públicas às pessoas que buscam as
unidades de saúde para atendimento, dentre esses, o de obter esclarecimentos sobre o
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a realização do teste rápido. Os serviços de saúde
precisam garantir confidencialidade e acesso humanizado para quem deseja realizar o
diagnóstico, através do teste anti-HIV e a equipe multiprofissional precisa estar envolvida, para
que o usuário/a sinta-se acolhido/a, sem discriminação, independentemente de sua atividade
profissional, orientação sexual ou estilo de vida. A solicitação de testagem pode surgir de
uma demanda espontânea do usuário ou a partir de protocolos seguidos por profissionais de
saúde nas rotinas programáticas da atenção básica. A experiência da equipe da AB, adquirida
ao lidar com pessoas que vivem com outras doenças crônicas, lhes proporciona um saberfazer aperfeiçoado visando um cuidado integral, inclusive, o atendimento às necessidades
individuais e coletivas que rodeiam o diagnóstico do HIV/Aids1. O acolhimento é uma
técnica de conversa que pretende identificar/compreender as necessidades do usuário e sua
singularidade e satisfazê-las, de maneira ampla em uma rede de conversação.
OBJETIVOS
Apreender as representações sociais de profissionais de saúde da atenção básica sobre o
acolhimento na testagem do HIV.
MÉTODO
Estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, embasado na Teoria das
Representações Sociais. A pesquisa foi realizada em um município, de médio porte, localizado
no interior do estado da Bahia-Brasil e contou com a participação 39 de profissionais de
saúde que atuam na AB das categorias: médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos,
fisioterapeutas, assistente social, educador físico e nutricionista. A coleta de informações
aconteceu no período de agosto a outubro de 2016, subsidiado por um instrumento
composto de questões referentes ao perfil do entrevistado através das variáveis: sexo, idade,
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tempo de atuação, tipo de vinculo empregatício, trabalho desenvolvido; e, da Técnica de
Associação Livre de Palavras utilizando o termo indutor “Acolhimento em IST/HIV/Aids”.
Essa técnica solicitou dos/as participantes a pronuncia de cinco palavras ou expressões que
lhes viessem à mente relacionada ao termo indutor, evidenciando o universo semântico do
objeto estudado. Os dados foram codificados e as evocações foram lematizadas, buscando
uniformidade de sentido lexical. Em seguida, o corpus foi processado pelo software EVOC
(Ensemble de Programas permettant I’ Analyse de Évocations), versão 2005 que através de
suas frequências e ordem média constituíram como produto um quadro de quatro casas2.
A realização do estudo foi precedida de apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética e
Pesquisa sob parecer de número: 1.628.938.
RESULTADOS
Como resultados, conforme aspecto demográfico, os participantes em sua maioria são do
sexo feminino (29). Em relação à escolaridade 33 possuíam grau de especialista e 2 (dois)
grau de doutorado. Dentre os dados socioprofissionais, priorizou-se às atividades mais
desenvolvidas pelos participantes, voltadas especificamente ao atendimento da pessoa
com IST/HIV/Aids. As atividades educativas com 70,2%; Consulta/atendimento com 62,1%;
Oferta do teste/exame com 54,0%; Aconselhamento individual/coletivo em pré-teste ou
pós-teste com 45,9% e Distribuição de preservativos com 48,6%. Os resultados obtidos do
corpus constituído pelas evocações, processado pelo EVOC obteve um aproveitamento de
89,6 % correspondente às 206 evocações. O quadro de quarto casas resultante do termo
indutor utilizado apresentou as palavras “esclarecimento e prevenção” como constituintes
do provável núcleo central da representação social dos profissionais. É provável que o
termo esclarecimento denote uma relação de poder que se estabelece entre profissional/
usuário o que, erroneamente, passaria a significar que o profissional é o detentor exclusivo
do saber. Ainda constituindo o núcleo central, foi evocado 21 vezes o termo “prevenção”,
com ordem média de evocação (OME) de 2,048 sendo o termo mais prontamente evocado.
Prevenção se relaciona com HIV como maior possibilidade de limitar o avanço deste
agravo. Na primeira periferia, do quadro de quatro casas destaca-se a palavra ‘acolhimento’
evocado 15 vezes, mantendo a ideia de que os profissionais reproduzem em seu discurso a
compreensão da importância da política nacional de humanização, vez que, a aproximação
dos termos ‘prevenção, esclarecimento e acolhimento’ denota tal importância. A zona de
contraste, do quadro aponta elementos que intensificam as representações presentes no
núcleo central e na primeira periferia, com os termos: camisinha, cuidado, importância e
sexo remetendo a temas abordados durante o aconselhamento. Na periferia distante,
o termo unidade de saúde aponta a importância ao papel dos serviços como local para
realização do acolhimento. Os termos: doença, medicação, saúde, tratamento, que também
constituem a periferia distante, remetem a ações que se associam à terapia antirretroviral na
perspectiva da assistência individualizada, porém, indicando que tratamento/medicação/

VOLTAR AO ÍNDICE

1770 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Promoção da saúde

doença perderam importância frente à necessidade de esclarecimento e prevenção nas
políticas de atenção voltadas a disseminação do autocuidado. Em análise ultima, há uma
preocupação com a comunicação da sorologia ao parceiro caso este desconheça ao evocar
o termo “parcerias” representando inquietude dos profissionais colaboradores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações sociais dos profissionais participantes, refletem uma representação
normativa e hegemônica, ancoradas em políticas públicas voltadas ao acolhimento/
aconselhamento e humanização do cuidado. A presença no núcleo central da representação
dos termos “prevenção e esclarecimento”, pela similaridade semântica na perspectiva
do aconselhamento, aponta a compreensão de que o “esclarecimento” é essencial para
se chegar ao processo de “prevenção” das IST/HIV/Aids utilizando-se da realização da
testagem. E, ao distanciarem os termos “medicamentos/tratamento” do núcleo central,
podemos inferir uma possível mudança nas representações sociais dos profissionais de
saúde, em seu eixo condutor do cuidado, ao evidenciarem que prevenção ocupa lugar
central para o cuidado às pessoas que buscam a unidade básica de saúde visando conhecer
seu estado sorológico.
PALAVRAS-CHAVE
Acolhimento; Atenção Básica; Testagem; HIV; Representações Sociais

SITUAÇÃO DE SAÚDE DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA EM SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO
Andrea Ferreira Leite (Universidade de Brasília, Brasilia, DF, Brasil), Júlia Aparecida Devidé Nogueira (Universidade
de Brasília, Brasilia, DF, Brasil)

ID: 2046

INTRODUÇÃO
A saúde é um fenômeno complexo centrado na conservação ou expansão da vitalidade
humana, vista como totalidade irredutível, e também na interação do sujeito com o ambiente
em que vive. Ao considerar os determinantes sociais nos aproximamos do referencial teórico
da promoção de saúde. Assim, a saúde de profissionais está diretamente ligada às condições
de trabalho. No caso de professores universitários que atuam nos cursos da saúde há que se
considerar a mão dupla dessa relação: as condições de trabalho afetando a saúde e o papel
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de agente promotor de saúde desses profissionais.
OBJETIVOS
O presente estudo busca conhecer a percepção dos professores universitários do curso de
educação física sobre sua situação de saúde em relação ao contexto de trabalho.
MÉTODO
Estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, e realização de entrevista
semiestruturada com professores do curso de Educação Física de uma universidade pública
brasileira. Participaram seis homens e três mulheres, sete com mais de 11 anos de docência,
quatro atuantes na pós-graduação, e sete nunca ocuparam cargos administrativos.
RESULTADOS
A situação de saúde no contexto de trabalho apresentou aspectos positivos e negativos
relacionados às dimensões física, mental (cognitiva), espiritual, emocional, ou integral,
que associa diversas dimensões. Aspectos negativos à saúde foram produtivismo, relações
interpessoais, e condições estruturais, representando fonte de sofrimento e angustia.
Aspectos positivos incluíram organização do trabalho e relações socioprofissionais.
Atividades e relacionamentos profissionais, quando alinhados ao modelo produtivista,
podem promover adoecimento; mas também são capazes de estimular os professores na
busca de soluções criativas para tornar o trabalho possível e prazeroso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de educação física, como profissional de saúde, não deve ser mero transmissor
de conhecimento, mas sim um agente de transformação social que ajude a repensar o papel
e os processos de trabalho da universidade como uma instituição promotora da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Situação de saúde, contexto de trabalho, promoção de saúde.
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TRABALHO VOLUNTARIADO EM UMA CASA DE APOIO
ONCOLÓGICA: DESEJOS E MOTIVAÇÕES PARA SUA EXECUÇÃO
Maria Aparecida Salci (UEM, Maringá, PR, Brasil), Jessica Manari Casado (UEM, Maringá, PR, Brasil), Júlia Wakiuchi
(UEM, Maringá, PR, Brasil), Catarina Aparecida Sales (UEM, Maringá, PR, Brasil)

ID: 1523

INTRODUÇÃO
O trabalho voluntário é permeado por motivações, desejos e valores que são desvelados
ao longo do tempo.1 A motivação para realizar um trabalho voluntário abarca diversas
dimensões e múltiplas influências, sendo considerada complexa, social, pessoal e subjetiva.1
Esse tipo de atividade proporciona às pessoas desenvolver habilidades, aprendizado,
conhecimento, preparo para uma futura carreira, desenvolvimento de vínculo e um maior
autoconhecimento. Na oncologia, o trabalho voluntário oportuniza o desenvolvimento
de todas essas habilidades e ainda o contato com o ser humano que vivencia uma fase de
vulnerabilidade e fragilidade emocional. 2 Nesse contexto, o trabalho voluntário oncológico
vem ganhando espaço, uma vez que essa doença ainda causa grande impacto na população,
fazendo com que despertem em alguns indivíduos sentimentos motivacionais para o
voluntariado na área oncológica.3 Diante desse contexto, questiona-se: Quais os motivos
que levam a pessoa a iniciar um trabalho voluntário em uma casa de apoio oncológica e
quais as motivações que o mantém nessa função?
OBJETIVOS
Conhecer as motivações para o trabalho voluntário de pessoas que se dedicam ao cuidado
de pacientes com câncer em uma Casa de Apoio.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, que teve como sujeitos pessoas
que prestam trabalho voluntário em uma Casa de Apoio à pessoas com câncer. A referida
Casa de Apoio é uma instituição filantrópica, situada em um município no noroeste do
Paraná, que atende pacientes com câncer, em qualquer faixa etária, comprovadamente sem
condições financeiras, residente nas cidades pertencentes a 15ª Regional de Saúde, que
precisam se deslocar de suas cidades de origem para realizarem tratamento no município
sede. A instituição disponibiliza serviços de enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia,
assistência social e assessoria jurídica, conforme as demandas de cada usuário. Foram
incluídos no estudo pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que prestam trabalho
voluntariado na Casa de Apoio oncológica e que possuíam contato com os usuários da
mesma, sendo excluídos os voluntários penais. Para coleta de dados, foram realizadas
entrevistas individuais a partir de um roteiro semiestruturado, que envolvia questões sobre
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as motivações para o trabalho voluntário, além dos benefícios e dificuldades que envolvem
o mesmo. As entrevistas foram registradas em gravador digital e transcritas na íntegra, para
posterior análise. A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho e agosto de 2016. A
análise e interpretação foram baseadas nos pressupostos da análise de conteúdo, que visa
encontrar núcleos de sentido através da frequência do conteúdo, a partir de três etapas: préanálise; exploração; tratamento dos resultados obtidos e interpretação.4
RESULTADOS
Participaram do estudo dez pessoas, todas do sexo feminino, com idades entre 25 e 90 anos.
Entre elas, oito possuíam nível superior completo como grau de escolaridade e cindo já haviam
realizado trabalho voluntário em outros locais. Os discursos que revelaram os sentimentos
dos acompanhantes de pacientes com câncer em casas de apoio, sendo divididos em três
categorias. A primeira, intitulada Desvelando a motivação e o desejo de dedicar-se ao outro,
destaca a importância do estímulo ou incentivo da família para realização do trabalho, assim
como de questões culturais ou religiosas. Além disso, a divulgação de vagas nas redes sociais
pela própria instituição mostrou-se como fonte inspiradora, que levou as pessoas a refletirem
sobre a possibilidade de se voluntariar. Já a segunda categoria, Sentindo-se impotente ante o
câncer: entraves no trabalho voluntário demonstram-se os sentimentos de impotência e dor
ante ao sofrimento e morte dos pacientes que passam pela Casa de Apoio. Associado a isso, as
dificuldades financeiras tanto no que se refere ao suprimento de necessidades dos pacientes,
assim como aos custos para transporte do próprio voluntário, são desgastantes para os mesmos,
que referem até mesmo a falta de tempo como entrave para realização do trabalho voluntário.
Na terceira categoria, intitulada Crescimento e satisfação: beneficiando-se na doação ao outro,
os voluntários revelam os proveitos que o trabalho voluntário agrega a seu viver, de forma
a conferir aprendizado, crescimento, satisfação e partilha, além da gratificação pessoal que
envolve esse tipo de trabalho. Esse sentimento faz com que essas pessoas permaneçam em
seu ofício, dedicando-se ao cuidado de pessoas que necessitam de amparo e atenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do trabalho voluntário é envolta por diversas motivações, que envolvem
renúncias, crenças, desejo e caridade, além de amor ao próximo e dedicação, sendo um
fenômeno complexo e particular. Sua execução incide em percalços no cotidiano de trabalho,
que revelam a impotência ante o câncer e sobre as dificuldades financeiras que envolvem
essa modalidade de atenção. Por outro lado, a satisfação e gratificação que se instalam
diante dessa doação pessoal tornam o trabalho voluntário fonte de reconhecimento e bemestar, que motivam a continuidade dessa empreita.
PALAVRAS-CHAVE
Oncologia; cuidado;casa de apoio
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TRANSITANDO EL CUIDADO DE SI DESDE LA EXPERIÊNCIA DEL
OTRO
Tatiana Cecilia Gonzalez (Universidad del Magdalena, Colômbia), Ediltrudis Ramos (Universidad del Magdalena,
Colômbia), Diana Patricia Acosta (Universidad del Magdalena, Colômbia)
ID: 2599

INTRODUÇÃO
El cuidado forma parte de la naturaleza y la constitución del hombre. El cuidar yace en la
propia naturaleza del ser humano, el cual, a través de su historia ha adoptado innumerables
medios para protegerse, y resguardar su existencia. Su propia condición humana lo obliga
a estar en constante interacción con el mismo y con la naturaleza otorgándole la condición
de ser pensante y reflexivo que se pregunta por su ser, su existencia y su temporalidad.
En su evolución histórica va experimentando transformaciones desde lo biológico,
emocional, y social confiriéndole capacidad adaptativa a diferentes etapas del ciclo vital y
las eventualidades suscitadas en su cotidianidad. (1,2,3)
OBJETIVOS
Explorar el significado de cuidar de sí en los estudiantes de enfermería desde una visión
integradora.
MÉTODO
Está ubicado en el enfoque fenomenológico, describiendo las estructuras esenciales de la
experiencia vivida y percibida por los sujetos. La recolección se logró mediante la entrevista
en profundidad. La muestra estuvo conformada por seis informantes claves del programa de
enfermería de la Universidad del Magdalena que, por sus vivencias y capacidades de relaciones
se convierten en fuente importante de información. Se construye un enfoque con una Matriz
Epistémica Fenomenológica, tomando el método de Spiegelberg, para la interpretación de los
datos. Es importante clarificar que a cada estudiante se le asignó un seudónimo con el nombre
de piedras preciosas con el fin de resguardar su identidad. (4,5,6,7,8)
RESULTADOS
Del análisis se obtuvieron como categorías: La percepción del cuidado de sí, la autoestima,
promoviendo el desarrollo humano: autocuidado y la espiritualidad. Se utilizó la lógica
inductiva para representar el orden de las subcategorías y categorías, donde se da prioridad
a las subcategorías por cuanto constituyen los significados aportados por los informantes
claves. (9,10)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Al interpretar el fenómeno estudiado están: que el cuidado de si de las estudiantes de
enfermería es percibido como un proceso que incluye las dimensiones del ser humano,
donde no solo consideraron las necesidades fisiológicas tales como cuidar la alimentación,
el sueño, la actividad física sino también que fueron incluidas otras dimensiones como lo
emocional, lo psicológico, lo social y espiritual. Dimensiones fundamentales a considerar
para el estudiante que está en formación académica en la profesión de enfermería, ya que
por ser una profesión humanista exige en su práctica profesional el contacto con el paciente,
que el estudiante no olvide que el paciente es un ser multidimensional que responde al
unísono a estímulos, en este caso, su enfermedad y su hospitalización, y que amerita
recibir un cuidado integral. Otro de los significados que surgió durante las entrevistas fue
la autoestima como un elemento que el ser humano tiene que interiorizar para percibirse y
valorase, lo cual le permitirá encausar su cuidado de sí. La autoestima es el estar satisfecho con
lo que somos, y esto implica ser autentico aceptándonos con cualidades y defectos, nuestras
acciones y nuestras relaciones. (11,12,13,14,15) Como tercera categoría Promoviendo el
desarrollo humano: autocuidado fue descrito sin estrés, estar tranquila, dormir, trotar, cuidar
la alimentación, evitar fumar y las drogas, el alcohol, hacer ejercicio, aplicar medicamentos,
hacer meditación. Destacando, que las acciones de autocuidado llevadas a cabo durante un
cierto período de tiempo son realizadas por las personas en su ambiente habitual y dentro
del contexto de sus patrones de vida diaria26. Refiriéndonos al autocuidado para prevenir
problemas crónicos degenerativos tenemos que considerar que el estudiante Universitario
deberá ser capaz de hacerse cargo de su propio cuidado ya que emprende una nueva etapa
de su vida en la que debe aprender a ser más independiente. (14,15, 16) Y por último la
espiritualidad como dimensión del cuidar de sí; constituido por la vida que Dios me dio, es
mi casa, mi templo, sentir que tenemos una misión en este mundo, Es necesario ocuparse
del alma y no solamente del cuerpo. El conocimiento de sí mismo encuentra su perfección
en el acceso a la verdad; es decir, el cuidado de sí conlleva un conocimiento de sí, de la propia
existencia (17,18). Así mismo el estudiante que está en formación es capaz de reconocer que
cuidarse a sí mismo es un proceso complejo, que involucra la integralidad como un todo,
la responsabilidad con él mismo y con los demás, constituyendo un cuidado de si único.
Esto lo ayudará a comprender el mundo del otro, en este caso el paciente que estará bajo
su responsabilidad en instituciones de salud y comunidades. La enfermera cuidadora, se
involucra con el otro para ganar entendimiento y retroalimentarlo positivamente mejorando
el autocuidado, esto implica autoconocimiento y capacidad de discernir entre la experiencia
propia y la ajena28. Para finalizar, considero que la contribución teórica de esta investigación
aporta un conocimiento al campo de enfermería, ya que desde su comienzo cuando la
persona decide entrar desde una carrera universitaria al mundo del cuidado humano el
estudiante aprende que cuidarse de sí es el comienzo para cuidar de otros y que es nuestro
quehacer como enfermeras. (19,20,21)
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PALAVRAS-CHAVE
Experiencia Estudiantes Enfermeria Cuidar de si

A FORMAÇÃO CONTÍNUA DO PROESASUL COM PROFESSORES:
A PERSPECTIVA DA LITERACIA PARA A SAÚDE
Darclé Cardoso (Secretaria Municipal de Saúde, Rio Do Sul, SC, Brasil), Roselita Sebold (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Rosane Aparecida de Sousa Martins (UFTM, Uberaba, MG, Brasil)

ID: 1617

INTRODUÇÃO
A Educação em saúde1, reconhecida como um dos eixos da proposta de promoção da saúde,
ratifica a necessidade de articulação e estruturação de recursos e serviços para intervir e
promover mudanças de condições objetivas da realidade social com vistas à efetivação do
acesso à saúde enquanto um direito socialmente conquistado. Nesta direção, o município
de Rio do Sul, SC, por meio do Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal
de Saúde, desenvolve desde 1991 um programa de Educação em Saúde denominado
ProEsaSul (Programa de Educação em Saúde de Rio do Sul). O programa enfatiza ações de
âmbito individual e coletivo dos sujeitos por meio de encontros de formação contínua com
professores na rede pública de ensino (educação infantil) em parceria com as Secretarias de
Educação, com ênfase na discussão acerca da promoção da saúde e literacia para a saúde.
No referido programa de formação de professores a Literacia para a saúde é entendida a
partir da definição de Saboga Nunes2. Para este autor a Literacia para a saúde possibilita
o desenvolvimento da capacidade das pessoas terem acesso ao conhecimento, se
apropriarem deste conhecimento de forma crítica, compreender/interpretar as informações
e conhecimentos a partir de sua realidade social, fazendo a gestão deste conhecimento e
estabelecer parâmetros de escolhas conscientes para investir na promoção de sua saúde e
na saúde da comunidade, com base nos conhecimentos agregados. Com base no projeto
piloto realizado em 2016 em uma escola foram avaliadas práticas pedagógicas condizentes
com o processo de Literacia para a Saúde e Promoção da Saúde a fim de planejar a formação
e adaptá-la aos professores da educação infantil municipal.
OBJETIVOS
Este trabalho tem o intuito de desenvolver discussão acerca do papel das atividades de
educação em saúde para fomentar ações de promoção da saúde e ampliação dos níveis de
literacia para a saúde no âmbito escolar.
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DESENVOLVIMENTO
O programa organizado através de ciclo de formação em 2017, realizou 8 encontros com
oficinas participativas, nas quais houve uma transposição do modelo hegemônico de
educação em saúde com influência do modelo biomédico em saúde para uma proposta de
atividades tendo como foco central a autonomia e participação social com fundamentação
freiriana 3,4,5. A estratégia em cada encontro pautou se no fortalecimento de espaços
de construção social da saúde, de consolidação de conhecimentos a partir da realidade
social de cada participante para acessar, compreender, avaliar e comunicar informações
e conhecimentos sobre a promoção da saúde 2. Inicialmente houve uma apresentação
sobre como promover a Literacia nos espaços e nos projetos da educação infantil com
acompanhamento das atividades das professoras. Após a realização dos 8 encontros foi
elaborada a síntese dos dados coletados durante as atividades por meio de relatório. Os
dados produzidos foram socializados em um seminário com a participação dos professores
e gestores da escola infantil.O ciclo de formação abordou temáticas no âmbito da educação
e sua relação com a promoção da saúde, enfatizando aspectos da saúde no cotidiano
escolar, junto às famílias e à comunidade. A partir das reflexões e discussões identificou
se que os professores são os agentes de Literacia para a Saúde ou seja, por meio deles os
conceitos de saúde se traduzem em transformações aplicáveis a vida real do corpo docente
e discente na escola. Os encontros se embasaram nas premissas da Literacia para a Saúde de
forma transversal, fomentando o diálogo entre profissionais e motivando os para ações de
promoção da saúde na escola. As oficinas fomentaram o desenvolvimento de habilidades
e competências para a interpretação das informações a partir do cotidiano dos alunos
da educação infantil, suas famílias e a comunidade na qual a escola está inserida. A cada
encontro foram desenvolvidas capacidades para avançar na promoção de atitudes saudáveis
no cotidiano das pessoas como estratégia para conseguir efetividade nas ações educativas
com escolares, nas ações de promoção da saúde e melhora na comunicação entre equipe de
saúde e comunidade escolar. A realização do seminário culminou num processo de avaliação
dos aspectos de trabalho em equipe, interdisciplinaridade, transversalidade, Promoção da
Saúde e Literacia para a Saúde e do papel da educação em saúde no processo de formação
discente desde a educação infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa promoveu a reflexão acerca da temática da promoção da saúde e literacia
para a saúde para todos os professores, debateu a importância dos espaços de educação
e apoio na elaboração dos projetos no âmbito da política de saúde, perpassando pelas
áreas da nutrição, odontologia e farmácia. A partir das atividades realizadas pelo programa
de formação foi possível fazer um planejamento no qual as ações na área de saúde sejam
transversais ao projeto pedagógico da educação infantil.
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A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR
Adriana Bitencourt Magagnin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Pamela Camila
Fernandes Rumor (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ivonete Teresinha Schulter Buss
Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2404

INTRODUÇÃO
A Promoção da Saúde é definida na Carta de Ottawa, documento resultante da I Conferência
Internacional sobre o tema, como um processo de capacitação das pessoas e comunidades
como uma possibilidade de enfrentamento aos Determinantes Sociais da Saúde. Para
isto, estabelece cinco áreas estratégicas para efetivação: criação de ambientes saudáveis,
reforço da ação comunitária, criação de políticas públicas saudáveis, desenvolvimento
de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde. No que concerne o eixo
reorientação dos serviços de saúde, alguns movimentos foram iniciados mundialmente, dada
a necessidade de estratégias que visem à criação de um novo modelo de saúde e cuidado,
com atenção integral ao indivíduo, perpassando as ações fundamentadas no modelo
biológico e curativista. Esta mudança de paradigma tem contribuído para a integração
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do conceito da Promoção da Saúde nas diversas áreas de atenção à saúde, inclusive nas
instituições hospitalares. Neste sentido, destaca-se a iniciativa da rede internacional Health
Promoting Hospital (HPH), criada na Europa e vinculada à World Health Organization, que
vem desenvolvendo o movimento de implantação de estratégias para a Promoção da
Saúde no contexto hospitalar em alguns países. No Brasil, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), o modelo predominante biomédico, distancia a práxis promotora de saúde do
contexto hospitalar, sendo relegada a responsabilidade à Atenção Primária à Saúde e aos
serviços comunitários. Contudo, o hospital seria um lugar estratégico para novas práticas
que podem contribuir para efetivação da Promoção da Saúde do indivíduo e sua família,
na busca de uma melhor qualidade de vida. Além disso, a Política Nacional de Promoção da
Saúde, instituída em 2006 e reafirmada em 2014, reforça como uma estratégia que abarque
todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde e gestão do SUS.
OBJETIVOS
Refletir acerca da efetivação da promoção da saúde no âmbito hospitalar, a partir
das recomendações do Health Promoting Hospital, e os aspectos relacionados à sua
implementação nessas instituições no cenário brasileiro.
DESENVOLVIMENTO
Comumente, as ações que visam promover a saúde são relacionadas ao âmbito da saúde
pública pelo fato de que na atenção primária essas atividades ficam mais evidentes, pois
tem como foco o indivíduo e a família, inseridos no ambiente onde vivem. No nível terciário
predomina o atendimento curativista e preventivo da doença, distanciando as ações de
Promoção da Saúde e tornando-as pouco valorizadas e limitadas. Contudo, tem sido cada
vez mais enfatizado que o ambiente hospitalar possibilita a construção da Promoção da
Saúde. Dentre a rede de serviços em saúde, os hospitais passaram a receber maior atenção
como serviços que não sejam centrados na doença, mas que possam ter fortes influências
sobre o bem-estar das pessoas hospitalizadas, bem como dos profissionais que atuam nestes
locais. Em sua evolução histórica emergem documentos importantes: Estratégia Européia
de Saúde para Todos, criada para atender as demandas da saúde pública da região, visando
à assistência na atenção primária e desta forma reduzindo a procura aos hospitais e aos
custos relacionados. Outros documentos reafirmaram esta ideia, construindo um alicerce
para facilitar o desenvolvimento da Promoção da Saúde no âmbito hospitalar. A Declaração
de Budapeste foi emitida por ocasião do encontro inicial sobre Health Promoting Hospital
(HPH), a qual possibilitou a estruturação deste movimento, que desde 1990, procura facilitar
e dar suporte aos hospitais a assumirem uma responsabilidade essencial neste campo. Isto
reforçou as ideias da Carta de Ottawa, com finalidade de promover o desenvolvimento e
a implementação das ações em promoção da saúde na hospitalização e demais serviços,
incluindo desde o reforço à autonomia do sujeito até ações de intersetorialidade e participação
da comunidade, com enfoque nas metodologias educativas. Os hospitais que participam
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deste movimento são encorajados a estabelecer vínculos com outros níveis do sistema de
saúde e comunidade, possibilitando desta forma a criação de parcerias com profissionais de
outros serviços, melhorando a cooperação com serviços sociais e de saúde na comunidade.
O Health Promoting Hospital buscou aumentar a conscientização das pessoas internadas e
famílias para se tornarem uma parceria ativa no processo de saúde e na tomada de decisão
conjunta durante o atendimento, considerando as peculiaridades de cada pessoa e famílias.
Posteriormente, as recomendações de Viena consideraram a necessidade de reforma dos
cuidados e a necessidade dos hospitais se preocuparem mais com a saúde. Potencializar a
promoção da saúde nestes ambientes poderia otimizar seus recursos, direcionando-os não
apenas para os cuidados curativos, mas para o conceito positivo de a saúde em seu sentido
mais amplo. Os hospitais que promovem a saúde compreendem as quatro perspectivas: das
pessoas, da equipe de saúde, da organização e dos ambientes e comunidades. No Brasil,
alguns estudos demonstram a necessidade de se pensar na alteração estrutural e hierárquica
dos serviços promotores de saúde, observada a ausência de práticas encontradas no
ambiente hospitalar que possibilitem a atuação na comunidade ou que envolva profissionais
para efetivarem estas ideias. A Promoção da Saúde pode ser entendida como um processo
que contribui para que as pessoas possam aumentar o controle sobre sua saúde. Em última
instância, os doentes e as famílias, bem como os seus defensores e, de um modo geral, os
cidadãos como potenciais utilizadores dos serviços devem ter direitos, ganharem voz e uma
verdadeira tomada de decisão em toda a Rede de Atenção à Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o final da década de 80, várias iniciativas progridem a discussão da efetivação da
Promoção da Saúde no ambiente hospitalar. Estes movimentos reforçam a ideia da Carta de
Ottawa, onde estabelece a reorientação dos serviços de saúde como estratégia fundamental
para a mudança do paradigma biomédico, avançando para um modelo de cuidado que
compreenda a saúde como um conceito positivo e abrangente. A organização HPH ainda
é incipiente na rede hospitalar do Brasil, quando comparada aos países desenvolvidos,
portanto reforça-se a necessidade de maior discussão acerca deste tema, compreendendo
que os hospitais e todos os demais serviços de saúde devem reconhecer e promover o papel
dos usuários, das famílias, cuidadores e dos cidadãos na condução da melhoria da qualidade
e dos resultados dos sistemas de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde; Hospitais; Determinantes Sociais da Saúde.
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GRUPOS INTERATIVOS: UMA INOVADORA PROPOSTA DE
TRABALHO TRANSDISCIPLINAR
Fernanda Karla Metelski (Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Flávio Braga de Freitas (Secretaria de Saúde de Chapecó,
Chapecó, SC, Brasil), Marcia Luiza Pit (Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Bruna Bertollo (Secretaria de Saúde de
Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Cristina dos Santos Padilha (Secretaria de Saúde de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Vivanceli Brunello (Secretaria de Saúde de Chapecó, Chapecó, SC, Brasil), Carine Vendruscolo (Udesc, Chapecó, SC,
Brasil), Betina Hörner Schlindwein Meirelles (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2515

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária à Saúde vem sendo, historicamente, constituída como um espaço
privilegiado para a efetivação do cuidado, pois está situada no território em que as pessoas
vivem, transitam e trabalham. Essa proximidade favorece o conhecimento da realidade e o
estabelecimento de vínculos entre profissionais e usuários, implicando em um cuidado voltado
para o indivíduo, no contexto da família e da comunidade, atento às suas necessidades e
demandas. Atuar profissionalmente, em um serviço considerado o centro da Rede de Atenção
à Saúde (RAS), ordenadora desse cuidado, constitui-se um desafio. Ao longo dos anos, a saúde
dos municípios, por meio de gestores, profissionais, usuários, e instituições de ensino, vem
aderindo as políticas públicas de saúde e, com isso, a modos de ampliar o acesso da população
aos serviços de saúde, em busca de mais qualidade nas ações desenvolvidas, a exemplo da
implantação das equipes de Saúde da Família (eSF) e os Núcleos Ampliados de Saúde da
Família e Atenção Básica (Nasf-AB). Uma vez constituídas, estas equipes multiprofissionais
precisam aprender a trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, pensar para além de seus núcleos
de saber. Não basta ser o detentor do seu saber-fazer profissional, é preciso conhecer o saber
do outro e encontrar o ponto de convergência entre estes saberes, no qual eles se encontram
e se complementam. Essa riqueza de saberes favorece a construção coletiva de novos modos
de produzir saúde, que abrem diferentes espaços para o debate, problematizando a realidade,
valorizando o pensar e o sentir do outro, buscando implementar propostas de trabalho
integradas, que valorizem a humanidade de cada profissional.
OBJETIVOS
Refletir sobre o grupo de desenvolvimento humano (GDH) como uma inovadora proposta
de trabalho profissional transdisciplinar com usuários.
DESENVOLVIMENTO
No final de 2010, o município de Chapecó-SC aderia ao Nasf-AB. Tratava-se da implantação
de equipes de saúde multiprofissionais, atuando em um novo modelo proposto pelo
Ministério da Saúde. Essas equipes têm como objetivo atuar de modo integrado e
interdisciplinar, ampliando a resolutividade e oferta de ações, em especial as voltadas à
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promoção da saúde, oferecendo suporte clínico, sanitário e pedagógico às eSF. Esse novo
modelo de atenção trazia consigo a necessidade do trabalho por meio de atividades
coletivas e grupos de usuários, o que exige, por parte de algumas categorias de profissionais
dos Nasf-AB, habilidades para além daquelas que eles tinham, dado à sua formação. Então,
por iniciativa de um médico psiquiatra, em parceria com uma enfermeira que atuava na
gestão e o envolvimento de quatro psicólogos, sendo que três atuavam no Nasf-AB e um
no CAPS, em junho de 2012, teve início o GDH que, gradativamente, foi sendo expandido
e integrando diferentes categorias profissionais. Ao longo destes seis anos, o GDH vem se
fortalecendo e, atualmente, conta com mais de 100 profissionais da RAS e da Assistência
Social de Chapecó, além de outros espaços, tais como as Instituições de Ensino Superior.
Os grupos estão divididos em quatro subgrupos de estudos: os iniciantes, intermediários,
avançados e capacitadores. O GDH é reconhecido como um espaço de educação permanente
e contempla uma proposta de inserção na psicologia social atrelada ao conceito de grupos
operativos(1) e de pequenos grupos sistêmicos complexos(2-3). O GDH contempla três
momentos: (I) os grupos de estudo com os profissionais de diferentes serviços; (II) os grupos
interativos com usuários que são conduzidos pelos profissionais que participam dos grupos
de estudo; (III) o seminário pós grupo dos profissionais(4). No momento (I) os profissionais
que participam do grupo de estudo elegem um relato para cada encontro e desenvolvem a
discussão a luz de um referencial teórico. Este relato é escolhido a partir de um dos grupos
com usuários conduzidos por estes profissionais, e é utilizado para estudo nestes encontros
de matriciamento que acontecem a cada três semanas. Nestes grupos de estudo busca-se
compreender o processo grupal, desde o surgimento do emergente grupal, através do porta
voz do grupo, até a elaboração da tarefa. Ou seja, o grupo aponta alguma solução para o
problema contido no emergente grupal. O momento (II) é quando acontecem os grupos
com os usuários nos diferentes serviços, sob uma perspectiva de interação e, por isso, o
método de condução dos grupos criados a partir do GDH é denominado “grupo interativo”.
Estes grupos são baseados no pressuposto de que o existir humano implica em resolver
problemas inerentes à vida, e que algumas pessoas carregam problemas não resolvidos
os quais se constituem em conflitos para as mesmas. Estes conflitos são potencialmente
adoecedores ou provocam agravos a doenças instaladas. O grupo contribui para a resolução
daqueles a partir da interação, do partilhamento de conhecimentos entre participantes e
profissionais de saúde. Percebe-se que, da interação do Esquema Conceitual e Referencial
Operativo (ECRO) pessoal surge como resultado um ECRO grupal(1). E assim, de forma
transdisciplinar(5), o grupo cria e aponta um jeito novo de lidar e resolver o referido problema
contido no emergente grupal. No momento (III) os profissionais e o médico psiquiatra
realizam o seminário pós grupo. Após cada grupo com usuários, os profissionais escrevem
um relato dialogado do grupo e discutem o fenômeno grupal com um coordenador, com o
objetivo de se capacitarem para coordenarem grupos baseados na interação. E aqui, assim
como no momento (I), repete-se a ação “transdisciplinar. Ou seja, os profissionais usam de
seus ECROS “acadêmicos” para refletirem sobre o fenômeno grupal. A resultante é um ECRO
“transdisciplinar” construído no contexto da reflexão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O GDH, através de uma ação “transdisciplinar”, instrumentaliza profissionais a atuarem
em diferentes serviços através dos grupos interativos. Concomitantemente contribui com
a autonomia dos usuários na solução dos problemas, auxiliando na promoção da saúde
dos mesmos. Auxilia na diminuição dos agravos em saúde, nos gastos com medicalização
excessiva, assim como na realização de exames complementares desnecessários. Nessa
direção, considera-se a importância de que os atores envolvidos na proposta participem
e desenvolvam pesquisas relacionadas ao impacto e à possibilidade de utilização desta
metodologia para a promoção da saúde dos indivíduos e da coletividade.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção primária à saúde, equipe multiprofissional, processo grupal.

OS RISCOS A SAÚDE DO TRABALHADOR: PERCEPÇÕES DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Rômulo Frutuoso Antunes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Mariana
Crisostomo Custódio (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marcelo Nery dos Santos
Júnior (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Magda Guimarães de Araujo Faria
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2203

INTRODUÇÃO
Historicamente, a saúde do trabalhador é um desafio interdisciplinar do campo da saúde
coletiva, compartilhado entre as mais diversas áreas, com o intuito de possibilitar processos
e ambientes laborais calcados nos preceitos da promoção, prevenção, higiene e segurança
do trabalho(1). Para a garantia dessas dimensões, diversos dispositivos legais chamados
normas regulamentadoras foram criados nos últimos 30 anos. Contudo, observa-se a
dificuldade de garantir condições mínimas de trabalho em todos os campos, sobretudo
aos trabalhadores atuantes no SUS. A este despeito, remetemo-nos ao profissional Agente
Comunitário de Saúde (ACS), cujo processo de trabalho é compartilhado entre o cenário
institucional e também ao território, através de atividades externas.
OBJETIVOS
Identificar sob a perspectiva do ACS, os riscos à saúde oriundos do seu processo de trabalho.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, exploratório transversal com abordagem
qualitativa, desenvolvida em uma unidade de Clínica da Família, situada no município do Rio
de Janeiro. Foram entrevistados 16 ACS e a respectiva análise das informações se deu a partir
do referencial teórico-metodológico de Bardin. Ressalta-se que toda a pesquisa foi construída
e realizada, respeitando os preceitos éticos e dispositivos legais em vigor. Resultados: Diante
a análise das informações coletadas e baseando-se na classificação de risco(2), observou-se a
existência de riscos ergonômicos e biológicos. O mais prevalente foram os riscos ergonômicos,
presentes na percepção de 66% dos entrevistados. Os riscos ergonômicos estão associados à
necessidade de adaptação do trabalhador à sua função laboral. Neste sentido, a NR17 estabelece
parâmetros para a adequação do trabalho ao homem - e não o contrário - de forma a respeitar
a integridade física e psicológica dos trabalhadores, com o objetivo de garantir-lhes segurança,
desempenho positivo e condições satisfatórias de trabalho(3). Na perspectiva psicológica desses
trabalhadores, ficou evidente o medo constante do desconhecido, como ficou relatado pelo
ACS1 em “(...)paciente nos agredir(...)” e “(...)ir à rua(...)”. Nessa conjuntura, essas situações que
acometem a integridade mental dos ACSs culminam no “(...)desgaste emocional(...)” que foi
citado pela ACS2 e ACS10 e também em “estresse”, palavra utilizada por 25% dos ACSs. Outrossim,
pode-se inferir que os danos físicos aos quais esses trabalhadores estão sujeitos podem ser de
natureza física ou também psicológica, por meio de pressões que o trabalho impõe. Quanto à
colocação desses trabalhadores no ambiente físico, foi percebido que o arranjo físico é deficiente,
de forma que acomete e compromete - além do psicológico - o sistema osteomuscular desses
trabalhadores. Os processos de atendimento à população executado pelos ACSs no acolhimento
e nas visitas domiciliares são mais alguns desafios para a saúde do trabalhador. “Ficar muito
tempo em pé(...)”, “(...)ficar muito tempo sentada(...)”, “(...)dor nas costas(...)”, “(...)andar, meu
pé dói muito(...)”, definições similares ou idênticas à expressada pela ACS4 foram corriqueiras
na análise de dados, como um reflexo do desconforto associado à dinâmica de trabalho que
exige do trabalhador uma versatilidade além do suportado. Nessa perspectiva, o trabalhador
ACS, ao ter uma rotina desgastante, é acometido por uma, sobrecarga física e emocional, o que
culmina em desgastes para além do espaço laboral, como relatado pela ACS7 “Não consigo me
desligar do trabalho(...)”. Não obstante a isso, observou-se a existência dos riscos biológicos em
66% das entrevistas. Os riscos biológicos são riscos originados de microorganismos que podem
vir a provocar danos à saúde do trabalhador, como bactérias, fungos, protozoários e vírus(4) .
Durante a coleta de dados, os ACS relataram tanto a exposição direta a microorganismos
potencialmente perigosos para a saúde do trabalhador quanto a situações agravantes, como o
manejo eventual de materiais perfurocortantes e as visitas domiciliares a ambientes insalubres,
como exposto no relato do ACS1 “Paciente chega na clínica com alguma queixa de saúde grave,
e ao se reportar ao ACS no acolhimento, que não tem um preparo para atender (...), já é um
risco à saúde. Um material cortante, como nos procedimentos de vacina, pessoa se agitar e
quebrar e contaminar todo mundo.” Além disso, o ACS10 ressalta sua vivência “(...) numa visita
que fiz, (...) debaixo de um sol doido e o apartamento estava com todas as janelas fechadas”. Fica
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clara a percepção dos ACS sobre um potencial risco de contaminação por doenças transmitidas
por vias aéreas, sobretudo em visitas domiciliares, já que a ingerência desses espaços não é de
responsabilidade da equipe de saúde e, algumas vezes, isso pode se desdobrar em um possível
processo de adoecimento ao trabalhador. Quanto à percepção dos agentes etiológicos citados
pelos trabalhadores participantes da pesquisa, prevaleceu nas entrevistas a conjuntivite e a
tuberculose. Os entrevistados também alegam estarem em risco permanente de contágio a
diversos, pois trabalham diretamente com os clientes em busca de atendimento às necessidades
de saúde, conforme indica a ACS2 “Pegar as doenças. Se eu tenho contato direto com os caras…”
e a ACS3 “[...] você lida com pessoas que possam transmitir alguma coisa a você, tipo, você entra
na casa das pessoas, agora com esse surto de conjuntivite, é um risco que você está correndo.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desses dados, percebe-se que o cunho do problema observado no trabalho dos
ACSs está atrelado à disposição do ambiente que, a longo prazo, culmina em processos
de adoecimento. Esse adoecimento pode exigir afastamento definitivo ou temporário do
trabalhador ou submetê-lo ao trabalho desgastante, fazendo-o entregar-se às dificuldades
do dia a dia de forma errônea, despercebendo o impacto de suas atitudes na preservação
da integridade física. A exigência do trabalho em condições de adoecimento do trabalho
não necessariamente vem por parte do empregador diretamente, mas da necessidade
do trabalhador de manter sua renda e garantir a sua sobrevivência de, além de ter como
parâmetro a dificuldade empregatícia atual.
REFERÊNCIAS
1.Faria, MGA, Gallasch, CH, Martins, ADLX. Inserção de graduandos de enfermagem em
serviços de saúde do trabalhador: relato de experiência. Cogitare Enferm. 2016; 21(4):1-7.
[acesso em 01 maio 2018]. Disponível em: http://www.saude.ufpr.br/portal/revistacogitare/
wp-content/uploads/sites/28/2016/12/45245-191549-1-PB.pdf
2.BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA). Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2012. [acesso em 02 maio 2018]. Disponível
em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR09/NR-09-2016.pdf
3.BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 17 – Ergonomia. Brasília: Ministério do
Trabalho e Emprego, 2012. [acesso em 02 maio 2018] Disponível em: http://trabalho.gov.br/
images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
4.Aquino, FNPM, Costa, LFLG. Riscos ambientais em uma sonda de perfuração de petróleo
Onshore na unidade de negócio-RN/CE –Mossoró/RN. Holos. 2011; 27(3): 64-83. [acesso em
01 maio 2018]. Disponível em: http://dx.doi.org/10.15628/holos.2011.587
PALAVRAS-CHAVE
Riscos ocupacionais; saúde do trabalhador; atenção primária.
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PARA UMA LEITURA COMPLEXA DE CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO
Leonardo Tonelli (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Alessandra Xavier Bueno (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Daniel
Canavese Oliveira (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Alcindo Antônio Ferla (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 2664

INTRODUÇÃO
A atividade física adquire uma posição privilegiada nos discursos de promoção da saúde
baseados na adoção de estilos de vida saudáveis diante da atenção que existe no combate
à inatividade física. A grande quantidade de estudos epidemiológicos que justificam
campanhas e políticas públicas focadas na erradicação do sedentarismo são sustentadas por
estudos quantitativos que procuram demonstrar como os efeitos, em termos fisiológicos da
atividade física sobre o organismo, correspondem a uma menor probabilidade de contrair
doenças crônicas e aumentar a expectativa de vida. Dentro do modelo biomédico, que
reduz o corpo, com suas complexas dimensões, a organismo biologicamente definido e
determinado, que pressupõe que a saúde de uma pessoa possa ser medida exclusivamente
através avaliação de seus parâmetros fisiológicos, essa lógica causal consegue esgotar o
problema produzindo uma série de soluções padronizadas e universais, detalhadas em
intensidade, tempo e frequência de atividade física, necessárias para tutelar e preservar a
própria saúde, alimentando estratégias de controle das condutas através da medicalização
das práticas do cotidiano. Porém, considerando um conceito de saúde que leve em conta
à complexidade de seus determinantes e as demais dimensões que, além da biológica,
compõem o processo saúde doença e influenciam diretamente a prática de atividade física,
essa abordagem resulta reducionista e simplificadora, uma vez que se preocupa apenas
de uma parte do problema. A articulação entre corpo, saúde e movimento pode aderir ou
não à uma lógica dose-resposta. A abordagem simplificadora que encara a atividade física
como um medicamento a ser prescrito e “tomado” de forma passiva, não consegue dar
conta da complexidade deste fenômeno em relação ao processo saúde doença. É preciso
sair do determinismo biológico e do reducionismo que caracteriza a ciência clássica, para
explorar tal articulação e suas conexões com as políticas públicas de saúde de forma crítica
e transdisciplinar. Não é intuito deste trabalho negar ou desacreditar a legitimidade dos
estudos científicos sobre os efeitos da atividade física no organismo com relação às condições
de saúde. Ao contrário, pretende-se integrar essa perspectiva em uma leitura complexa do
papel e da potencialidade da atividade física no campo da saúde.
OBJETIVOS
Refletir acerca da articulação entre corpo, saúde e movimento na perspectiva do paradigma
da complexidade.
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DESENVOLVIMENTO
O corpo-objeto, que a ciência construiu a partir da divisão cartesiana entre a res extensa, o
mundo dos objetos, e a res cogitans, sede da razão, é um corpo reduzido a organismo que
representa um mero instrumento, um suporte ao serviço da mente. O modelo biomédico
insere-se neste recorte do real através seu determinismo biológico, sua causalidade linear
e seu mecanicismo, estabelecendo padrões normativos para os conceitos de corpo, saúde
e doença. O corpo torna-se seu objeto anatômico, uma máquina cujo movimento, fruto de
ações e reações neuromusculares, é conhecido como atividade física. Além de pressupor
a possibilidade de avaliar ou determinar a condição de saúde através da regulação dos
parâmetros fisiológicos que constituem os padrões de risco para as doenças, a abordagem
mecanicista para o corpo pode acabar medicalizando suas práticas e responsabilizar cada
indivíduo para o cumprimento de seu “dever” cotidiano para a manutenção da própria
saúde. O processo saúde-doença pode ser considerado um objeto complexo de estudo
devido a heterogeneidade dos níveis de análise e das dimensões que interferem na sua
determinação. A articulação de sistemas vivos, ecossistema, representações, dispositivos de
controle e de transformação social que o constituem, faz com que qualquer abordagem
simplificadora que não consiga dialogar com a integralidade deste processo, apareça como
uma mutilação da sua complexidade. As dimensões biológica, social, cultural e simbólica do
corpo coexistem, mas não de forma dicotômica e inconciliável, pelo contrário: representam
a simultaneidade do uno e do múltiplo. O corpo é eminentemente biológico, mas ao mesmo
tempo é social, cultural, político, e se inscreve em um universo de linguagens próprias
de cada realidade cultural, com seu imaginário de sentidos e significados em relação ao
movimento e a saúde. Pensar de forma complexa a atividade física e seus aportes para saúde
significa primeiramente, deixar de considerar a possibilidade de determinar essa última,
partindo exclusivamente de pressupostos quantitativos e parâmetros fisiológicos e ampliar
a concepção de causalidade para além do modelo linear. Tal ampliação dos conceitos de
corpo e saúde significa considerá-los como um sistema aberto, capaz de auto organizar-se,
inserido em um ecossistema de relações físicas, interpessoais, socioeconômicas, de mercado
e de (bio)poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A complexidade de um corpo em movimento supera de fato a multidimensionalidade
do ser ao mesmo tempo um ser biológico, social, cultural e político, pois o que nos move,
são dimensões distintas, mas ao mesmo tempo indivisíveis. É nos sentidos e significados
que levam a prática de atividade física que é possível indagar esta complexidade, e é na
incerteza, na borrosidade e na não-linearidade da sua articulação com o processo saúdedoença que ela se manifesta. Observando nesta perspectiva a articulação entre corpo,
movimento e saúde, é possível perceber como a ligação entre os processos orgânicos
e celulares que acontecem durante uma atividade física e os significados atribuídos ao
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exercício com relação ao que cada um percebe como bem-estar, acontece de forma não
linear e imprevisível, passando por respostas fisiológicas ao meio ambiente, construções
culturais e fatores relacionais. Contudo, assumindo a complexidade desta articulação, é
necessário integrar estas abordagens simplificadoras em uma visão que consiga contemplar
suas coexistência e interdependência. O saber científico precisa descer de seu pedestal
de conhecimento absoluto e isolado para tornar-se relativo e contextual. É necessário
pensar seus objetos de forma integral, olhando para a unidade e ao mesmo tempo para
a multiplicidade, assumindo a integridade sem descartar a diversidade. Assim fazendo, a
saúde e a doença não poderão ser considerados como excludentes, mas diversos e unitários
ao mesmo tempo, permitindo uma reavaliação dos nexos que as ligam a atividade física
sob novos olhares, preocupados tanto com os diferentes modelos de causalidade, quanto
com a contextualização das subjetividades dentro deste processo. Morin E. Introdução ao
pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina; 2005. Tenbensel T. Complexity in health and
health care systems. Soc Sci Med. 2013
PALAVRAS-CHAVE
Exercício Físico; Saúde; Complexidade

PROJETO NINHO: CRIANDO UM AMBIENTE PARA A PROMOÇÃO
DA SAÚDE NO QUOTIDIANO DE PESSOAS E FAMÍLIAS
Samanta Rodrigues Michelin (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves
Nitschke (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Adriana Dutra Tholl (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Chaves Costa (Faculdade Avantis, Balneário Camboriú,
SC, Brasil), Maria Laura Carbonera (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ezequiel
Rodrigues Dias (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Daniela Priscila Oliveira do Vale
Tafner (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1599

INTRODUÇÃO
O Projeto Ninho emergiu fruto de um trabalho desenvolvido com as famílias de uma
comunidade, junto ao Grupo de Assistência Pesquisa e Educação na Área da Saúde da Família
(GAPEFAM) da Rede LEIFAMS (Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Famílias e Saúde),
sendo acompanhado com o apoio teórico-metodológico pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos
sobre Quotidiano, Imaginário, Família e Saúde de Santa Catarina (NUPEQUISFAM-SC), atual
Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Enfermagem, Quotidiano, Imaginário,
Saúde e Família de Santa Catarina da Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
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de Santa Catarina – PEN-UFSC. Observou-se que as famílias necessitavam de espaços que
possibilitassem a construção e o compartilhamento de situações para melhorar sua maneira
de viver no dia a dia e o cuidado de si para promoção o ser saudável. Assim, surgiu a proposta
de criar este espaço alternativo, onde fosse possível oferecer um cuidado transdisciplinar às
famílias e trabalhadores, promovendo a saúde familiar e pessoal, discutindo seu dia-a-dia e
o cuidado para ser saudável no quotidiano.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão a cerca do Projeto Ninho e sua
contribuição para melhora da qualidade de vida no quotidiano das pessoas e de suas famílias.
DESENVOLVIMENTO
O quotidiano pode ser compreendido “como a maneira de viver dos seres humanos no
presente, expresso no dia-a-dia através de interações, valores, crenças, símbolos e imagens,
que vão delineando seu processo de viver, num movimento de ser saudável e adoecer,
pontuando, seu ciclo vital”(1). O Projeto Ninho tem como objetivo geral desenvolver um
cuidado transdisciplinar, promovendo a saúde familial no quotidiano, buscando: proporcionar
um espaço alternativo para que as famílias discutam seu viver e ser saudável no quotidiano;
possibilitar um espaço para ensino-aprendizagem; integrar assistência, ensino e pesquisa
e promover a cidadania, a partir dos problemas e temáticas trazidos pelas famílias de seu
quotidiano. Sua metodologia é classificada como pesquisa de campo, com abordagem
qualitativa, fundamentado na Sociologia Compreensiva e do Quotidiano, adotando-se
como referencial teórico os pressupostos da Razão Sensível de Michel Maffesoli(2) (crítica ao
dualismo esquemático, o recurso da forma, sensibilidade relativista, pensamento libertário,
pesquisa estilística), numa perspectiva construtivista. No Projeto Ninho são realizadas
oficinas com a finalidade de criar um espaço de ensino, discussão, reflexão, aprendizagem
e, principalmente, cuidado e entre-cuidado, fortalecendo, dessa forma, a união entre os
participantes, além de fornecer maior disposição para lidar com as dificuldades que surgem
na vida diária. A oficina possui os seguintes momentos(3): Acolhimento-alongamento –
é o momento em que se recebem os participantes, sendo, normalmente, seguido de um
breve alongamento e da pergunta norteadora: “Como está o seu quotidiano?” Atividade
central – a atividade central é elaborada conforme a necessidade do grupo naquele
momento (relaxar, refletir sobre sua saúde, fortalecer a união do grupo, melhorar a autoestima, etc.), podendo-se utilizar várias técnicas como: massagem, discussão de músicas,
dança, técnicas de respiração, meditação, pentáculo do bem-estar, desenhos, dinâmicas
de auto-ajuda e fortalecimento do grupo. Esta atividade pode ser elaborada previamente
ou durante a própria oficina. Conjunção – nesta etapa ocorre uma discussão a respeito
do que foi trabalhado durante a atividade central, havendo uma união entre as diferentes
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perspectivas dos participantes. Avaliação – na avaliação os participantes falam sobre o que
acharam da atividade, como se sentiram durante o encontro e como é possível trazer para o
seu quotidiano aquilo que foi aprendido/discutido na oficina. Relaxamento de despedida –
ao final é feito um alongamento relaxante, seguido de um abraço em grupo. Ao final de cada
oficina do Ninho, sendo esta realizada em diferentes espaços (Núcleos de Educação Infantil,
Centros de Saúde, Centros de Reabilitação e Universidades), com pessoas diversas e em
contextos variados, o resultado são sempre o mesmo: os participantes relatavam estarem
mais relaxados, tranquilos e empoderados, em comparação com o momento em que haviam
chegado. Com isso, percebeu-se que a criação de um espaço para relaxamento, reflexão sobre
o processo de viver no quotidiano, interação e o olhar para si proporcionaram momentos de
bem-estar e satisfação entre os participantes e seus familiares, contribuindo, dessa forma,
para a melhora da qualidade de vida e para a Promoção da Saúde. Desta maneira, o Projeto
Ninho apresenta-se como um verdadeiro “respiradouro” na vida e no quotidiano destes
grupos em questão. A melhora da qualidade de vida dá-se a partir do momento em que as
pessoas passam a perceber-se como indivíduo presente e necessário para a sociedade, a
qual muitas vezes faz-nos esquecer de nossa própria essência, com o dia a dia estressante
e exigente de nossa própria saúde mental. A importância desse espaço pode ser percebida
justamente com o relato dos participantes do projeto, os quais se mostram surpresos com a
melhora que uma pequena pausa para respirar e refletir pode trazer para o seu quotidiano.
Assim, chegamos ao ponto crucial em que se baseia o Projeto Ninho: “Pequenas pausas,
grandes reforços”, o que caracteriza exatamente o objetivo geral das oficinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo destes 23 anos de Projeto Ninho, concluímos que este possui considerável
importância no âmbito da Promoção da Saúde e na construção de um ambiente de
cuidado e entrecuidado, adotando estratégias criativas e sensíveis, junto aos estudantes
e a comunidade, prevenindo possíveis agravos, como o burnout e a exclusão social, no
quotidiano das pessoas, através da integração ensino, pesquisa e extensão.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde. Atividades Cotidianas. Qualidade de Vida.
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TECENDO APROXIMAÇÕES ENTRE SALUTOGÊNESE E PROMOÇÃO
DA SAÚDE
Dayse Paixão e Vasconcelos (Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Raimunda Magalhães Silva
(Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Christina César Praça Brasil (Universidade de Fortaleza, Fortaleza,
CE, Brasil)

ID: 2117

INTRODUÇÃO
A abordagem Salutogênica foi desenvolvida na década de 70 por Aaron Antonovsky. Os
estudos sobre saúde de Antonovsky tiveram ápice no período pós-guerra, e colaboraram de
maneira considerável para a compreensão do processo de enfrentamento e superação em um
contexto devastador como foi o da Segunda Guerra. Segundo Heiman (2004), a salutogênese
procura elementos que levam o indivíduo a manter-se saudável mesmo diante de elementos
desfavoráveis do meio físico e social. O que, ao nosso olhar, é fundamental para a promoção
da saúde. O conceito atual de promoção da saúde percorreu vários caminhos antes de firmarse no que é hoje e apresenta profunda relação com as diferentes concepções de saúde e de
doença. A promoção da saúde foi referida pela primeira vez no Informe Lalonde em 1974
(WESTPHAL, 2015), ganhou forma e consistência na I Conferência Internacional de Promoção
da Saúde, Ottawa (Canadá/1986), e resultou na carta que priorizava ações que estavam sempre
relacionada ao bem-estar dos indivíduos (WESTPHAL, 2015). Para Cruz (2011), promover saúde
é, em última instância, promover a vida de boa qualidade para as pessoas, em que a estratégia
de promoção da saúde é orientada para a modificação dos estilos de vida e a adoção de
hábitos saudáveis. Mas como atingir o impulso necessário para modificar a vida, no sentido
de promover a saúde?! Antonovsky e sua teoria colaboram com a resposta para essa questão.
OBJETIVOS
Apresentar uma reflexão teórica sobre a possível relação entre salutogênese e promoção
da saúde.
DESENVOLVIMENTO
Na salutogênese, a questão não é classificar o ser humano como saudável ou doente, mas
compreender o quanto ele está longe ou perto dos extremos desse contínuo. Antonovsky
coloca que sua intenção não é provocar uma abordagem contrária à abordagem patogênica,
mas de complementá-la. O que ocorre na proposta de Antonovsky é que o foco passa a ser a
compreensão do que é saudável na vida de alguém, e como essa pessoa consegue manter-se
mais próxima desse polo. Para Dantas (2007), a salutogênese deixa de focar apenas na etiologia
de certa doença e passa-se a investigar a história completa do ser humano. Com isso, ao invés
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de se questionar o que causa (ou causará) determinada doença, a questão a ser respondida
passa a ser outra: como os indivíduos mantém-se ou direcionam-se para o polo saudável? Os
estudos de Antonovsky mostraram que muitos indivíduos que sofreram perdas (familiares,
status, condição sócio-econômica), encontraram uma coerência interna em sua vida. Essa
coerência possibilitou o desenvolvimento de uma capacidade de resistência dos indivíduos
que lhes deram força e capacidade de sobrevivência (FERREIRA, 2007), que provocou a
manutenção da saúde dessas pessoas, colaborando com o fortalecimento de protagonismos
sociais. Lopes et al (2010) destacam que o conceito de promoção da saúde na Carta de Ottawa
identifica-a como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua
qualidade de vida e saúde, por meio de uma maior participação nesse processo. É preciso
ponderar que Antonovsky não enquadra a promoção da saúde em uma única norma (ou
padrão aceitável), como se costuma fazer no campo da saúde (por exemplo nas discussões de
hábitos saudáveis). Ele faz uma abordagem subjetiva daquilo que deixa a pessoa bem, com
ânimo para realizar ações que promovam sua saúde. Assim, a salutogênese auxilia a saúde e os
eventos estressantes fora do determinismo biomédico, tornando-se um modelo alternativo ao
modelo patogênico (FERREIRA, 2007). Para Dantas (2007), Antonovsky rejeita a categorização
dicotômica “saúde-doença”. Sua sugestão é aproximar os polos (saúde e doença) que foram
situados pela patogênese em lugares distantes, criando um conceito de um processo contínuo
no qual ao longo da vida as pessoas irão se confrontar com os dois polos, e não conservarse permanentemente em um desses polos extremos. Assim, estar completamente saudável
ou completamente doente não é compatível com a vida humana. Brêtas e Gamba (2006)
defendem que essa relação (processo saúde-doença) é também demarcada pela forma de
vida dos seres humanos, pelos determinantes biológicos, psicológicos e sociais (alimentação,
água, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais), levando a crer, que
o processo saúde-doença-adoecimento ocorre de modo desigual entre indivíduos, classes
e povos. Antonovsky (1987) chama os determinantes sociais elencados por Brêtas e Gamba
(2006) de Recursos Generalizados de Resistencia (RGR), que ajudam o indivíduo a manter
um sentido interno coerente na manutenção da saúde. A concepção de saúde proposta por
Antonovsky aponta caminhos possíveis para se compreender e manter a promoção da saúde.
Primeiro, pelo fato de considerar ser possível manter a saúde mesmo vivendo em lugares e
territórios identificados como desfavoráveis. Depois, pela proposta de aproximar os polos
saúde e doença, fortalecendo a ideia de promoção de saúde, que procura fortalecer as ações
intersetoriais e o empoderamento. Antonovsky faz uma crítica a abordagem patogênica, em
que sua predominância acentua a anormalidade funcional, caminhando para a investigação
do que leva ao aparecimento das doenças e não a manutenção da saúde (DANTAS, 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se importante fortalecer o entrelaçamento da salutogênese com a promoção
da saúde, haja vista que a salutogênese apresenta potencial para visibilizar os fatores de
resistências de indivíduos diante de processos que desfavorecem, em grande maioria das
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vezes, a saúde, sendo necessário reconhecer que a herança social e histórica do modelo
patogênico propiciou um afastamento no campo da saúde de reflexões mais profundas do
vem a ser saúde ou saudável, dificultando as possibilidades de um agir para a promoção de
saúde. Com isso, reflexão procura abrir espaço para um debate teórico-reflexivo acerca da
concepção de saúde presente nas ações de promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde; Promoção de Saúde; Salutogênese
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A CRIANÇA COM AGRAVOS ONCOLÓGICOS O CUIDADOR
FAMILIAR E O LÚDICO: DESTACANDO A PRODUÇÃO DA
ENFERMAGEM
Kenia Oliveira Barbosa da HORA (Universidade federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Gabriela Oliveira Santana (Universidade Federal do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Glaucia Valente Valadares (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2261

INTRODUÇÃO
O câncer na infância se caracteriza por um grupo de doenças com a proliferação descontrolada
de células anormais, que pode acontecer em qualquer lugar do organismo, em crianças e
adolescentes. Os tumores mais freqüentes, nesse grupo etário são as leucemias, os tumores de
sistema nervoso central e linfomas. Assim como em países desenvolvidos no Brasil, o câncer já
representa a primeira causa de morte por doenças nessa faixa etária. Estima-se que ocorrerão
mais de 12 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes em 2017, com 2.835 óbitos.
Pela complexidade da doença o tratamento deve ser feito por uma equipe multiprofissional
em centros especializados, compreendendo de modo geral três modalidades principais
(quimioterapia, cirurgia e radioterapia) e nas ultimas décadas o progresso no tratamento foi
bastante significativo. Porém, não só aspectos biológicos da doença devem ser levados em
conta, mais também, a qualidade de vida e o bem-estar da criança e seu familiar. O diagnóstico
de câncer infantil causa uma série de reações e sentimentos nos mesmos. Mitos e estigmas
advindos dos saberes e crenças populares, geram reações de angustia, desespero, negação,
medo, raiva, dentre outros. Apesar de vivenciar esse momento de choque ao diagnóstico, a
família é cuidador dessa criança, sendo um importante alicerce no difícil e doloroso momento
da hospitalização. Tendo como função proporcionar carinho, conforto, cuidado, segurança
e equilíbrio para a criança entender o que se passa com ela nesse momento complicado
da vida. Por outro lado existem inúmeros estudos que demonstram um importante ônus
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na vida do cuidador familiar, tais como sobrecarga física e emocional em decorrência de
atividades estafantes, estressoras e ininterruptas do cuidado diário ao paciente oncológico.
Pensando no lúdico como uma atividade essencial na dinâmica humana, na psicofisiologia
do comportamento, a atividade lúdica não e apenas um jogo ou uma brincadeira, é o
momento vivido, que possibilita autoconhecimento e conhecimento do outro, momento
de fantasia e percepção, momento de cuidar de si e o olhar para o outro. Enfim, momentos
de vivencias que podem ser empregados como estratégia de auxílio a melhoria do cuidado
junto a criança oncológica e o cuidador familiar. Desta forma, a questão que norteia esta
revisão é: como a temática sobre o familiar cuidador em oncológica pediátrica vem sendo
discutida no rol de conhecimentos em saúde haja vista a utilização de técnica lúdica?
OBJETIVOS
Descrever técnicas lúdicas utilizadas com familiar cuidador de criança oncológica, de acordo
com a literatura.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura seguindo as recomendações PRISMA. Cuja
finalidade foi reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre a temática de técnicas
lúdicas aplicadas a ao familiar cuidador de crianças portadoras de agravos oncológicos. Para
isso, foram desenvolvidas as seguintes etapas recomendadas pela literatura: determinação
da temática, elaboração das questões norteadoras, estabelecimento de critérios de inclusão
e exclusão, definição das informações a serem extraídas dos estudos, coleta em base de dados
eletrônicas, análise crítica dos estudos incluídos, interpretação discussão e apresentação
dos resultados. A busca foi realizada em nove bases informacionais: BDEnf, CINAHL, LILACS,
SCOPUS, portal Pub-Med, CAPES, SciELO e google acadêmico. A seleção do material ocorreu
de julho a agosto de 2017, resultando em 06 publicações. Os DeCS utilizados em todas as
bases de dados foram: enfermagem oncológica, enfermagem pediátrica e familia.
RESULTADOS
Foram identificadas 2.722 referências nas bases de dados, sendo removidas 19 publicações
que estavam duplicadas. Após leituras dos títulos foram selecionados 36 artigos, sendo que
destes, 23 foram eliminados após leitura dos resumos, uma vez que não que respondiam as
questões norteadoras ou não estavam de acordo com o objetivo proposto, restando apenas
13 referências das quais foram lidas na íntegra. Com o término dessa leitura minuciosa
eliminou-se 7, ficando esta revisão com 6 artigos selecionados para discussão. Cabe destacar
que todos os artigos descrevem o impacto familiar no momento após o diagnóstico, seja
pelo próprio estigma da doença ou pelo medo do tratamento agressivo. O diagnóstico do
câncer infantil é um acontecimento devastador, capaz de provocar mudanças na vida de
quem o possui e de seus familiares. De acordo com os artigos selecionados, estratégias
para minimizar o sofrimento dos cuidadores familiares se fazem necessários, na tentativa
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de diminuir o abismo existente entre o diagnóstico e o início do tratamento. Destes estudos,
emergiram três tipos de atividades lúdicas realizadas com familiares cuidadores de crianças
oncológicas, entre elas o grupo de conversação terapêutico, o acampamento terapêutico e
realização de dinâmica de criatividade e sensibilidade com produção artística.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As evidencias demonstram que existe uma carência grande de estudos nesta área de
atuação. Atividades que minimizem a ansiedade e o estresse do familiar cuidador devem ser
incentivadas e implementadas pela equipe multiprofissional. A atividade lúdica mostrou-se
importante nos estudos uma vez que reduziu e minimizou as reações apresentadas pelo
familiar cuidador da criança oncológica em todos os estudos destacados, possibilitando
explorar o potencial dos participantes, resgatando a auto estima, melhorando a interação
entre os membros da família e a equipe de enfermagem. O aspecto emocional é um fator
decisivo para enfrentar a doença, já que auxilia a resposta positiva após as dificuldades da
doença e do tratamento, facilitando a superação de obstáculos. O estudo apresenta como
contribuição à prática da enfermagem/saúde no que concerne o cuidado de forma ampliada,
afirmando a Disciplina como uma ecologia de saberes, saberes científicos, e saberes de outra
natureza, contextualizado, situados, ecologicamente, considerados, a contribuir para uma
ação e resultantes dessa ação, permitindo cuidar integral.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem oncológica, enfermagem pediátrica e familia.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM
NECROSE DOS MAXILARES SUBMETIDOS A OZONIOTERAPIA
Luana Sousa Oliveira (UnB, Brasília, DF, Brasil), Emília Carvalho Leitão Biato (UnB, Brasília, DF, Brasil), Sérgio
Bruzadelli (UnB, Brasília, DF, Brasil), Adriano Lima (UnB, Brasília, DF, Brasil)

ID: 2115

INTRODUÇÃO
A saúde oral foi considerada, pela primeira vez, como qualidade de vida na 2ª Guerra
Mundial, quando o bem-estar oral foi estabelecido como um meio para avaliar a adequação
do indivíduo para o serviço. Consideramos que a avaliação da qualidade de vida se refere
à capacidade de se ter um olhar crítico diante da realidade existencial de um indivíduo,
incluindo processos de saúde, doença, cura e morte, além disso, saúde como direito à
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vida com qualidade; saúde como direito à atenção integral, com privilégio da promoção
e da prevenção, sem prejuízo da recuperação e reabilitação dos estados de saúde; como
expressão do andar da vida. Pacientes com necrose dos maxilares devido ao uso de
medicamentos (MRONJ), para tratamento de osteoporose, hipercalcemia e metástase óssea
de radioterapia (osteoradionecrose-ORN) e osteomielite(OM) se encontram em situação de
vulnerabilidade biológica, psicológica e social, devido às condições clínicas de saúde bucal
em que se encontram. Tratamentos complementares, que beneficiam a melhoria de sinais
e sintomas são de extrema importância para a qualidade de vida, como a ozonioterapia,
que é um tratamento à base de Ozônio (O3), formado por três átomos de oxigênio,
possui efeito na ativação e modulação do sistema imune, antimicrobiano, indução da
revascularização, antiviral e antifúngico. Embora vejamos, na literatura, a manifestação de
resultados positivos do tratamento com ozônio nesses casos, não encontramos referências
que abordem a experiência dos pacientes e suas percepções acerca dos efeitos da doença e
dos tratamentos em sua qualidade de vida. A compreensão do impacto das condições orais
na qualidade de vida deve ser parte da avaliação das necessidades da saúde bucal porque
indicadores clínicos não conseguem, isoladamente, descrever a satisfação ou sintomas de
pacientes odontológicos ou a sua capacidade de exercer atividades diárias, uma vez que,
esses indicadores estão relacionados a presença ou ausência de fatores patológicos, não às
percepções de melhoria ou não, conforme enxergadas pelos pacientes.
OBJETIVOS
Este estudo tem, como objetivo, avaliar a qualidade de vida de 50 pacientes com necrose dos
maxilares, ou risco de possuí-la, submetidos a ozonioterapia, atendidos na Clínica Odontológica
do HUB e analisar, de forma associada, dados epidemiológicos e de percepção, pela perspectiva
dos pacientes, acerca das influências da doença e dos tratamentos na qualidade de vida,
identificando e os modos de lidar com a doença, os tratamentos e a vida mesma neste contexto.
MÉTODO
A metodologia deste estudo misto de caráter sequencial exploratório, integra componentes
e se divide em duas etapas: uma de caráter quantitativo, que obteve dados epidemiológicos
sobre a história médica do paciente, por meio de análise de prontuários de 50 pacientes acima
de 18 anos de idade e aplicação do questionário OHIP14 para 20 pacientes; outra de caráter
qualitativo, estabelecida por entrevistas semi-estruturadas, cujo roteiro se estabeleceu a partir
da observação dos dados epidemiológicos e do questionário. A quantificação dessa percepção
de qualidade de vida pelo paciente foi observada através do questionário Oral Health Impact
Profile (OHIP14), composto por 14 itens delineados para avaliar um relato de limitação funcional,
desconforto e incapacidade atribuídos às condições orais. No entanto, durante o preenchimento
desse questionário, decidimos por lançar mão de uma pesquisa qualitativa, para dar visibilidade
e aprofundamento às questões abordadas. As entrevistas foram realizadas também com 20
pacientes. Os critérios de inclusão foram: pacientes portadores de necrose dos maxilares como
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osteomielite-OM, osteorradionecrose-ORN e necrose por medicamentos-MRONJ e pacientes
com risco de desenvolverem necrose óssea, que precisam receber tratamento odontológico mais
invasivo, devido ao uso de medicamentos. Todos os procedimentos éticos foram respeitados.
Os dados epidemiológicos e dos questionários receberam tratamento estatístico simples; os
dados qualitativos foram analisados, tomando-se, como referência, a perspectiva nietzschiana
de que podemos observar vivências nos ditos e nos escritos, ao que lançamos mão do método
otobiográfico de análise em pesquisa qualitativa.
RESULTADOS
Ao associar estes três instrumentos para o estudo: a análise epidemiológica, o questionário de
qualidade de vida OHIP 14 e anotações em diário de campo, resultantes do encontro com os
pacientes, tivemos como objetivo destacar suas vivências e conceitos ligados à qualidade de vida,
especialmente relacionados ao tratamento efetuado com ozonioterapia. Ao fazermos a análise
quantitativa, verificamos que as doenças de base prevalentes nos pacientes que procuram
o tratamento como forma de prevenção ou curativa, são neoplasias de cabeça e pescoço;
pacientes submetidos a radioterapia, quimioterapia, uso de medicamentos antireabsortivos que
prevalecem ao risco de necroses ósseas; observamos, também, que em mais de 90% dos casos
analisados houve reparação tecidual e recobrimento de tecido mole sobre osso. Observamos,
com a articulação de dados quantitativos e qualitativos, que os pacientes apontaram o estresse,
a dor, o sentimento de estar pouco à vontade com a situação da condição bucal, alimentação
prejudicada e envergonhado como elementos relevantes que afetam a qualidade de vida no
contexto estudado. A ozonioterapia amenizou essas sensações e ampliou perspectivas de
criação de maneiras de viver. Nota-se que, diante da experiência de adoecer gravemente e
necessitar de tratamentos mutiladores e/ou desconfortáveis, há um impulso à reinvenção de si,
à reorganização de novos estilos de vida, diante do processo de doença, tratamento e cura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa prática de atenção à saúde pode ser ampliada, para além de números e protocolos
estabelecidos, ao considerarmos as sensações e percepções específicas de cada paciente
com sua realidade de vida. Este estudo aponta para a importância de enfocar o paciente,
suas vivências e seus modos de lidar com o processo saúde-doença-cuidado, tratarmos
o paciente, que se queixou de uma determinada doença, ao invés de tratarmos a doença
que nós profissionais da saúde enxergamos no paciente. Logo, o questionário OHIP14 e as
entrevistas semiestruturadas se mostraram eficientes para este tipo de análise qualitativa
que, adicionados às analises epidemiológicas, quantitativas, nos permitiram concluir que
a ozonioterapia possibilita melhoria na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao
tratamento, tanto pela visão deles quanto pela do profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Ozônio; qualidade de vida; Necrose de maxilares
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CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES AO CUIDADO DE SI DO PROFISSIONAL DA
ATENÇÃO BÁSICA
Erika Cardozo Pereira (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Mariana Cabral Schveitzer
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1426

INTRODUÇÃO
As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) buscam estimular os mecanismos naturais
de prevenção de agravos e recuperação da saúde, através de tecnologias leves, como a escuta
acolhedora, o vínculo terapêutico e a integração do ser humano com o meio ambiente e
sociedade. Essas racionalidades médicas possuem uma visão integral do ser humano e suas
práticas visam ao autocuidado (BRASIL, 2006). No Brasil, as PICs estão presentes em todos
os níveis de atenção no SUS, mas é na Atenção Básica (AB) que elas encontram espaço para
expandir suas ações de cuidado. Ao inseri-las na AB, a Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares em Saúde (PNPIC) contribui para a implementação do SUS, na medida
em que favorece princípios fundamentais como “universalidade, acessibilidade, vínculo,
continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, humanização,
equidade e participação social” (BRASIL, 2011). Entendendo que o modelo de atenção à
saúde influencia a prática do profissional, da mesma forma que o profissional é transformado
a partir de sua prática e do processo de trabalho em que se insere, questiona-se: Qual a
influência das PICs na prática do profissional da AB? Como os profissionais que atuam com
PICs compreendem a qualidade de vida e o cuidado de si?
OBJETIVOS
Investigar a formação dos profissionais e a oferta de PICs na AB; investigar a compreensão
de qualidade de vida e cuidado de si, e as práticas de cuidado dos profissionais que atuam
com PICs na AB.
MÉTODO
Estudo qualitativo, a partir do referencial teórico de Cuidado de Si de Michel Foucault
(2006). Local: Supervisões Técnicas de Saúde Vila Mariana/Jabaquara e M Boi Mirim, e no
Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária Monte Azul na Cidade de São
Paulo-SP. População: profissionais de saúde que atuam com PICs. Período de coleta foi entre
março-agosto de 2017. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas
e submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Este estudo teve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, CAEE nº
62366716.0.0000.0086.
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RESULTADOS
Participaram do estudo 19 profissionais que estão distribuídos nas seguintes categorias
profissionais: agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, nutricionista,
fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, assistente social, dentista
e médico. Esses profissionais atuam em equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO’s) e no
Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária Monte Azul, totalizando 11
unidades de saúde. Entre os participantes, predominou o sexo feminino (89,47%), com idade
média de 45 anos. Entre as formações em PICs dos participantes, as práticas corporais da
Medicina Tradicional Chinesa são as que mais surgem, e entre elas, destacam-se Lian Gong e
Tai Chi Pai Lin. Entre os 19 participantes, 15 fizeram a formação pela prefeitura de São Paulo
e quatro deles atuam com mais de uma PIC. Das entrevistas, emergiram quatro categorias:
Formação, Oferta de PICs, Qualidade de Vida e Cuidado de Si. Na categoria Formação,
surgiram sete subcategorias: A formação acadêmica proporcionou uma abordagem integral;
Curiosidade e busca por formações alternativas; Educação Continuada com PICs ofertadas
nos serviços; Profissionais atuando com PICs sem uma formação; A formação oferecida
pela Prefeitura não é suficiente; Experiências pessoais que motivaram a busca por PICs e
A formação na faculdade não foi suficiente. A categoria Oferta de PICs apresentou sete
subcategorias: Compreensão ampliada sobre a prática em PICs; Como ocorrem as práticas
de PICs em grupo; Dificuldades na oferta de PICs; Potencialidades das PICs; A importância
da vivência em PICs para a transformação da percepção da realidade; A oferta de cuidado
integral além da PNPIC; PICs E UBS retroalimentando o cuidado integral na Atenção Básica.
A categoria Qualidade de Vida apresentou duas subcategorias: Compreensão de qualidade
de vida relacionada ao cuidado de si e Influência positiva das PICs na qualidade de vida.
A categoria Cuidado de Si apresentou duas subcategorias: Compreensão do cuidado de
si que integra o cuidado consigo mesmo e com os outros e A rotina de trabalho interfere
negativamente no cuidar de si. Ao serem questionados quanto ao uso de alguma PIC para
o cuidado de si, os participantes também mencionaram outras práticas que auxiliam no
autocuidado, relacionadas à interiorização, ao movimento do corpo, ao sociabilizar-se, à arte
e ao cultivo da espiritualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As formações em PICs possibilitam aos profissionais uma atuação mais assertiva frente às
diversas demandas e necessidades de saúde da população. Promovem ao trabalhador,
uma melhor escuta e melhor acolhimento ao usuário, tornando o vínculo com a AB mais
propício e, também, favorecem a disseminação das potencialidades que as PICs promovem
à saúde. Além de atuar na saúde da comunidade, as PICs se tornam potentes ferramentas
no desenvolvimento pessoal do profissional de saúde, influenciando positivamente a
sua qualidade de vida e cuidado de si. Esses profissionais entendem que a qualidade de
vida está relacionada com o cuidar de si, que envolve além das práticas de autocuidado,
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o cuidar do outro. Os processos de trabalho interferem negativamente no cuidado de si
dos trabalhadores que, por vezes, negligenciam sua saúde para cuidar do outro. Cabe aos
gestores promoverem ambientes de trabalho mais saudáveis e estimular práticas que visem
não somente o desenvolvimento técnico do trabalhador, mas também seu desenvolvimento
como humano.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Básica. Práticas Integrativas e Complementares. Qualidade de Vida. Saúde do
Trabalhador.

EL APOYO SOCIAL DESDE LAS EXPERIÊNCIAS DE LAS PERSONAS
ADULTAS EN DIALISIS PERITONEAL
María Adriana Cecilia Cruz (UdeG, México)

ID: 2378

INTRODUÇÃO
La Enfermedad Renal Crónica, ERC, es una enfermedad terminal que durante su evolución
afecta en el aspecto individual, familiar, laboral y social de las personas que cursan con ella. El
apoyo social de la familia y circulos sociales cercanos juegan un papel central en la reducción
del impacto físico y emocional que viven las personas con este diagnóstico. Se define como
apoyo social el proceso interactivo en que el individuo consigue ayuda emocional, instrumental
o económica de la red social en la que se encuentra y a la que se allega una persona para obtener
información y ayuda, la cual proviene de la familia, como cónyuge, hijos y parientes, así como
también como amigos y colegas1. Se ha establecido que el apoyo social tiene un papel crucial
en el proceso de adaptación a la enfermedad crónica y en el restablecimiento de los resultados
de salud 2. Existen estudios que demuestran el impacto que ejerce el apoyo social sobre los
procesos relacionados con la salud y la mortalidad2, así como el efecto benefico en la evolución
de procesos crónicos3. Pero poco se sabe o se ha explorado, desde una mirada cualitativa, sobre
el apoyo social que reciben las personas con ERC para enfrentar la enfermedad y continuar en
una terapia de reemplazo renal en su vida cotidiana; sobre todo si el enfermo renal se encuentra
en una etapa productiva de su vida y carece de estabilidad laboral.
OBJETIVOS
Conocer a través de las experiencias de las personas adultas en diálisis peritoneal el apoyo
social que reciben en su contexto familiar y su impacto con el apego y continuidad del
tratamiento.
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MÉTODO
Se utilizó un diseño fenomenológico-interpretativo. Colaboraron seis personas, cuatro
mujeres y dos varones que se realizaban diálisis peritoneal en su domicilio como TRR,
manual o automatizada. Se aplicarón entrevistas semiestructuradas en el domicilio familiar
de cada participante a los cuales se visitaron más de una ocasión durante los meses de
junio a diciembre de 2017. Las entrevistas fueron audiograbadas y se transcribieron en su
totalidad, para su posterior codificación. Se realizó un analisis temático. Los participantes
fueron informados sobre el objetivo de la investigación y se obtuvo su consentimiento.
RESULTADOS
La edad de los participantes se encontró en un rango en entre 38 y 55 años. Cuatro de los
participantes se efectuaban diálisis petitoneal de manera automatizada y dos de ellos, de
manera manual. De la inofrmaicón de las entrevista surgieron cuatro temas: posponer el
tratamiento, autonomía, cambios en la dinámica familiar y apoyo económico. Posponer
el tratamiento. La noticia del diagnóstico clínico generó en los participantes temor y al
menos la mitad de ellos tardaron en aceptar el diagnóstico y TRR. Los familiares y amigos
tuvieron un papel central en la aceptación inmediata, así como en la estabilidad física
y emocional de los enfermos. Cambio en la dinámica familiar. La dinámica familiar ha
tenido que ser restructurada a partir de la enfermedad y sus tratamientos, también ha
permitido una mayor convivencia por parte de los integrantes. Autonomía: Al ser una
población joven, los participantes no permiten el apoyo familiar de manera permanente,
en particular las mujeres y la mayoría suele realizar solos el proceso de diálisis peritoneal y
sus actividades cotidianas. Apoyo económico: La falta de poder adquisitivo que caracteriza
a los participantes, da como consecuencia que el apoyo social sea reconocido como tal
sólo cuando se percibe dinero como ayuda.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La diálisis peritoneal a la que se somete la población participante, les permite contar con el
apoyo de la famila y continuar con su vida cotidiana, aunque el ritmo en la realización de las
actividades no sea el mismo o se tenga que hacer de manera fragmentada. Los participantes
estan conscientes que con el tiempo pueden cansar o enfadar a los familiares, principalmente a la
pareja, de tal manera que los participantes tratan de ser autonómos en el manejo de la enfermedad
y de sus vidas. Sadala y colaboradores4 coinciden con los argumentos de los participantes de
este estudio, en el sentido que la enfermedad puede drenar la energía de los familiares, que
asumen la responsabilidad del cuidado y atención del enfermo, las 24 horas del día, los siete
días a la semana y no disponer de un tiempo libre para descanso o vacaciones. El estudio de
Oliveira y colaboradores5 señala que hay que tomar en cuenta que la familia vive en un contexto
determinado y en un momento dado de la trayectoria de la enfermedad, ella también necesita
ser atendida. Los sentimientos que llegan a manifestar los participantes en torno a la ayuda
recibida puede ser contradictoria, algunos de ellos refieren un aislamiento social y el tiempo
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y el espacio vividos son absorbidos en su totalidad por la terapia de reemplazo. Mientras que
para otros, la presencia de la enfermedad ha permitido una cercanía del enfermo con la familia y
amigos4. La falta de ingresos estables, limita económicamente a los participantes para solventar
los gastos que se derivan de la enfermedad y sus tratamientos, por ende se sienten satisfechos
por el apoyo económico recibido de la familia. En resumen, la experiencia de padecer ERC es un
evento que el enfermo renal no vive a solas, la familia transforma su vida presente y futura a partir
de esta enfermedad. Si bien, los participantes tienden a ser independientes en la mayoría de sus
actividades, esta independencia se deriva para conservar la unión de la familia. Explorar el papel
del apoyo social desde las experiencias de los enfermos renales en etapa crónica a partir del tipo
de tratamiento, la edad y la situación laboral que presentan, permitirá comprender el apego al
tratamiento y la aceptación de la ERC de los participantes.
PALAVRAS-CHAVE
Apoyo social, diálisis peritoneal, família

PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS POLICIAIS
MILITARES DE MANAUS - AM
Ariana Lira Freire (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Miriam Elenit Lima de Fachín
(Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Jucimary Almeida de Nascimento (Universidade do Estado
do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Betina Horner Schlindwein Meirelles (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Alessandra Cristina da Silva (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2427

INTRODUÇÃO
O trabalho é o principal meio de subsistência e representa para o homem cidadania e
dignidade. O homem adquire uma identidade ao trabalhar, sente-se um ser social e capaz(1).
A dinâmica do trabalho está ligada aos processos e transformações que ocorrem no espaço
social, econômico e político e, pode interferir diretamente na vida do trabalhador, como no
caso de descontentamento, no qual haverá um falso rendimento no trabalho, alterações
de humor, afetando a qualidade do serviço prestado e gerando insatisfação profissional(2).
Modelos de trabalhos autoritários e centralizadores dificultam relações entre trabalhadores
e empregados, geralmente ocasionam assédio moral e demissões, tornando o trabalho
difícil de ser desenvolvido(3). Dentre as profissões difíceis de serem executadas destacase a profissão do Policial Militar, que em suas atribuições tem o dever de combater a
criminalidade e estabelecer a ordem pública(4). A instituição Polícia Militar é diferente das
demais instituições públicas e privadas, por apresentar leis, normas e regulamentos próprios
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da instituição que estabelece hierarquias e disciplinas a seus trabalhadores(5). O Policial
Militar está exposto a trabalhos em ambientes conflitivos, de pressão e estresse, pois lida
com atos criminosos ou ilegais continuamente, o que reflete na sua saúde, desempenho
profissional e estrutura familiar. Assim, a importância de conhecer como estes profissionais
percebem suas condições de trabalho neste contexto, torna-se relevante uma vez que o
trabalho modifica comportamentos e conduz os trabalhadores a desenvolverem atividades
positivas e apresentarem comprometimento com suas atividades laborais.
OBJETIVOS
Descrever a percepção das condições de trabalho dos Policiais Militares de uma capital do
norte do país, com a intenção de identificar fatores relacionados ao trabalho e aos riscos que
eles estão expostos ao exercer a profissão.
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo interpretativo, com abordagem qualitativa, realizado no período
de agosto de 2015 a dezembro de 2016, na 24ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM),
na Cidade de Manaus. A escolha da 24ª Companhia Interativa Comunitária foi em função de
estar localizada em um bairro comercial, e ter um efetivo de policiais militares maior que as
demais unidades. Estes policiais atendem todo tipo de ocorrências, principalmente roubos,
furtos, violência urbana e tráfico de drogas. Utilizou-se para a coleta de dados um roteiro de
entrevista semiestruturado constituído por duas partes: a primeira com informações sociais
demográficas e a segunda comum roteiro com questões abertas que serviram como tópico
para explorar as informações sobre o tema em estudo. Foi aplicado a 40 Policiais Militares.
A análise dos dados foi realizada mediante a análise do discurso dos participantes. Todos os
preceitos éticos da pesquisa com seres humanos foram respeitados.
RESULTADOS
Os dados apontam que houve predominância do sexo masculino, sendo 32 homens
e 08 mulheres Policiais Militares, na faixa etária entre 25 a 45 anos de idade, com tempo
de trabalho de 3 a 10 anos na profissão, divididos em duas classes: a de Oficiais (coronel,
tenente-coronel, major, capitão e 1º e 2º tenentes) e a de praças (subtenentes, sargentos,
cabos e soldados). Os Oficiais são autoridades, e os Praças cumprem as ordens impostas
pelos seus superiores hierárquicos e não se sentem autoridades, embora tenham autonomia
frente a responsabilidade de combater o crime. Dentro da organização de trabalho dos
Policiais Militares pode-se constatar que muitos estão insatisfeitos com o tratamento de
seus Superiores Hierárquicos, acreditam que não possuem autonomia suficiente para nem
mesmo se defender de perseguições, acusações, intimidações e prisões, tudo isto, devido
ao Regulamento Disciplinar Militar do Amazonas (RDPMAM) ser considerado por eles como
um regulamento antigo, opressor, que produz sofrimento psíquico, e que não é favorável
para a categoria dos praças/soldados. Com respeito as condições de trabalho descritas
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por eles, a Policia Militar necessita de melhorias diversas como organização, estrutura
física, segurança para os profissionais, materiais para execução do serviço, alimentação,
transporte; com maior apoio do Estado e de seus Superiores Hierárquicos. Como principais
fatores agravantes das condições de trabalho caracterizam-se a falta de valorização do
Policial Militar pela sociedade e a Instituição ao qual trabalha; a sobrecarga de trabalho e
trabalhos extras; as relações conflituosas com seus superiores hierárquicos; o distanciamento
e a indiferença de seus superiores. Os meios de comunicação colaboram para o desgaste
psíquico dos Policias Militares, com exposição negativa sobre assuntos relacionados a Polícia
na mídia, o que ajuda a fortalecer a ideia da sociedade de uma Polícia corrupta, opressora
e despreparada, que não respeita os Direitos Humanos. Os Policias Militares reclamam
também da escala de trabalho exaustiva e buscam melhorias na qualidade de vida por meio
de uma escala mais justa devido ao trabalho ser perigoso, com risco de morte. Percebe-se
o peso da responsabilidade de serem Policias Militares, da consciência de terem ingressado
na vida militar, do entendimento do seu poder de polícia e do seu dever, que mesmo sem
reconhecimento continuam seu trabalho e procuram fazer o melhor possível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a percepção de trabalho dos Policias Militares é de sofrimento psíquico,
comprometimento da saúde física e mental, estresse acumulativo, pois, eles desenvolvem uma
capacidade em reagir a situações difíceis, num trabalho contínuo e de risco. Mesmo diante de
inúmeras dificuldades, eles amam seu trabalho e encontram de alguma maneira prazer em
exercer sua profissão. Uma escala de trabalho confortável é desejada por estes profissionais para
terem qualidade de vida, lazer com a família, estudar, estar presente na vida dos filhos e conjugue,
com a oportunidade de realizar outras atividades que possam lhes trazer mais bem estar.
PALAVRAS-CHAVE
Condições de Trabalho, Violência no trabalho, Saúde do Trabalhador, Riscos ocupacionais,
Poder de Polícia.
REFERENCIA
1.Gennari A, Albuquerque C. Globalização e Reconfigurações do Mercado de Trabalho em
Portugual e no Brasil- Revista Brasileira de Ciências Sociais. 2012 jun. 27;79: 65-79.
2.Cardoso AC. Os trabalhadores e suas vivencias cotidianas dos Tempos Trabalho e nãoTrabalho- Revista Brasileira de Ciências Sociais. 2010 fev. 25;72:101-116.
3.Silva MB, Vieira SB. O Processo de Trabalho do Militar Estadual e a Saúde Mental. Saúde
Social. São Paulo 2008 17; 4:161-170.
4.Mathias S, Guzzi AC. Autonomia na lei: as forças armadas nas constituições nacionais.
Revista brasileira. Ciências Sociais. 2010 jun. 25;73:41-57.
5.Sirimarco M. A Vida com Farda. Revista Brasileira Ciências Sociais. 2013 jun. 28;82:31-43.
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE ÚLCERAS
VASCULOGÊNICAS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Rafael Celestino da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Nathália Nunes
Gomes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Lara Mariana Monteiro de Santa Rosa
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2696

INTRODUÇÃO
As úlceras vasculogênicas são tidas como um problema grave e de abrangência mundial,
sendo responsáveis por altos índices de morbimortalidade e causando significante impacto
social e econômico, devido a sua natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre
a abertura da ferida e sua cicatrização. Caracterizam-se, pois, por um processo crônico,
doloroso, recorrente e com grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Neste
entendimento, conviver com a úlcera vasculogênica traz modificações significativas nas
esferas laborativa, familiar, social e emocional, as quais permeiam as fases de descoberta
do diagnóstico da doença, o surgimento das feridas, os curativos constantes e a imagem
que os pacientes portadores desta condição constroem acerca de si mesmos, repercutindose na espessura social conferida a qualidade de vida por meio das conversações de cunho
informal no interior deste grupo de pertença.
OBJETIVOS
Identificar as representações sociais dos pacientes portadores de úlcera vasculogênica
acerca da sua qualidade de vida.
MÉTODO
Pesquisa de campo, de caráter descritivo e abordagem qualitativa, baseando-se no aporte
da teoria das Representações Sociais, na vertente processual. Os participantes foram 30
pacientes portadores de úlceras vasculogênicas há mais de três meses. A coleta de dados
ocorreu em dois momentos: a primeira etapa através da Técnica Projetiva de fotolinguagem,
que utilizou seis imagens relacionadas a aspectos envolvidos na qualidade de vida:
alimentação, religião, prática de exercícios, relacionamento afetivo, família e autocuidado e
uma pergunta estímulo, cujos dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo;
e a segunda etapa por meio de entrevistas utilizando um roteiro de perguntas semiestruturadas, que posteriormente foram processadas pelo software Alceste.
RESULTADOS
O corpus Alceste foi dividido em dois grandes blocos, o primeiro traz a discussão acerca da
qualidade de vida, refletindo o impacto da doença na realização das atividades cotidianas destes
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pacientes, as limitações físicas enfrentadas, bem como os efeitos da doença na sua vida social.
Os léxicos deste bloco demonstram que no dia-a-dia os pacientes não podem ficar muito tempo
na posição de pé, pois esta provoca desconforto e alterações sistêmicas como “inchaços” e dores.
Diante disso, precisam ficar em repouso durante grande parte do seu tempo, sejam sentados ou
deitados. A dor é, portanto, uma repercussão física comum neste cotidiano, trazendo impactos
negativos e interferindo no conforto do paciente, principalmente quando se manifesta quando
se está dormindo. Além disso, a condição de portador das úlceras vasculogênicas traz desafios
para os pacientes e seus familiares para a manutenção dos vínculos, pois afeta esta dimensão
da convivência com a família, causando, em algumas situações, o afastamento do paciente.
A segunda parte do Alceste reuniu o bloco que retrata a inserção do paciente no serviço de
saúde. Os léxicos deste bloco mostram que os pacientes avaliam que não possuem o tratamento
certo que os possibilitem alcançar a cura. Em face disso, se remetem à necessidade de achar
uma pessoa que os ajudem a resolver o seu “problema” e de ter um poder aquisitivo maior
para financiar um tratamento especializado através da consulta a um angiologista. Assim, no
tratamento de saúde oferecido pelo governo por meio do atendimento na clínica da família,
há dificuldades em conseguir um médico com conhecimentos específicos voltado para a
cicatrização das suas feridas, além da falta de outros recursos. Neste sentido, ao tempo em que
se referem ao acompanhamento na atenção primária por meio do emprego das técnicas e
tecnologias pela equipe, apontam as dificuldades no alcance de um atendimento especializado
com conhecimentos aprofundados e infraestrutura que lhe proporcione obter a melhora na sua
condição. Os dados da técnica projetiva mostram os comportamentos e práticas necessárias ao
enfrentamento da doença, como uma “boa alimentação”, a prática de exercícios, o “bom convívio”
com sua família, a “necessidade de ter um parceiro” para superar as dificuldades, da importância
de “se cuidar”para melhorar sua autoestima e de manter um “vínculo religioso”. Evidencia-se nesta
análise uma dualidade de sentimentos: ao tempo em que se referem aos efeitos positivos da boa
alimentação na cicatrização da ferida, e da prática de atividade física na saúde, se reportam às
restrições alimentares e a perda da mobilidade vivenciada em relação à sua condição no passado,
o que desperta afetos negativos e traz o desejo de futuro de mudança da sua situação para a
realização da atividade física. Esta dualidade também se expressa em relação ao apoio social e
familiar, no qual se evidenciam ganhos e perdas relacionadas ao enfrentamento da doença.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise preliminar dos dados indica que mesmo com as limitações físicas enfrentadas e
com os impactos sociais advindos da condição de adoecimento, os pacientes com úlcera
vasculogênica não se paralisam frente a esta condição, buscando estratégias para superar
tais dificuldades para viver melhor, as quais estão ligadas ao seguimento das orientações
dos profissionais. Neste entendimento, as representações sociais demonstram a influência
do universo científico na construção do fenômeno da qualidade de vida pelos pacientes,
cujas informações veiculadas são reinterpretadas e se materializam no seu cotidiano do
portador, onde se visualizam estratégias para lidar com as dificuldades enfrentadas.
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PALAVRAS-CHAVE
Qualidade de vida; Representações Sociais; Enfermagem; Úlcera de perna

QUALIDADE DE VIDA NA SOBREVIVÊNCIA AO CÂNCER: UMA
METASSÍNTESE
Rhyquelle Rhibna Neris (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil),
Ana Carolina Andrade Biaggi Leite (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
SP, Brasil), Willyane de Andrade Alvarenga (Université du Québec en Outaouais, Département des sciences infirmières,
Canadá), Naiara Barros Polita (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e Université du
Québec en Outaouais, Département des sciences infirmières, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Lucila Castanheira Nascimento
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Márcia Maria Fontão
Zago (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2078

INTRODUÇÃO
Ser sobrevivente oncológico define-se pelo processo ou estado de viver após o diagnóstico,
durante e além da doença. A presença constante do medo da recorrência tumoral e as
repercussões físicas, psicológicas e sociais das terapêuticas afetam a qualidade de vida
(QV) dos sobreviventes do câncer. No contexto da sobrevivência, há ausência de revisões
que sintetizem e interpretem resultados de pesquisas sobre a experiência da QV dos
sobreviventes a partir da perspectiva cultural. Deste modo, percebe-se a necessidade de
identificar as evidências produzidas sobre QV de sobreviventes oncológicos e compreender
como eles a experienciam de acordo com os recursos sociais disponíveis.
OBJETIVOS
Sintetizar e interpretar evidências científicas qualitativas sobre a experiência da QV de
sobreviventes com câncer.
MÉTODO
Seguiu-se o percurso metodológico da metassíntese e adotou-se a seguinte questão
norteadora: “Quais são as evidências científicas subjetivas existentes na literatura
sobre a experiência da QV de sobreviventes do câncer?” Esta revisão foi registrada no
Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (Prospero), sob o número
CRD42018081836. Sete bases de dados foram consultadas sistematicamente, nomeadamente
PubMed, CINAHL, PsycINFO, EMBASE, SCOPUS, Web of Science e LILACS. As buscas foram
limitadas a estudos publicados entre os anos de 2000 e 2017, nos idiomas português,
espanhol e inglês. As buscas identificaram 2861 registros e, após remoção dos duplicados,
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leitura de títulos e resumos e leitura na íntegra dos estudos elegíveis, um total de 31 estudos
foram incluídos. Os estudos selecionados foram avaliados em termos de qualidade e
validade interna de acordo com o instrumento Critical Appraisal Skills Programme (CASP).
Para a elaboração da síntese, os resultados dos estudos foram extraídos de acordo com a
pergunta da metassíntese e submetidos à análise temática indutiva. A robustez da síntese e
a confiança nos resultados da revisão foram determinados usando a abordagem Confidence
in the Evidence from Reviews of Qualitative research (CERQual).
RESULTADOS
Os estudos incluídos foram realizados em 11 países: 12 nos EUA, quatro na Austrália, três
na Suécia, três no Canadá, dois no Reino Unido, dois no Brasil, um na Finlândia, um no
Chile, um no Bahrain, um na China e um no Irã. Diversos delineamentos qualitativos foram
empregados nos estudos analisados, sendo que a maioria coletou dados mediante entrevistas
semiestruturadas, embora também tenham sido adotadas outras técnicas de entrevista.
A análise dos resultados dos estudos incluídos permitiu a construção de três temas que
refletem a experiência da QV na perspectiva dos sobreviventes do câncer, que são: 1) O
corpo como representação da QV (alta confiança): A sobrevivência inicia no diagnóstico do
câncer, momento carregado de sofrimento e descrença diante da gravidade da doença, que
culturalmente é associada à morte. Desordens no corpo físico como dor, fadiga, alopecia,
alteração na sexualidade, náuseas e vômitos, foram as repercussões físicas mais comumente
relatadas, ocasionadas pelas terapêuticas oncológicas. Essas alterações no corpo físico, o
medo da recorrência do câncer, a incerteza do futuro e a autoimagem alterada foram fonte
de sofrimento psicológico. Os sobreviventes citaram ansiedade, tristeza, depressão e estresse.
As marcas corporais do câncer influenciaram o funcionamento social. Ajustes foram feitos
para atender às novas demandas físicas, como diminuição de atividades de lazer, mudança
na vestimenta, na alimentação e no trabalho. Todas essas repercussões contribuíram para a
representação da QV. 2) Viver após o câncer: a ressignificação da QV (moderada confiança): Há
a ressignificação da QV pelos sobreviventes, que é expressa pelo privilégio de estar vivo após
uma doença considerada grave. Apesar do desejo de retornar à normalidade do corpo anterior
ao câncer, os sobreviventes buscam QV satisfatória. Sentir-se bem emocionalmente, ter boa
convivência familiar e com os amigos, alcançar conquistas na vida e bem-estar espiritual
foram os novos sentidos atribuídos à QV, que foi representada pelas mudanças de prioridades,
estilo de vida e crescimento pessoal. 3) Recursos utilizados para a melhora da QV (moderada
confiança): Alguns recursos foram utilizados para auxiliar na manutenção e aumento da QV
dos sobreviventes. A família foi a principal fonte de apoio, seguida dos cônjuges para os
casados e dos amigos para os solteiros. Em alguns casos, os pares foram outra fonte de apoio
potencial. Os apoios emocional e informacional, quando oferecido pelos profissionais, foram
benéficos para a QV. A espiritualidade e a esperança foram recursos intrínsecos para lidar com
a experiência da sobrevivência ao câncer. A adoção de práticas integrativas e complementares
em saúde representou uma atitude esperançosa para melhorar a QV.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta revisão fornece uma síntese da experiência da QV de sobreviventes com câncer. Três temas
foram construídos que refletem a experiência da QV, um corpo resignado pelas repercussões
físicas dos tratamentos e suas consequências nos aspectos sociais e emocionais da QV dos
sobreviventes. Um novo sentindo de normalidade é construído com base no agenciamento
e há a ressignificação da QV com o apoio dos recursos sociais e intrínsecos, da esperança e
da espiritualidade. Todas essas ações e experiências da QV são regidas pelas normas sociais
e culturais presentes no contexto dos sobreviventes. Os achados dessa revisão apresentam
alta e moderada confiança e demonstram que a abordagem multidisciplinar e integral do
ser humano, bem como as orientações individuais e em grupo aos sobreviventes podem
auxiliar no manejo das repercussões emocionais, físicas e sociais, contribuindo para o alívio
do sofrimento e melhora da QV.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias; Sobreviventes; Qualidade de vida; Revisão; Pesquisa qualitativa.

RESILIÊNCIA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
Maria Célia Bini (Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC, Brasil), Bruna Fernanda da Silva (Universidade
do Planalto Catarinense, Lages, SC, Brasil), Juliana Cristina Lessmann Reckziegel (Universidade do Planalto
Catarinense, Lages, SC, Brasil)

ID: 2638

INTRODUÇÃO
O construto da resiliência tem sido utilizado pelas ciências humanas e da saúde para
descrever a capacidade que um indivíduo desenvolve para confrontar ou não as
adversidades vivenciadas. Remete à adaptação, ainda que num ambiente desfavorável,
objetivando construir ou se reconstruir positivamente diante de tais adversidades. Os
pacientes submetidos a tratamentos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) vivenciam
condições críticas de saúde, potenciais alterações emocionais decorrentes do processo de
adoecimento, além da exposição aos ruídos intermitentes dos equipamentos terapêuticos, a
exposição à iluminação artificial constante, dentre tantos fatores potencialmente estressores.
Assim, o processo terapêutico em UTI pode ser reconhecido como fator de risco, causador
de sentimentos de medo e desproteção, potencializados com o afastamento do convívio
familiar, social e do trabalho. A maneira como se responde ao fator estressor tem a ver com
sua intensidade, duração e como ele se apresenta e interfere nas questões emocionais
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de cada indivíduo. Diante desse ambiente potencialmente estressor, os indivíduos que
desenvolvem habilidades para manejar a dor, suportar as adversidades e gerar forças
para resinificar as dificuldades podem ter iniciado o processo resiliente. No movimento de
resiliência, assim como há fatores de risco, há também os fatores de proteção individual,
os quais estão relacionados com os sentimentos e características da personalidade e são
construídos ao longo da existência, tais como: autoestima, confiança, flexibilidade, coragem,
fé, adaptação, entre outros. Também há os fatores externos, que estão relacionados com
a afetividade, convívio harmonioso e estabilidade nas relações, tanto familiares quanto
sociais. Daí a importância da resiliência neste contexto ambiental, que torna possível novos
comportamentos frente ao adoecimento e a internação em UTI(1).
OBJETIVOS
Compreender o processo de resiliência em pacientes internados em uma Unidade de Terapia
Intensiva .
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo desenvolvido em uma UTI de um hospital geral
de grande porte, localizado no Planalto Catarinense/ Brasil. Foram entrevistados 16 pacientes
com idade entre 28 e 69 anos, 10 do sexo masculino e seis do sexo feminino, utilizando
roteiro semiestruturado. A coleta foi realizada por profissional Psicólogo habilitado com
registro no Conselho Regional de Psicologia, sendo privilegiado o diálogo e a singularidade
das respostas. Algumas entrevistas foram efetuadas em mais de um momento, considerando
que os participantes estavam em condição crítica de saúde. Os dados coletados foram
transcritos para arquivo de texto, utilizando o Microsoft Word 2010. Foram realizadas
análises de conteúdo dos dados utilizando Software Atlas.Ti® versão 7.0, levando em conta
a experiência e significação dadas pelos participantes aos dados, de maneira a integrar
as evidências, codificando-as e categorizando-as a fim de dar consistência ao conteúdo
coletado. A pesquisa respeitou os aspectos éticos, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos sob parecer nº 1.487.821 de 2016.
RESULTADOS
A análise de conteúdo permitiu evidenciar três eixos no movimento da resiliência de
pacientes internados em UTI, que se referem aos fatores de proteção, fatores de risco e a
resiliência. Com relação aos fatores de proteção foi identificado que o acolhimento por parte
da equipe gera confiança no tratamento e nos cuidados, fazendo com que os pacientes
apontem que os profissionais são fonte de suporte para o enfrentamento das adversidades.
Como fatores de risco, o pesar pelo adoecimento despertou nos indivíduos sentimento
de confronto com a morte, sendo que a internação na UTI passou a ser interpretada como
local de desconforto e que demandou estratégias de adaptação às novas rotinas e à falta de
autonomia. Observou-se que fatores de proteção auxiliam no processo de desenvolvimento
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de resiliência. Ficou evidente que oferecendo informações acerca do estado de saúde/
adoecimento, além de ofertar momentos para o diálogo por meio da escuta qualificada
possibilitou resignificar o momento vivido e buscar por alternativas de adaptação. Assim,
quando o indivíduo iniciou o processo de reconhecer o ambiente da UTI como local de
cura, de cuidado e de sobrevivência, relataram sentimentos de pertencimento e com isso
o enfrentamento do momento vivido, que fez com que se inicie o processo de resiliência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resiliência se instaura a partir do momento em que é solicitado do ser humano,
enfrentamentos de situações adversas e/ou estressoras. Estar internado em UTI requer
enfrentamentos, pois ao mesmo tempo convergem anseios pelo reestabelecimento da
saúde e luta pela vida que é permeado pelo processo biológico alterado relacionado ao
estar doente, que acaba remetendo ao confronto com a morte e com a finitude humana. Tais
sentimentos geram estresse que por sua vez dificultam a recuperação da saúde física em
função do adoecimento emocional. O recurso interno que cada um lançará mão para passar
por este momento se revelará de maneira muito individual e particular. Não foi observado
que o tipo de adoecimento, idade ou gênero tenha mudado tais percepções com relação
à internação em uma UTI, porém ficou aparente que o que tem poder de interferência são
as questões emocionais do adoecer e as crenças que permeiam este ambiente. Portanto,
esta pesquisa recomenda que sejam elaboradas abordagens pré-internação em UTI, com
vistas a esclarecer dúvidas acerca do ambiente de UTI, favorecendo o desenvolvimento da
resiliência. Esclarecimentos como: Qual o motivo que está sendo internado em uma UTI; O
que é o ambiente da UTI; Qual a utilidade de cada equipamento; Como é este ambiente;
Quem são os profissionais que cuidarão do paciente, dentre outras informações, poderão
prevenir parte do estresse vivenciado pelo indivíduo que está adoecido e, em muitos casos,
em sofrimento emocional pela perda da saúde. Percebe-se que a resiliência tem cunho
singular e que pode auxiliar no processo de viver o internamento em uma Unidade de
Terapia Intensiva.
REFERÊNCIA
(1)Bini MC. Resiliência em pacientes internados em unidade de terapia intensiva[Dissertação].
Lages: Universidade do Planalto Catarinense, Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Saúde; 2016.
PALAVRAS-CHAVE
Resiliência; Fatores de proteção; Fatores de risco; Unidade de Terapia Intensiva.
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A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NO TRATAMENTO DA
DEPRESSÃO NO IDOSO: UM TRABALHO DE REFLEXÃO
Rita De Cassia Nunes Alvarenga Rita Miranda (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Angelica
Yolanda Bueno Bejarano Vale de Medeiros (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos
Pereira Ramos Eliane Pereira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade
Silva Costa Rose Mary Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Adriana Regina Marques de
Souza Pelissari Regina Adriana Pelissari (Universidade Paulista, Campinas, SP, Brasil),

ID: 2434

INTRODUÇÃO
O envelhecimento faz parte do desenvolvimento humano e, corresponde tanto a processos
biológicos quanto psicossociais. Analisar os recursos psicossociais dispostos aos idosos
em nossa sociedade atual torna-se fundamental quando se pensa em promoção de saúde
e em novas formas de intervenção nesse público. Atualmente, destaca-se o aumento do
quantitativo de pessoas com 65 anos ou mais nos países em desenvolvimento. No Brasil
cresceu de 31,7% para 51,8% nos últimos dez anos, o que significa dizer que há um idoso para
cada duas pessoas de 15 anos ou menos. Considerando que há um alto índice de depressão
na terceira idade e que a depressão não é apenas tristeza e não é inerente ao processo de
envelhecimento, é uma doença que deve ser tratada. A depressão não é provocada por
um só fator. Há um entrecruzamento de vários fatores: psicológicos, biológicos, sociais,
culturais, econômicos, familiares, entre outros que fazem com que a depressão se manifeste
em determinado sujeito. Entre as pessoas idosas, a depressão talvez seja o exemplo mais
comum de uma doença com apresentação clínica inespecífica e atípica. A depressão é um
problema de saúde pública que atinge cerca de 154 milhões de pessoas mundialmente,
tendo sua incidência crescente nos últimos anos. Frente a esta problemática destaca-se
o idoso neste contexto com um percentual de 15% de prevalência para algum sintoma
depressivo, o que requer uma atenção especial e ações de prevenção e cuidado para tal
população. Numa escala global de comparação entre as doenças e projeções, indicam que
em 2020, será a segunda causa nos países desenvolvidos e a primeira causa nos países em
desenvolvimento. São vários os casos sem motivos aparentes para a depressão tanto que
ela pode ser também, desencadeada por um acontecimento determinado ou por um fato
negativo, ou ainda a soma de uma série de estresses psicológicos ou traumáticos para o
indivíduo. Tendo em vista que a religiosidade e a espiritualidade estão recebendo cada vez
mais atenção na assistência à saúde, o interesse sobre a espiritualidade e a religiosidade
sempre existiu no curso da história humana, a despeito de diferentes épocas ou culturas
faz-se necessário entender que a espiritualidade envolve questões sobre o significado e o
propósito da vida, encontrando-se além da religião e da religiosidade. Com isso a religião e
a espiritualidade empreendem o esforço de significar essa nova demanda apresentada para
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o paciente, buscando compreender a própria doença, o sofrimento, a morte e a existência.
Sendo assim a espiritualidade e a religiosidade podem contribuir como forma da adaptação
ao estresse em contextos de saúde.
OBJETIVOS
Reflexionar como a espiritualidade pode trazer benefícios no tratamento da depressão no
idoso.
DESENVOLVIMENTO
Com base nos estudos de Viktor Frankl, que considera o ser humano um ser espiritual e
esse fato antropológico, por sua vez, destacaria o ser humano dentre todos os outros seres
na natureza, pois, além de impulso afetivo, instintos, memória associativa e inteligência
prática, o homem apresentaria algo qualitativamente diferente a todo e qualquer outro ser
na natureza, o chamado aspecto espiritual fator esse que ressalta a capacidade de decisão
do homem, uma vez que este passa a agir, não apenas inteiramente impulsionado por seus
conteúdos psíquicos, mas também orientado por sua espiritualidade o que acrescenta à
pessoa a sua qualidade e dignidade humana, o que dá sentido a sua vida. O problema do
sentido assume toda a sua radicalidade pode vir a abater um homem e leva-lo a depressão
e a uma vida sem sentido sendo propenso ao desespero em condição de suicídio. Este
estudo de reflexão foi norteado de forma descritiva, qualitativa e filosófica, baseada na
perspectiva de Viktor Frankl e sua obra o Homem em Busca de Sentido. O sentido da vida
tem sido medido pela teoria elaborada por Viktor Frankl, a Logoterapia, ou terapia centrada
no sentido da vida, e tem demonstrado que um alto índice de sentido de vida se relaciona
diretamente com o bem estar psicológico das pessoas, posto que seja fundamental ao ser
humano atribuir um sentido à própria vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo os estudos realizados a espiritualidade se apresenta como fator relevante nos
estudos da depressão, já que o sintoma mais evidente do vazio existencial o que confirma
os estudos de Frankl. Ainda nessa “o sentido da vida é muito forte e que faz todo o sentido
que a vida tenha um sentido, pois, o sentido está em tudo, em tudo o que fazemos, em
tudo o que buscamos, em todas as nossas relações, propósitos, sonho”. Tendo em vista
que a principal preocupação do homem é buscar sentido, bem como se esta busca é a
principal força motivadora do homem, então o contrário também é verdadeiro: um homem
que não conhece o sentido de sua vida perde o mais importante do seu ser, tem uma vida
incompleta, ignora o que é mais relevante. Pois, as pessoas que buscam sentido para as
suas vidas em direção ao próximo tem como consequência natural a auto realização, a
felicidade tão perseguida em nosso tempo, e tão pouco encontrada, principalmente entre
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os idosos. Finalmente concluímos que a vida só tem sentido quando a disponibilizamos à
favor do outro, mas este tipo de percepção não se consegue de forma plena e abrangente,
se a nossa cosmovisão estiver somente voltada para nós mesmos. Por isso, o tema sobre
espiritualidade e sentido da vida tem nos atraído, pois concluímos que sozinhos somos
incapazes de realizarmos as grandes tarefas da vida, mas quando voltamos nosso olhar
para alguém maior que nós, então podemos perceber as nossas limitações e entender que
precisamos uns dos outros, que podemos fazer algo mais além de nós mesmos pelo próximo
e assim encontramos o verdadeiro sentido para nossa própria vida. E o mesmo ocorre com
os idosos quando encontram o sentido de suas vidas, por isso, favorecer a espiritualidade no
tratamento de depressão é extremamente importante nos dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE
Espiritualidade, Depressão, Idoso, Sentido da Vida.

QUALIDADE DE VIDA SOB A ÓTICA DOS FAMILIARES DE
CRIANÇAS COM CÂNCER
Tainara Maldonado Reinoso (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , Campo Grande, MS, Brasil),
Francisneide Gomes Pego do Nascimento (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS,
Brasil), Iven Giovanna Trindade Lino (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil),
Larissa Fernandes de Menezes (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Janaina
Paes de Souza (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Maria Angélica Marcheti
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Fernanda Ribeiro Baptista Marques
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil)

ID: 2246

INTRODUÇÃO
O diagnóstico de câncer em uma criança/adolescente faz com que a família se depare com
o desconhecido, e com situações diferentes do seu cotidiano. Durante o processo de doença
da criança/adolescente, a família vivência longos períodos de internações, terapêuticas
agressivas, efeitos adversos, interrupção das atividades diárias, separação dos membros
da família e desajuste financeiro. Com isso, destaca-se o papel do cuidador, que além da
dedicação, compromisso e carinho com a criança/adolescente, pode sofrer com a sobrecarga,
que é entendida como uma situação em que o cuidador passa a ser o único responsável pelo
processo de cuidado, o que pode gerar aumento das responsabilidades, estresses, custo e
renúncia de planos pessoais, o que implica diretamente a sua qualidade de vida. O termo
Qualidade de Vida é baseado no entendimento em que se tem sobre as necessidades humanas
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básicas, matérias e espirituais, com um foco para a promoção da saúde e remete-se ao termo
“viver bem”. ¹ Nesse sentido, foi questionado como seria a qualidade de vida das famílias das
crianças/adolescente internados e se as mesmas acreditam que possuem qualidade de vida.
OBJETIVOS
Descrever a percepção das famílias de crianças com câncer a cerca da qualidade de vida.
DESENVOLVIMENTO
Estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado com famílias de crianças/adolescentes
em tratamento quimioterápico de um hospital público da região centro oeste do Brasil,
nos meses de agosto e setembro de 2017. Definiu-se como criança, indivíduos entre 0 e
9 anos de idades e adolescente indivíduos entre 10 e 19 anos de idade de acordo com o
Ministério da Saúde. Foram incluídas famílias de crianças/adolescentes diagnosticados
com câncer há pelo menos um mês, ter iniciado tratamento quimioterápico, estar ciente do
diagnóstico. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista com uso de instrumento
semiestruturado elaborado especificamente para o estudo. Para compreensão estrutura
familiar, das relações entre os membros e sistemas mais amplos foi construído junto com as
famílias o genograma e ecomapa. Para qualidade de vida foi utilizado o conceito de que é
a percepção do indivíduo sobre sua condição de vida, relacionada ao contexto de sistema
e valores a qual está inserido. ² Após as transcrições os dados foram analisados por meio
da Análise de Conteúdo de Morse e Field. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa sob o parecer de número 2.038.691. Foram entrevistados seis integrantes de família
com criança diagnosticada com câncer, sendo cinco mães e um pai. A média de idade dos
entrevistados foi de 36 anos, variando entre 31 e 46 anos de idade, Em relação à ocupação
dos familiares, três são donas de casa, dois estão desempregados e um o familiar encontrase afastada do serviço para os cuidados integrais do filho. Após a análise das entrevistas
surgiu o tema “Qualidade de vida na perspectiva da família da criança com câncer” que
explora a compreensão da família sob os aspectos da qualidade de vida no processo de
doença, como atingem e o que a enfermagem promove para garantir a qualidade de vida,
está compreensão foi apresentada em duas categorias. Sobre a categoria “A presença da
qualidade de vida no cotidiano da família”, esta aborda fatores presentes no cotidiano
das famílias, que foi possível perceber a compreensão da família sobre o significado de
qualidade de vida, como ela busca alcançá-la, e o os fatores que contribuem para que se
tornem realidade. Foi subdividido em três subcategorias: “A compreensão da família sobre o
significado de qualidade de vida”, “O alcance da qualidade de vida pelos familiares da criança
com câncer”, e “Os fatores que contribuem para que a qualidade de vida se torne realidade”.
A segunda categoria foi “Ações de enfermagem que promovem qualidade de vida”, onde se
discorre sobre intervenções realizadas pela equipe de enfermagem que proporcionaram as
famílias qualidade de vida. A relação entre equipe de saúde e família no ambiente hospitalar,
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o vínculo estabelecido entre os acompanhantes, juntamente com as ações educacionais, e a
atuação da equipe de enfermagem foi fundamental para melhoria da qualidade de vida das
famílias. Nesta categoria emergiram as seguintes subcategorias: “Relação entre equipe de
saúde e família no ambiente hospitalar”, “O vínculo estabelecido entre os acompanhantes”,
“Ações educacionais como fontes apoiadoras”, e “Atuação da equipe de enfermagem para
melhoria da qualidade de vida das famílias”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permite considerar que o processo de tratamento do câncer tem suas dificuldades
e barreiras, porém as famílias consideram que possuem qualidade de vida e que em muitos
momentos a doença permitiu com que valorizassem momentos que favorecem a qualidade
de vida. Desta maneira as famílias consideram que qualidade de vida é algo que pode
proporcionar o bem, que faça a pessoa feliz, algo vivido intensamente no momento. Os
profissionais têm um papel fundamental na vida dessas famílias, pois são os mais próximos
e que podem construir um vínculo de respeito, confiança e segurança.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasia; Família; Criança; Qualidade de Vida.

REVISÃO INTEGRATIVA: QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM
ESTOMA INTESTINAL
Joane Rosiara Werner (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Simas Justino
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lúcia Nazareth Amante (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina Anders (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Cilene Fernandes Soares (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Tatiana Martins (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Magali Schütz Corrêa
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rariany Miriam de Oliveira Lopes (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2642

INTRODUÇÃO
À pessoa com estoma intestinal é aquela que por algum agravo, necessitou submeter-se a
confecção de uma abertura na parede abdominal para a eliminação do conteúdo fecal. A
palavra estoma tem origem grega do sufixo “stoma” que significa boca, abertura ou orifício.
São vários os motivos que levam a confecção de um estoma, dentre eles as doenças crônicas,
tais como: a doença de Chagas, a doença de Crohn, o câncer, os traumas entre outros. O
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câncer colorretal está entre os principais fatores que levam a confecção de um estoma.
Estima-se que se tenham 34.280 novos casos de câncer colorretal em 2016, sendo 16.660
em homens e 17.620 em mulheres. Em 2013 ocorreram 15.415 mortes em decorrência deste
tipo de câncer; sendo 7.387 homens e 8.024 mulheres. Para a escolha do tratamento são
levados em consideração: o tamanho, a localização e a extensão do tumor. Ao receber o
diagnóstico para a confecção de um estoma, a pessoa apresenta dificuldades para enfrentar
e vencer as mudanças que ocorrerão nessa nova fase. O cuidado prestado a estas pessoas
torna-se um desafio à enfermagem, que precisa trabalhar com esses sentimentos de forma
a revertê-los tornando a pessoa hábil para o autocuidado. Assim se estabelece a seguinte
questão de pesquisa: Quais as publicações científicas em enfermagem entre os anos de
2006 a 2016 sobre a qualidade de vida de pessoas com estoma intestinal?
OBJETIVOS
Identificar as publicações científicas em enfermagem entre os anos de 2006 a 2016 que
evidenciam o estudo da qualidade de vida de pessoas com estoma intestinal.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de uma Revisão Integrativa realizada sob os critérios segundo Whittemore e Knalf
e seguiu um protocolo elaborado por duas pesquisadoras, obedecendo os seguintes
passos: identificação do problema a ser investigado e elaboração da pergunta de pesquisa.
Busca nas bases definidas, extração e avaliação dos dados segundo critérios de inclusão e
exclusão. A coleta de dados ocorreu nos dias 07 e 08 de abril de 2017 e os dados exportados
para o software gerenciador de bibliografia EndNote.O resultado da seleção da amostra foi
apresentado em um fluxograma que se baseou no Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses. A apresentação dos dados está em formato de tabela construída
no Word, contendo Referência/Base de dados; Objetivo; Delineamento do Estudo; Número de
Participantes; Instrumentos Utilizados; Resultados. Os dados foram ordenados, codificados,
categorizados e resumidos para a análise e síntese. Foram incluídos artigos de pesquisas
qualitativas e/ou quantitativas, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos
periódicos das bases de dados LILACS, BDENF, MEDLINE, CINAHL, SCIELO, PUBMED, SCOPUS,
que continham os descritores e/ou palavras chaves selecionadas, no período de 01 de
janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2016. A estratégia de busca foi realizada com base
nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e a partir do Medical Subject Headings (MeSH)
complementados por palavras chaves relacionadas com cada descritor para que a busca
ficasse completa e posteriormente realizado o cruzamento dos descritores utilizando a lógica
dos recursos booleanos “AND” ou “OR”.As pesquisas deveriam ser realizadas por enfermeiros,
com enfoque na qualidade de vida das pessoas com estomias intestinais e seus familiares.
Na primeira fase foram selecionados 3080 artigos. Após remoção dos duplicados, leitura de
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títulos e abstracts e seleção conforme critérios de inclusão e exclusão, resultaram 27 artigos
para a avaliação final. Adicionalmente, verificamos na literatura cinzenta no Google Scholar
e na lista de referências dos estudos, não sendo integrado nenhum artigo a pesquisa.
Os 27 artigos foram lidos na íntegra sendo excluídos 18 estudos que não atenderam aos
critérios de inclusão e exclusão, restaram nove artigos os quais foram relidos na íntegra e
simultaneamente avaliados com a aplicação do SQUIRE 2.0, resultando para a análise 07
artigos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A enfermagem atua com competência técnica no desenvolvimento de novas tecnologias,
pesquisas e auxilia através de estratégias educativas na melhoria do autocuidado, autoestima
e consequentemente na melhora da qualidade de vida das pessoas com estomias. Por
meio deste estudo foi possível identificar as publicações de enfermagem voltadas para a
qualidade de vida das pessoas com estoma intestinal, assim como o papel exercido pela
mesma no processo de reabilitação. Empreender estudos que avaliam a qualidade de vida
destas pessoas norteiam os profissionais acerca das estratégias que estão sendo executadas
no cuidado a este público, apontando as fragilidades e possibilitando adequações das ações
de cuidado, de modo a melhorar sua reintegração no autocuidado e sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
Qualidade de Vida Estomia
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ESTRATÉGIAS DOS DENTISTAS PARA PROMOVER A SAÚDE
BUCAL ENTRE IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA BRASILEIRA
Suelen Alves Rocha (Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ – UNESP, Botucatu, SP, Brasil), Joana
de Almeida (University of Bedfordshire, Grã-Bretanha (Reino Unido)), Jonathan Gabe (Royal Holloway, University
of London, Grã-Bretanha (Reino Unido)), Silvia Cristina Mangini Bocchi (Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de
Mesquita Filho’ – UNESP, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 2187

INTRODUÇÃO
Nos países ocidentais, a iniquidade de acesso à saúde bucal entre os idosos é significativa;
poucos países implantaram programas de saúde pública que permitem acesso dos idosos aos
cuidados bucais sem barreiras financeiras. Ademais, a falta deste acesso resulta em diferentes
condições, como dor, problemas alimentares, piores resultados clínicos registrados sobre
doenças crônicas, impacto na autoestima e na comunicação, solidão, e mesmo exclusão
social. No Brasil, uma política abrangente de saúde bucal foi instituída em 2004. Em um
primeiro momento, alguns grupos foram priorizados (gestantes e crianças), pois não foi
possível o acesso universal imediato. De maneira progressiva, houve um investimento em
recursos humanos e estruturais, constituindo a rede nacional de serviços odontológicos.
Em 2001, apenas 32 municípios ofertavam assistência odontológica na atenção primária à
saúde, atualmente são 5.030 municípios, com 25.512 equipes de saúde bucal1. No entanto, o
padrão de utilização dos serviços odontológicos pelos idosos na APS ainda é baixo, irregular
e tardio. E a condição de saúde bucal destes idosos é precária.
OBJETIVOS
Desta forma, exploramos estratégias de cirurgiões-dentistas para promover a saúde bucal
em idosos na Atenção Primária à Saúde (APS) brasileira.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1821

E-PÔSTERES
Saúde Bucal

MÉTODO
Os dados foram obtidos em 2015 e 2017, por meio de entrevistas em profundidade com 18
cirurgiões-dentistas que atuam na Estratégia de Saúde da Família em Botucatu-SP. Utilizamos
a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial metodológico, e o capital social como
referencial teórico. Todos os procedimentos éticos foram adotados, e o projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, parecer
número 1.415.482.
RESULTADOS
A partir da identificação de demanda odontológica de idosos inferior à esperada, os dentistas
movem-se no sentido de elaborar estratégias para atrair e manter idosos na assistência
odontológica preventiva. Neste processo, os dentistas reconhecem que idosos conferem
baixa relevância à saúde bucal em comparação à saúde geral. Portanto, desenvolvem
estratégias fundamentadas no modelo da odontologia preventiva e apoiadas pela equipe
multiprofissional visando aumentar sua atuação na saúde geral. Para tal, quatro estratégias
principais foram identificadas:
(1)acordar com equipe o redirecionamento de idosos com acometimentos bucais para
atendimento odontológico, por meio de encaminhamentos e interconsultas;
(2)oferecer rastreamento de câncer bucal para idosos que aderem às campanhas de
vacinação contra influenza nos centros de APS;
(3)oferecer exames orais aos idosos vinculados ao programa nacional de controle das
doenças crônicas não transmissíveis (HiperDia) que tenham agendamento com médico e
enfermeiro nos centros de APS;
(4)estabelecer parcerias com agentes comunitário de saúde visando melhorar captação
de idosos. Inicialmente, os dentistas são recebidos com resistência pelos idosos, mas com
o tempo passam a ser aceitos.
No entanto, percebe-se que a demanda de trabalho é fator interveniente no processo
de adoção de estratégias de busca ativa. Uma vez que, quando dentistas sofrem com
sobrecarga de trabalho associada ao aumento expressivo da polução adscrita, abandonam
as estratégias descritas, impõem algumas barreiras de acesso visando garantir certo
controle sobre o processo de trabalho, e criam grupos prioritários de atendimento (crianças,
gestantes e idosos) na tentativa de garantir o acesso aos mais vulneráveis, retornando ao
modelo curativo de atendimento odontológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentistas de países ocidentais têm demonstrado fraca liderança dentro da própria categoria
profissional e em nível governamental, fatores que podem dificultar a redução da iniquidade
em saúde bucal entre idosos2. No entanto, observamos um movimento ativo dos dentistas
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brasileiros que lhes permite desenvolver estratégias aliadas às recomendações do Programa
Mundial de Saúde Oral3 da Organização Mundial de Saúde (OMS) para promover a saúde bucal
dos idosos, como por exemplo, a integração de exames bucais nas práticas gerais de saúde, por
meio de colaborações com médicos e enfermeiros. Além disso, dentistas brasileiros avançam
no sentido de promover e projetarem modelos de cuidado abrangentes, fundamentados na
odontologia preventiva e gerenciamento de condições sistêmicas. Conseguem o apoio de
toda a equipe multiprofissional no desenvolvimento destas estratégias, que avaliam como
eficientes na medida em que colaboram com a captação de idosos. No entanto, estas ações
são fundamentadas em abordagem paternalista, que reduz autonomia e auto-governança
dos idosos, na medida em que aumentam o poder dos dentistas em controlar a saúde dos
idosos. Por fim, o contexto municipal de gestão e organização dos territórios interfere na
dinâmica laboral dos dentistas a ponto de inviabilizar o desenvolvimento destas estratégias
e fortalecerem o modelo curativo de cuidado.
RERERÊNCIAS
1.Brasil. Ministério da Saúde. Departamento da Atenção Básica. Cobertura da estratégia de
Saúde da Família no Brasil [Internet]. Brasília: Portal da Saúde; 2017 [capturado em 20 jun.
2017]. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php.
2.Wright F. Social implications and workforce issues in the oral health of an ageing population.
Aust Dent J. 2015;60 Suppl 1:114-24.
3.Petersen PE, Kandelman D, Arpin S, Ogawa H. Global oral health of older people-call for
public health action. Community Dent Health. 2010;27(4 Suppl 2):257-67.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Saúde Bucal; Idosos; Pesquisa qualitativa.

O TRABALHO EM EQUIPE NA ORTODONTIA: UMA ANÁLISE DA
BIOÉTICA CLÍNICA AMPLIFICADA
Doris Gomes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mirelle Finkler (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1473

INTRODUÇÃO
Na reorganização da saúde bucal, percebe-se como desafio ético-político a transição para
as relações em equipe. A exigência de produtividade-lucratividade transforma a opção pelo
trabalho especializado em necessidade de sobrevivência no mercado, grande parte, em novo
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formato clínico-empresarial que absorve Auxiliares (ASB) e Técnicos de Saúde Bucal (TSB) sob
perfil tradicional de equipe de produção. No setor público-estatal, a inclusão da Equipe de Saúde
Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 2000, incrementada significativamente
pela Política Nacional de Saúde Bucal de 2004, expandiu e reorganizou o serviço de atenção
básica e especializada com implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias, incorporando a ortodontia e a implantodontia
no serviço especializado, a critério da gestão municipal. O tratamento ortodôntico no serviço
público ganhou força com a Portaria Nº 718/SAS de 2010 que inclui na gama de procedimentos
dos CEOs, intervenções corretivas e preventivas das deformidades bucofaciais. De uma
especialidade historicamente acessível a poucos, a ortodontia tem apresentado um aumento
significativo de sua abrangência populacional a partir da ampliação do acesso e formação de
novos especialistas, em novos formatos de equipes de trabalho.
OBJETIVOS
Analisar problemas éticos surgidos no aperfeiçoamento dos novos processos coletivos de
trabalho na odontologia no âmbito dos serviços especializados.
MÉTODO
Realizada pesquisa exploratório-descritiva de abordagem qualitativa, com coleta de dados
através de entrevistas semi-estruturadas focadas em 11 CDs ortodontistas de um universo
de 25 especialistas entrevistados, onde 9 eram formandos em um curso de ortodontia e 2
em exercício. Os participantes foram acessados por critério de conveniência, a partir de um
serviço público vinculado a uma Secretaria Municipal de Saúde da região sul do Brasil que
autorizou a realização da pesquisa, previamente aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (n.
851.888, em 28/10/2014). A seleção da amostra se valeu do método “bola de neve”, em que as
novas indicações de participantes foram feitas pelos já entrevistados, privilegiando sujeitos
com as características necessárias ao conhecimento buscado, até a repetição de informações,
sem acréscimos significativos. A entrevista foi guiada por um roteiro semi-estruturado,
gravada com auxílio de gravador de voz e posteriormente transcrita. Os resultados foram
analisados pelo método de Análise Textual Discursiva15 através de: 1. desmontagem dos
textos seguido de sua fragmentação em unidades de base; 2. estabelecimento de relações
entre essas unidades formando sistemas de categorias; 3. nova combinação de sentidos
expressados num metatexto, construído pelas próprias autoras e embasado na literatura; e
4. ciclo de análise com crítica e validação do metatexto.
RESULTADOS
Resultado: a análise dos dados evidenciou que a odontologia caminha por uma transição na
organização de seu processo de trabalho: de relações individualizadas profissional-paciente
para relações em equipe, ainda que centralizadas na figura do CD. Entretanto, constatase forte contradição nas diferentes formas de atuação das Equipes de Saúde Bucal (ESB),
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configurando problemas na compreensão do novo estatuto ético e legal no trabalho em
equipe. Enquanto a quantidade de TSBs no serviço público carece, ainda, de ampliação para
uma mudança qualitativa na racionalização do trabalho em SB e para aumento da abrangência
populacional; no serviço privado da ortodontia, esta modalidade de trabalhadores começa
a ser amplamente empregada sob o paradigma da produtividade-eficiência. Diversos
procedimentos não permitidos pela legislação brasileira referente a atribuições do TSB e ASB
estão sendo delegados por ortodontistas à equipe auxiliar, nem sempre acompanhada por
supervisão direta ou indireta; uma minoria de especialistas consegue indicar corretamente qual
legislação regulamenta as atribuições de ASB e TSB; e os modelos de trabalho centralizados
na figura do CD e em interesses particulares, normalmente significam adesão a uma ética
relativizada, Apesar da maioria do corpo auxiliar possuir curso de formação específica, recebe
“treinamento” dos especialistas, constituindo-se importantes problemas éticos, onde a ética
acaba entendida como um código de condutas definido de acordo com objetivos da empresa
(clínica). Desvelam-se problemas éticos como: ideologia do profissionalismo; confusão de
competências com o trabalho técnico; e hierarquização em contraposição à construção de
liderança, com tendência à persistência de saberes e fazeres tradicionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aponta-se que mudanças nas relações entre seus diferentes membros, de historicamente
competitivas para mais solidárias, precisam ser incorporadas, também, no serviço especializado
em equipe. A busca pela superação da mercantilização e hierarquização sugere uma prática
cogestionada e capacitada à deliberação, a partir da solidariedade, diálogo e cooperação, da
graduação à formação lato sensu. A especialidade da ortodontia amplia o acesso da população
aos seus serviços, inclusive no atendimento público-estatal e incorporando o trabalho em
equipe, assim fazendo-se necessário: uma formação revestida de objetivos sanitaristas e
responsabilidades ético-políticas que capacite o ortodontista à consideração e transformação da
realidade social, desenvolvendo aptidões para o diálogo e a solidariedade, construtores da cogestão e deliberação coletiva, em benefício do aumento da qualidade de vida da população; um
posicionamento ético-político dos CDs de maior qualidade que reconheça as reais competências
e inter-relações entre membros da equipe, em especial com TSBs, clareando práticas clínicas
consideradas “eticamente suspeitas”, relacionando características distintas entre países e sistemas
de saúde, e estabelecendo possíveis adaptações às necessidades da clínica ortodôntica no Brasil;
amplo debate na categoria para reivindicar seu comprometimento social, buscando maior
investimento no tratamento especializado público-gratuito, em especial à população vulnerada;
maior investimento no trabalho preventivo da ESB sobre as doenças ortodônticas preveníveis,
mas ainda não prevenidas, e na interceptação de problemas - redescobrindo o papel principal
do TSB no cuidado, prevenção e promoção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Bucal; Odontologia; Ortodontia; Mercado de Trabalho; Bioética
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PORTFÓLIO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
NO CURSO DE ODONTOLOGIA: PERCEPÇÕES DOS ACADÊMICOS
Amanda Bonafé (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Bianca Zimmermann dos Santos
(Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Cristiane Medianeira Savian (Universidade Franciscana, Santa
Maria, RS, Brasil), Patrícia Santos Dotto (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Aline Kruger Batista
(Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2188

INTRODUÇÃO
A sociedade está cada vez mais dinâmica, e passando por constantes mudanças. O ensino
também precisou se adequar a novas demandas, onde o processo de ensino-aprendizagem
tem passando por uma reestruturação. Assim, surgem inovações pedagógicas que instigam
o professor e que fazem com que o aluno participe ativamente da formulação dos objetivos
de sua aprendizagem e da avaliação de seu progresso. Dentre essas metodologias ativas
está o portfólio. Este é considerado um recurso inovador e uma das metodologias de
aprendizagem aplicadas atualmente em educação, é uma coleção organizada e devidamente
planejada de trabalhos produzidos por um aluno ao longo de um dado período de tempo, as
quais apresentam as evidências de sua aprendizagem incluindo suas fragilidades. Portanto,
é um trabalho organizado pelo próprio educando, responsabilizando o mesmo pelo seu
próprio desenvolvimento, consequentemente o professor terá um conhecimento maior
sobre o aluno. O portfólio tem sido utilizado como um procedimento de aprendizagem
e de avaliação devido ao seu potencial reflexivo ao relacionar as atividades curriculares e
práticas pedagógicas, permitindo que o trabalho seja observado de maneira processual,
perpassando trabalhos e provas. Neste contexto, o curso de Odontologia da Universidade
Franciscana tem utilizado essa metodologia em várias disciplinas curriculares, em especial
com alunos do terceiro semestre. A utilização tem sido interessante e faz com que alunos
e professores busquem um trabalho em conjunto, onde o aluno organiza a sua percepção
e evolução na disciplina, sempre acompanhado pelo professor, ambos observando o
seu progresso. Porém, torna-se importante observar a percepção dos alunos quando da
utilização dessa metodologia em seu processo de ensino aprendizagem, a fim de que se
avalie a sua aplicabilidade, bem como diante dos resultados obtidos, seja feita a reflexão e a
criação de novas formas de construir a estratégia de ensino.
OBJETIVOS
Conhecer a percepção sobre o uso de portfólio, como estratégia de ensino-aprendizagem,
de acadêmicos do curso de odontologia, da Universidade Franciscana (UFN), Rio Grande do
Sul, Brasil.
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MÉTODO
Para responder aos objetivos propostos nesta pesquisa, de caráter descritivo e exploratório,
foi utilizada a metodologia de abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso, por meio
da técnica de entrevista semi- estruturada. A amostra desta pesquisa foi intencional, tendo
como sujeitos o universo de alunos do quarto semestre do curso de Odontologia da UFN. Os
alunos sorteados, foram convidados a participar e os que concordaram assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas foram marcadas em separado, com
cada um dos alunos sorteados, pela pesquisadora, uma aluna de pós-graduação, sendo as
respostas gravadas em áudio e posteriormente transcritas fielmente para um formulário. A
entrevista foi marcada antecipadamente com cada aluno, em horários que eles estivessem na
Universidade, não interferindo nas suas atividades acadêmicas. Os dados foram analisados
por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin. O projeto desta pesquisa foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Franciscana (CAAE:
74285317.6.0000.5306) sob o número de parecer: 2.245.966.
RESULTADOS
A amostra foi composta por 7 alunos, 6 do sexo feminino e 1 do masculino. A idade média
dos alunos foi 24 anos (idade mínima: 21 anos; idade máxima: 27 anos). Os participantes
da pesquisa foram diferenciados por letras E, com a numeração de 1 a 7 (E1 a E7). A análise
revelou três categorias sendo a primeira referente a aspectos relevantes na construção da
metodologia, a segunda referente a potencialidades do portfólio e a terceira referente a
desafios no desenvolvimento do portfólio. Na primeira categoria emergiram aspectos
percebidos como mais influentes na construção do portfólio: a Importância da presença do
professor como norteador do trabalho, tanto para orientar quanto para motivar os alunos;
a subjetividade do processo, que depende das características individuais de cada sujeito;
a importância do compartilhamento de ideias entre colegas e do processo de formação
contínuo ao longo da formação acadêmica. Na segunda categoria, a metodologia apareceu
como desafiadora, a medida que exige que o aluno saiba se expressar e tenha capacidade
crítica. Na terceira categoria, todos os estudantes destacaram as potencialidades do método,
que foram categorizadas em: ferramenta para estimular o aluno a pesquisar e buscar
conhecimento, tornando-o mais independente; se perceberam preparados para avaliações
depois da realização do portfólio; entenderam o processo como uma forma de avaliação
formativa onde o aluno vai poder mostrar o que sabe e o quanto aprendeu sobre a matéria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ser considerada uma metodologia desafiadora, o portfólio mostrou-se um método
efetivo no ensino-aprendizagem dos alunos do curso de Odontologia da UFN. Sua aplicação
motivou para a busca de novos conhecimentos, bem como proporcionou uma construção
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contínua, preparando melhor o aluno para avaliações, além de ela próprio ser considerada a
possibilidade de uma avaliação formativa. A experiência da utilização da metodologia está de
acordo com o novo contexto de ensino aprendizagem proposto pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) dos cursos da área da Saúde no Brasil em que se busca transferir o foco
do ensino tradicional centrado no professor e na memorização, para o ensino centrado na
construção do aprendizado por parte do aluno. Sugere-se que novos estudos sejam realizados
abordando diferentes contextos ao qual o portfólio está sendo utilizado.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Odontologia Avaliação Educacional Odontologia

PROBLEMAS ÉTICOS NA SAÚDE BUCAL: UM LEVANTAMENTO
QUALITATIVO
Doris Gomes (Universidade Federal de Santa Catarina, Forianópolis, SC, Brasil), Mirelle Finkler (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1472

INTRODUÇÃO
Os problemas éticos na APS frequentemente são “naturalizados”, assumindo características
diferenciadas da atenção secundária ou terciária. O reconhecimento destes problemas na
APS têm sido realizado nos últimos 15 anos, mas evidencia-se uma ausência de estudos
voltados a sua compreensão na odontologia, mesmo considerando-se sua importância para
qualificação da assistência.
OBJETIVOS
Desvelar os problemas éticos encontrados na produção do cuidado em SB e nas relações de
trabalho, especialmente nas ESB entre cirurgiões-dentistas, técnicos de saúde bucal (TSB) e
auxiliares de saúde bucal (ASB).
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa desenvolvido na região metropolitana de Florianópolis-SC.
Iniciou-se a pesquisa após autorização da Secretaria Municipal de Saúde de todos envolvidos
e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 60739716.1.0000.0121).
A coleta dos dados através de entrevistas semiestruturadas aconteceu entre dezembro de
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2016 e outubro de 2017 e foi guiada por roteiro previamente elaborado, gravadas em mídia
digital. Suas questões basearam-se nos problemas éticos construídos pelo Inventário de
Problemas Éticos da APS (Junges et al., 2014) e ampliadas na forma de questões abertas. A
seleção dos participantes foi iniciada a partir da indicação das coordenações dos municípios
e seguiu pelo método bola de neve, até atingir o critério de saturação de informações ou
repetição dos dados.
Todos os participantes foram convidados por telefone ou pessoalmente, manifestando
consentimento livre e esclarecido após conversa acerca dos objetivos e procedimentos de
pesquisa, sendo entrevistados uma única vez, em ambiente reservado, por aproximadamente
30 minutos. Foram entrevistados 14 profissionais da APS (12 mulheres e 2 homens), dos
quais 9 atuam no modelo ESF (4 CD, 2 TSB, 3 ASB), e 5 no modelo tradicional (3 CD e 2
ASB). As entrevistas foram transcritas e, posteriormente, analisadas conforme a Análise
de Conteúdo (Bardin, 2016): pré-análise: leitura das transcrições e agrupamento em 13
categorias; exploração do material para identificação das idéias centrais; tratamento dos
resultados, inferência e interpretação, onde foram levantados 32 problemas ético-políticos.
RESULTADOS
Evidenciou-se uma concepção hegemônica de ética deontológica na identificação e
análise dos problemas éticos apontados pelos profissionais. Além disto, surgiu uma ampla
variedade de problemas que nem sempre puderam ser estritamente caracterizados
como de natureza ética, ou seja, transparecendo conflitos morais explícitos. Contudo, tais
problemas frequentemente de caráter técnico, administrativo ou estruturais, envolvendo
arranjos singulares do funcionamento da APS e processos macro-estruturais transversais,
deixam pouco nítidos os limites de sua transformação em problema ético, o que contribui
para mantê-los na inviabilidade e conformando sua denominação como problemas éticopolíticos. Os seguintes problemas foram identificados: 1. Dificuldades para se atingir
tratamento completado em SB; 2. O acolhimento dos usuários que buscam atendimento
odontológico não segue o preconizado pela ESF; 3. Insuficiência de profissionais para
cobertura das áreas; 4. Dificuldades relacionadas ao atendimento de urgência odontológica;
5. Ausência ou insuficiência de TSB para potencializar as atividades individuais e coletivas de
promoção em SB; 6. Ausência ou insuficiência de ASB para desenvolvimento de atividades
preventivas e clínicas; 7. Dificuldade nas relações inter-setoriais saúde-educação dificultam
ações preventivas; 8. Dificuldades técnicas e estruturais para as ESB realizarem visitas
domiciliares; 9. Potencial de ação conjunta ESB-EqSF diminuído; 10 Violência vivenciada no
trabalho; 11. Profissionais da ESB e/ou da UBS discriminam os usuários; 12. Profissionais da
ESB testemunham discriminação entre usuários; 13. Pacientes que apresentam problemas
cognitivos relacionados a vulneração social; 14. Insuficiência de condições materiais para a
integralidade do cuidado; 15. A estrutura física dos consultórios odontológicos dificulta o

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1829

E-PÔSTERES
Saúde Bucal

trabalho em equipe e facilita doenças do trabalho à equipe auxiliar; 16. Profissionais apontam
problemas na conduta clínica (procedimentos técnicos), no compromisso e envolvimento
do CD; 17. Desvalorização do serviço público e falta de corresponsabilização do usuário;
18. Diminuição ou ausência de atendimento odontológico de urgência nas Unidade de
Pronto Atendimento; 19. Dificuldades no sistema de exames radiográficos; 20. Condições
de trabalho precarizadas; 21. Demora para o tratamento especializado em SB; 22. Problemas
estruturais de alocação de pessoal no Centro de Especialidades; 23. Dificuldades na referência
e burocratização nos serviços de média complexidade em SB; 24. Falta de transparência na
fila de espera pelos serviços de média complexidade em SB; 25. Dificuldades em realizar
trabalho em equipe por parte dos profissionais da SB; 26. Subestimação e desvio de função
de TSB para ASB; 27. Engajamento dos profissionais à ESF está relacionado à formação; 28.
Submetimação do ASB; 29. Falta de união da categoria para maior valorização no trabalho;
30. Incompreensão da atuação do CD como parte da ESF e além da ação curativa; 31.
Profissionais fazem críticas aos colegas; 32. Falta de apoio da organização e gestão para
resolução de problemas éticos vivenciados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constituição dos problemas éticos na SB está naturalizada nas relações e circunstâncias
comuns e cotidianas da atenção primária à saúde, não necessariamente pautadas em
situações limite ou dilemáticas. A construção da clínica ampliada e não hierarquizada
que quebra o velho modelo do profissionalismo, solicita a participação comprometida e
engajada de todos os componentes da SB, apontando a importância de uma formação
voltada ao trabalho clínico a 4 e 6 mãos e vinculado aos preceitos humanizadores da Saúde
da Família, somados à solidariedade crítica e dialogicidade-comunicação propostos pela
Bioética. Corroborando Zoboli e Fortes (2004), a estrutura dos serviços ainda não aparece
como potencializadora de apoio, nem conformadora de espaços voltados à percepção,
análise e solução de problemas éticos na APS, mesmo constituindo-se importante fator
gerador destes problemas.
PALAVRAS-CHAVE
Odontologia, saúde bucal, atenção primária à saúde, bioética, ética.
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PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES
COM TUMORES DE BOCA: ANÁLISE DE CASOS E IMPACTO NA
QUALIDADE DE VIDA
María del Rosario Ruiz Núñez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Beatriz
Schafhauser de Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Guilherme Henrique
Riveiro (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Lúcia Schaefer Ferreira De Mello
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Liliane Janete Grando (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2582

INTRODUÇÃO
O câncer de boca, incluindo as patologias malignas do lábio, língua, gengiva, soalho da
boca, palato, glândulas salivares, amigdala e orofaringe, está entre as principais causas de
óbito por neoplasias e representa uma causa importante de morbimortalidade, uma vez
que mais de 50% dos casos são diagnosticados em estágios avançados da doença. Localizase, preferencialmente, no soalho da boca e na língua e o tipo histológico mais frequente é
o carcinoma epidermóide. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mostram que a
maioria dos pacientes chega aos hospitais em fase avançada da doença, cujo tratamento
deixa de ser curativo, e na maioria dos casos é mutilante, o que influencia diretamente no
tempo e qualidade de sobrevida desses pacientes. Nos tratamentos cirúrgicos, onde há a
remoção de parte da maxila, mandíbula ou língua, tem-se como tratamento reabilitador
a Prótese Bucomaxilofacial (PBMF), esta é definida como aquelas utilizadas na reabilitação
de paciente que tiveram câncer de boca ou tumores benignos de grandes proporções que
foram tratados com intervenção cirúrgica mutiladora como os mutilados por arma de fogo,
por acidentes ou por destruições ósseas decorrentes do uso de drogas como a cocaína.
OBJETIVOS
Analisar o impacto da reabilitação com PBMF na qualidade de vida dos pacientes com câncer
de boca.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de casos, do tipo analítico e descritivo, de caráter qualitativo. Foi realizado
no Núcleo de Odontologia Hospitalar HU/UFSC. A inclusão dos participantes da pesquisa
foi realizada por amostragem intencional, totalizando 12 participantes, de ambos sexos, com
histórico de câncer de boca ou tumores benignos cujo tratamento foi mutilante, que utilizam
PBMF intra oral devido à sequela de tratamento cirúrgico. Foram realizadas entrevistas
compostas por nove questões abertas, gravadas em meio digital, analisadas por meio de análise
de conteúdo, pelo método de Bardin. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH/UFSC).
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RESULTADOS
Após a análise do conteúdo das entrevistas, os resultados obtidos são apresentados sob a
forma de categorias. Ao longo do processo de análise dos dados foram formulados códigos
que definem e dão sustentação a três categorias assim denominadas: Repercussões bucais e
impacto do tratamento cirúrgico na vida do paciente, ressaltando a impressão do participante
com relação às perdas de estruturas bucais como os dentes e as mudança para se alimentar,
falar e se relacionar com outras pessoas. Recuperação, impacto e aceitação da reabilitação
com PBMF, os participantes que fizeram utilização de Prótese Imediata para Grandes Perdas
do Maxilar (PIGPM), relataram um pós-operatório mais favorável, visto que esse procedimento
permite que o paciente saia do centro cirúrgico já com a PIGPM instalada, permitindo uma
melhor alimentação, deglutição e fonação. Significado de qualidade de vida e influência da
reabilitação com PBMF na qualidade de vida do paciente, Todos os participantes enfatizaram
em seus relatos a importância de ter acesso a este tipo de prótese no pós-operatório da doença.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos observou-se a importância de um dentista especializado em Prótese
Bucomaxilofacial inserido numa equipe multiprofissional que presta assistência a pacientes
com câncer de boca, para o planejamento da cirurgia de maxilectomia. As PBMF trouxeram
benefícios aos seus usuários e que o uso das mesmas é peça fundamental dentro da
reabilitação de pacientes com câncer de boca ou tumores benignos de grandes proporções,
submetidos a tratamento cirúrgico.
PALAVRAS-CHAVE
Defeitos Orofaciais, Câncer Oral, Reabilitação, Prótese Bucomaxilofacial.

SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: AVANÇOS
E DESAFIOS NA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL
Christine Bohm Costa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Lúcia Schaefer
Ferreira Mello (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), João Carlos Caetano
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1630

INTRODUÇÃO
A inserção das equipes de saúde bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil
ocorreu oficialmente no ano 2000, a partir da publicação da Portaria nº 1.444 do Ministério
da Saúde. Em Joinville, Santa Catarina, as primeiras equipes desta modalidade surgiram em
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2008. Esta inserção significou a criação de um espaço de práticas e relações constituídas para
a reorganização do processo de trabalho da saúde bucal no âmbito do serviço de saúde.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi analisar o modo de produção do cuidado odontológico das
equipes da Estratégia de Saúde da Família (eqESF). Os objetivos específicos foram descrever
o modo de produção do cuidado odontológico na ESF e identificar avanços e desafios na
produção do cuidado odontológico das ESB da ESF de Joinville, SC.
MÉTODO
Esta pesquisa teve seu projeto analisado e aprovado pelo CEP-UFSC - 724.406. Trata-se de
estudo de caso com abordagem qualitativa. A unidade de análise é o processo de trabalho
das ESB na ESF de Joinville, Santa Catarina. Os dados foram coletados por meio de 3 grupos
focais com profissionais das equipes de saúde bucal e enfermeiras das equipes deste modelo,
a saber: 4 cirurgiões-dentistas, 6 enfermeiras, 2 TSB e 4 ASB. O roteiro de debate foi norteado
por questões a respeito dos temas acesso e acolhimento, planejamento e organização das
agendas, integração com a equipe da ESF e gestão participativa, coordenação do cuidado
na rede de atenção à saúde bucal, ações coletivas de promoção de saúde, controle social,
organização da prática e da assistência, e educação permanente. Os dados foram gravados
e transcritos e analisados pela técnica da Análise de Conteúdo de Bardin. A discussão foi
efetuada com base no referencial teórico da ESF e os trabalhos de Mehry e Franco.
RESULTADOS
O cuidado em saúde bucal extrapola o conhecimento técnico profissional, envolve a
micropolítica dos processos de trabalho, a subjetividade e a autonomia dos sujeitos.
Requer proatividade e comprometimento de todos no sentido de melhorar a comunicação
interpessoal, para aprimorar o relacionamento profissional dentro e fora da equipe, nos
diferentes níveis de atenção, para que se efetive o cuidado integral do usuário na Rede de
Atenção à Saúde Bucal. A inserção das ESB na ESF representa um avanço para a odontologia
de Joinville, pois trouxe como diferencial a evolução do cuidado anteriormente focado na
saúde materno infantil à ampliação do acesso para as famílias. A mobilização de parcerias
na comunidade potencializa as ações das equipes na busca por resultados, que beneficiam
a saúde e o modo de vida das pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo traz subsídios para indicar a reorganização do serviço a partir da análise dos
resultados e da troca de experiências entre as equipes.
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PALAVRAS-CHAVE
Odontologia Comunitária. Fluxo de Trabalho. Serviços de Saúde Bucal. Saúde Pública.
Estratégia Saúde da Família.

SAÚDE NA ESCOLA: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLA
DE MACEIÓ-AL
Izabel Maia Novaes (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Maria Paula Gerônimo Cabral
(Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Vinícius Matos Benjamim Leal (Prefeitura Municipal de
Saúde de Maceió, Maceió, AL, Brasil), Matheus Santos Mafra Barbosa (Universidade Federal de Alagoas, Maceió,
AL, Brasil), Matheus Cristino Freire (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Mariana de Lyra
Vasconcelos (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Gabriela Freire Alves (Universidade Federal de
Alagoas, Maceió, AL, Brasil), Renata Matos Lamenha Lins (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil)

ID: 2658

INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola (PSE) é resultado de uma parceria firmada entre Ministérios
da Saúde e o Ministério da Educação e tem como objetivo reforçar a prevenção e promoção
à saúde dos alunos da rede pública de ensino brasileira. Este programa dá ênfase a uma
estratégia que une ações escolares às de atuação dos profissionais que compõem a
atenção básica (no caso do presente relato destacamos a atuação do Cirurgião-Dentista),
estimulando a criação de uma agenda de ações compartilhadas entre os envolvidos. Dentre
as abordagens do programa destaca-se a promoção de saúde bucal nas escolas. É provado
cientificamente através de dados epidemiológicos que a doença cárie dental diminuiu
significativamente sua incidência, este fato pode estar associado à implementação do PSE,
que aproximou a relação Saúde-Educação. Desta forma o acesso ao usuário foi facilitado e
tornou possível que se realize uma odontologia baseada na prevenção das doenças bucais
como meio para a promoção de saúde, e não somente no modelo cirúrgico-restaurador.
Introduzir os cuidados com a higiene bucal ainda nos primeiros anos de vida é de grande
importância, pois as crianças estão em fase de descobertas e em processo de aprendizagem,
por isso estão mais propícias a adotar medidas educativas e preventivas. Tipicamente o PSE
em saúde bucal é realizado pelo Cirurgião- Dentista e ASB, porém dada à importância de
conhecer ainda na graduação os programas que são desenvolvidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) o presente relato trata de uma ação do PSE realizada pelos alunos do curso
de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas, sob orientação de uma Professora da
instituição e em parceria com o Cirurgião-Dentista da Unidade de Saúde que atende a área
onde está situada a Escola Municipal Professora Silvia Nunes, Maceió-AL, local onde fora
realizada a ação.
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OBJETIVOS
Relatar a integração que o Programa Saúde na Escola realiza por meio de ações de promoção.
MÉTODO
Foi realizada roda de conversa na escola entre os alunos da graduação em odontologia, a
Professora da Universidade e o Cirurgião-Dentista, para esclarecer dúvidas sobre o PSE e,
após orientação teórica foi avaliada a condição de saúde bucal dos escolares infantis do turno
matutino da Escola. O momento da avaliação de saúde bucal é um importante momento
de mobilização coletiva para práticas educativas. Como método para avaliação de risco e
atividade de cárie, foi implantada a classificação estabelecida pelo Manual de Atenção Básica
em Saúde Bucal do Estado de Alagoas. Posterior ao Exame Bucal foi realizada escovação
supervisionada com aplicação tópica de flúor. Como um instrumento de incentivo para a
promoção à saúde bucal foram doados kits de higiene oral compostos por escova de dente
e creme dental, foram também confeccionados pelos alunos da universidade porta-escovas
em EVA, identificados de forma nominal, para serem fixados nas paredes das salas de aula
da escola, assim as escovas estarão sempre disponíveis para uso no ambiente escolar. Os
escolares e as professoras foram orientados a cerca da necessidade da troca periódica da
escova, bem como do uso estritamente individual de cada uma.
RESULTADOS
O conhecimento a cerca do funcionamento dos programas da atenção básica é fundamental
para a sua correta implantação e para a correta compreensão do Sistema Único de Saúde
(SUS ) que dita as diretrizes atuais de atenção a saúde bucal no qual todos estamos inseridos.
A Escola é uma área institucional privilegiada, pois facilita o acesso ao público infantil. Atuar
na infância é de suma importância, visto que nesta etapa conseguimos estimular a criação
de hábitos que o indivíduo levará por toda a vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Participar das oficinas do Programa de Saúde na escola PSE ainda na graduação é uma
vivência importante, uma vez que possibilita conhecer as dificuldades tanto dos profissionais
de educação quanto dos profissionais da saúde no atendimento aos escolares.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção de Saúde; Saúde Bucal; Escolas
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LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA
Alexandre Lazzari Konflanz (Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó)/Fundo de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), Chapecó, SC, Brasil), Junir Antônio Lutinski
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2167

INTRODUÇÃO
No Brasil, historicamente as políticas públicas de saúde trabalharam com o modelo
operacional biomédico, ou seja, com foco na cura de doenças. Esta situação estendeu-se
desde o período colonial até o ano de 1986. Neste ano ocorreu a VIII Conferência Nacional
de Saúde, a qual foi influenciada por um movimento que teve início nos anos de 1970 e
buscava a criação de um sistema público de saúde, denominado Movimento da Reforma
Sanitária. A partir desta Conferência firmou-se parceria entre diversos segmentos sociais
e políticos com o intuito de modificar o modelo de atenção vigente. O desencadear
destes movimentos deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela
lei 8.080/1990 e sendo garantida a participação da comunidade em seu funcionamento
através da lei 8.142/1990.
Desta forma, iniciou-se um sistema de saúde focado não somente no enfrentamento à
agravos, mas principalmente na promoção da saúde, sendo considerado, atualmente, um
dos sistemas públicos de saúde mais completo do mundo. Nele encontra-se a principal
estratégia da atenção básica do país: a Estratégia de Saúde da Família (ESF). A equipe da
ESF deve ser composta minimante por um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
médico e agentes comunitários de saúde. A ESF também pode ser composta, mas não
obrigatoriamente, pela Estratégia de Saúde Bucal (ESB) regulamentada no ano de 2004
pelas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – Programa Brasil Sorridente,
fazendo parte de sua equipe o cirurgião dentista (CD) e o auxiliar e/ou técnico em saúde
bucal. Indica-se ainda que todos estes profissionais tenham carga horária de 40 horas
semanais. Pouco tempo após a publicação da PNSB, em 2005, devido a necessidade
de reabilitar a saúde bucal de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), surgem os
Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD). Eles também fazem parte do Programa
Brasil Sorridente e qualquer município pode ter acesso a eles, criando um estabelecimento
próprio ou terceirizando o serviço.
O financiamento é feito via Ministério da saúde, sendo que o repasse financeiro é
diretamente proporcional a produção de próteses dentais, variando entre R$7.500,00
e R$22.500,00 por mês. Com relação ao controle do serviço, é realizado via Sistema de
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Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), cabendo a cada município realizar os registros
dos serviços prestados.
OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi relatar a experiência de um CD enquanto prestador
de serviço de um LRPD em um município do Estado do Rio Grande do Sul como forma de
caracterizar as ações de promoção da saúde realizada pela ESF/ESB.
DESENVOLVIMENTO
Não existe uma regulamentação específica aos LRPD, cabendo a cada município a autonomia
de trabalhar da maneira que classificar como mais adequada. Neste sentido, para a realização
dos serviços neste município de pequeno porte localizado na região noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, ocorreu uma licitação dividida em dois aspectos distintos: contratação de
empresa especializada em serviços odontológicos; contratação de empresa especializada
em serviços de prótese dentária.
Sendo assim, o autor principal do presente trabalho, enquanto CD, foi contratado por esta
empresa especializada em serviços odontológicos para prestar a assistência clínica necessária
ao município. Os trabalhos eram acordados entre a disponibilidade dos consultórios
odontológicos por parte do município e o tempo disponível pelo profissional, totalizando
aproximadamente vinte horas semanais de trabalho. A empresa especializada em próteses
dentárias era designada a cumprir um prazo de sete dias desde o momento do recebimento
de alguma das etapas clínicas para a devolução do serviço.
Desta forma, num decorrer de seis meses de trabalho, foram atendidos cerca de quatrocentos
pacientes, totalizando mais de seiscentas próteses entre totais e parciais removíveis. Vale
ressaltar que o trabalho do cirurgião dentista não estava limitado somente a etapas clínicas
para a confecção das próteses, mas também ajustes, instrução de higiene oral e motivação
dos pacientes. Outro aspecto importante a ser considerado é que, neste município, a
cobertura por parte da ESF/ESB alcançava 100% da população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que, apesar de o CD realizar um procedimento de reabilitação oral, as
etapas de promoção da saúde também foram realizadas. O fato de instruir aos pacientes
sobre uma higiene oral adequada estará prevenindo uma série de doenças que poderiam
ser causadas pelas bactérias presentes na cavidade oral, mesmo em indivíduos edêntulos,
além de proporcionar a manutenção de elementos dentais, por vezes com algum
comprometimento em função da higiene deficiente.
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Desta forma, foi possível motivar os pacientes através da reabilitação oral. Também foi
possível concluir que, mesmo a ESF/ESB possuindo cobertura total da população, é necessário
a contratação de um CD para realização dos trabalhos com próteses dentárias. O fato de
designar este serviço para um profissional que já está com sua carga de trabalho no limite
máximo justifica esta ação. Ainda, ao considerar algum outro município que, hipoteticamente,
a ESF/ESB não abranja 100% de sua população, torna-se também importante a contratação
de um profissional para este trabalho, pois é preciso considerar que o profissional deste
município já estará com sobrecarga de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da saúde, Estratégia de Saúde Bucal, Laboratório Regional de Prótese Dentária
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A PERCEPÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE SOBRE OS OBSTÁCULOS AO AUTOCUIDADO
NO DIABETES MELLITUS TIPO 2
Simone Roecker (Instituto Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil), Antônio
Pádua Pithon Cyrino (Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 1563

INTRODUÇÃO
Sendo o Agente Comunitário de Saúde (ACS) integrante da equipe de Saúde da Família, em
seu processo de trabalho se faz necessário, entre outros aspectos, a prática comunicativa
desses profissionais. O fato de estarmos investigando o trabalho dos ACS na Estratégia
Saúde da Família (ESF), com o foco no autocuidado de pessoas com diabetes mellitus tipo2
(DM2), tem grande relevância para este trabalho devido, principalmente, à ascensão dessa
doença e as suas repercussões econômicas e sociais, sendo assim uma das prioridades da
Saúde Pública. A ESF tem papel fundamental na prevenção primária e detecção precoce do
DM2, assim como no acompanhamento desses usuários. O ACS tem acesso em praticamente
todos os domicílios e, estando capacitado, pode participar ativamente ajudando na
identificação de pessoas com maior risco para a doença, além de viabilizar o acesso para
a avaliação médica ou de enfermagem quando indicado. Pode, ainda, contribuir com os
cuidados necessários para as pessoas com DM2, com orientações sobre as necessidades
de cada usuário, especialmente relacionadas à dieta alimentar e ao uso de medicamentos.
Essa atuação é facilitada pela proposta do trabalho em equipe atuando dentro do território,
e pelas ações de avaliação e acompanhamento dos casos de diabéticos e o atendimento
de suas necessidades, sejam elas na unidade ou no domicílio. Sabe-se que as práticas nos
serviços de saúde, no que tange a educação para o autocuidado no DM2, estão ainda
centradas em abordagens prescritivas centradas na transmissão de conhecimento para a
mudança de comportamento. Em geral, as ações de educação em saúde estão centradas em
VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1839

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

abordagens prescritivas baseadas na transmissão de informações para alcançar a mudança
comportamental e a adesão ao tratamento. Para melhor compreender este processo
estudou-se o trabalho dos ACS junto aos usuários com DM2, no âmbito da ESF.
OBJETIVOS
Nesse contexto, este estudo teve como objetivo reconhecer como o ACS realiza o seu trabalho
e como percebe os obstáculos ao autocuidado enfrentados pelos usuários com DM2.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa etnográfica desenvolvida no município de Londrina/Paraná, junto
a doze ACS que atuam na ESF em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A produção dos
dados foi realizada por meio de observação participante, com registro em diário de campo,
ao longo de dez meses, e entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados à luz dos
referenciais da teoria do processo de trabalho em saúde de Mendes-Gonçalves e da literatura
sobre educação para o autocuidado no diabetes.
RESULTADOS
Reconheceu-se que os ACS têm como trabalho nuclear, na educação para o autocuidado no
DM2, a realização de visitas domiciliares orientadas para ações de educação e vigilância em
saúde e atividades de comunicação entre a equipe e o usuário. A análise dos dados permitiu
identificar como os ACS percebem as dificuldades enfrentadas pelos usuários com DM2 em
seu autocuidado. Identificou-se um conjunto de 13 obstáculos que foram classificados em
três subconjuntos:
a) Relacionados à própria doença:
1-O diabetes silencioso.
b) Relacionados ao próprio paciente:
2-A dificuldade de entender os sinais corporais;
3-A falta de conhecimento sobre a doença e sua gravidade;
4-A dificuldade de aceitar o diabetes limita o autocuidado;
5-O analfabetismo limita o autocuidado;
6-A dificuldade econômica limita o autocuidado;
7-O sofrimento mental limita o autocuidado;
8-A solidão limita o autocuidado;
9-O medo de agulha limita o autocuidado;
10-A dificuldade de controlar o desejo limita o autocuidado;
11-A dificuldade de seguir a prescrição dietética limita o autocuidado;
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12-O difícil controle da hipoglicemia;
c)Relacionados à rede de apoio:
13-A falta da rede de apoio limita o autocuidado.
Assim houve a predominância dos obstáculos para o autocuidado nos aspectos relacionados
à falta de conhecimento e de aceitação da doença; dificuldades no autocuidado e
autocontrole, associadas à mudança de hábitos e estilo de vida; e a interferência das
questões econômicas, intelectuais e emocionais no autocuidado. Nesse aspecto, os estudos
socioantropológicos contribuem para a compreensão dos elementos presentes nas decisões
sobre o gerenciamento da doença crônica, que incluem as dietas alimentares, especialmente
no que diz respeito às imposições normativas e prescritivas do saber e das práticas médica e
nutricional. Assim, considera-se a existência de pacientes diferenciados, sendo de um lado o
paciente “ideal” que segue as prescrições de forma passiva, e de outro o paciente “reflexivo”
que age em coerência com sua experiência corporal e seus conhecimentos prévios e vivências
da enfermidade. No entanto, são requeridas pelos profissionais, diversas negociações junto
aos adoecidos, o que se constitui em um desafio importante para a sensibilização que visa o
autocontrole do sofrimento e restrições de vida impostas pelo diabetes1.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que o trabalho do ACS no apoio ao autocuidado é uma prática relevante
e que precisa ser mais valorizada e aprimorada, mediante uma abordagem mais voltada a
reconhecer, partilhar e apoiar os usuários em seus obstáculos ao autocuidado, bem como
na supervisão e capacitação dos ACS para que possam desenvolver uma abordagem que
fortaleça o usuário em sua autonomia e no reconhecimento de suas necessidades não só
clínicas, mas também psicossociais.
REFERÊNCIAS
1. BARSAGLINI RA, CANESQUI AMA. Alimentação e a dieta alimentar no gerenciamento da
condição crônica do diabetes. Saúde e Sociedade [Internet]. Out./dez. 2010[acesso em 2016
out 20];19(4):919-32. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v19n4/18.pdf.
PALAVRAS-CHAVE
Agentes Comunitários de Saúde. Autocuidado. Diabetes Mellitus. Educação em Saúde.
Estratégia Saúde da Família.
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ACESSO A VACINAÇÃO NO COTIDIANO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
A SAÚDE NA REGIÃO AMPLIADA OESTE DE MINAS GERAIS:
ÓTICA DOS USUÁRIOS
Deborah Correia Duarte (Universidade Federal de São João del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Thaís de Fátima
Silvério Augusto (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Valéria Conceição de Oliveira
(Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Selma Maria da Fonseca Viegas (Universidade
Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil)

ID: 1958

INTRODUÇÃO
A imunização como medida de prevenção primária tem demonstrado ser uma das
intervenções de maior sucesso e melhor custo-efetividade ao produzir impacto sobre as
doenças imunopreveníveis, promovendo significativas mudanças no perfil epidemiológico
mundial. Entretanto, o êxito dos programas de imunização está condicionado ao alcance
das metas vacinais. Neste sentido, é preciso que a atividade de vacinação seja cercada de
cuidados, adotando-se apropriada organização e funcionamento da sala de vacina, ampla
extensão da cobertura vacinal, adequado acesso dos indivíduos aos serviços de imunização
e a identificação de fatores que influenciam tais coberturas.
OBJETIVOS
Compreender o acesso à vacinação no cotidiano da Atenção Primária à Saúde na Região
Ampliada Oeste do Estado de Minas Gerais, sob a ótica do usuário.
MÉTODO
Trata-se de estudo de casos múltiplos holístico-qualitativo, fundamentado na Sociologia
Compreensiva do Cotidiano, originado de uma dissertação de Mestrado. O cenário deste
estudo foi a Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais, que é constituída por seis
microrregiões de saúde. Mediante os critérios de saturação dos dados por replicação literal,
foram incluídas quatro microrregiões de saúde, totalizando quatro casos que tiveram como
unidade única de análise: “O acesso à vacinação na APS”. Como fontes de evidências utilizouse a entrevista aberta com roteiro semiestruturado, a visita técnica às salas de vacinas e
notas de campo. Participaram 74 usuários. A análise das entrevistas foi realizada por meio da
Análise de Conteúdo temática, obedecendo à técnica analítica da síntese cruzada dos casos.
Esta pesquisa foi aprovada sob o Parecer 1.193.584, CAAE: 47997115.2.0000.5545. Faz parte
do Projeto Integrado, aprovado pelo Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS), Prevenir:
Avaliação da Qualidade do Programa Nacional de Imunizações na Região Ampliada de
Saúde Oeste de Minas Gerais, que se articula e foi desdobrado nesta pesquisa.
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RESULTADOS
Originaram três categorias: “Adequação funcional e uma agenda para o acesso à vacinação na
APS sob a ótica do usuário”, “Acesso à vacinação na APS na voz do usuário: sentidos e sentimentos
frente ao atendimento” e “Vacinação como demanda programada: um acesso que pode ser
facilitado”. A primeira categoria revelou os entraves relacionados aos aspectos organizacionais
dos serviços, como o estabelecimento de dias específicos para a realização de determinadas
vacinas, falta do imunobiológico e inadequado horário de funcionamento das salas de vacina.
O contato direto e a inserção do usuário em outras ações e serviços da unidade de saúde
surgiram como fatores que favorecem o acesso à vacinação. Uma agenda para o melhor acesso
foi sugerida pelos usuários, que recomendaram, entre outras ações, a reorganização dos dias e
horários disponíveis para a vacinação, a informatização do cartão de vacina e a implementação de
estratégias de divulgação específicas para ampliar a busca pela imunização. A segunda categoria
traz os sentidos percebidos pelos usuários na vivência em vacinação e os sentimentos frente ao
atendimento, evidenciando que as relações interpessoais entre a população e os profissionais de
saúde são determinantes no acesso à vacinação. Surgiu que a constante ampliação do calendário
básico de imunização ampliou o acesso, entretanto a constante falta de imunobiológico nas
unidades de saúde foi declarada. Aspectos geográficos e sociais surgiram como barreiras ao
acesso à imunização. A terceira categoria revela que os usuários conferem à vacinação o atributo
de ser uma demanda programada em saúde ao indicarem que o agendamento de tais ações
é conduta que favorece o retorno oportuno à sala de vacina. Entretanto, a programação da
demanda em vacinação é comprometida pela fragilidade no registro dos dados, evidenciada pela
subutilização dos sistemas informatizados e perda do cartão de vacina, o que acarreta situações
de oportunidades perdidas de imunização e revacinações desnecessárias por desconhecimento
do histórico vacinal individual. O não envolvimento de toda a equipe da APS com a atividade de
vacinação também comprometeu o acesso à essa ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possibilitou conhecer aspectos intrinsecamente relacionadas ao acesso do
usuário à imunização no âmbito da Atenção Primária à Saúde, considerando a subjetividade.
Os entraves organizacionais, geográficos e sociodemográficos identificados comprometem
a prestação de um serviço de vacinação adequado, conforme estabelecido pelo Programa
Nacional de Imunizações. O conhecimento desses fatores contribui para o planejamento da
promoção vacinal e indica a necessidade de reforçar políticas mais equitativas. Uma agenda
para o melhor acesso à vacinação na APS foi sugerida pelos usuários. O estudo apresenta
contribuições para a área de Enfermagem e da Saúde, uma vez que a realidade apresenta
entraves à incorporação da vacinação como demanda programada no cotidiano dos
serviços, e que a programação dessa demanda pode promover o acesso a essa ação. Ressaltase a importância de os serviços identificarem suas fragilidades e adotarem estratégias que
viabilizem uma atenção usuário-centrada, promovendo o acesso aos serviços de saúde e,
consequentemente, à imunização.
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PALAVRAS-CHAVE
Acesso aos serviços de saúde; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Atenção
Primária à Saúde; Imunização; Vacinação; Enfermagem.

APLICACIONES NORMATIVAS Y CONOCIMIENTOS POPULARES EN
LA VENTA DE ALIMENTOS: CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
Y MICROBIOLOGICAS DE LOS VENTEROS Y PUESTOS DE COMIDAS
CALLEJERAS DE UN MUNICÍPIO COLOMBIANO, 2018
Santiago López Suárez (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1560

INTRODUÇÃO
Los alimentos son propensos a la contaminación debido a su composición, condiciones
ambientales e inadecuada manipulación. A nivel mundial las Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETA) constituyen uno de los principales problemas de salud pública.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas se enferma
por consumo contaminado de algún alimento cada día, sin embargo, esta cifra tiende a
crecer por el subregistro a nivel hospitalario (1, 2). La situación actual que se tiene con las
condiciones de higiene de los puestos de venta y los venteros de comidas callejeras a nivel
mundial suscita gran importancia, esto atrae la atención no solo de los consumidores, sino
también de las organizaciones a nivel estatal competentes en el área de la salud, puesto
que, las deficiencias en el manejo y la manipulación de los alimentos son notorias (3). Este
estudio representa interés desde el punto de vista de la salud pública, debido a que “las
características de los puestos de venta, de los vendedores y también de la preparación
de los alimentos callejeros puede ofrecer un riesgo para la salud de la población” (4);
asimismo, porque “todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que
comen sean inocuos y aptos para el consumo” (5). Es significativo destacar que, a partir del
entendimiento de las prácticas y hábitos usuales de los venteros en su actividad, se pueden
formular conjuntamente estrategias que permitan el fortalecimiento y mejoramiento de
las condiciones que favorezcan tanto a los trabajadores venteros, como a los consumidores
finales, contribuyendo así en lo que propone la Organización Panamericana de la Salud
como Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP).
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OBJETIVOS
General: Caracterizar los conocimientos, prácticas y las condiciones higiénico-sanitarias
y microbiológicas de los venteros y puestos de venta de “comidas callejeras”, donde se
expenden alimentos tipificados como de mayor riesgo en Salud Pública en el municipio
de Santa Fe de Antioquia, Colombia 2018. Específicos Describir las características
sociodemográficas, ocupacionales y familiares de los venteros de “comidas callejeras” sujeto
de estudio. Identificar las características higiénico-sanitarias de los venteros y puestos de
venta de comidas callejeras objeto de estudio. Analizar microbiológicamente los alimentos
de acuerdo a los estándares exigidos por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos). Entender las prácticas y hábitos propios de la actividad
económica de las ventas callejeras de la población sujeto de estudio.
MÉTODO
Estudio mixto con enfoque empírico-analítico, cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal; con
aplicación de herramientas de la investigación cualitativa de tipo etnográfico e Investigación
Acción Participativa. Para determinar el universo se realizó un censo de vendedores en la vía
pública, lo cual permitió garantizar representatividad, dado que se seleccionó el total del censo
para llevar acabo el estudio. Objetivo 1 y 2: para la recolección de la información se aplicó
una encuesta asistida a los venteros y una lista de chequeo a los puestos de venta, ambos
instrumentos respaldados en el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 603 de 1993 vigentes en
Colombia. Objetivo 3: el análisis microbiológico se hizo de acuerdo con los estándares exigidos
por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para cada una de
las muestras recolectadas. Algunos de los parámetros evaluados son: NMP Coliformes totales
y fecales (FDA-BAM/NMP (Enumeration of E. Coli and Coliform bacteria) tubos múltiples).
Investigación de Salmonella sp. (ISO 6579-1:2017 Método horizontal). Recuento de mesofilos
aerobios (ISO 4833-1:2013/ Recuento en placa inclusión). Rcto Bacillus Cereus (NTC 4679-2006/
Recuento en placa agotamiento en superficie). Objetivo 4: los conocimientos y las prácticas
se caracterizaron con la aplicación de entrevistas semiestructuradas y diálogos de saberes
(universidad-ciencia, tomadores de decisiones y sujetos de estudio).
RESULTADOS
Actualmente el estudio se encuentra en la fase de consolidación y análisis de datos. Los
datos cuantitativos están siendo analizados por una estudiante de Gerencia en Sistemas de
Información en Salud en el software IBM SPSS Statistics. En total se logró consolidar un censo
de 21 puestos de venta de alimentos en la vía pública. En cuanto a las muestras de alimentos
ya fueron entregadas al Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el
cual cumple con los estándares exigidos por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos). Se garantizó la trazabilidad en los análisis de acuerdo con las
normas nacionales e internacionales, evitando sesgos en la toma de muestras y los análisis
microbiológicos. Finalmente, se destaca de esta investigación los avances alcanzados en
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cuanto a la inclusión de los sujetos de estudio como personas que aportan a la investigación
desde su conocimiento popular “no científico”. Contrario a los estudios clásicos, lo que se
busca es tener una mirada holística de la situación problemática, de manera que su abordaje
permita considerar a los sujetos como creadores de conocimiento a partir del diálogo de
saberes. Los vendedores han considerado que deben ser tomados en las decisiones que
los afectan, no solo como sujetos a inspeccionar o vigilar por la autoridad sanitaria, sino
como actores activos en el sector de la economía de alimentos. Se deben tener en cuenta
asuntos como las migraciones rurales-urbanas, la feminidad, el género, clases sociales, nivel
de estudio, entre otras consideraciones para el logro de políticas públicas efectivas a nivel de
la higiene e inocuidad de alimentos de venta en la vía pública. Los datos cualitativos están
siendo procesados y analizados en el software Atlas.TI versión 8.0.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A la fecha de enviado el presente resumen los resultados que se muestran son parciales, sin
embargo este estudio se compromete a presentar resultados finales para el VIII Congreso
Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Esta investigación se ajusta a las
normas éticas internacionales para investigación con humanos, de manera que se garantiza
la protección y confidencialidad de la información suministrada por los sujetos de estudio
mediante la lectura y firma de un consentimiento informado.
PALAVRAS-CHAVE
Inocuidad de alimentos; venta de alimentos en la vía pública; conocimientos populares;
aplicaciones normativas; vigilancia epidemiológica; salud pública.

APOXIMACIÓN PEDAGÓGICA AL ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN
EN EL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA: UNA VÍA PARA SU
FORTALECIMIENTO
Diana Patricia Molina (Universidad de Antioquia, Colômbia), Fernando Peñaranda (Universidad de Antioquia,
Colômbia), Jennifer Marcela López (Universidad de Antioquia, Colômbia), Tomás Loaiza (Universidad de
Antioquia, Colômbia), Leidi Yesenia Morales (Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1313

INTRODUÇÃO
La educación en el campo de la salud pública tradicionalmente se lleva a cabo con una
pobre fundamentación pedagógica (Alzate), debido principalmente, al dominio de una
perspectiva biomédica que soslaya las dimensiones sociales, culturales y económicas de
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la salud. Dicha perspectiva obstaculiza un abordaje transdisciplinar que dé cabida a otros
discursos disciplinares como el de la pedagogía. Así, la educación termina concibiéndose
como una estrategia de la salud pública o de la promoción de la salud (Nutbeam). La
instrumentalización de la educación en el campo de la salud pública ha generado pérdida
de su relevancia ante otros discursos que se consideran constitutivos de dicho campo,
como la promoción de la salud y la atención primaria de salud. De otro lado, la falta de una
sólida reflexión pedagógica perpetúa acciones educativas poco pertinentes y con limitada
efectividad que mantienen situaciones de inequidad en salud.
OBJETIVOS
Examinar la fundamentación pedagógica en artículos científicos cuyo tema central es la
educación para la salud en cinco países, como insumo para analizar la relación entre salud
pública y pedagogía que inspiren alternativas para fortalecer la educación en el campo de
la salud pública.
MÉTODO
Se realizó una investigación documental (Galeano), que utilizó como fuentes, artículos
científicos de investigación, revisión temática y reflexión teórica cuyo tema central fuera la
educación para la salud (health education), publicados en las bases de datos Scopus y Dialnet,
entre 2008 y 2014, en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España. Corresponde
a un segundo proyecto de investigación, posterior a uno realizado sobre países de América
Latina. Inicialmente se identificaron 580 artículos cuyo tema central fuera la educación para
la salud (health education), de los cuales se seleccionaron 190 para su estudio. De estos, se
eliminaron aquellos centrados en la formación profesional, con lo cual quedaron, finalmente,
115 para su análisis inicial. Se encontró que solo 23 tenían algún tipo de análisis pedagógico,
los cuales fueron escogidos para continuar con el proceso de análisis. Se identificaron
los textos pertinentes a la temática objeto de este estudio, esto es, la fundamentación
pedagógica utilizada en los estudios para plantear los problemas de investigación, el análisis
de las experiencias educativas o las reflexiones teóricas sobre la educación para la salud.
Estos textos se codificaron; se elaboraron memos analíticos, y como producto de un proceso
de comparación constante (Glasser y Strauss), se construyeron categorías emergentes que
orientan la presentación de los resultados expuestos a continuación.
RESULTADOS
Se corrobora la pobre fundamentación pedagógica encontrada en la literatura, pues solo 23
de 115 artículos utilizaron algún tipo de teoría pedagógica para sustentar sus propuestas o
sus análisis. Con las categorías emergentes del análisis sobre las discusiones pedagógicas
presentadas en los estudios se construyeron tres tendencias. a) Desde una perspectiva
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estructural se plantea una salud pública dominante sustentada en el modelo biomédico,
en el paradigma del riesgo y en la educación tradicional que actúan de manera sinérgica
en la consolidación de cuatro fenómenos. El primero es la simplificación de la enfermedad
abstrayéndola de sus determinaciones sociales, culturales y económicas. El segundo consiste
en centrar el riesgo en el individuo y, responsabilizando así al sujeto de su salud, el Estado
se substrae de la suya. El tercero es la orientación hacia la medición y la cuantificación,
requerida para sustentar una perspectiva de rentabilidad y eficiencia en una concepción
de la salud coherente con la lógica del mercado. El cuarto corresponde a la imposición de
intereses económicos y políticos de los grupos dominantes y el mantenimiento de un orden
social, económico y cultural que sostiene los privilegios de dichos grupos. Esta perspectiva
de salud pública y los fenómenos que consolida, son funcionales al neoliberalismo, que bajo
una óptica de justicia social utilitarista, legitima un orden social y de salud inequitativo. b)
Desde la reflexión pedagógica se encuentra que la educación para la salud se sustenta en un
modelo biomédico y en una corriente tradicional de la educación dirigida a la modificación
de los comportamientos, por medio de la manipulación emocional, el uso de la coerción
y los discursos moralizantes que atentan contra la dignidad y la libertad. Se generan así,
propuestas educativas fragmentadas, poco pertinentes social y culturalmente, y por lo
tanto, poco efectivas, que terminan por exacerbar las desigualdades y la exclusión. c) Desde
la formulación de propuestas se observa la necesidad de impulsar alternativas que asuman
posiciones críticas, tanto en la salud pública como en la educación, las cuales se relacionen
de manera sinérgica para superar las situaciones que generan inequidades de salud y como
resultado de la acción hacia la transformación social y la emancipación del sujeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los debates analizados constituyen sustentos teóricos y prácticos para hacer las siguientes
propuestas tendientes a fortalecer la educación en el campo de la salud pública. En primer
lugar, reconocer la necesidad de abordar la discusión pedagógica en el marco de los debates
en la salud pública, y la exigencia de la coherencia política, epistemológica, teórica y ética
en la “intersección” de estos dos campos disciplinares (Echeverri). En segundo lugar, destacar
cómo la justicia se convierte en el eje articulador de perspectivas críticas, tanto en salud
pública como en educación. Finalmente, plantear la necesidad de consolidar una perspectiva
transdisciplinar desde la cual recoger la teoría pedagógica en la salud pública como parte
esencial de la fundamentación teórica de la educación en dicho campo.
PALAVRAS-CHAVE
Educación; pedagogía; salud pública; educación en salud
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ASPECTOS NUTRICIONAIS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Carla Fernandes dos Santos Magalhães (Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil),
Claudia Nery Teixeira Palombo (Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Luciane
Simões Duarte (Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo, SP, SP, Brasil), Aline Yukari Kurihayashi (Escola de
Enfermagem Universidade de São Paulo, SP, SP, Brasil), Katherine Solís-Cordero (Escola de Enfermagem Universidade
de São Paulo, SP, SP, Brasil), Elizabeth Fujimori (Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo, SP, SP, Brasil)

ID: 2332

INTRODUÇÃO
No Brasil, mais de 50% das crianças de dois a cinco anos apresentam algum tipo de
inadequação alimentar1 e em 2016, o excesso de peso afetava 54% dos brasileiros com
18 anos ou mais de idade e a obesidade quase 20%, com aumento de 62% e 14% nas
prevalências de diabetes e hipertensão, respectivamente, na última década2. Assim, a
vigilância alimentar e nutricional é recomendada como atribuição de todos os profissionais
da saúde como parte da rotina dos serviços de saúde3, porém são escassos os estudos sobre
a abordagem dos aspectos nutricionais no cuidado de enfermagem.
OBJETIVOS
Analisar a percepção de enfermeiros sobre a abordagem dos aspectos nutricionais no
cuidado prestado na Atenção Primária à Saúde.
MÉTODO
Estudo exploratório de abordagem qualitativa realizado com 17 enfermeiras de Unidades
Básicas de Saúde da região oeste do município de São Paulo. Dados foram coletados de
janeiro a maio de 2018 por meio de entrevista com roteiro semi-estruturado com as seguintes
questões norteadoras: Abordar os aspectos nutricionais faz parte de sua rotina de trabalho?
O que representa para você a abordagem dos aspectos nutricionais na prática? Como você
faz essa abordagem? O que você destacaria como facilidades ou desafios e limitações para a
sua atuação nessa área? As entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de
conteúdo5. Estudo aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
Foram entrevistadas 17 enfermeiras com idade média de 32 anos e tempo de atuação de 1 mês a
16 anos. Análise preliminar de 60% das entrevistas mostrou que na percepção das enfermeiras,
a abordagem nutricional refere-se apenas a orientação alimentar realizada individualmente
nas consultas, conforme o excerto: “Como eu abordo? a gente sempre questiona a questão
alimentar, costuma perguntar o que ela come, se ela toma café da manhã, como é a prática
alimentar dela no café da manhã, almoço, janta (...)”(E3). A abordagem da alimentação
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é feita especialmente para os grupos prioritários, ou seja, nas consultas de puericultura,
gestantes, hipertensos e diabéticos: “em todos os ciclos de vida em algum momento a gente
aborda questões nutricionais. Então, do recém-nascido o aleitamento, depois a transição
alimentar, o desenvolvimento dessa transição. Com os pacientes hipertensos, diabéticos, de
alimentação restritiva, na obesidade, alimentação restritiva, em todos os momentos a gente
acaba abordando a nutrição” (E7). Contudo, as enfermeiras não reconhecem a abordagem
nutricional como uma atribuição da categoria profissional e não se sentem preparadas: “eu
acho que ela (nutricionista) tem outras estratégias de abordagem na questão nutricional
que isso é um pouquinho diferente do enfermeiro, a gente aborda numa questão mais
ampla” (E1). “ela (nutricionista) se especializou nisso, ela se formou nisso, ela sabe o que está
fazendo, melhor do que eu que sou enfermeira” (E2). As enfermeiras atribuem a dificuldade
na abordagem nutricional ao precário ensino de nutrição na:“o enfermeiro não recebe um
treinamento específico para isso, a gente não tem essa formação (...) na graduação não tem
especificamente essa abordagem, como abordar a parte nutricional, a gente vai nessa prática
diária, vai aprendendo na vivência do dia a dia” (E6). Ter experiência pessoal ou familiar com
situações que requerem cuidado alimentar contribui para sua atuação: “toda experiência
que a gente tem pessoal, influencia muito na gente enquanto profissional. O aleitamento é
uma das coisas que mudou muito minha atuação, eu sou uma enfermeira antes e depois da
maternidade para tudo (...) a gente muda muito a visão” (E7). A atuação na Estratégia Saúde
da Família é considerada como um aspecto facilitador para a abordagem nutricional, atribuída
especialmente à longitudinalidade do cuidado: “ter um relacionamento mais próximo com
paciente, você tem vínculo com ele, então você faz um acompanhamento longitudinal daquele
paciente. Você consegue ali ver o que está acontecendo, quais são as transformações que
estão tendo, você consegue fazer visita domiciliar também, então é algo que também pode
ajudar bastante” (E9). Ao mesmo tempo, representa um desafio pelas condições do processo
de trabalho: “você tem que atender no tempo mais corrido, às vezes você quer até dar um
pouquinho mais de atenção, mas não dá tempo, a gente tem que bater meta” (E5). A pobreza
e a precariedade social também foram apontadas como desafios à abordagem nutricional:
“um grande nó é o problema social, porque não é só abordar as coisas, ah... então a partir de
hoje você vai comer pão integral duas vezes por dia. Eles não têm acesso, não têm dinheiro,
não têm o que precisa primeiro. Isso é o dia-a-dia, é a prática”(E3);“uma dificuldade, é dar umas
orientações para o paciente de baixa renda, que um pacote de bolacha recheada é bem mais
barato do que uma maçã, sabe?” (E5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Análise preliminar aponta uma visão reduzida da abordagem nutricional pelo enfermeiro,
que é pautada basicamente em orientações individuais quanto à alimentação nos diferentes
ciclos da vida. Fica evidente que o enfermeiro não reconhece o cuidado dos aspectos
nutricionais como atributo de sua prática profissional, justificada pelo déficit na formação
acadêmica e também em serviço. Ademais, na percepção das enfermeiras deste estudo, o
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processo de trabalho, que impõe um ritmo acelerado à produção do cuidado, aliado aos
aspectos sociais e econômicos da comunidade, representam grandes desafios na abordagem
dos aspectos nutricionais na atenção primária à saúde.
REFERÊNCIAS
1.Alves MN, Muniz LC, V MFA. Consumo alimentar entre crianças brasileiras de dois a cinco
anos de idade: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006. Ciênc saúde coletiva.
2013;18(11):3369-77.
2.Vigitel 2016: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito
telefônico. Brasília: Ministério da Saúde.
3.Brasil. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade. Brasília:
Ministério da Saúde, 2014a. 212p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 38).
4.Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11. Ed. São Paulo:
Hucitec, 2008. 407 p.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado de enfermagem, Atenção Primária à Saúde, Vigilância Nutricional

ATENÇÃO INTEGRAL EM REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: A
REALIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
Gabriela Maria Cavalcanti Costa (Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil), Samara Barreto
de Oliveira (Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil), Júlia Gabriela de Medeiros Rodrigues
(Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil)

ID: 2342

INTRODUÇÃO
A infertilidade, definida como ausência de gravidez em um casal após um ano ou mais de
atividade sexual regular sem uso de medida anticonceptivas, tem sido considerada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), um problema de saúde pública. Estima-se que 8
a 15% dos casais em idade reprodutiva têm problema de infertilidade. É fato que avanço
das técnicas de reprodução humana nas últimas décadas incrementou o planejamento
familiar, definido na Lei n º 9.263/1996 como livre decisão do casal em todos os seus ciclos
vitais, garantindo ações de assistência à concepção e contracepção. Em 2005, a Portaria nº
436/2005, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral a Reprodução Humana Assistida,
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sendo responsabilidade do Estado, nas três esferas de governo, respaldado pela Portaria
nº 3.149/2012 destinar recursos aos estabelecimentos que ofertam os serviços na rede de
atenção do sistema único de saúde, rompendo a ideia de que esta tecnologia está restrita ao
setor privado, gerando aos casais inférteis enormes dificuldades e barreiras ao acesso.
OBJETIVOS
Investigar a partir do Plano Diretor de Regionalização, Programação Pactuada e Integrada,
Agenda e Plano de Saúde e/ou Relatório de Gestão, o funcionamento, o monitoramento
e a avaliação dos serviços de atenção à Reprodução Humana Assistida (RHA) no Estado
da Paraíba; - Descrever a organização da atenção à RHA, evidenciando os mecanismos de
acesso e fluxos de referência/contra referência no Estado da Paraíba;
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado no período de setembro de 2017 a fevereiro
de 2018, nos municípios sedes de três macrorregiões de saúde do estado da Paraíba
(Campina Grande, Patos e Sousa). O município de João pessoa, aloca a quarta macro mas,
sob alegação de não possuir serviço na rede, para a demanda específica, solicitou a exclusão
da participação. A coleta de dados ocorreu em duas etapas. Na primeira foi realizada
análise nos documentos para investigar a implantação da política. Na segunda, oito
entrevistas semiestruturadas, áudio-gravadas, foram realizadas com secretários de saúde,
coordenadores de saúde da mulher e diretores de atenção à saúde, dos municípios. Durante
a análise dos documentos e a transcrição das entrevistas manteve-se a fidedignidade das
informações e, utilizou-se o conjunto de técnicas de análise de comunicações proposto
por Bardin. Todo o processo, foi norteado pelas diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos, recomendadas na Resolução 466/12 e, aprovado no
Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba sob CAEE: 5802917.0.0000.5187
RESULTADOS
CATEGORIA 1 – ABORDAGEM DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NOS INSTRUMENTOS
DE GESTÃO EM SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
A consulta direta aos instrumentos de gestão objetivou atestar a implantação e
funcionamento da RHA na rede de atenção à saúde, regionalizada dos municípios. Deveriam
revelar, portanto, as prioridades de intervenção a partir das necessidades da população no
que se refere à concepção. Após análise dos instrumentos, pode-se afirmar que a assistência
a RHA não é descrita nas ações executadas nem aparece nas metas de médio e longo prazo.
Nenhuma referência é feita quanto a ações de concepção realizadas nas redes de serviços.
Não foi constatado também qualquer encaminhamento de mulheres, homens e/ou casais
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para outros município e/ou estado com vistas a garantir a assistência devida. Não descreve
serviço especializado ambulatorial ou hospitalar, nem indica no rol de profissionais aqueles
que possam, considerando formação clínica, assistir àqueles com esta necessidade. Por
fim verificamos a inexistências de indicadores que retratem a realidade no que se refere a
quantificação de casais e caracterização destes. Estas lacunas podem leva-nos a constatar
que a atenção à RHA não tem recebido do poder público a atenção descrita nas publicações
de Leis e portarias que versam sobre o tema.
CATEGORIA 2 - ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NAS
SEDES DAS MACRORREGIÕES DO ESTADO DA PARAÍBA
Segundo a Portaria SAS Nº 388/2007, as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal devem adotar em conjunto com os municípios, as providências necessárias para
organizar e implantar as redes de atenção em Reprodução Humana Assistida. Após análise
das entrevistas, verifica-se que a Política de Nacional de Atenção em Reprodução Humana
Assistida não está efetivamente implantada, embora a rede cegonha esteja em todos eles, mas
não sendo reconhecido por nenhum dos gestores como ação prevista nesta rede prioritária.
Especificamente relatam a inexistência da atenção e definição de uma linha de cuidados e,
atestam a invisibilidade dessa necessidade, resultante da falta de um sistema logístico que
notifique as mulheres, homens e/ou os casais que desejam engravidar. Argumentam que a
demanda justificaria a criação de um serviço de referência a nível estadual ou pactuação para
tratamento fora de domicílio (TFD) nos estados vizinhos com rede e recurso para TRHA. Por
fim, os mecanismos de acesso e os fluxos não são planejados/ pactuados entre os gestores
sendo, por conseguinte, impossível os usuários trilharem qualquer caminho resolutivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob o argumento do não conhecimento de dados e indicadores sobre planejamento
reprodutivo, mais especificamente quanto ao desejo de conceber, os governos da Paraíba
não descrevem nos documentos de gestão a Política Nacional de Atenção Integral de
Reprodução Humana Assistida, como ação prioritária ou meta, sendo, portanto, coresponsável pela peregrinação de mulheres, homens e/ou casais Conclui-se que urge
implantar a política no Estado, adequar a rede de serviços, realizar atividades de educação
permanente com profissionais de saúde, estimular as instituições de ensino a precocemente
treinar habilidades e competências para concepção, realizar promoção da saúde com
usuários da rede de atenção primária.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Reprodutiva; Técnicas Reprodutivas; Infertilidade
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ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS
PELOS ENFERMEIROS FRENTE AS NECESSIDADES DOS USUÁRIO
Aline Belletti Figueira (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Edson Luiz Devos Barlem
(Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Rochele Maria Zugno (Universidade Federal
do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil), Thiago Lopes Silva (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio
Grande, RS, Brasil), Jamila Geri Tomaschewski Barlem (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS,
Brasil), Bruna Ruoso da Silva Neutzling (Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 2291

INTRODUÇÃO
A Estratégia de Saúde da Família valoriza o usuário na sua integralidade, e surge da
necessidade de substituir práticas biomédicas hegemônicas ao trabalhar em equipe
multiprofissional, com território definido, adstrição da clientela e realização da vigilância
em saúde. A mesma prioriza ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da
família, sadios ou doentes, de forma integral e contínua. O profissional enfermeiro encontra
na atenção primária um espaço promissor de trabalho, uma vez que possui uma ampla
inserção, assumindo frequentemente a linha de frente em relação aos demais profissionais
de saúde ao desenvolver atividades assistenciais, administrativas e educativas fundamentais
à consolidação e ao fortalecimento da ESF no âmbito do SUS. O enfermeiro, desta forma,
deve visualizar o trabalho em saúde dentro dessa como essencial para o fortalecimento
tanto pessoal quanto profissional, tornando-se facilitador para o empoderamento dos
envolvidos nesse contexto. Neste espaço, suas contribuições são necessárias, devido à
disponibilidade na aproximação com a comunidade e a construção de vínculos. Diante
disso, torna-se essencial o conhecimento das estratégias que esses profissionais utilizam
para que as necessidades dos usuários sejam atendidas da forma mais adequada possível.
OBJETIVOS
Conhecer as estratégias utilizadas pelos enfermeiros frente às necessidades dos usuários na
Estratégia de Saúde da Família.
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
realizada em uma cidade do extremo Sul do Brasil, tendo como informantes enfermeiros
atuantes na Estratégia de Saúde da Família. A seleção dos participantes ocorreu pela técnica de
bola de neve. As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado, no período
de janeiro a maio de 2015. O estudo contou com a participação de 15 enfermeiros atuantes na
Estratégia de Saúde da Família. A análise ocorreu de acordo com os pressupostos da Análise
Textual Discursiva, compreendida pelo processo de unitarização; categorização; captação do
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novo emergente; e processo auto-organizado do texto. O estudo faz parte do macroprojeto
intitulado “Advocacia do paciente e coping na enfermagem: possibilidades de exercício de poder
mediante vivências de sofrimento moral”, sendo submetido à avaliação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande, aprovado sob parecer Nº 97/2013.
RESULTADOS
Após a análise os dados foram agrupados em três categorias: “Estabelecimento de
Vínculo”; “Realização de Grupos Motivacionais”; “Trabalho em equipe”. A primeira categoria:
“Estabelecimento de Vínculo” aponta que a criação da confiança entre usuários e equipe
multidisciplinar, em especial com a equipe de enfermagem, favorece o trabalho coletivo e
participativo: E6: “(...) buscar fazer um bom vinculo, um vinculo com a comunidade e usar
essas ferramentas como instrumento mesmo para melhor a relação usuário/equipe.” Além
de ser uma das principais estratégias utilizadas a fim de dividir as responsabilidades no
cuidado, bem como o conhecimento da comunidade para que o mesmo seja direcionado,
favorecendo e estimulando a autonomia dos usuários do serviço: E3: “Eu acho que a maior
estratégia é conhecê-los, este vínculo que a gente tem, procuro usar isso para ajudá-los.
(...) eu chamo na responsabilidade, pelo tempo que eu tenho de relacionamento com eles,
já tenho intimidade para isso, e eles me respeitam enquanto enfermeira (...)”. A segunda
categoria: “Realização de grupos motivacionais” aborda que a realização de grupos favorece
um maior conhecimento sobre os cuidados com a saúde e uma maior participação das
pessoas na organização da própria comunidade, ampliando assim o controle desses nas
ações políticas, com melhores condições de vida e com base na justiça social: E1: “Eu acho
que às vezes a gente faz uma motivação, tem que usar uma certa motivação ate para que
o pessoal participe, eu gosto muito dos grupos (...)”. A terceira categoria: “Trabalho em
equipe” demonstra maior eficácia na busca de resolutividade de um determinado problema
enfrentado pelo usuário ou pela comunidade: E9: “(...) estar sempre buscando, aprimorando,
não trabalhar de forma isolada, trabalhar junto à equipe, estar sempre inovando (...)”; E10: “(...)
toda a equipe planeja ações para o mesmo fim, conforme a necessidade da nossa população”.
Com isso, destaca-se que o processo de trabalho da Estratégia de Saúde da Família está
pautado na troca de conhecimentos e experiências entre usuários e profissionais, os quais
desenvolvem ações planejadas conforme as necessidades locais, a partir do diagnóstico de
saúde do território e do estabelecimento de vínculos entre profissionais e população, a fim
de garantir a efetividade da atenção primária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que as principais estratégias utilizadas pelos enfermeiros na atenção primária
em saúde diante das necessidades dos usuários têm como principal objetivo o acolhimento
do mesmo ao sistema e a busca de ações efetivas, desde a promoção do autocuidado
e autonomia do usuário perante as situações por ele enfrentadas até a assistência
multiprofissional, para sanar suas necessidades de saúde. Destaca-se a vinculação do usuário
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com o serviço, visto que é a partir desse momento que é estabelecia a confiança na equipe
multiprofissional e, com isso, consegue-se realizar à assistência adequada a esse usuário e o
enfermeiro desenvolve importante papel nesse quesito.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Saúde da Família. Estratégias.

CAMINHOS PARA ERRADICAÇÃO DA EPIDEMIA DE HIV/AIDS:
UMA ANÁLISE A PARTIR DA SOCIOLOGIA DAS EMERGENCIAS E
DO TRABALHO DE TRADUÇÃO
Màrcia Cavalcante vinhas Lucas (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Elizabethe
Cristina Fagundes de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Ana Gretel Echazú
Böschemeier (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2111

INTRODUÇÃO
Ao nos aproximarmos da quarta década da epidemia brasileira de HIV/aids, o contexto
epidêmico no país ganha contornos de extrema complexidade. Em 2016, o Brasil apresenta
quadro de reemergência e perfil de epidemia concentrada em HSH, usuário de drogas, jovens
gays e profissionais do sexo, de diminuição dos investimentos internacionais e de acirramento
de setores conservadores em relação às políticas públicas, com refreamento da abordagem
da epidemia com base nos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a Organização das Nações
Unidas afirma que é possível erradicar a epidemia de HIV/aids até 2030. Diante dessa realidade,
Richard Parker interroga: “E porque o Brasil parece, pelo menos em alguns discursos, estar
caminhando na contramão?” (1). Em face da atual conjuntura da epidemia de HIV e aids no
Brasil, corroboramos a afirmação do autor de que, para conhecer a realidade do HIV e da aids,
é necessário reconhecer as pessoas afetadas por ela e conhecer as histórias que elas têm para
contar. Dessa forma será possível compreender a real dimensão da epidemia no contexto
de vida e trabalho das pessoas que lidam com ela cotidianamente, assim como identificar
caminhos para o seu enfrentamento mais próximos da realidade das comunidades.
OBJETIVOS
Esta pesquisa teve por objetivo geral conhecer e analisar experiências de pessoas que
vivenciam a epidemia HIV/aids no contexto atual de adoção de estratégias terapêuticas para
alcançar metas nacionais e internacionais de erradicação da epidemia até 2030.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada nos procedimentos metodológicos da
sociologia das emergências e no trabalho de tradução, aportados por Boaventura de Souza
Santos. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética com parecer 1.908.896. O campo da
pesquisa foi produzido em um Serviços de Assistência Especializada no estado Rio Grande do
Norte. A estratégia de entrevistas com Histórias de Vida Focais ou Temáticas, que abordam um
só tema ou questão no curso da sua experiência de vida do narrador, foi adotada considerando
que essa modalidade permite elaborar uma versão da história mais complexa, compondo
um texto polifônico sobre o tema de interesse da pesquisa (2). Foram entrevistados cinco
profissionais e quatro usuários do serviço de saúde. O exercício interpretativo das histórias
de vida foi realizado com base na Sociologia das Emergências, no Trabalho de Tradução
e na Ecologia de Saberes, a partir de Boaventura de Sousa Santos (3,4). A sociologia das
emergências é a investigação das alternativas que cabem no horizonte das possibilidades
concretas, juntando ao real, que é amplo, as possibilidades e expectativas futuras que ele
comporta. Ela consiste em proceder a uma ampliação simbólica dos saberes, práticas e agentes
de modo a identificar neles as tendências de futuro, onde se pode atuar para maximizar as
possibilidades de esperança em relação às possibilidades de frustração. Possui dois Objetivos:
1. conhecer melhor as condições de possibilidade da esperança; e 2. definir princípios de ação
que promovam a realização dessas condições (2). O Trabalho de Tradução é o procedimento
que permite criar inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, as disponíveis
e também as possíveis, que a sociologia das emergências revela (3). O Trabalho de Tradução
entre as narrativas dos sujeitos que produzem saberes e práticas locais e as narrativas oficiais
que produzem saberes globais, a partir do trabalho argumentativo, baseou-se na análise do
material empírico produzido na pesquisa em diálogo com o referencial teórico adotado.
RESULTADOS
Os resultados apontaram que, numa perspectiva local, profissionais e usuários de forma
quase unânime afirmam a inviabilidade do fim da epidemia até 2030, mas indicam que seja
possível sua erradicação desde que se empreenda uma expansão da garantia dos direitos
sociais e das ações e programas de prevenção combinada. Nesse sentido, aproximam-se
da necessidade de superação da visão de cuidado pautado pelo êxito técnico em favor de
uma abordagem pautada pelo sucesso prático, em contraponto ao discurso oficial global e
nacional corroborando o referencial proposto por Ayres (5), também adotado na pesquisa.
A prevenção foi identificada como a etapa do cuidado mais negligenciada e mais sujeita a
retrocessos no que se refere ao HIV/aids, ao mesmo tempo que foi verificada uma diversidade
de saberes práticos a ela associados. Na análise dos resultados, identificamos a insuficiência
da representação gráfica de prevenção combinada adotada pelo Ministério da Saúde
apresentada no diagrama “Mandala de Prevenção Combinada” e, com base no referencial da
ecologia de saberes, produzimos a ampliação de seu conteúdo com incorporação de outros
aspectos do cuidado aplicáveis à prevenção e, desta forma, propomos uma representação
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gráfica alternativa para a mandala da prevenção combinada que foi denominada de
“Mandala Ecológica da Prevenção Combinada”. Esta proposição configura-se, assim, como
uma das contribuições advindas da análise dos resultados desta pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exercício interpretativo de aproximação entre diferentes saberes, concluímos
haver necessidade de colocar as pessoas, as comunidades e, em especial, o direito à
prevenção no centro das respostas para o enfrentamento da epidemia de HIV/aids, se
quisermos empreender a reinvenção do presente, mais que projetar um futuro.
REFERÊNCIAS
1.Parker, R. O fim da Aids? Rio de Janeiro: ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de
AIDS, 2015. Disponível em: http://abiaids.org.br/o-fim-da-aids/28618
2.Aceves, J. Un enfoque metodológico de las histórias de vida. En Proposiciones, v. 29. Santiago
de Chile: Ediciones SUR, 1999. Disponível em: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=422>. Acesso
em: 24 jun. 2016.
3.Santos, BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, 2002. 4. ed.
São Paulo: Cortez.
4.Santos, BS. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
5.Ayres, JRCM. Uma concepção hermenêutica de saúde. Physis, 2007, v. 17, n. 1, p. 43-62.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção à Saúde, Histórias de Vida, Sociologia, Trabalho de Tradução, Prevenção do HIV

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DO TRABALHADOR:
PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Janete Lima Castro (UFRN, Natal, RN, Brasil), Antonio Medeiros Junior (UFRN, Natal, RN, Brasil), Tatiana Medeiros
Carvalho Mendes (UFRN, Natal, RN, Brasil), Rosana Lúcia Alves Vilar (UFRN, Natal, RN, Brasil), Nathalia Hanany
Silva Oliveira (UFRN, Natal, RN, Brasil), Rafael Rodolfo Tomaz Lima (UFRN, Natal, RN, Brasil), Emanuelle Yasmim
Silva Nascimento (UFRN, Natal, RN, Brasil), Dinorah França Lima (UFRN, Natal, RN, Brasil)
ID: 2175

INTRODUÇÃO
A relação entre saúde e adoecimento vivenciada pelo ser humano no decorrer de sua
vida, constitui um fenômeno complexo e dinâmico, expressando a interação de diversos
processos, dentre eles, o trabalho. O trabalhador que exerce suas atividades em ambiente

VOLTAR AO ÍNDICE

1858 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

adverso, com condições de trabalho não adequadas, está sujeito a exercer suas atribuições
dentro de um padrão que não corresponde às suas expectativas, podendo vivenciar
sentimentos de sofrimento relacionado ao trabalho. O reconhecimento de eventos relativos
à saúde dos trabalhadores como problemas de saúde pública tem sido um processo social,
político e institucional longo e contínuo que ainda perdura, apesar dos avanços em sua
institucionalização no Sistema Único de Saúde (SUS). Nos Serviços de Saúde, os trabalhadores
têm adoecido de modo sistemático e crescente e tal fato pode ter consequências drásticas,
primeiramente na vida do próprio trabalhador, depois nos próprios serviços de saúde e na
vida dos usuários, podendo atingir, em nível macro, a realidade social de uma nação. Mas,
como o trabalhador percebe a relação das suas condições de trabalho com o seu estado
de saúde? Com esta percepção se expressa no cotidiano do trabalho? Essas perguntas
nortearam os objetivos traçados para esta pesquisa.
OBJETIVOS
Compreender como os trabalhadores de saúde percebem as implicações das condições de
trabalho e o seu estado de saúde, bem como identificar as atitudes que expressam esta
compreensão no cotidiano do trabalho.
MÉTODO
Pesquisa do tipo documental, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. Teve como
população do estudo os profissionais de nível médio e superior de saúde das regiões CentroOeste do Brasil, que participaram do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde, realizado no período de abril de 2015 a maio de 2016. O processo da
coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e julho de 2017. Os dados foram coletados
das respostas de uma das atividades didáticas do curso sobre a saúde do trabalhador,
postadas na plataforma pedagógica virtual do citado curso. A análise dos dados foi
realizada com o auxílio do Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes
et de Questionnaires (IRAMUTEQ), software livre, que permite fazer análises estatísticas
sobre corpus textuais. A análise do corpus textual foi realizada a partir de 4.453 palavras,
as quais ocorreram 27.772 vezes. Considerando o total de surgimento das formas, 2.506
palavras apareceram uma única vez, correspondente a 9,02% das ocorrências. O corpus
foi formado por 212 Unidades de Contexto Inicial (UCI) ou respostas que, posteriormente,
foram divididas em 804 Unidades de Contexto Elementar (UCE), correspondendo a 100%
do material analisado. Dentre elas, 740 UCE foram classificadas com um aproveitamento de
92,04% do total de palavras, as quais foram equiparadas através da Classificação Hierárquica
Descendente (CHD), gerando um dendrograma formado por cinco classes semânticas
distintas. Para definição das palavras mais significativas em cada classe, foram considerados
três critérios: 1) Frequência da palavra na classe maior que o ponto de corte, o qual foi obtido
pela divisão do número de ocorrências pelo número de formas; 2) Valor de qui-quadrado
(X2) maior ou igual a 3,83 (quanto maior o valor do qui-quadrado, maior a associação com a
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classe); 3) Valor de p≤ 0,05. As classes/categorias receberam as seguintes denominações: 1)
Causas de afastamentos, absenteísmos e atrasos; 2) Adoecimento no ambiente de trabalho;
3) Condições de Trabalho; 4) Categorias profissionais com maior número de afastamentos
e absenteísmo; 5) Desvalorização e direitos dos trabalhadores. A presente pesquisa teve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/
HUOL/UFRN) através do parecer n.º 2.055.011.
RESULTADOS
A análise do corpus textual demonstrou que os profissionais de saúde percebem de forma
bastante nítida as implicações no seu estado de saúde das condições de trabalho existentes
nas instituições de saúde. Eles destacam o estresse, doenças psicossomáticas, dores
musculares, elevação da pressão arterial, enxaqueca, insônia, ansiedade, dores lombares e
indisposição como sendo doenças adquiridas no ambiente do trabalho. Os trechos a seguir
são exemplos dessa relação: “Nesta secretaria estão presentes as atividades profissionais
onde se lida diretamente com o paciente e com materiais que podem causar essas lesões.
São doenças causadas por posições forçadas e por esforços repetitivos” (Aluno 11). “Os ACS
apresentam principalmente doenças osteomusculares devido a longas distâncias percorridas
e doença de pele por exposição excessiva ao sol” (Aluno 23). “Observa-se grande número de
licenças médicas para tratamento da própria saúde em decorrência de transtornos físicos e
mentais relacionados ao estresse pelo trabalho em turnos, sobrecarga de trabalho gerado
por um déficit de RH, além da dificuldade de se lidar com as situações adversas relacionadas
ao tratamento do paciente oncológico” (Aluno 54). “Outro determinante é estruturas físicas
inadequadas, condições de trabalho impróprias, equipamentos e quantitativo de pessoal
impróprio para realização do trabalho efetivo [...]” (Aluno 62). A reação do trabalhador à
situação de precariedade das condições de trabalho que afeta a sua saúde, comumente
se expressa pelas ausências do trabalho e pela desmotivação para desenvolver suas ações,
conforme mostra os trechos a seguir. “O maior índice de afastamento, faltas e atrasos
são subnotificados e estão relacionados à motivação” (Aluno 17). “Os principais motivos
de afastamentos absenteísmo ou justificativas de atraso são dupla jornada de trabalho,
questões pessoais, motivos relacionados aos aspectos saúde, férias, motivos educacionais”
(Aluno 32). “Os principais motivos de afastamentos e atrasos neste setor escolhido se dão
por questões de saúde do trabalhador. São diversas as causas e os tipos de enfermidades
que estão acometidos os servidores públicos, desde simples alergia ou resfriado, à doença
mais complexa” (Aluno 27).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa revelam que o trabalhador da saúde tem clareza sobre as
implicações das condições deletérias do trabalho na sua saúde. Revelam também que
consciente ou inconscientemente o trabalhador reage às condições adversas se afastando
do trabalho ou realizando-o de forma mecânica e desinteressada.
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PALAVRAS-CHAVE
Sistema Único de Saúde; Recursos Humanos em Saúde; Saúde do Trabalhador; Pesquisa
Qualitativa.

CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UM GUIA DE CUIDADOS
RELACIONADOS À LESÃO POR PRESSÃO
Giselle Borba Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Isabel Cristina Alves Maliska
(Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Nadia Chiodelli Salum (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1441

INTRODUÇÃO
A Lesão por Pressão é descrita como dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes,
podendo ser sobre proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou
outro dispositivo resultante da pressão ou da combinação entre pressão e cisalhamento,
causado pela fricção. Fatores intrínsecos e extrínsecos estão associados à lesões por pressão,
mas todas as suas causas ainda não foram completamente esclarecidas (NPUAP, 2016).
Estas lesões são consideradas um problema de saúde pública, por representar relevantes
causas de morbimortalidade, resultando em prejuízo para qualidade de vida do paciente
e seus familiares, além de onerar os cofres públicos, se constituindo em um indicador de
qualidade assistencial em enfermagem, podendo orientar medidas de prevenção da lesão,
subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação das ações assistenciais, além de orientar
ações educativas à equipe de enfermagem (MOURA et al, 2009; SANTOS, 2011). Embora
todas as medidas relacionadas as lesões por pressão devam prioritariamente estar voltadas
a prevenção, na impossibilidade de evita-las, necessita-se sistematizar o cuidado visando
a recuperação da lesão. Entende-se, no entanto que, muitas vezes ocorrem problemas na
continuidade do tratamento escolhido para estas lesões, pela falta de sistematização desta
assistência, permitindo que prescrições sobre cuidados e coberturas não sejam seguidos
adequadamente, com mudanças de conduta precoces, não permitindo a continuidade
deste cuidado, repercutindo-se inclusive em um tratamento mais moroso. Sabendo que a
unidade de terapia intensiva adulto,é um local de alta prevalência das lesões por pressão,
tendo em vista que no Brasil, um estudo constatou uma prevalência de lesão por pressão
em 57,89% dos pacientes internados no centro de terapia intensiva adulto (COSTA, 2010),
optou-se por desenvolver um estudo com o objetivo de construir, junto aos enfermeiros de
uma UTI adulto, um guia de cuidados de enfermagem relacionados com lesão por pressão
visando atender a demanda da instituição do estudo.
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OBJETIVOS
Construir junto aos enfermeiros de uma UTI adulto, um guia de cuidados de enfermagem
relacionados com lesão por pressão.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de uma pesquisa qualitativa, que utilizou como desenho a Pesquisa
Convergente Assistencial desenvolvida na unidade de terapia intensiva de um hospital escola
do sul do Brasil. Os participantes do estudo foram nove enfermeiros atuantes na unidade
estudada. Foram realizados três encontros com discussão em grupo, que contaram com
a presença de nove enfermeiros. Os grupos tiveram um caráter crítico reflexivo no qual os
participantes do estudo puderam mergulhar mais profundamente nas discussões, visando a
construção coletiva de um guia de cuidados de enfermagem com lesões por pressao, conforme
proposta deste estudo (FREIRE, 2006). Os grupos foram realizados fora do ambiente e horário
de trabalho, no período noturno, com duração de aproximadamente 3 horas cada um e foram
registrados por meio de gravação, fotos e anotações da pesquisadora sobre as atividades
desempenhadas. Foram tomados todos os cuidados éticos, sendo iniciado os trabalhos após
leitura, concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo
foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Santa Catarina. A análise temática
dos dados objetivos e subjetivos obtidos no questionário envolveu o processo de síntese, com
leitura exaustiva e análise subjetiva das informações, organizadas em forma de códigos por
similaridade, dando origem a categorias (TRENTINI; PAIM, 2014).
RESULTADOS
Em relação aos cuidados com a lesão por pressão foram definidos ações de prevenção a partir
da avaliação do risco em desenvolver lesões, utilizando-se a escala de Braden diariamente
ou menor espaço de tempo caso ocorra agravamento do estado de saúde do paciente.
Para pacientes com baixo risco, o enfermeiro deve prever cuidados através de: cronograma
de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da
umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição
de pressão. Para os pacientes com escores em risco moderado continuar as intervenções
do risco baixo; mudança de decúbito com posicionamento com angulação de cabeira a
30° no máximo. Para pacientes em risco muito alto o enfermeiro deve prescrever cuidados
visando continuar as intervenções anteriormente descritas, acrescentando-se a utilização de
superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível; e o manejo da dor. A lesão
por pressão deve ser estadiada em classificação internacionalmente conhecida segundo a
NPUAP em estágio 1, 2, 3, 4, Não classificável ou Lesão por Pressão Tissular Profunda (GOMES
et al 2013). O enfermeiro deve realizar o registro da LP no tocante a sua localização, extensão,
profundidade, presença de tuneis, fístulas, presença e aspecto do exsudato, odor, aspecto
da pele circunvizinha. Em relação aos cuidados com as lesões por pressão, indica-se limpeza,
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desbridamento, cobertura que busque manter umidade na interface ferida/cobertura,
remover o excesso de exsudato, permitir a troca gasosa, promover isolamento térmico,
proporcionar proteção contra infecção, ser isento de partículas e contaminantes e permitir
a remoção sem causar traumas (FRANCO, GONÇALVES, 2008). Foram definidos possíveis
produtos padronizados na instituição visando contemplar os diferentes estágios. Segundo
Erdmann et al (2006), a associação de referenciais sobre as melhores práticas à determinado
nível de atenção a saúde traz a potencialização de respostas positivas às necessidades dos
pacientes e usuários. Isto pode ser utilizado em forma de guia padronizando as ações de
prevenção e cuidados com a LP os enfermeiros da UTI.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a construção coletiva uma valiosa estratégia para vencer os desafios impostos
ao cuidado da LP, o guia de cuidados padroniza os procedimentos no ambiente de trabalho
e direciona o profissional para uma conduta baseada em evidencias científicas. O fato do
Guia ter sido construído coletivamente com os enfermeiros reforça o envolvimento destes
profissionais com o problema e sua resolução, reforçando a corresponsabilidade de todos os
envolvidos para a efetividade do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Lesão por Pressão. Guia de Cuidados. Terapia Intensiva. Enfermagem.

DESCONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE A SÍFILIS NA
GESTAÇÃO E A SÍFILIS CONGÊNITA
Cristiano Leonardo Oliveira Dias (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Mônica Taminato
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1654

INTRODUÇÃO
O aumento crescente do número de casos de Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis
Congênita (SC) no Brasil destaca-se como um desafio para a saúde pública e torna as ações
de prevenção desse agravo prioridade para o Ministério da Saúde. Causada pela bactéria
Treponema pallidum, a sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de caráter
sistêmico, totalmente curável e que tem como hospedeiro exclusivo o homem. A transmissão
ocorre predominantemente por via sexual; contudo, com possibilidade de transmissão vertical,
nos casos de gestantes infectadas não tratadas ou tratadas inadequadamente durante toda
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a gestação. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorrem mais de
um milhão de casos de IST por dia no mundo. Calculam-se, ao ano, aproximadamente 357
(trezentos e cinquenta e sete) milhões de novas infecções, entre clamídia, gonorreia, sífilis e
tricomoníase. Em todo o mundo, por ano, a sífilis afeta um milhão de gestantes levando a mais
de 300 (trezentas) mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura
mais de 200 (duzentas) mil crianças. Estima-se que entre 166.000 (cento e sessenta e seis mil) e
344.000 (trezentos e quarenta e quatro mil) crianças nasçam com sífilis congênita anualmente,
na América Latina e Caribe. Em relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
em 2015, 83% (oitenta e três por cento) das gestantes foram testadas para sífilis no pré-natal
e 84% (oitenta quatros por cento) dos casos positivos receberam tratamento, taxas que
permaneceram estáveis por cinco anos. O número de crianças, atualmente, nascidas com sífilis
congênita na região - América Latina e no Caribe - (170 por cada 100 mil nascidos vivos) triplica
a meta de eliminação (50 por cada 100 mil nascidos vivos).
OBJETIVOS
Desvelar o entendimento das gestantes/puérperas sobre a sífilis na gestação e a sífilis
congênita.
MÉTODO
Trata-se de estudo descritivo-exploratório de natureza qualitativa, utilizando a Análise de
Conteúdo para análise e interpretação dos dados. Os critérios de inclusão para este estudo
foram: gestantes e puérperas internadas na maternidade de um hospital escola com resultado
positivo para sífilis no pré-natal ou durante a internação; e como critério de exclusão: gestantes
que se recusaram a participar da pesquisa e com exames negativos para sífilis. Os dados foram
coletados no período de janeiro 2018 a maio de 2018. A produção dos dados aconteceu por
meio de uma entrevista semiestruturada, abordando o assunto em foco, após assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para o desenvolvimento desta investigação
foram respeitadas todas as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional
de Saúde. O estudo foi aprovado sob o parecer 2.608.144 do Comitê de Ética em Pesquisa
(COEP) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Foram entrevistadas 10 (dez) usuárias,
estas codificadas com o termo Usuária e numeração subsequente a cada uma. A análise
seguiu as etapas de pré-análise com uma visão geral do material; análise com a exploração
do material destacando as unidades de registro dos trechos transcritos (uma palavra, uma
frase ou um acontecimento); os dados foram codificados e agrupados por similaridades e
distinção, os quais culminaram nas categorias seguintes: Doença antiga e ainda desconhecida;
Responsabilização/Assistência frágil; Seguimento comprometido.
RESULTADOS
As usuárias apresentam faixa etária entre 20 a 29 anos, em relação a escolaridade três
apresentaram a 4ª série incompleta e as outras sete usuárias o ensino médio completo;

VOLTAR AO ÍNDICE

1864 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

em relação à autodeclaração de cor/raça, seis se autodeclararam pardas, uma branca e três
negras. Sete usuárias, segundo a ficha de notificação, tinham como classificação clínica a sífilis
primaria e três sífilis latente. Todas as usuárias fizeram pré-natal com mais de sete consultas
e com o diagnóstico de sífilis durante o pré-natal. Apenas duas usuárias souberam informar
sobre o tratamento do parceiro. As categorias que emergiram no processo de análise do
conteúdo demonstram desconhecimento das gestantes/puérperas sobre a sífilis e sobre a
sífilis congênita, o que aponta para falhas no acolhimento, na educação em saúde durante
a assistência pré-natal e na assistência hospitalar. Foi possível verificar, pelas narrativas das
usuárias, que as relações de gênero aparecem de forma marcante nas questões de saúde,
principalmente, na saúde da mulher pela culpabilização desta em relação às doenças de
transmissão sexual. As relações desiguais estabelecidas retiram o protagonismo da mulher,
culpabiliza e comprometem a adesão ao seguimento clínico ambulatorial, aos conhecimentos
básicos sobre a sífilis que não são apreendidos e valorizados. O estudo desvela ainda uma
fragilidade na comunicação entre usuárias e profissionais da saúde que compromete
a qualidade da assistência. Nessa direção, a escuta qualificada não está acontecendo.
Evidencia-se o não reconhecimento do protagonismo das gestantes acompanhadas, no
processo de saúde e adoecimento, em função da fragmentação e não compartilhamento
de saberes entre as redes de atenção. Na categoria “Seguimento comprometido”, evidenciase, por meio das narrativas, que todo segmento necessário para o recém-nascido fica
altamente comprometido, a desinformação ou informações incompletas e, até mesmo
equivocadas, estão presentes durante o pré-natal e durante a assistência hospitalar. Destacase que a compreensão da gestante/puérpera sobre o agravo é confusa, pouco objetiva,
comprometendo a adesão ao seu acompanhamento e do recém-nascido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou desvelar, pelo entendimento das gestantes/puérperas sobre a sífilis na
gestação e a sífilis congênita, as lacunas na assistência pré-natal e na assistência hospitalar, a
existência de falhas no acolhimento, na educação em saúde que comprometem a qualidade
de vida da mãe e do recém-nascido com graves sequelas quando o manejo clínico e o
tratamento não acontecem de forma adequada no seguimento da SC. Apesar das limitações
inerentes aos estudos de caráter qualitativo, esperamos que este estudo constitua mais um
instrumento para o desenvolvimento e análise crítica das ações na atenção primária à saúde
e na assistência hospitalar por profissionais que assistem às mulheres e aos recém-nascidos.
Sendo a sífilis um indicador da qualidade da atenção prestada esta deve ser diagnosticada
precocemente, tratada adequadamente e todos seguimentos concluídos.
PALAVRAS-CHAVE
Sífilis, Sífilis Congênita, Sorodiagnóstico da Sífilis
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DOCE REDE QUE VENTILA-DOR
Fábio Solon Tajra (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 2082

INTRODUÇÃO
Tem-se discutido sobre as redes de cuidado que tratam das relações que se constroem diante
do desafio de responder às necessidades de saúde dos sujeitos, bem como a organização e
funcionamento das ações e serviços, formação e gestão. Diante do contexto atual, é preciso
refletir de que forma poderemos materializar o cuidado sem perder de vista a proposta de
humanização que alimenta e atravessa todos os aspectos mencionados(1,2).
OBJETIVOS
O objetivo desta produção consiste em refletir sobre a rede de cuidados em saúde a partir
do resgate aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização.
MÉTODO
Esse relato de experiência teve a versão de sentido como recurso metodológico. Cada
experiência oportunizada no exercício do trabalho, enquanto docente e pesquisador,
subsidiou a elaboração de um diário de afetações que compuseram um compilado de versões
de sentido (3). A versão de sentido está caracterizada como um relato livre e uma reação viva
relacionada à experiência do pesquisador e “consiste numa fala expressiva da experiência
imediata de seu autor, face a um encontro recém-terminado. É uma versão do sentido
vivido de um encontro, através do sentido vivido logo depois” (3:74). Aqui, o produto das
experiências e destas afetações geradas foram expressas por meio da arte (pintura em tela).
Estas expressões convidam o público a participar de uma reflexão sobre o objeto de estudo
junto ao autor na tentativa de construir e ampliar um espectro próprio de compreensão
sobre o cuidado em saúde. Este é o princípio da hermenêutica de Gadamer, uma vez que
a experiência possibilita a construção de um universo de compreensões e o encontro, a
fusão de horizontes4. Assim, reconhecemos que vivemos em um contexto pautado por uma
pluralidade de possíveis significações e, desta forma, podem ser elaboradas diversas leituras
do mundo. Esta pluralidade percebida, compõe uma imagem semelhante a um mosaico
que agrega diferentes concepções de mundo, de cultura, de política, de histórias de vida e
de linguagem; todas justapostas umas às outras. A busca pelo sentido deve mesmo levar em
consideração diferentes olhares tendo em vista a fusão dos horizontes (4-5).
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RESULTADOS
A produção dessa experiência gerou uma exposição de arte intitulada “DOCE REDE QUE
VENTILA-DOR” em que foram pontuados aspectos do cuidar-de-si e cuidar-dos-outros, além
da relação profissional de saúde-usuário e do desafio da organização e funcionamento dos
serviços de saúde em redes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o cuidado em saúde requer alicerces múltiplos que extrapolam os
elementos mensuráveis. São necessárias, também, medidas de natureza subjetiva que
modelem todas as relações e que possam responder questões mais particulares aos sujeitos,
como medos, angústias e expectativas. Em geral, é preciso pensar em uma rede plural que
possa partir das necessidades dos sujeitos e não, somente, dos serviços. Esperamos, ainda,
que as bases normativas, protocolos e guias de orientação levem isso em consideração e
possam seguir como orientação para se oportunizar o cuidado de forma efetiva e adequada
a cada singularidade.
REFERÊNCIAS
1.Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia
Brasília.: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. p.726.
2.Moysés ST, Kriger L, Moysés SJ (orgs.). Saúde bucal das famílias: trabalhando com evidências.
Editora Artes Médicas. São Paulo. 2008; p.308
3.Amatuzzi MM. Por uma psicologia humana. 3 ed. Campinas: Alínea. 2010.
4.Gadamer HG. Verdade e método Vol. 1. 15 ed, Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: Editora
Universitária São Francisco, 2015. 631p.
5.Grondin J. O pensamento de Gadamer. São Paulo: Paulus, 2012. 536p.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado. Saúde. Pesquisa qualitativa. Hermenêutica.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VACINA SOB A ÓTICA
DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Jéssica Rauane Teixeira Martins (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Bruna Gabrielly
Pereira Alexandre (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Valéria Conceição Oliveira
(Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Selma Maria Fonseca Viegas (Universidade
Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil)
ID: 1971

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em Saúde visa incorporar a aprendizagem ao cotidiano de trabalho
do profissional, tendo potencial para a transformação do cotidiano de trabalho e das práticas
profissionais. Utiliza as situações diárias como ferramenta para a aprendizagem e se baseia
na aprendizagem significativa. As salas de vacinas são ambientes em que os profissionais
demandam aprendizado permanente, porém verifica-se ausência de capacitação dos
recursos humanos que atuam em sala de vacina e quando estas ocorrem são assistemáticas.
OBJETIVOS
Compreender, a Educação Permanente em sala de vacina sob a ótica do profissional de
Enfermagem.
MÉTODO
Estudo de Casos Múltiplos Holístico-qualitativo, fundamentado na Sociologia Compreensiva
do Cotidiano,originado de uma dissertação de Mestrado. O cenário deste estudo constituise por quatro microrregiões da Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais, Brasil,
incluindo sete municípios e 26 unidades de Atenção Primária à Saúde. Totalizaram 56
participantes: 17 técnicos de Enfermagem, 23 enfermeiros e sete referências técnicas em
vacinação. Como fonte de evidências foram utilizadas a entrevista aberta com roteiro
semiestruturado, a visita técnica a sala de vacina e notas de campo. Para análise dos dados,
adotou-se a Análise de Conteúdo Temática, obedecendo à técnica analítica da síntese
cruzada dos casos, em consonância ao referencial metodológico adotado.Esta pesquisa
foi aprovada sob o Parecer 1.193.584, CAAE: 47997115.2.0000.5545. Faz parte do Projeto
Integrado, aprovado pelo Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS), Prevenir: Avaliação da
Qualidade do Programa Nacional de Imunizações na Região Ampliada de Saúde Oeste de
Minas Gerais, que se articula e foi desdobrado nesta pesquisa.
RESULTADOS
Da análise dos dados emergiram três categorias temáticas, sendo elas: Educação Permanente
em sala de vacina: qual a realidade?; A vacinação no cotidiano: alterações frequentes,
dificuldades e responsabilização apontam a Educação Permanente; Realidade em sala de
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vacina: estrutura, organização, responsabilidade técnica e Educação Permanente. A primeira
categoria apresenta a realidade da Educação Permanente frente ao cotidiano de trabalho em
sala de vacina com suas potencialidades e desafios. Revela que a Educação Permanente aos
profissionais da imunização é pouco frequente e insuficiente, sendo a experiência práticoteórica com vacina a aliada do aprendizado. A formação profissional também é apresentada
como falha para atuação em sala de vacina. A segunda categoria destaca os diversos motivos
para efetivação da Educação Permanente no cotidiano de trabalho dos profissionais que
atuam em sala de vacina. Dentre eles destaca-se as frequentes alterações em imunização,
os eventos adversos, a responsabilização profissional e as dificuldades cotidianas do
trabalho em sala de vacina. Verifica-se ainda a necessidade de um saber multiprofissional
sobre vacinação, assim como os profissionais de Enfermagem ser previamente treinados ao
iniciarem o trabalho em sala de vacina. Evidenciam a importância da Educação Permanente
para o trabalho seguro e a segurança do paciente em vacinação.A terceira categoria revela
os aspectos que implicam no cotidiano de trabalho em sala de vacina, o papel do enfermeiro
como referência técnica, o suporte das instâncias superiores aos profissionais da imunização,
bem como a implicação desses fatores para a Educação Permanente em sala de vacina. A
estrutura e a organização do cotidiano em sala de vacina implicam como fazer e atuar em
equipe mediante as dificuldades e falta de suporte. A falta de vacina, a informatização, a
comunicação e o horário de funcionamento da sala de vacina interferem no cotidiano e
na assistência prestada ao usuário. O como fazer em sala de vacina implica diretamente na
confiança que os usuários têm no profissional. Surge a integralidade da atenção na sala de
vacina e esse espaço como um lugar para construção do vínculo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontam que a Educação Permanente em sala de vacina
apresenta-se insuficiente e revelam a necessidade de maior investimento na qualificação
dos profissionais das salas de vacina. As alterações frequentes nos imunobiológicos, os
Eventos Adversos Pós Vacinação, as diversas particularidades e dificuldades enfrentadas no
cotidiano de trabalho em sala de vacina apontam a necessidade de incorporar a Educação
Permanente para uma prática segura e evitar as oportunidades perdidas de vacinação.
Contudo,a sobrecarga de trabalho, os recursos humanos insuficientes, o distanciamento
do enfermeiro da sala de vacina e a falta de apoio das instâncias superiores se configuram
em impasses para a realização da Educação Permanente aos profissionais da imunização. A
realidade organizacional e estrutural das salas de vacina são heterogêneas e implicam nas
atividades de imunização. Destaca-se ainda, o papel do enfermeiro enquanto responsável
técnico pelas salas de vacina, uma vez que o distanciamento destes profissionais pode
comprometer a qualidade da assistência prestada nas salas de vacina. Verifica-se assim,
a necessidade de uma atuação ativa do enfermeiro frente à vacinação e, principalmente,
no seu papel de responsável técnico. Considera-se que ainda é um desafio necessário a
incorporação da Educação Permanente aos profissionais da vacinação. Faz-se cogente
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avançar para a efetiva implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde,
principalmente nas salas de vacina, pois diversas são as potencialidades da Educação
Permanente.
PALAVRAS-CHAVE
Educação Permanente; Vacinação; Imunização; Equipe de Enfermagem; Enfermagem;
Enfermeiros.

ESPECIFICIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO
CONTEXTO RURAL
Ângela Roberta Alves Lima (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Maria del Carmem Solano Ruiz
(Universidad de Alicante, Espanha), José Siles Gonzalez (Universidad de Alicante, Espanha), Rita Maria Heck
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2086

INTRODUÇÃO
As populações que vivem em áreas rurais possuem particularidades culturais e histórias que as
diferenciam. Destacam-se a valorização da terra e o contato com animais, como parte de um
complexo de valores que compreendem o viver, a produção, as relações sociais e o cuidado. O
trabalho envolve todos os membros da família, e nele se expressam as emoções, os conflitos
éticos, a identidade, as doenças, a resiliência e a morte(1). A saúde assume uma perspectiva
ampla, interconectando-se com o processo de produção da vida em interface ao ambiente(2).
Esse contexto requer dos enfermeiros(as) habilidades e conhecimentos para atender às
necessidades dos indivíduos em todos os ciclos da vida. Os profissionais têm desenvolvido
tanto num sentido antológico de ser, quanto num sentido epistemológico de saber, que os
conectam com a comunidade, permitindo desenvolverem uma realidade de prática distinta
de outros contextos e práticas, complexa e integral, na qual o enfermeiro(a) é desfiado a
despojar-se de seu próprio anonimato, ao mesmo tempo em que encarrega-se de proteger
a privacidade do outro. Enfermagem rural é um campo em que o enfermeiro deve ter uma
ampla gama de conhecimentos e capacidades, que permitam atuarem proficientemente em
várias áreas clínicas simultaneamente ao longo da trajetória de carreira(3).
OBJETIVOS
Conhecer as especificidades do cuidado de enfermagem no contexto rural nacional e
internacional.

VOLTAR AO ÍNDICE

1870 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

MÉTODO
Revisão integrativa composta por seis etapas(4): identificação da questão de pesquisa;
estabelecidos critérios de inclusão e exclusão; extração eletrônica dos dados; avaliação dos
estudos; discussão e interpretação dos resultados e apresentação das evidências encontradas.
A busca foi realizada no período de maio a julho de 2017, nas bases Scielo org, Cuiden,
PubMed, Direct Science, com o descritor “Rural nursing”. No processo de seleção, utilizou-se
as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses.
Encontrou-se um total de 460 artigos, após o processo de seleção dos artigos selecionou-se
30 artigos para compor essa amostra. Realizou-se análise qualitativa segundo Minayo(5),
com a elaboração transversal de conjunto ou subconjunto de ideias presentes no texto.
RESULTADOS
O isolamento geográfico e social foi apontado como um dos aspectos que mais influenciam a
prática da enfermagem no contexto rural. Esse isolamento compreende à distância de outros
serviços de saúde; influenciando o fazer da enfermagem, visto que os profissionais raramente
têm oportunidade de realizar atividades de troca de experiências e na grande maioria das
vezes desconhecem as ações produzidas em outros serviços e países(6). Viver e trabalhar em
comunidades rurais requer aprender e exercer diferentes formas de estar na prática e estar em
relação. A privacidade, a confidencialidade e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal são
alguns dos desafios enfrentados(7). O exercício da enfermagem rural possui especificidades
além da clínica generalista; abrange a capacidade de lidar com problemas; agir em nome
da comunidade; ofertar um apoio intencional, atuando como educadora e por conhecer a
cultura local(8,9,10).O enfermeiro(a), nesse cenário, cuida de indivíduos em todos os ciclos
da vida, cada um apresentando um perfil de saúde único, requerendo uma diversidade de
habilidades e conhecimentos(8), de promoção, prevenção e tratamento de doenças e lesões;
cuidados permanentes e paliativos(9). Também faz parte da prática o atendimento de urgência
e emergência, o qual pode ser realizado sem a presença de uma equipe multidisciplinar,
sobrecarregando o enfermeiro(a)(10). Para o desempenho dessas atividades deve-se
desenvolver o raciocínio crítico e possuir uma base sólida na arte e ciência da enfermagem(9).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto rural o enfermeiro realiza um trabalho em parceria com pessoas, reconhecendo
e apoiando suas capacidades, dando oportunidades para se expressarem. E por possuir
conhecimento especializado sobre as desigualdades em saúde vividas pelas comunidades,
que são frequentemente isoladas, em seu trabalho tenta minimizá-las por meio de ações
emancipatórias. O desempenho destas ações demandam enfrentar particularidades
como isolamento, dificuldade de acesso, condições socioeconômicas diversas e perfil
epidemiológico específico, que influenciam a prática profissional. Destaca-se a importância
da aproximação do conhecimento de enfermagem a outras áreas como sociologia,
antropologia e ciências agrárias, os quais podem contribuir no desenvolvimento de um
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cuidado de qualidade e significativo, diante das inúmeras especificidades elencadas pelos
estudos. Ao considerar essas especificidades encontradas na prática da enfermagem rural,
destaca-se a necessidade de direcionar um olhar sensível a população rural, que se encontra
inserida em um contexto social, político, histórico, econômico e cultural específico. Requerse o desenvolvimento do pensamento crítico, da construção de valores e maneiras de
compreender o mundo e os sujeitos, almejando a autonomia em seu cuidado.
REFERÊNCIAS
1.Heck RM (org). Plantas medicinais do Bioma Pampa no cuidado em saúde. Brasília, DF:
Embrapa. 2017.
2.Viero CM, Camponogara S, Cezar-Vaz MR, Costa VZ, Beck CLC. Agrotóxicos e a saúde do
trabalhador rural. Esc Anna Nery. 2016;20(1):99-105.
3.Scharff JE. The distinctive nature and scope of rural nursing practice: philosofiphical
bases. In: Winters CA (org). Rural nursing: concepts, theory, and practice. New York: Springer
Publishing Company, 2013.
4.Galvão CM, Sawada NO, Trevisan MA. Revisão sistemática: recurso que proporciona a
incorporação das evidências na prática da enfermagem. Revista Latino-Am Enfermagem.
2004;12(3):540-56.
5.Minayo MCS. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciênc Saúde Colet.
2012;17(3):621-6.
6.Bish M, Kenny A, Nay R. Using participatory action research to foster nurse leadership in
Australian rural hospitals. Nurs Health Sci. 2013;15(3):286-91.
7.Place J, MacLeod M, John N, Adamack M, Lindsey AE. “Finding my own time”: Examining
the spatially produced experiences of rural Rns in the rural nursing certificate program.
Nurse Educ Today. 2012 Jul;32(5):581-7.
8.Pront L, Kelton M, Munt R, Hutton A. Living and learning in a rural environment: A nursing
student perspective. Nurse Educ Today. 2013;33(3):281-5.
9.Knight K, Kenny A, Endacott R. From expert generalists to ambiguity masters: using
ambiguity tolerance theory to redefine the practice of rural nurses. J Clin Nurs. 2016;25(1112):1757-65.
10.Jiménez-García Á, Granados-Bolívar ME, Fernández-Moreno C. Vivencias de una enfermera
en su primera experiencia como profesional de los cuidados en entorno rural. Arch Memoria.
2015;12(2).
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Rural; Saúde da População Rural; Saúde Pública; Enfermagem em Saúde
Comunitária.
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EXCESSO DE CONSULTAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
GARANTE A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS?
Mahyara Pereira dos Santos (Faculdade de Medicina de Botucatu-Unesp, Botucatu, SP, Brasil), Carmen Maria
Casquel Monti Juliani (Faculdade de Medicina de Botucatu-Unesp, Botucatu, SP, Brasil), Natália Leite Rosa Mori
(Faculdade de Medicina de Botucatu-Unesp, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 2501

INTRODUÇÃO
A partir da descrição da Costituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do
Estado.A busca pela igualdade social e acesso universal à saúde são pontos relevantes do
Sistema Único de Saúde (SUS),e sua organização através das Redes de Atenção em Saúde(RAS)
garante ao usuário e comunidade promoção de saúde por meio de estabelecimentos e
serviços de saúde que se comunicam entre si com níveis de complexidade crescente. As
Portas de Entrada do SUS permitem o acesso igualitário e universal às ações de saúde, e o
cuidado se finaliza em determinado nível de complexidade hierarquizada, de acordo com a
necessidade do usuário. A garantia de um tratamento adequado vem da continuidade do
cuidado de saúde que o paciente recebe e a fragmentação da assistência de saúde resulta
na falta de continuidade do cuidado. Este portanto é um desafio constante a ser superado
dentro dos sistemas de saúde.
OBJETIVOS
1. Identificar os motivos que podem levar um usuário do serviço de saúde a necessitar de
atendimento médico ou de enfermagem com muita frequência; 2. Identificar a percepção
destes usuários de saúde sob a resolubilidade da atenção básica para a sua necessidade de
saúde; 3. Levantar a presença de situações crônicas no grupo amostral e analisar a relação da
situação crônica com a frequência de atendimento
MÉTODO
Investigação de natureza descritivo-exploratória de abordagem qualitativa, derivado de
um estudo maior sobre resolubilidade da atenção que identificou um n de 227 usuários
que receberam mais de 50 atendimentos em um ano em consulta de profissionais médicos,
enfermeiros ou psicólogos no município de Botucatu no ano de 2014. Para melhor
compreensão dessa problemática em relação ao alto número de atendimentos, selecionaramse casos de usuários que receberam mais de 50 atendimentos no ano. A partir destes, por
randomização foram realizadas entrevistas em visita domiciliar previamente agendada. As
entrevistas foram interrompidas quando atingida a saturação em relação aos objetivos, pois
os fenômenos apresentavam repetição e desta forma foi constituída uma amostra intencional
composta por aproximadamente 12 usuários. Para realizar as entrevistas utilizou-se um

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1873

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

questionário semi-estruturado com questões fechadas e questões abertas, apoiadas em um
formulário elaborado para esta pesquisa. Os resultados das entrevistas foram agrupados em
duas etapas: Caracterização da amostra e análise temática dos depoimentos. Na primeira
etapa os dados dos entrevistados foram tabulados em planilha Excel®, e realizado estatística
descritiva. Os depoimentos foram lidos e deles extraídas as unidades de significado,
recortando trechos das falas significativos para responder aos objetivos. Esses trechos
foram numerados e analisados de forma qualitativa por meio de análise de conteúdo de
Bardin, na vertente temática, que envolveu as etapas de pré-análise, exploração do material
e tratamento dos resultados, que envolve a inferência e a interpretação.
RESULTADOS
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA A pesquisa foi realizada com 12 pacientes idosos com idade
entre 65 e 83 anos (65, 68, 70, 71, 75, 77, 79, 80, 83-3) e uma criança de 8 anos (acompanhada
pela responsável que respondeu as perguntas junto à criança), sendo maioria do sexo
feminino (66,6% feminino e 33,3% masculino), e aposentados (75% aposentados). A ocupação
encontrada para os demais entrevistados foi: 8,3% estudante e 8,3% do lar). Quanto ao estado
civil dos entrevistados (exceto criança),50% eram casados, 16,6% divorciados, 16,6% solteiros
e 8,3% viúvos. A maioria deles costuma utilizar o mesmo serviço de atenção básica (75% usam
o Centro de Saúde Escola Vila dos Lavradores, 16,6% usam a Unidade Básica de Saúde Cohab
I, e 8,3% utiliza a Unidade Básica de Saúde Jardim Cristina). Dos entrevistados 50% costuma
levar acompanhante, e 50% costuma comparecer só em consultas médicas, de enfermagem
ou de psicologia, ou ainda quando se dirigem à Unidade para outro tipo de atendimento. Os
diagnósticos médicos que constam nos prontuários disponíveis foram: Doença de Parkinson,
Depressão, Incontinência urinária Funcional, Insuficiência Venosa Periférica, Grande risco
de queda, Dislipidemia, Osteopenia, Diabetes Mellitus, Nódulo de tireoide e Obesidade.
Do levantamento realizado, percebe-se que a maioria dos pacientes entrevistados utiliza
medicamento para tratamento e controle da pressão arterial e para controle de hormônios
tireoidianos. Considerando o histórico/ fatores de risco de saúde 33,3% sofreu AVC, e 25% se
consideram obesos (segundo orientação médica que receberam). O número de vezes que
os usuários frequentam a unidade de saúde varia de acordo com o tratamento de saúde que
realizam. Os tratamentos variam de controle da pressão arterial, fisioterapia, consultas de
rotina com médico(a)/enfermeiro(a), e realização de procedimentos(curativo). Por residirem
próximo ao serviço de atenção básica, os entrevistados classificam o acesso ao local
fácil (33,3% se desloca caminhando, 33,3% de carro, 8,3% ônibus e 8,3% de táxi) e 16,6%
classificaram o acesso ao serviço como difícil (utilizam transporte público e tem dificuldade
para andar). A avaliação sobre a classificação do atendimento no serviço de saúde apontou
o atendimento como bom (58,3%), muito bom (16,6%), regular (16,6%) e ruim (8,3%). Todos
os entrevistados precisaram de encaminhamento para alguma especialidade conforme a
necessidade e o tratamento de saúde que realizavam. São 16,6% que estão na fila de espera
aguardando o encaminhamento para a especialidade médica. O número de encaminhados
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corresponde a 83,3%. Os já encaminhados relataram que o tempo de espera demorou de 1
mês a 2 anos. Na avaliação em que foi levantado se o problema de saúde foi resolvido, 91,6%
responderam que sim, e 8,3% não foi resolvido. ANÁLISE TEMÁTICA DOS DEPOIMENTOS
Os depoimentos dos entrevistados foram agrupados e analisados em: Tempo de espera
para atendimento em especialidades, Falta de vagas, Demora na UBS (Demora no Serviço
e Demora em agendamento), Rotatividade/Vínculo do profissional, Avaliação positiva/
satisfatória.Esses são os principais achados cuja análise poderá contribuir para melhoria da
gestão de demandas do sistema de saúde no município estudado.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Gerência; Saúde Pública; Sistema Único de Saúde; Referência e Consulta.

EXPECTATIVA DAS FAMÍLIAS RURAIS EM RELAÇÃO AS AÇÕES
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Rita Maria Heck (Universidade Federal de Pelotas, pelotas, RS, Brasil), Ângela Roberta Alves Lima (Universidade
Federal de Pelotas, pelotas, RS, Brasil), Luani Lopes (Universidade Federal de Pelotas, pelotas, RS, Brasil), Nathalia
Vargas (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2555

INTRODUÇÃO
A população rural sempre sofreu divergências relacionadas ao acompanhamento de saúde,
se comparado com a população urbana. E ainda hoje não existe um conceito robusto o
suficiente para definir o rural, que usualmente é delineado pela localização e densidade
populacional, tendo como principal parâmetro não ser urbano(1). A perspectiva de saúde das
populações do campo e da floresta segue para uma proposição de cuidados já dispensados
as demais populações, sendo que neste grupo faz-se necessário implementar outras ações
e iniciativas que reconheçam as especificidades relacionadas ao gênero, geração, raça∕cor,
etnia e orientação sexual, objetivando o acesso aos serviços de saúde; a redução de riscos
à saúde recorrente dos processos de trabalho e das inovações tecnológicas agrícolas;
a melhoria dos indicadores de saúde e qualidade de vida, aproximando este grupo da
integralidade do cuidado.
OBJETIVOS
Explorar a expectativa de saúde de famílias rurais em relação às ações dos profissionais de
saúde.
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MÉTODO
Consiste num recorte do banco de dados do projeto“Autoatenção e o uso de plantas medicinais
no bioma pampa: perspectivas do cuidado de enfermagem rural”, desenvolvido em parceria
com a Embrapa Clima Temperado. Essa investigação teve abordagem qualitativa, os dados
foram coletados em 2015/2016, com observação sistemática, registro fotográfico, coleta de
plantas medicinais e entrevistas. Abordou-se 57 informantes, dos quais 46 responderam as
questões que tratavam das expectativas de saúde. O roteiro de entrevista foi composto de
questões contendo abordagens relacionadas ao contexto sociocultural, sistema de cuidado,
o uso das plantas, sendo complementado com o genograma e ecomapa(2). A análise seguiu
o modelo operativo de Minayo(3). Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Enfermagem da UFPel, protocolo 076/2012.
RESULTADOS
As expectativas de saúde de famílias rurais em relação às ações profissionais em ordem
crescente de indicação foram: abordar questões ligadas ao uso de agrotóxico; conhecer e
utilizar plantas medicinais no cuidado; qualidade da água; ministrar palestras e construir
mais Unidades de Saúde nas localidades. Nesse estudo será abordado a indicação mais
recorrente. Identificou-se que a preocupação com o uso de agrotóxico corrobora com
o encontrado na pesquisa epidemiológica realizada na região do Baixo Jaguaribe, no
Ceará, a qual identificou que as populações atingidas com a expansão da monocultura,
mecanização da produção, intensiva utilização de insumos químicos e incorporação
da biotecnologia, tem sido desafiadas a lidar com problemas até então desconhecidos,
gerando questionamentos sobre a utilização de agrotóxicos, que necessitam serem
abordados(4). A população rural que vive em torno das plantações de monocultura, tem
recebido agrotóxicos por contiguidade em suas casas pela água dos canais de irrigação;
ar, pulverização aérea e alimentos contaminados. Essas famílias veem suas vidas e projetos
ameaçados pela força do agronegócio que as circundam, as contaminam e as expulsam do
seu território, desconsiderando a cultura local e os espaços socialmente construídos em
consonância com o bioma. Nesses territórios já se identifica a fragilidade das práticas de
manejo tradicional e a vulnerabilidade da população, o que deveria ter desencadeando
as ações de vigilância em saúde(4). Somasse a isso a eminência da aprovação do Projeto
de Lei 6299/02, que dentre outras prerrogativas visa substituir o termo agrotóxico por
defensivo fitossanitário, bem como passa a considerar necessário apenas avaliação de um
órgão regulador, o Ministério da Agricultura, atualmente, a competência é compartilhada
entre três ministérios: Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. Entende-se que essa evidência
de flexibilização do uso de agrotóxico é uma clara tentativa de mascarar sua nocividade,
afastando informações essenciais do consumidor, ao mesmo tempo em que desconsidera
os impactos à saúde e ao meio ambiente no processo de aprovação de novas substâncias.
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Esse projeto constrói-se na contramão das reivindicações das comunidades rurais dedicadas
à agroecologia e à acadêmica, que questiona a exigência de sucessivas provas quantitativas
para que o risco dos agrotóxicos seja reconhecido como problema e sustenta que não há
produtos seguros e nem proteção em valores máximos de resíduos(5). O SUS, tem exercido
uma ação tênue em termos da vigilância em saúde das populações expostas aos agrotóxicos.
Evidencia-se a necessidade de facilitar o acesso aos serviços de saúde, considerando as
especificidades dos espaços rurais; de capacitar os serviços para identificar e caracterizar a
exposição ocupacional e ambiental; de estimular o desenvolvimento, universalizar o acesso
à avaliação por biomarcadores; fomentar a produção de conhecimento sobre as exposições
múltiplas e em baixas doses, visto que raramente se encontra exposição há apenas um
princípio ativo(4).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que se faz necessário a sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde
sobre o tema, bem como a inclusão de ações em conjunto com a comunidade, nas quais
sejam possíveis que profissionais e comunidade assumam novos papéis e processos de
trabalho, que permitam devolver a complexidade e tira o status de natural da utilização de
agrotóxico, revelando o que existia antes de sua introdução, resgatando o modo de viver e
produzir próprios de cada comunidade.
REFERÊNCIAS
1-Gomes I. O que é rural? Contribuições ao debate. Bol. Geogr. 2013;31(3):81-5.
2-Wright LM, Leahey M. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e intervenção em
família. 3. ed. São Paulo: Roca; 2002.
3-Minayo MCS. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade.Ciênc Saúde Coletiva.
2012;17(3):621-6.
4-Rigotto RM, organizadora. Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no
contexto da modernização agrícola no Baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC, Expressão
Popular; 2011.
5-Viero CM, Camponogara S, Cezar-Vaz MR, Costa VZ, Beck CLC. Sociedade de risco: o uso dos
agrotóxicos e implicações na saúde do trabalhador rural. Esc Anna Nery 2016;20(1):99-105.
PALAVRAS CHAVE
Saúde da população rural; sustentabilidade; expectativas de saúde; integralidade.
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INTEGRALIDADE E HANSENÍASE: A TRAJETÓRIA ASSISTÊNCIAL
DE ADOLESCENTES ATINGIDOS PELA DOENÇA
Raphaela Delmondes Nascimento (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Ana Maria Araújo Loyola
(Fiocruz, Recife, PE, Brasil), Andrea Carla Reis Andrade (Fiocruz, Recife, PE, Brasil), Danielle Christine Moura Santos
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)
ID: 2098

INTRODUÇÃO
O direito a saúde é garantido constitucionalmente e se dá a partir do acesso as ações e
serviços que reduzam o risco de adoecimento a partir da promoção, proteção e recuperação
da saúde. A busca pela reformulação do sistema de saúde brasileiro que garantisse o acesso
e atendimento universal e igualitário a partir de um conceito ampliado de saúde e das
necessidades básicas da população culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
As Leis 8.080/90 e 8.142/90 dispõem sobre os princípios doutrinários do SUS (Universalidade,
Integralidade e Equidade), diretrizes do sistema, regulamentam as ações dos serviços de
saúde além de discorrer sobre o controle social1,2,3. A integralidade é compreendida como
um conjunto vinculado de ações e serviços de prevenção e cura que podem ser individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade da assistência2.
Segundo Mattos4 o conceito de integralidade é considerado polissêmico e pode-se
observar nas práticas dos profissionais de saúde, na organização de serviços e nas políticas
públicas. Diversas doenças expõem o indivíduo a necessidades complexas de saúde de
ordens fisiológicas e psicossociais. Dentre estas se tem a hanseníase, uma doença infecciosa,
dermatoneurológica e de grande importância para a saúde pública que ainda hoje, carrega
a marca do estigma e exclusão 5. A população menor de 15 anos com hanseníase possui
particularidades, pois é nessa faixa etária que ocorre o crescimento, desenvolvimento,
mudanças e adaptações e o processo de adoecimento pode interferir na construção da
vida. Tais singularidades devem ser levadas em consideração nas práticas dos profissionais
de saúde, na organização dos serviços e na formulação das políticas públicas de controle
da doença6. Dessa forma se faz necessário estudar a trajetória assistencial desse grupo e
identificar se as suas necessidades de saúde estão sendo atendidas de forma integral.
OBJETIVOS
Descrever a trajetória assistencial de usuários menores de 15 anos diagnosticados com
Hanseníase no município de Recife-PE na perspectiva da Integralidade
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo, realizado no município do Recife-PE. A
Rede Municipal de Atenção à Saúde possui oito unidades de referências para tratamento
da hanseníase, destas, três foram selecionadas para serem os locais da pesquisa pela maior
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demanda de usuários nessa faixa etária. O período do estudo foi de agosto 2016 a julho 2017.
Os participantes do estudo foram usuários que adquiriram a hanseníase antes dos 15 anos
de idade, e seus responsáveis. Foram entrevistados três usuários, dos quais um foi excluído
da análise pela fragilidade de informações fornecidas pelo sujeito e seu responsável. A
escolha dos participantes se deu a partir de sujeitos chaves encontrados pelas Unidades de
Referência. Os critérios de inclusão foram: adolescente menor de 15 anos em tratamento para
hanseníase, acompanhados nas unidades de referência da cidade do Recife. Os dados foram
coletados através de entrevistas semi-estruturadas com roteiros elaborados pelas autoras e
de investigação dos prontuários, buscando identificar a trajetória percorrida pelo usuário na
busca por cuidado. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram
sistematizados e analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin7. Foram identificadas
unidades de sentido que evidenciaram as principais falas entre os discursos dos sujeitos.
Os dados foram organizados e classificados em categorias analíticas pré-estabelecidas
de acordo com o referencial teórico dos Sentidos da Integralidade de Mattos4, sendo as
categorias: Integralidade nas práticas dos profissionais de saúde; Integralidade como modo
de organizar as práticas e Integralidade na política de controle da hanseníase. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética do Complexo Hospitalar PROCAPE/ HUOC.
RESULTADOS
Na primeira categoria, relacionada às práticas dos profissionais de saúde, foram relatadas
situações associadas à baixa qualificação profissional para o diagnóstico precoce da doença,
sobretudo na atenção básica, e falta de acolhimento por alguns profissionais. No entanto,
também foi identificada uma escuta qualificada e atitudes acolhedoras. Já na categoria referente
à organização do serviço foram relatados problemas relacionados ao acesso e continuidade do
cuidado e a referência e contrarreferência dentro da rede de atenção à saúde, além de situações
positivas no que se refere ao acesso à assistência as necessidades específicas do indivíduo com
hanseníase. Já com relação à política de controle da hanseníase foram relatados problemas
relacionados a adoção de medidas de controle da doença, como a realização dos exames de
contatos e a aplicação da vacina BCG nos casos necessários. Ambas as medidas não foram
adotadas, deixando em dúvida a existência de outros casos na família das adolescentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O adolescente com hanseníase demanda um cuidado que transcenda a lógica biologicista e
abranja suas necessidades biopsicossociais e desejos. As lacunas identificadas na trajetória
das usuárias significaram prejuízos no diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades,
bem como no acompanhamento integral. Para atingir o princípio da integralidade é preciso
centralizar o usuário como foco das ações da Rede de atenção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Integralidade, Hanseníase, Adolescente
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MORHAN, CONSELHOS DE SAÚDE E MINISTÉRIO PÚBLICO NA
EFETIVAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE DAS PESSOAS ATINGIDAS
PELA HANSENÍASE EM PERNAMBUCO
Raphaela Delmondes Nascimento (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Camila Xavier Melo
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Mayara Ferreira Lins Santos (Universidade de Pernambuco,
Recife, PE, Brasil), Danielle Christine Moura Santos (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Itamar Lages
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2651

INTRODUÇÃO
A hanseníase dita como um problema de saúde pública, mantém-se no rol das doenças
negligenciadas. Considerando os problemas vivenciados pela pessoas atingidas pela
hanseníase e a luta pela garantia do direito à saúde destes usuários, destacam-se alguns atores
importantes para garantia deste direito, como o movimento social Morhan (Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), enquanto representação social, órgãos
fiscalizadores como o Ministério Público, e os conselhos de saúde enquanto reguladores
do SUS. Destaca-se que é de responsabilidade do Ministério Público a defesa dos direitos
individuais e coletivos da sociedade. Ao conselho de saúde é atribuída a responsabilidade
de formular estratégias e realizar o controle da execução da política de saúde de cada esfera
de atuação. Já o Morhan, como movimento social, apresenta-se como um sujeito coletivo
institucional, aglutinado de um desejo comum de mudança por aqueles que o compõem.
Na Declaração Universal dos direitos humanos de 1948, a saúde é apontada como direito
de todo cidadão sem qualquer tipo de distinção. A saúde é considerada um direito por sua
íntima relação com a vida e a dignidade, esta é reconhecida pela constituição como um
direito subjetivo. Em contrapartida é relevante destacar que o direito à saúde por si só não
evidencia sua efetivação. O artigo 196 da constituição de 1988 traz que o dever do poder
público de prover as condições e garantir o exercício do direito à saúde não exclui o da
família, empresas e sociedade. Neste sentido, a sociedade pode e deve se organizar para a
garantia deste direito. Diante do exposto, coloca-se a relevância de compreender como se
dá a relação e o papel de alguns atores envolvidos na garantia do direito à saúde das pessoas
atingidas pela hanseníase, como o movimento social Morhan, os conselhos de saúde e o
Ministério Público
OBJETIVOS
Compreender como se dá a relação do movimento social Morhan com os Conselhos de
Saúde e o Ministério Público, e o papel destes atores, na efetivação do direito à saúde das
pessoas atingidas pela hanseníase em Pernambuco.
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MÉTODO
É um estudo de natureza qualitativa realizado dos municípios de Paulista, Recife e
Camaragibe, no período de agosto de 2015 a junho de 2016. Foram realizadas 11 entrevistas,
com conselheiros de saúde, voluntários do Morhan, núcleo Recife, e promotores de Justiça,
onde utilizado como instrumento um roteiro semi-estruturado aplicado de forma individual.
As entrevistas foram gravadas com permissão concedida pelos participantes, através da
assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Para análise dos dados foi
utilizado a técnica de análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco.
RESULTADOS
Os resultados são apresentados segundo as categorias pré-estabelecidas e as respectivas
subcategorias emergentes. A primeira: Papel dos atores na efetivação do direito à saúde
à pessoa com hanseníase inclui as subcategorias emergentes - ompreensão do papel dos
atores na efetivação do direito; ações estratégicas para efetivação do direito; obstáculos para a
efetivação do direito. A segunda: Relação dos atores com o movimento social Morhan, inclui as
subcategorias emergentes - conhecimento sobre o movimento, relações fortalecidas e relações
fragilizadas. A relação entre Morhan e Ministério Público apresenta-se de forma fortalecida, em
contrapartida a relação entre o Movimento e os Conselhos de saúde se dá de forma deficiente.
Movimentos sociais, associações estruturadas e entidades que representem uma coletividade
são imprescindíveis para a composição do conselho de saúde. Essas representações de grupos
da sociedade somados legitimam a participação popular nas discussões de políticas de saúde,
na fiscalização e controle dos planos municipais de saúde. O desconhecimento dos conselheiros
sobre o Morhan e as dificuldades de articulação com estes, apontadas pelos voluntários do
movimento, impedem que uma representatividade efetiva nestes locais. Percebeu-se que o
estigma sobre a doença ainda é uma das barreiras para efetivação do direito à saúde as pessoas
com hanseníase. A integração do Morhan com os conselhos de saúde e Ministério Público
faz com que exista uma rede de apoio em prol das pessoas atingidas pela hanseníase e em
busca da eliminação da doença. Mesmo com atribuições diferentes é de muita significância
que ocorra uma articulação entre esses atores, visto que todos têm um papel essencial na
busca pela garantia de direitos das pessoas acometidas pela hanseníase. A relação entre as
diversas promotorias do Ministério Público faz com que a pessoa com hanseníase seja vista
com olhares de várias dimensões, abrindo um leque de possibilidades para a resolução dos
problemas. O diálogo entre os envolvidos com a efetivação desses direito supracitado mostrase como forte impulsionador de ações estratégicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os atores citados são imprescindíveis para a busca da efetivação do direito à saúde das
pessoas atingidas pela hanseníase, portanto é importante que todos conheçam seus limites
e possibilidades buscando estratégias no enfrentamento dessas barreiras.
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PALAVRAS-CHAVE
Hanseníase; participação social; conselhos de saúde; movimentos de saúde

O CONHECIMENTO E A CORRESPONSABILIDADE DO MOTORISTA
DE TRANSPORTE PÚBLICO DA ÁREA DA SAÚDE: UMA ANÁLISE
REFLEXIVA
Camila Bergamin Santos (Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Neide Aparecida Souza Lehfeld
(Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Edilson Carlos Caritá (Universidade de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 1309

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, tem sido avaliado nacional e internacionalmente,
como um exemplo positivo de modelo de assistência à saúde universal gratuita. Contudo,
diversas pesquisas apresentam que há problemas que impactam na qualidade dos serviços
ofertados no SUS. Um desses contextos problemáticos refere-se ao transporte público de
saúde que o usuário precisa utilizar para se deslocar de seu habitat até o serviço de saúde onde
receberá atendimento médico e/ou não médico, ambulatorial e/ou de exames. A vivência
profissional demonstra que comumente os usuários chegam atrasados, sem os documentos
pessoais, sem guias de encaminhamento, sem acompanhante em casos especiais e outras
não conformidades para um atendimento ambulatorial com agendamento prévio. Ressaltase, que em situações caracterizadas como não conformes, o usuário pode ser dispensado,
havendo assim, a necessidade de um novo agendamento, no que implica em retornar à
fila de espera e aguardar por mais alguns dias e/ou meses o atendimento de acordo com
a especialidade e ofertas de cotas externas e internas distribuídas pela Diretoria Regional
de Saúde (DRS). Uma hipótese para levantar as causas raízes desse problema é analisar o
conhecimento e as orientações dadas pelos condutores de transporte público da área da
saúde aos usuários do SUS.
OBJETIVOS
O objetivo do estudo é analisar o conhecimento dos condutores de transporte público
da área da saúde de uma região do Noroeste Paulista sobre seu protagonismo junto aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
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MÉTODO
O estudo caracteriza-se como exploratório-descritivo, com análise de dados por conteúdo e
classificado como qualitativo, tendo como sujeitos pesquisados os profissionais condutores
de transporte público da saúde em atuação na região do Noroeste Paulista, no interior do
estado de São Paulo. O período de segmento do estudo classifica-se como transversal. A
pesquisa teve, como universo, os condutores de transporte público que atuam na área da
saúde, da 8º Região Administrativa de São José do Rio Preto e que, atualmente, exercem a
profissão transportando pacientes, acompanhantes e/ou responsáveis para o atendimento
médico ambulatorial, atendimento de urgência/emergência, realização de exames e/ou
procedimentos. A referida Região Administrativa é composta por 96 municípios, que até
o ano de 2000 concentrava 1.296.893 habitantes, tornando-a a 5º Região Administrativa
com maior número de população do Estado de São Paulo (SEADE, 2012, p. 5). A seleção dos
participantes foi a partir de amostragem, sendo que os condutores de transporte público da
área da saúde foram convidados intencionalmente a participarem de uma pesquisa em forma
de entrevista individual, para melhor compreensão da realidade da atuação profissional e das
expressões da questão social que os cercam. O estudo respeitou todos os princípios éticos
e foi autorizado por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o parecer nº
1.404.980. A amostra do estudo foi constituída por 10 condutores de transporte público
que atuam na área da saúde. Nesse estudo, o universo da pesquisa é representado por 32
condutores, e a amostra representou 31,25% da população. O procedimento utilizado para a
seleção de cada elemento da amostra foi a probabilística em forma de sorteio. O tamanho da
amostra foi desenhado observando-se a metodologia qualitativa. O instrumental utilizado
foi um formulário de entrevista semiestruturado para a realização da observação e análise
de discurso. O fluxo da coleta de dados utilizado para este estudo foi o modelo ecológico
de efetividade de equipes de trabalho, proposto por Sundstrom, De Meuse e Futrell (1990),
que possibilita a compreensão do desempenho individual dos condutores e suas equipes,
bem como, o entendimento dos processos grupais internos e de suas relações com o
meio externo. Para a análise dos dados por conteúdo, aplicou-se a técnica de Análise do
Discurso (AD) e os dados foram coletados por meio da produção do discurso dos condutores
envolvidos no estudo usando os softwares Word e Excel da empresa Microsoft Corporation.
Os resultados são apresentados em forma de falas na íntegra e comparação entre os dados.
RESULTADOS
É notável que a percepção do condutor em relação ao seu exercício profissional não
ultrapassa da técnica de conduzir o veículo de transporte público na área de saúde e da
visão caritativa em relação comportamental e vínculo assistencialista. A concepção das
atribuições está muito acoplada em se manter no exercício profissional sem a necessidade
de se indispor com o usuário munícipe e evitando o questionamento e confronto político.
Seguem algumas falas que caracterizam esses achados: “tenho a responsabilidade de
carregar os pacientes para onde precisam e pegar os encaminhamentos agendados para
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levar no posto de saúde”; “ir todos os dias na unidade do transporte, pegar o itinerário dos
lugares que vou ter que levar os pacientes. Todos os dias são lugares e pessoas diferentes,
não é a mesma coisa e meu principal trabalho é levar as pessoas para passar no médico e
fazer tratamento”; “trabalhar sempre com o coração e dedicação aos pacientes, ter e dar uma
atenção redobrada de carinho aos pacientes e mais necessitados... ou seja fazer tudo com
muito amor; “eu acho que o principal trabalho é dirigir bem e trazer os pacientes” e “então eu
estou na saúde faz pouco tempo, mas meu serviço é basicamente transportar os pacientes
e ficar esperando eles saírem para a gente ir embora”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O condutor de transporte público da área da saúde tem o entendimento que ele é apenas um
motorista, ou seja, o mesmo não se reconhece como um agente do SUS, não vislumbra ser um
protagonista frente a sociedade usuária do transporte coletivo de saúde. Contudo, um processo
de capacitação pode reverter esse cenário, orientações junto aos condutores poderão permitir
que o condutor reconheça a importância do transporte público aos usuários do SUS. Concluise que os condutores exercem apenas o papel de motorista por ausência de conhecimento,
contudo, com capacitações poderão contribuir positivamente para com seus “passageiros”,
passando de motoristas ao reconhecimento de condutores e orientadores sociais.

O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: POTENCIAS E LIMITES NO
COTIDIANO DA ATENÇÃO PRIMÁRIAE DA EDUCAÇÃO
Paula Luciana Gonçalves Pereira (Universidade Federal de São João del Rei , Divinópolis , MG, Brasil), Selma Maria da
Fonseca Viegas (Universidade Federal de São João del Rei, Divinópolis , MG, Brasil), Myriam Dantas Pereira (Universidade
Federal de São João del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Darilene Rocha Cordeiro (Universidade Federal de São João del Rei,
Divinópolis , MG, Brasil), Rafaela das Graças Santiago Faria (Universidade Federal de São João del Rei, Divinópolis , MG,
Brasil), Daniela Priscila Oliveira do Vale Tafner (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Rosane
Gonçalves Nitschke (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2306

INTRODUÇÃO
As intervenções públicas centralizadas, verticais, fragmentadas e divididas por setor já não
são mais suficientes para solucionar as exigências de saúde da população. A intersetorialidade
precisa acontecer de forma articulada. Seu adequado funcionamento permite atender o
sujeito de forma integral garantido o direito à saúde e à vida com mais qualidade. Como
estratégia intersetorial, foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE) em 2007, no Brasil,
com a efetivação de trabalhos simultâneos para a obtenção de resultados impactantes
sobre os determinantes, os condicionantes do processo saúde-doença e a promoção de
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vida com mais qualidade. Esse programa proporciona, aos alunos da rede pública de ensino,
um acesso maior às intervenções de saúde por meio das atividades de promoção à saúde,
prevenção de riscos e agravos, enfrentamento das vulnerabilidades sociais e dos problemas
associados ao processo de aprendizagem.
OBJETIVOS
Compreender o contexto do Programa Saúde na Escola (PSE), as potências e limites no
cotidiano da Atenção Primária à Saúde, da Educação e comunidade escolar.
MÉTODO
Estudo de casos múltiplos holístico-qualitativo, fundamentado na Sociologia Compreensiva
do Cotidiano, com 91 participantes: 38 da Saúde e 53 da Educação. Teve-se como fontes
de evidências a entrevista aberta individual, as visitas às escolas e unidades da APS para
entrada no campo da pesquisa, e notas de campo. Os dados foram analisados segundo a
técnica de Análise de Conteúdo Temática.
RESULTADOS
Apontam a potência do PSE para a promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos
dos escolares. Foram identificadas, nos três municípios, ações de saúde desenvolvidas
no espaço escolar, direcionadas para a saúde sexual, saúde bucal, prevenção de doenças
imunopreveníveis e combate à dengue. Contudo notou-se um baixo envolvimento entre os
setores, levando a prática de ações descontínuas e pontuais, além de haver uma escassez
de recursos humanos e desconhecimento do Programa por profissionais. No âmbito da
educação especial foi questionada a presença da saúde. Os resultados relacionam a falta de
cobertura de todos os alunos nas ações desenvolvidas, implicando na baixa melhoria dos
hábitos de saúde dos estudantes. A necessidade da participação das famílias é indicada, ao
mesmo tempo, evidencia-se que há delegação das responsabilidades dos pais para a escola.
Uma agenda para a Educação e a Saúde foi apresentada, tendo como referência a realidade
vivida pelos alunos, familiares e comunidade, pela escola e a Estratégia Saúde da Família,
demonstrando róis para o Programa Saúde na Escola. Embora a escola seja reconhecida
como um cenário adequado para se promover empoderamento para produção da saúde
e do autocuidado, diversos aspectos ainda precisam ser viabilizados. Os profissionais
dos setores Saúde e Educação apontam limitações para ações integradas referenciadas à
escassez de recursos financeiros, à falta de recursos humanos e de tempo, como barreiras
para a realização das ações de promoção da saúde. Na Educação, apontaram a necessidade
de melhorias como retratação de um problema que é nacional. Na Saúde, foi explícito que
deixa a desejar pela cultura médica vivenciada, pela necessidade de infraestrutura e de
humanização na atenção à saúde. Apontam a escola como um espaço para atuar sobre os
determinantes sociais da saúde, intersetorialidade, equidade, justiça social, empoderamento
individual e coletivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço na construção de parcerias intersetoriais efetivas ainda é considerado um grande
desafio, já que as ações são descontínuas e pontuais. A parceria entre as equipes de saúde,
a comunidade escolar e os gestores para conhecimento da realidade cotidiana, como fonte
de planejamento e intervenções, podem modificar uma realidade escolar e a comunidade
envolvida. Para modificar a realidade e alcançar melhores condições de saúde, a continuidade
das ações deve ser assegurada, além de garantir o envolvimento de todos os atores, como
Saúde e Educação, os próprios escolares, a comunidade, pais, gestores e demais funcionários
desses serviços.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde escolar; Educação; Estratégia Saúde da Família; Ação intersetorial; Promoção da
Saúde; Atividades cotidianas.

PERCEPÇÕES DE INDIVÍDUOS COM ANEMIA FALCIFORME
Angela Maria Drumond Lage (Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio, Patrocínio, MG, Brasil), Alba Vanessa dos Reis
(Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio, Patrocínio, MG, Brasil), Adriana Santos Camargos (Centro Universitário do
Cerrado-Patrocínio, Patrocínio , MG, Brasil), Gisélia Gonçalves de Castro (Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio,
Patrocínio , MG, Brasil), Daniela de Souza Ferreira (Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio, Patrocínio, MG, Brasil)

ID: 1984

INTRODUÇÃO
A doença falciforme é um dos distúrbios genéticos mais frequentes no Brasil e no mundo.
A anemia falciforme é a de maior significado clínico dentre as doenças falciformes,
caracterizando-se pela presença de hemoglobina S na forma homozigota. As moléculas
de hemoglobina S organizam-se em longos polímeros de filamentos duplos, quando em
desoxigenação, agregando-se em feixes, que deformam as hemácias, dando-lhe o formato
alongado, conhecido como hemácia em foice. Os profissionais de enfermagem desempenham
papel relevante na qualidade de vida dos indivíduos com doença falciforme. Por isso tornase importante que tais profissionais assimilem novos aprendizados, fazendo interface entre
o biológico, social, educacional e as práticas cidadãs, possibilitando o oferecimento de um
atendimento de qualidade aos familiares e indivíduos que possuem a doença.
OBJETIVOS
Os objetivos do estudo foram identificar as principais dificuldades vivenciadas pelos
indivíduos com anemia falciforme, bem como conhecer os sentimentos associados à
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anemia falciforme expressos pelos mesmos; reconhecer as expectativas perante a doença
vivenciadas por eles e, por fim, reconhecer como estes indivíduos avaliam a assistência
recebidas dos profissionais da equipe de enfermagem
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado em um município localizado
na região do Alto Paranaíba, do Estado de Minas Gerais. Os cenários do estudo foram a
Unidade Integrada de Saúde, referência no atendimento a hemoglobinopatias, e o Centro
Viva Vida, referência ao atendimento de crianças encaminhadas pelo programa de triagem
neonatal. Inicialmente foi realizada uma busca nos prontuários dos referidos cenários para
identificação dos pacientes com diagnóstico de anemia falciforme, e, após esta etapa, foi
feito o convite aos pacientes para participar do estudo, onde foi solicitada a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim de que fosse documentado de
forma voluntária e consciente sua participação. Para a coleta de dados foi realizada entrevista
com roteiro semiestruturado a fim de identificar a percepção dos pacientes quanto à
patologia e a assistência de enfermagem nos estabelecimentos de saúde. As entrevistas
foram realizadas individualmente em horário definido com os participantes, em ambiente
domiciliar. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo. O estudo
atendeu as recomendações da Resolução 466/12, que regulamenta os aspectos éticos
em pesquisa com seres humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro
Universitário do Cerrado – Patrocínio com protocolo de número 1450ENF008, assegurando
aos participantes o anonimato e a confidencialidade dos dados.
RESULTADOS
Participaram do estudo sete indivíduos, sendo a maioria (71,4%) do sexo feminino, na faixa
etária entre 40 e 49 anos de idade (57,1%), que se autodeclararam da raça negra e apontaram
a condição socioeconômica como um dos fatores dificultadores para o enfrentamento da
doença vivenciado pelos mesmos. Identificado que, apesar de 42,9% dos participantes
terem recebido o diagnóstico na infância, apenas em 14,3% ocorreu por meio da triagem
neonatal. Em 28,5% dos participantes, o diagnóstico foi realizado na fase adulta, durante o
período gestacional, o que pode contribuir para as complicações da doença e diminuição da
qualidade de vida destes indivíduos. Quanto aos principais sintomas da doença vivenciados,
85,7% relataram as crises álgicas e 14,3%, a presença de infecção. Identificado pelas falas
dos participantes que a frequência das crises álgicas varia de meses a dois anos, porém a
duração das mesmas ocorre em torno de quinze dias, podendo resultar em internação. Os
sentimentos evidenciados pelas falas reportaram à resignação, ao associarem a doença a algo
imutável; à culpa, ao julgando-se responsável pela doença do filho e temerosa pela perda
do mesmo e à revolta perante o diagnóstico, uma vez estas julgam-se não merecedoras do
sofrimento advindo da doença. Em relação as dificuldades vivenciadas pelos participantes,
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foram identificadas as relativas ao acesso ao tratamento, ao sofrimento resultante dessa
dificuldade de acesso e à restrição a maternidade, por estar relacionada a uma gestação de
alto risco. No que concerne às expectativas perante a doença, a maioria relatou o anseio da
obtenção de cura, apesar de ter recebido orientações acerca da doença genética. O desejo
de cura estava associado a possibilidade de cessação das crises álgicas e consequentemente,
diminuição do sofrimento decorrente dessas crises. Quanto a assistência recebida da
equipe de enfermagem, foram relatados a demora no atendimento e o despreparo,
desconhecimento e desinteresse de alguns profissionais da equipe. Esta avaliação esteve
associada a comparação feita pelos participantes entre os serviços de saúde do município e
o serviço de referência de atenção especializada em município vizinho ao cenário de estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou identificar as percepções dos indivíduos com anemia falciforme em
relação a doença, identificando seus sentimentos, expectativas e dificuldades associadas ao
tratamento, indicando que a doença reflete de forma negativa nas atividades da vida diária
e na qualidade de vida, uma vez que estes julgam-se inaptos à realização de atividades de
trabalho remuneradas, devido as crises vaso oclusivas e às internações frequentes. Ressaltase a importância do comprometimento dos profissionais de enfermagem, inseridos tanto
na atenção primária à saúde, como na atenção secundária, com a busca pela ampliação
do conhecimento nas diversas áreas de atuação e pela educação permanente, de forma
a contribuir para uma assistência integral e humanizada. Sugere-se a realização de novos
estudos que aprofundem a reflexão sobre as doenças falciformes, assim como as demais
doenças diagnosticadas por meio da triagem neonatal no município cenário do estudo, de
forma a propiciar a elaboração de estratégias e ações que contribuam efetivamente para a
melhoria da assistência de enfermagem e da qualidade de vida dos indivíduos, possibilitando
um maior estreitamento das relações entre os envolvidos no processo de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Anemia falciforme. Hemoglobinopatias. Assistência de enfermagem.
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PERSPECTIVAS DOS DOCENTES E PRECEPTORES COM OS
CENÁRIOS DE PRÁTICA NA SAÚDE PÚBLICA: SEGUNDO O
REFERENCIAL DE EDGAR MORIN
Fabiane Yuri Yamacita Borin (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Alberto Duran Gonzalez
(Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil)

ID: 1644

INTRODUÇÃO
Estudar o ensino da saúde coletiva e compreender os cenários de prática é de fundamental
importância para que se possa identificar estratégias e buscar subsídios para processos de
mudança nos referenciais pedagógicos ou do projeto de ensino (CAMPOS; ELIAS, 2008).
No entanto, existem indícios de que há grande distanciamento entre a realidade social e
a academia, comprometendo a educação para a cidadania e a formação de profissionais
competentes para atuar com integralidade sobre a complexidade social (BRASIL, 2008; LEITE
et al., 2008). Assim, há a necessidade de contextualizar todo conhecimento particular e, se
possível, de introduzi-lo no conjunto ou sistema global de que ele é um momento ou uma
parte (MORIN, 1997), é preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que
adquiram sentido. A educação deve estimular a inteligência geral (MORIN, 2003).
OBJETIVOS
Analisar as perspectivas dos docentes e preceptores envolvidos nos cenários de prática na
saúde pública, para o conhecimento pertinente segundo referencial filosófico de Edgar Morin.
MÉTODO
O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada na cidade de Londrina – PR em
Instituição de Ensino Superior (IES), em que foram entrevistados cinco docentes/supervisores
e quatro profissionais preceptores que acompanham alunos do Curso de Farmácia em
Unidades Básicas de Saúde (UBS) na realização do estágio curricular em saúde pública. As
entrevistas semiestruturadas foram analisadas através da análise de discurso (MARTINS,
BICUDO, 1994) e como referencial teórico foi adotado Edgar Morin, por sua importante
contribuição na área da educação, que auxiliou na compreensão do fenômeno estudado e
norteou o caminho a ser desvelado com os dados coletados. A pesquisa tem aprovação do
Comitê de Ética com parecer número 1.395.373.
RESULTADOS
A questão fundamental da educação é a aptidão para organizar o conhecimento, acessar as
informações e ter a capacidade de articulá-las e organizá-las. As disciplinas e as especializações
de saberes, limitam as mentes para contextualizar, dificultando a integração e fragmentando
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os contextos, as globalidades e as complexidades. E estes são obstáculos que impedem o
exercício do conhecimento pertinente nos sistemas de ensino. O docente e o preceptor no
campo de estágio devem estimular e dar vazão às interrogações dos alunos, abrindo assim
novas possibilidades de conhecer e desenvolver teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas,
autocríticas e aptas a se auto-reformar. Num cenário de prática o aluno tem a possibilidade de
vivenciar diversas realidades e lidar com questões de área biológico, psíquico, social, afetivo e
racional (MORIN, 2002). A organização da matriz curricular do curso pode favorecer esse acesso
aos conteúdos, Docente (D1) afirma que é importante que as práticas dos estágios incluam as
ciências humanas nas discussões e que não deve ser focado apenas nas disciplinas, pois todos
os conteúdos devem ser integrados. Já D3 ressalta que essa vivência dos alunos nos cenários
de prática possibilita que o aluno faça as conexões, as associações da realidade em que ele
está inserido, refletindo assim sobre seu papel social. As possibilidades de erro e de ilusão são
múltiplas e permanentes: aquelas oriundas do exterior cultural e social inibem a autonomia da
mente e impedem a busca da verdade; aquelas vindas do interior fazem com que as mentes
se equivoquem de si próprias e sobre si mesmas (MORIN, 2002). Segundo D1: “Isso na prática
significa que a estrutura, a forma como o processo está organizado no serviço é fundamental
para que a gente saiba como colocar os alunos lá dentro, para que os instrutores saibam o que
fazer com eles, e os alunos aprendam até com o que está errado”. Assim como os docentes
supervisores, os preceptores desempenham papel importante na formação: “o preceptor tem
um compromisso formador, como profissional de saúde, no cotidiano do trabalho (...) Porque
por muito tempo ouvimos do serviço que a academia não forma um profissional adequado
para eles, então vamos inverter essa fala, vamos formar um profissional que esteja adequado a
esse momento do mundo do trabalho” segundo D3. Assim, é necessária uma maior vinculação
entre a formação acadêmica e às necessidades sociais de saúde, com ênfase no SUS, em que
o curso de graduação deve ter como eixo do desenvolvimento curricular o processo saúdedoença em todas as suas dimensões e manifestações considerando o cidadão, a família,
e a comunidade, integrados à realidade epidemiológica e social (ALMEIDA et al., 2005). A
possibilidade que o aluno tem em contribuir com o cenário de prática, através das atividades
passadas pelo preceptor e vivenciando os problemas reais do cotidiano, é uma integração
que fortalece a relação do ensino e serviço “você vê na narrativa deles, que eles se percebem
como profissionais. Conhecer sistema de saúde, e ir para fora da universidade, o quanto mexe
com esses meninos. Você mexe com essas narrativas e vai ficando feliz, tem coisas guardadas
que você não imagina” afirma D2. Segundo D1 os estágios são os lugares onde se estimulam
reflexões sobre nosso papel, o impacto que podemos ter na vida das pessoas, os estágios são
esse lugar: “É muito dialética essa relação dentro do estágio, você entra de um jeito e saí de
outro, com a capacidade de interpretar, de executar”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Então, ainda há muito o que melhorar nos cenários de prática tanto a nível de estrutura
física, como de qualificação de recursos humanos das IES e do serviço, porém esse cenário
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de prática mostrou-se fundamental para o processo do conhecimento pertinente do
aluno e que a missão dos docentes e preceptores em ensinar engloba: preparar as mentes
para responder aos desafios que a crescente complexidade dos problemas impõe ao
conhecimento humano; preparar as mentes para enfrentar as incertezas que não param de
surgir, promovendo a inteligência estratégica e a aposta em um mundo melhor; educar para
a compreensão humana entre os próximos e os distantes (MORIN, 2003).
PALAVRAS-CHAVE
Cenários de prática, saúde pública, complexidade

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE
DO HOMEM: ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇÃO EM UMA CAPITAL DO CENTRO-OESTE
Isabele Torquato Mozer (UFMT, Cuiaba, MT, Brasil), Áurea Christina de Paula Corrêa (UFMT, Cuiaba, MT, Brasil),
Luanna de Arruda e Silva Dalprá (UFMT, Cuiaba, MT, Brasil), Renata Marien Knupp Medeiros (UFMT, Cuiaba, MT,
Brasil), Kauana Meire Pereira Guerra (UFMT, Cuiaba, MT, Brasil)

ID: 1974

INTRODUÇÃO
A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi instituída em 20091 com o intuito
de facilitar/favorecer o acesso de homens aos serviços de saúde, propondo a implementação
de ações humanizadas e resolutivas, a capacitação de profissionais para o atendimento ao
homem, incluindo estratégias para a promoção da equidade para distintos grupos sociais,
reconhecendo a Atenção Básica (AB) como espaço prioritário para o desenvolvimento dessas
ações. Para sua implantação, 26 cidades brasileiras foram selecionadas sendo caracterizadas
como município piloto, recebendo, para tanto, incentivo financeiro.
OBJETIVOS
Analisar a relação entre os atores envolvidos na implementação PNAISH em uma capital da
Região Centro-Oeste, na perspectiva da equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
MÉTODO
Foi realizado um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo exploratório.
Os sujeitos do estudo foram os membros da equipe gestora da SMS da Atenção Básica
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e Secundária, entre os anos de 2009 a 2013 - Diretores, Coordenadores e Responsáveis
Técnicos (RT) ligados à Saúde do Homem. Para o levantamento de dados utilizou-se a
técnica de entrevista semiestruturada e, de forma complementar, a análise documental
dos Planos Anuais de Trabalho e dos Relatórios Anuais de Gestão do mesmo período.
Para nortear o tratamento dos dados foi utilizado a análise de política como ferramenta
metodológica que considera quatro dimensões para a análise de política: o contexto, os
atores, o processo e o conteúdo2.
Especificamente, neste relato discute-se apenas a dimensão atores mediante a identificação
dos principais atores; observação de suas posições em relação à política e seus graus de
mobilização; análise da correlação de forças entre eles e as possíveis alianças e confrontos.
Os dados foram analisados através da técnica de análise temática3. O estudo foi submetido
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller sob
o protocolo nº 179.098/2012. Os resultados deste trabalho são oriundos da dissertação
“Análise da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
em Cuiabá, Mato Grosso”, vinculada ao Curso de Mestrado em Enfermagem da UFMT.
RESULTADOS
No processo de implementação da PNAISH naquele município foram identificados os
atores fundamentais: o Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o
Gestor municipal e os membros da equipe técnica da SMS. A construção dos dados e sua
análise possibilitaram a identificação de três categorias. A incipiente relação entre a SMS
e o MS com vistas à implementação da PNAISH - os dados apontam que o MS participou
apenas do lançamento da Política no município, sendo, por vezes, culpabilizado pelos RT,
visto que estes se configuram como responsáveis pelo planejamento das ações e sentiamse sem respaldo para o desempenho de tais funções. O RT precisa conhecer profundamente
a PNAISH, com vistas a alcançar a necessária interação com os demais atores, o que pode
determinar o (in)sucesso das ações.
Por sua vez, o MS enquanto idealizador/promotor de Políticas gera expectativas quanto
às direções a serem tomadas no processo de implementação de uma nova Política, a
não participação efetiva do MS se reflete direta e negativamente nas ações pensadas e
executadas na esfera municipal. A não predeterminação de protocolos de atendimento e
formulários específicos para o acompanhamento das ações, gera a impressão de não haver
norte para o desenvolvimento do trabalho em saúde com a população masculina que,
uma vez que o profissional, usualmente, está acostumado a executar, de forma engessada,
a operacionalização das políticas do setor. A
relação entre a SES e a SMS: enfraquecendo as ações para a saúde do homem - os dados
demonstram que é incipiente a relação entre a SES e SMS. É evidente a ausência da SES no
que diz respeito à implementação da PNAISH, visto que participa ativamente na condução
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de diversas outras políticas de saúde. Assim, é possível inferir que, a SES não cumpriu com
o seu papel de coordenar, promover, incentivar, estimular as ações a serem desenvolvidas
em nível municipal1. O envolvimento do Gestor e a autonomia da equipe técnica no
processo de implementação da PNAISH - Neste estudo foi considerado como gestor o
Secretário Municipal de Saúde, cargo que foi ocupado por seis profissionais diferentes no
período de estudado.
Cabe ao gestor municipal criar condições favoráveis para formação de alianças internas
e externas à gestão, garantindo ações que visam à mudança com as quais ele esteja
comprometido4. A falta de investimentos na Saúde do Homem foi justificada pela falta
de investimentos em AB do município, principalmente no que se refere a profissionais
compatíveis com o perfil exigido para este nível de atenção. Para além, é possível identificar
uma distância entre o que é posto como necessidade nos Planos de Trabalho e aquilo que é
efetivado no município e que o profissional da saúde não se reconhece como responsável
pelas ações de saúde do homem e, assim como o Gestor, não considera a PNAISH como
uma prioridade para a AB.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo aponta que o MS, enquanto definidor das Políticas e indutor de mudanças que
visem à melhoria das ações de saúde direcionadas a população masculina, não foi efetivo no
apoio ao no processo de implementação da PNAISH no município em estudo. A definição
clara do caminho a ser assumido como norte para as práticas em saúde voltadas a atender
esta população contribuirá com a implementação da PNAISH nas esferas municipal e
estadual. Por sua vez, a SES não apresentou o grau de mobilização necessária, negligenciando
a sua função primeira de apoiar técnica e financeiramente a proposição de ações voltadas à
população masculina.
Por fim, chama a atenção o fato de que, os homens, público alvo da Política, assim como
sociedade civil, não foram, em nenhum momento, consultados ou mobilizados a respeito
da implementação da PNAISH, dificultando assim a dialética existente na consolidação de
uma política de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Análise de Política, Saúde do Homem, Gestão em Saúde

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1893

E-PÔSTERES
Saúde Coletiva

SEGURANÇA EM SALA DE VACINA: FENÔMENO VIVIDO PELA
ENFERMAGEM
Valéria Conceição Oliveira (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Naiara Tauane
Pires Maforte (Universidade Federal São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Laís Oliveira Moraes Tavares
(Universidade Federal São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Laura Noêmia Leão Ribeiro Silva (Universidade
Federal São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Selma Maria Fonseca Viegas (Universidade Federal São João Del
Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Heloíza Maria Siqueira Rennó (Universidade Federal São João Del Rei, Divinópolis,
MG, Brasil), Eliete Albano Azevedo Guimarães (Universidade Federal São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Ione
Carvalho Pinto (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2252

INTRODUÇÃO
A segurança do paciente é um aspecto importante e essencial para a adequada assistência
prestada. Pesquisas sobre a segurança do paciente têm sido mais focadas na área hospitalar,
por executarem cuidados mais complexos, entretanto, muitos eventos com danos não
intencionais ocorrem na Atenção Primária à Saúde (APS), sendo a maioria prevenível. A
vacinação é considerada uma ação intrinsecamente vinculada à APS, um cuidado preventivo,
de promoção e de proteção à saúde. Embora a vacinação seja referida como uma das
intervenções mais seguras e eficazes em saúde, a sua implementação enfrenta vários desafios
para garantir uma vacinação segura. Nesse sentido, existem lacunas de conhecimento sobre
segurança em sala de vacina e se faz necessária uma melhor compreensão e conhecimento
da equipe que trabalha em sala de vacina sobre os possíveis fatores contribuintes para essa
segurança. Assim, estudos na área podem reduzir as lacunas de conhecimento existentes
e sensibilizar os profissionais sobre a importância da vacinação segura levando à redução
dos riscos e danos relacionados à assistência, além de auxiliar a ação dos gestores para a
realização do planejamento e desenvolvimento de estratégias organizacionais com o
objetivo de melhorar a qualidade do cuidado em sala de vacina.
OBJETIVOS
Conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre segurança do paciente em sala de
vacina.
MÉTODO
Estudo de caráter descritivo de abordagem qualitativa, analisado sob a perspectiva da
fenomenologia social de Alfred Schütz. Este estudo teve como cenário as Unidades de
Atenção Primária à Saúde (UAPS) de um município de Minas Gerais. Os sujeitos da pesquisa
foram 17 profissionais responsáveis pela sala de vacina dessas UAPS, entre eles enfermeiros
e técnicos de enfermagem com mais de seis meses de experiência em sala de vacina. A
coleta ocorreu no período de março a maio de 2016, realizada por meio de entrevista aberta
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com um roteiro semiestruturado apresentando quatro questões norteadoras. A análise
dos dados obedeceu às etapas estabelecidas para concretizar a redução fenomenológica,
e os pressupostos da fenomenologia social. Os depoimentos dos participantes mostraram
o desvelamento do fenômeno, segurança em sala de vacina, pela convergência dos
significados após a décima quarta entrevista, não havendo ocorrência de novos temas até
o décimo sétimo depoimento. Desse modo, dezessete entrevistas foram suficientes para
atingir o objetivo e responder as questões norteadoras do estudo.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa 11 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem. Em relação aos
técnicos de enfermagem, 100% eram do sexo feminino, com idade variando entre 41 a 66
anos, tempo de formação profissional de 6,5 a 22 anos, e tempo de atuação em sala de vacina
de 3 a 21 anos. Já os enfermeiros, a maioria (72,7%) eram do sexo feminino com idade entre 23
a 45 anos, tempo de formação de 1,6 a 20 anos, e atuação em sala de vacina de 10 meses a 17
anos. Para o comportamento social segundo a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz
são apontados dois tipos de motivos que estimulam e direcionam o sujeito na realização
da ação: aqueles que fomentam a realização da ação e sua finalidade, que são os motivos
para, e aqueles que assumem o cenário dos atores, o ambiente, a disposição psíquica que
são os motivos porquê. Os motivos porquê que baseiam a promoção dessa (in)segurança
foram: similaridade dos frascos de vacina, falta do cartão de vacina, erros de administração,
EAPV, sobrecarga de trabalho, falta de conservação da vacina, infraestrutura da sala. Os
motivos para relatados nesse estudo referente a promoção da (in)segurança do paciente
na sala de vacina foram: os certos da medicação, informatização da sala, biossegurança e o
conhecimento do profissional. Com base na análise dos depoimentos, os resultados foram
organizados em duas categorias: “O olhar para a sala de vacina e a segurança do paciente” e
“A experiência vivida em sala de vacina para a (in)segurança do paciente”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos no presente estudo possibilitaram compreender a perspectiva
dos profissionais atuantes na sala de vacina sobre segurança do paciente em sua prática
cotidiana. Foi possível observar que os profissionais compreendem sobre a importância da
prestação de uma assistência de qualidade, mas que muitos fatores, entre eles, psicológicos,
físicos, ambientais e gerenciais interferem na maneira de oferecer a mesma. O significado
dos erros e dos sentimentos de insegurança do profissional frente a uma ação insegura
ou aos eventos adversos pós vacinação ocorridos, são produzidos no mundo vivido
coletivamente e têm um caráter prático. Porém, estes significados são construídos a partir
da intersubjetividade, que podem ser permeados por crenças e valores que podem interferir
sobre as decisões das pessoas em se vacinarem, porque a intersubjetividade se constitui em
um mundo compartilhado por todos nós. A prática segura em imunização pode proteger
essa forma preventiva em saúde, como um cuidado primário e um bem coletivo.
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PALAVRAS-CHAVE
Segurança do Paciente, Imunização, Enfermagem.

SERIDÓ SAÚDE: JARDIM EM AÇÃO
Larissa Araújo Lucena (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Fabiano César Medeiros
Júnior (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2369

INTRODUÇÃO
O Seridó Saúde: Jardim em Ação é um projeto que articula ensino e extensão no campo da
saúde pública/coletiva desenvolvido por estudantes de diversos cursos da área da saúde
na perspectiva da integração universidade-serviço-comunidade, em Jardim do Seridó/Rio
Grande do Norte - Brasil. O município situado no interior do Estado, dista 242 km da capital,
Natal, e possui uma população de 12.113 pessoas, das quais 2.278 vivem na zona rural e 9.835,
na zona urbana, de acordo com dados do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Ao calcular o coeficiente de mortalidade referente àquele ano,
utilizando dados provenientes da plataforma DATASUS, o resultado obtido foi de 8,25 para
cada 1000 habitantes, cuja a principal causa de morte, em ambos os sexos, eram doenças do
aparelho circulatório. Tais resultados despertaram o interesse de um grupo de estudantes de
diferentes cursos da área da saúde, principalmente Medicina e Enfermagem, que decidiram
por tentar modificar tal panorama. A iniciativa dos acadêmicos (em sua maioria, naturais
da cidade) conjuga duas motivações: 1)garantir a inserção dos estudantes em contextos
de trabalho desde a graduação no campo da saúde coletiva/pública, particularmente na
atenção básica à saúde, e 2)otimizar a relação Atenção Básica-Comunidade.
OBJETIVOS
Nessa concepção, este projeto teve como objetivos a elaboração de um evento de promoção
e prevenção à saúde com equipe multiprofissional, priorizando os agravos mais comuns no
município; a realização de triagem de possíveis diagnósticos com encaminhamento para o
serviço de saúde e a redução das distâncias e barreiras que se estabelecem no interior do SUS.
MÉTODO
O projeto foi executado, de fato, por um grupo intersetorial da área da saúde, compreendido
por estudantes e profissionais, e a preparação para o evento iniciou aproximadamente dois
meses antes da data planejada para a intervenção. Durante esse período foram desenvolvidas
reuniões entre os membros da equipe para discussões acerca do projeto, como escolha
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da identidade, as possíveis parcerias a serem conquistadas e as linhas de ações que seriam
seguidas. Ademais, realizou-se busca por patrocinadores entre os setores primário e secundário
da economia e divulgação do projeto por meios físicos (panfletagem), digitais (Facebook e
Instagram) e comunicação sonora de médio/longo alcance (som automotivo e programa de
rádio). Além disso, os participantes receberam capacitações a respeito das temáticas e técnicas
utilizadas em cada atividade oferecida. O evento foi elaborado com expectativa para 200
pessoas e ofertou gratuitamente para a população diversos serviços que foram distribuídos
em 11 estações. Estas foram iniciadas pelo acolhimento e cadastramento da população, de
maneira ordenada, com distribuição de senhas e encaminhamento para o local de espera;
chegada a sua vez, o indivíduo era direcionado até a mesa de cadastramento, em que se
preenchia a ficha de atendimento com informações pessoais e explicava-lhe o layout do evento,
tendo ele a autonomia de escolher os serviços entre os ofertados. A medida de glicemia capilar
foi realizada por punção digital puntiforme através de tiras reativas eletroquímicas (glicose
desidrogenase), seguida de verificação da dosagem de glicose por glicosímetro padronizado
e triagem para exame do pé diabético, quando necessário. Na estação para aferição de pressão
arterial, o procedimento foi feito de forma padrão, utilizando esfigmomanômetro aneróide e
estetoscópio. Testes rápidos de HIV e Sífilis com aconselhamento pré-teste foram feitos por
um profissional enfermeiro. Permitiu a troca de informações sobre o significado dos possíveis
resultados do teste e o impacto na vida de cada usuário; enfatizando a relação entre DST e HIV/
aids, bem como o reforço do caráter confidencial e sigiloso das informações. O aconselhamento
pós-teste, que ocorreu em local mais reservado, evidenciou o resultado do teste rápido àqueles
que optaram por fazê-lo, além de reafirmar o caráter confidencial e o sigilo das informações.
As medidas antropométricas contemplaram: peso corporal, altura, circunferência abdominal e
circunferência do quadril. A partir desses dados, foram calculados o Índice de Massa Corporal
(IMC) e a Relação Cintura-Quadril (RCQ). Com os resultados, os utentes seguiram para a próxima
etapa, de aconselhamento nutricional e fatores de risco. Nesta estação, os participantes
falaram sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, e da prática de
exercícios físicos. Somado a isso, a população recebeu um aconselhamento personalizado
com dicas e receitas. No exame do pé diabético foram analisados o formato dos pés e das
unhas, a temperatura, a presença de edema, de calosidade e/ou úlcera; e realizadas avaliações
vasculares, motoras (fraqueza muscular) e de sensibilidade. O local destinado a explicação
sobre autoexame das mamas contou com o auxílio de um modelo anatômico que comparou
uma mama normal com outra que apresentava tumores. A enfermeira esclareceu algumas
dúvidas dos clientes e ensinou a eles como suceder o autoexame. A triagem na saúde bucal
se deu através de oficina sobre autoexame bucal, importante para a prevenção de câncer
de boca. A estação foi guiada por profissionais dentistas e estudantes de odontologia, que
demonstraram as maneiras corretas de inspeção visual e palpação dos lábios, bochechas,
língua, assoalho bucal e céu da boca. Na prevenção de arboviroses, agentes de combate a
endemias alertaram a população sobre os principais sintomas das doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti: Zika vírus, Chikungunya e dengue, bem como elucidaram métodos
de prevenção das doenças contra o mosquito.
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RESULTADOS
Dessa forma, o presente projeto abarcou um público de 136 pessoas, capacitou 22
graduandos, realizou 130 testes de glicemia capilar, 130 aferições de pressão arterial, 111
medidas antropométricas com cálculos de IMC e RCQ, 22 exames de pé diabético, além de
testes rápidos, orientações nutricionais, autoexame das mamas, medidas para prevenção de
arboviroses, entre outros. O evento mobilizou cerca de 160 pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa experiência favoreceu o processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades
para os futuros profissionais na atenção básica; aproximou a comunidade dos serviços
ofertados pelo SUS, informando e esclarecendo as principais dúvidas sobre os agravos
contemplados, além de proporcionar indicativos de diagnósticos com encaminhamento
para a Atenção Básica.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção básica; Prevenção; Promoção à saúde; Estudantes Universitários.

SIGNIFICADOS DE LA PREVENCION DEL VIH: UNA MIRADA
DESDE LOS EDUCADORES DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS.
BOGOTA. 2015 – 2017
Ruth Beatriz Mora (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 2440

INTRODUÇÃO
El VIH, es considerado un problema importante en salud pública, por su impacto social,
cultural y económico. Una de las directrices políticas y normativas para abordar el VIH, es la
prevención, la cual se ha delegado a profesionales de la salud y ciencias sociales. De esta forma
se ha encomendado a los educadores de los adolescentes, la implementación de acciones de
prevención, quienes deben fomentar actitudes preventivas en los adolescentes en relación con
su sexualidad. Esto les representa una responsabilidad adicional, y las acciones que desarrollan
pueden estar sujetas a sus vivencias, experiencias y significados que tengan sobre el VIH y la
prevención de la infección. A partir de la revisión de la literatura, se plantean las preguntas
de investigación: ¿Cuáles son los significados que tienen los educadores con relación a la
prevención del VIH en adolescentes escolarizados? ¿Será que los educadores reconocen su
ser, saber y hacer para abordar el tema de la prevención en VIH?
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OBJETIVOS
Objetivos Comprender los significados de la prevención del VIH que tienen los educadores
de adolescentes escolarizados en colegios públicos y privados en la ciudad de Bogotá.
Objetivos Específicos: Identificar y describir los significados de la prevención del VIH desde el
ser, el saber y el hacer que tienen los educadores de adolescentes escolarizados en Colegios
públicos y privados en la ciudad de Bogotá.
MÉTODO
Desde el constructivismo social, con abordaje cualitativo y la metodología de la
fenomenología social, se pretende identificar y comprender los significados que tienen los
educadores de adolescentes escolarizados sobre la prevención del VIH, por ser ésta una
de las responsabilidades asignadas a ellos, a partir de los lineamientos internacionales y
nacionales, como lo es, la política pública de salud sexual y reproductiva (SSR) en este grupo
poblacional, en aras a minimizar los efectos del VIH y SIDA en la sociedad. Se realizaron
entrevistas a profundidad a educadores de colegios públicos y privados de la ciudad de
Bogotá La tesis se encuentra en la fase de análisis de la información
RESULTADOS
De los relatos fenomenológicos de las entrevistas han surgido categorías desde las vivencias
de la dimensión del Ser, del saber y el hacer de los educadores. En la dimensión del Ser han
surgido siete categorías:
1.Factores motivacionales: la formación de los estudiantes, la formación en el tema de los
educadores.
2.Experiencias encontradas las mías y las de los otros: Significados de la prevención
del VIH a partir de la propia experiencia del educador, a partir de las vivencias de otros,
amigos, familiares.
3.Aprendizaje en las experiencias vividas de la prevención del VIH: Mitos, tabús, creencias,
sentimientos
4.Reconocimiento de valores: La prevención del VIH, con énfasis en la formación en
valores: responsabilidad, respeto, cuidado, autonomía, toma de decisiones
5.La orientación sexual: Homosexualismo y diversidad. Se considera que la infección
es más de hombres que tienen relaciones con hombres y otros consideran que toda la
población es vulnerable.
6.Lo que interesa en la prevención: la prevención es amor, amor al cuerpo, autonomía,
pareja segura, comunicación con la familia y la mamá.
7.Sentimientos y creencias: Dios, amor, temor, miedo. Implicaciones de hacer prevención
con los padres, directivos y estudiantes.
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Dimensión del Saber
1.La vivencia de la prevención del VIH en el colegio
2.Lo que sabe de prevención del VIH
3.Las acciones de prevención
4.El condón
5.Conceptos de prevención del VIH: El cuidado
Dimensión del Hacer
1.Lo que debemos hacer
2.Estrategias Pedagógicas
3.Reconocimiento del no saber el tema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La tesis presenta resultados parciales, se encuentra en la fase de análisis de la información. b)
tipo de trabajo: investigación c) Indicación Técnica: Enfermedades transmisibles d) Indicación
de la categoría: Interpretativo e) Indicación de la forma de presentación: Oral
PALAVRAS-CHAVE
VIH Prevención Adolescente Educador

TRAJETÓRIAS ASSISTENCIAIS DE PESSOAS COM DOENÇA
RENAL CRÔNICA: REFLEXOS DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO
BÁSICA A SAÚDE
Maria de Jesus Rodrigues de Freitas (Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil), Clarice Maria Ribeiro de
Paula Gomes (Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brasil), Zeni Carvalho Lamy (Universidade Federal
do Maranhão, São Luís, MA, Brasil)

ID: 2417

INTRODUÇÃO
A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de Saúde Pública passível
de prevenção através do acompanhamento dos grupos de risco, como diabéticos e
hipertensos, na Atenção Básica em Saúde (ABS). Entretanto, pessoas portadoras de Doença
Renal Crônica ou em condições de risco de desenvolver a doença enfrentam dificuldades
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para receber este tipo de atendimento. Os caminhos percorridos em busca de assistência
no sistema de saúde precisam ser conhecidos. Trajetória Assistencial ou “itinerário médico”
corresponde à sequência de recursos de cuidados com a saúde dentro da rede de serviços
disponíveis, desde o aparecimento de um problema ou doença até sua cura, estabilização
ou morte. O estudo das Trajetórias Assistenciais pode ser utilizado para entender as
possibilidades e escolhas dos usuários no percurso de busca por cuidados nos serviços de
saúde e avaliar a rede de atenção à saúde disponível para esses usuários.
OBJETIVOS
Compreender as trajetórias assistenciais de pessoas com DRC sob a ótica de usuários,
familiares e profissionais.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, do tipo avaliação qualitativa em saúde. Realizada na cidade de Belém
– PA, de janeiro a agosto de 2016. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas
e transcritas, com pessoas portadoras de Doença Renal Crônica, maiores de 19 anos, com
Diabetes Mellitus (DM) e/ou Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), usuários exclusivos do
Sistema Único de Saúde, residentes em Belém-PA que haviam iniciado hemodiálise em
2015, com familiares maiores de 19 anos indicados pelos usuários e com profissionais que
trabalhavam em Unidades Básicas de Saúde (UBS) das áreas adscritas. Foram utilizados
dois instrumentos para cada grupo de participantes: um questionário estruturado para
caracterização socioeconômica e um roteiro de entrevista semiestruturado. Realizada
Análise de Conteúdo na modalidade temática. Foram seguidos os seguintes procedimentos
metodológicos: categorização e codificação, inferência e interpretação dos resultados. Este
estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará
(UEPA), sob parecer nº 1.111.474.
RESULTADOS
Foram entrevistados 11 portadores de DRC, 11 familiares e 15 profissionais de saúde. Dos
usuários, cinco eram mulheres e seis eram homens, na faixa etária de 43 a 71 anos. O fluxo
de atendimento e a percepção do cuidado descritos pelos entrevistados demonstraram
diversas situações classificadas em três Trajetórias Assistenciais: 1) Não procurou a Unidade
Básica de Saúde: esses pacientes eram portadores de HAS, mas não eram cadastrados
nos programas de controle de doenças crônicas (Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial
Sistêmica) nas UBS. A porta de entrada para o sistema de saúde foi o nível terciário,
demonstrando uma inversão na direção do atendimento que deveria começar na ABS. Para
esses entrevistados, a UBS não representou um lugar de cuidado. Muitos demonstraram
acreditar que o atendimento ofertado não era de qualidade, bem como relataram demora
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e dificuldade no atendimento. Além disso, o fato de não terem um acompanhamento na
UBS corroborou para que o diagnóstico de DRC fosse feito tardiamente, mesmo quando
já havia urgência dialítica; 2) Procurou a Unidade Básica de Saúde, mas não recebeu o
diagnóstico: eram acompanhados por profissionais da ABS, mas o atendimento dispensado
para o controle e acompanhamento de HAS e/ou DM não possibilitou prevenção nem
diagnóstico precoce de complicações como a DRC. Embora acompanhados pela ABS, os
usuários procuraram atendimento em serviços de urgência, iniciando hemodiálise em
ambiente hospitalar, onde receberam o diagnóstico da DRC. Enquanto esperavam por
vaga para hemodiálise nas clínicas especializadas, os usuários permaneceram internados
nos serviços hospitalares. Ao iniciarem a hemodiálise, o acompanhamento dos usuários
pela ABS foi interrompido; 3) Recebeu diagnóstico na Unidade Básica de Saúde e foi
encaminhado para a especialidade: os usuários dessa trajetória receberam cuidados
voltados para o controle de HAS e DM, foram diagnosticados como portadores de DRC
e encaminhados, em momento oportuno, para o especialista. Porém, mesmo assim,
iniciaram a terapia renal substitutiva com sintomas graves da doença, por falta de vaga
em clínicas especializadas para o procedimento. Apesar de permaneceram em tratamento
na atenção secundária por um longo período, mantiveram o vínculo com a UBS. Porém,
após o início da hemodiálise, não procuraram mais, nem foram procurados pela equipe da
atenção básica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fluxo de atendimento aos portadores de DRC nas redes de atenção à saúde foi irregular,
originando diferentes trajetórias assistenciais. A falta de vinculação esteve presente
mesmo quando os pacientes já eram acompanhados pelas equipes da Estratégia
Saúde da Família. Usuários e familiares, em geral, não perceberam a ABS como lugar
de cuidado para a DRC e não procuram as Unidades Básicas de Saúde, especialmente
depois do diagnóstico. Por outro lado, os profissionais da ABS também não se sentiram
responsáveis pelo paciente em qualquer fase da DRC, embora atendam pessoas com
grande vulnerabilidade para essa doença, como diabéticos e hipertensos, com o papel
de realizar medidas de prevenção e diagnóstico. Observou-se uma rede de atenção
fragmentada, onde a Atenção Básica não desempenhou a função de coordenadora da
atenção à saúde e ordenadora da rede para a maioria dos usuários portadores de doença
que participaram da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE
Doença Renal Crônica, Atenção Básica à Saúde, Trajetórias Assistenciais.
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TRILHA PERCORRIDA PARA A ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE
ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA PESSOAS VIVENDO COM
HANSENÍASE PRODUZIDO A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DE
VIDA DOS USUÁRIOS DE UM SERVIÇO ESPECIALIZADO
Larissa Mello da Silva (Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Paulo Cézar de
Moraes (Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Tânia Esther Herc Holmer dos
Santos (Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1889

INTRODUÇÃO
A hanseníase é considerada um problema de saúde pública no Brasil, sendo que dentre
os países latino americanos, a maior incidência é brasileira (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE, 2016). A cada ano registra-se em média 47.000 novos casos, sendo que 23,3%
encontram-se com graus de incapacidade I e II. A vida de milhares de pessoas é afetada
por esta situação, pois uma vez que a doença compromete mecanismos de defesa como
a capacidade de sentir dor, a visão e o tato, faz dos portadores de hanseníase, indivíduos
mais vulneráveis a acidentes, queimaduras, feridas, infecções, amputações, dentre outras
situações (BRASIL, 2008). As evidências demonstram que, quando o diagnóstico é tardio,
os portadores de hanseníase ainda podem enfrentar outros desafios como os surtos
reacionais e as incapacidades físicas transitórias e, em alguns casos permanentes, e
não obstante, principalmente durante os surtos reacionais, podem ser acometidos por
desordens metabólicas como a diabetes e a hipertrigliceridemia, desencadeadas pelos
efeitos colaterais dos medicamentos, a exemplo dos corticoides (BRASIL, 2010). Com o
objetivo de interromper a transmissão da doença, reduzir incapacidades e deformidades,
deve-se priorizar as ações de diagnóstico precoce, tratamento e prevenção. Para que essas
ações tenham resultado, faz-se necessário a qualificação dos profissionais de saúde e a
necessidade de uma gestão em rede dos serviços envolvidos, para garantir a assistência
integral e igualitária de todas as pessoas acometidas pela doença (BRASIL, 2008). Contudo,
visando o contexto atual, a intervenção da nutrição colabora para que as ações não sejam
somente de ordem biomédica, permitindo a construção de um instrumento que oriente o
cuidado nutricional por intermédio de um dispositivo de educação em saúde, o manual.
OBJETIVOS
O presente trabalho teve por objetivo descrever o processo de elaboração de um Manual
de Orientações Nutricionais para Pessoas Vivendo com hanseníase, produzido a partir das
narrativas dos usuários de um serviço especializado.
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MÉTODO
Para a construção do manual utilizamos uma abordagem qualitativa, por tratar-se de um
método que deve ser aplicado ao estudo da história, das relações, das representações,
das crenças, das percepções e das opiniões (MINAYO, 2014). Devendo o estudo tratar-se
de cunho descritivo e exploratório. A coleta de dados foi realizada por intermédio de uma
entrevista semiestruturada, composta por questões norteadoras que abordavam os temas
nutrição e hanseníase. Estas questões foram aplicadas em uma conversa individual e de
encontro único. Os dados foram gravados digitalmente, transcritos e analisados pela técnica
de Análise de Conteúdo (ATLAS.ti, 2017; MINAYO, 2014). O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o Parecer nº 2.078.458
e contou com a autorização da instituição onde foram realizadas as entrevistas.
RESULTADOS
Participaram dos encontros (entrevistas) 8 convidados (entrevistados), sendo 5 mulheres e
3 homens. Estes, para fins de análise nesta pesquisa, foram denominados de “Convidados”
e identificados pela sequência de seus encontros. As falas dos Convidados demonstraram
certo desconhecimento sobre a possibilidade de auxílio que a Nutrição poderia trazer a
pessoas que vivem com hanseníase. Em relação às dificuldades relatadas, foram trazidas
várias situações e sintomas relacionados ao processo de alimentação, sinalizando os desafios
enfrentados ao longo do tratamento. Através do manual, os convidados encontraram
uma nova forma de serem cuidados, uma vez que, quando tivessem alguma dúvida sobre
alimentação relacionada ao seu tratamento, saberiam onde encontrar. A hanseníase por
estar relacionada historicamente ao preconceito foi evidente que os Convidados trouxessem
em suas falas as angústias, receios e inquietações com relação a este sentimento, bem como
a necessidade interna de cada um deles em vencer essas barreiras. Dessa forma, extraíramse das falas quatro categorias: Descoberta, Desafio, Cuidado e Barreira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa primeira percepção foi que as pessoas vivendo com hanseníase, desconheciam o
auxílio que a Nutrição poderia oferecer em seu tratamento, representando um momento
de descoberta. A elaboração do Manual de Orientações Nutricionais para Pessoas Vivendo
com Hanseníase representou para os Convidados deste estudo, a “materialização do
cuidado”, onde a necessidade de apoio foi transfigurada no objeto construído (Manual) a
partir de suas vivências, possibilitando lhes dar suporte quando as dúvidas emergissem.
Outra observação que fazemos aqui é com relação à importância que deram em poder
contar com o acompanhamento do profissional de Nutrição, reforçando a sua relevância
na equipe multiprofissional responsável por este cuidado. O presente trabalho não tinha a
intenção inicial de falar sobre estigma e preconceito, contudo, por ter sido uma temática
constante na fala dos Convidados e por sabermos que a hanseníase está diretamente
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associada a este tema, o assunto foi explorado com a finalidade de não ignorar algo que,
infelizmente, se mostrou tão presente na vida das pessoas que vivem com hanseníase. As
conversas que tivemos nos permitiu a oportunidade de poder compartilhar momentos
de vida, às vezes tão distintos, tão distantes, mas que quando as pessoas envolvidas estão
abertas a trocarem suas experiências, neste desafiante encontro, os dois lados ganham,
neste caso, usuário e profissional. Por fim, o grande produto deste estudo foi a elaboração
do Manual de Orientações Nutricionais para Pessoas Vivendo com Hanseníase, que foi
construído com as melhores evidências, ou seja, os depoimentos das pessoas que vivem
e convivem com esta doença, lavrado com base nas suas dificuldades, nos seus anseios e
nas suas histórias de vida.
PALAVRAS-CHAVE
Hanseníase; Nutrição; Manual.

USO DE DERIVADOS DE TABACO POR TRABALHADORAS DE
ENFERMAGEM EM UNIDADE HOSPITALAR
Beatriz Ferreira Martins (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Bruna Diana Alves (Universidade
Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Aroldo Gavioli (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR,
Brasil), Sônia Regina Marangoni (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Bruna Portes Maciel
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Eduardo Mitsuakki Panice Kakuda (Universidade Estadual
de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Aline Vieira Menezes (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil),
Magda Lúcia Félix Oliveira (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil)

ID: 2613

INTRODUÇÃO
O tabagismo é considerado a mais importante causa evitável de morbidade e mortalidade
prematura. No Brasil, ocorreu importante diminuição da prevalência do tabagismo, porém
em mulheres ocorre de forma mais lenta do que entre os homens, e a queda da taxa de
mortalidade nos últimos 25 anos também foi menor entre mulheres. Considerando que a
equipe de enfermagem é responsável por ações educativas em saúde para prevenção e
mediação para cessação do uso de tabaco, trabalhadoras de enfermagem são importantes no
enfrentamento antitabágico, pelo significado social do profissional de saúde como modelo
de comportamento saudável, acrescido do significado particular do cuidado feminino, e o
uso de derivados de tabaco pode influenciar negativamente essas ações.
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OBJETIVOS
Apreender as circunstâncias do início do uso de tabaco em mulheres trabalhadoras de
enfermagem de uma unidade hospitalar, a continuidade e as dificuldades a cessação tabágica.
MÉTODO
Estudo sequencial e de abordagem qualitativa, realizado como recorte de estudo de corte
transversal. Anteriormente ao presente estudo, foi realizada pesquisa na modalidade de
censo, com o objetivo de descrever o padrão de consumo de drogas de abuso entre as
mulheres enfermeiras e técnicas de enfermagem trabalhadoras hospitalares nos três turnos
de trabalho – matutino, vespertino e noturno, incluídas por estarem em atividade na unidade
hospitalar na data estipulada para a coleta, e excluídas as trabalhadoras não atuantes na
instituição em estudo na data - férias, licença saúde, licença maternidade. Do universo de
145 profissionais, aceitaram participar e responderam o questionário autoaplicável inicial,
com questões para caracterização sócio demográfica e informações sobre o uso de drogas
de abuso, 112 trabalhadoras – 77,2% do total das elegíveis. Cinquenta e quatro delas
informaram o uso de tabaco ou outras drogas de abuso nos últimos três meses. Foram,
então, separados os questionários de 11 trabalhadoras (0,9%) do total das investigadas
que auto referiram usuárias exclusivas de derivados de tabaco e foram entrevistadas. Para
o estudo sequencial, foi utilizado um roteiro de entrevista com três questões disparadoras,
para promover a discussão sobre os contextos da iniciação e manutenção do uso - Como foi a
primeira vez que fumou? Você acredita que o trabalho permite que você continue fumando?
Atualmente, você sente vontade de cessar o uso do tabaco? Os dados sócio demográficos
foram transcritos no Software Microsoft Excel® 2010, e submetidos à análise descritiva.
Os depoimentos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo na modalidade
temática e apresentados em duas categorias - A experiência de estar fumante, e A relação
com o trabalho e busca pela cessação tabágica. O estudo respeitou as exigências formais
das normas nacionais e internacionais regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos (parecer 1.963.546/2017). Para assegurar o anonimato, as entrevistadas foram
identificadas de acordo com o número do caso e a idade de iniciação do uso do tabaco.
RESULTADOS
As 11 trabalhadoras de enfermagem informaram faixa etária entre 28 e 58 anos, com
média de 42,2 anos, raça/cor branca, seis com religião católica, duas evangélicas e três
não informaram a denominação religiosa. Foram relatados problemas associados ao uso
de tabaco, pelo uso crônico, como doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquite. Todas
informaram utilizar o cigarro industrializado há mais de dez anos; oito trabalhadoras faziam
uso de 20 cigarros/dia. A idade media da iniciação foi 17 anos, variação de oito a trinta anos,
e deu-se por curiosidade, pela novidade do uso, modismo ou por imaturidade. A experiência
do estar fumante aconteceu com grupo de amigos, mas principalmente com familiares – pai,
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mãe, tio e primos [..] meu pai fumava e pedia para eu acender o cigarro. Como era na chama
do fogão, tive que tragar porque ele (o cigarro) não acendia (2, 8 anos). [...] acendendo o
cigarro da minha mãe (4, 15 anos); [...] usei brincando junto com os primos quando crianças
(5, 9 anos); [...] meu tio fumava, e comecei (a fumar) com ele (7, 14 anos); [...] comecei “filando”
um cigarro do meu primo (11, 18 anos). O comportamento aditivo na família ou ter algum
familiar que utilizava tabaco com fumaça dentro da residência, contribuiu para a iniciação,
em um processo intergeracional, retratado no depoimento [...] nunca tive vontade, mas
coloquei um cigarro na boca com meu pai e gostei[...] e fumo (cigarro) há 30 anos (9, 53
anos). Náusea, vomito, tontura acompanharam a iniciação, porem os efeitos desagradáveis
não diminuíram a vontade de continuidade [...] Me senti mal, com vomito, mas achava muito
lindo (6, 17 anos). O estresse gerado no ambiente de trabalho pode influenciar o habito de
fumar, o que foi encontrado no exercício profissional das mulheres entrevistadas no presente
estudo. Sobre a relação com o trabalho e a busca pela cessação tabágica, seis informaram
a prontidão para utilizar o cigarro imediatamente após a jornada de trabalho, pelo estresse
inerente ao viver profissional, as longas jornadas de trabalho e relações interprofissionais
comprometidas. A busca pela cessação foi informada por sete trabalhadoras de enfermagem,
para vencer problemas de saúde e a discriminação profissional, com depoimentos [...] por
saber do prejuízo que causa a saúde, não faz bem à saúde (4, 15 anos); [...] já tentei diversas
vezes, hoje em dia tem muito discriminação (7, 14 anos); já faz muitos anos que uso (o
cigarro) e tenho medo de adoecer por causa dele (10, 17 anos). Dificuldades [...] fiquei sem
fumar por 10 anos, voltei após muito estresse por problemas familiares de saúde (5, 9 anos),
e desejo de continuidade [...] não me incomoda ser fumante e em casa meu marido fuma
quatro vezes mais que eu (2, 8 anos), foram relatadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de tabaco no grupo específico de enfermeiros e técnicos de enfermagem corroboram
dados de literatura para a população brasileira, e o relato do comportamento aditivo
familiar, do estresse no trabalho e medo de doenças e da discriminação profissional estavam
presentes na apreensão do fenômeno iniciação e cessação tabágica. O estudo permite
mostrar a necessidade de implantação de um programa que possa contribuir com a cessação
do tabagismo das trabalhadoras usuárias de tabaco.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Mulheres; Saúde do trabalhador; Tabaco.
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ATENÇÃO A MULHER NO PÓS-PARTO: REFLEXÕES SOBRE
MÉDICALIZAÇÃO
Tatiane Baratieri (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Sonia Natal (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1863

INTRODUÇÃO
Os dias e semanas após o parto é uma fase crítica na vida das mulheres e crianças, em que a
maioria das mortes maternas e infantis ocorre durante este período, e acontecem intensas
mudanças física, mental e social na vida da mulher e família. A fim de prevenir agravos e/ou
restabelecer a condição de saúde das mulheres, o período do puerpério sofre intervenções
médicas, causando um processo de medicalização, entendido como a transformação de
problemas não médicos em problemas médicos1. No presente estudo é abordada a questão
da medicalização de processos comuns da vida, como é o caso do puerpério, considerado
uma fase natural do ciclo reprodutivo, em que o profissional de saúde apropria-se e intervém
na mesma.
OBJETIVOS
Refletir sobre o processo de medicalização do puerpério
DESENVOLVIMENTO
Diretrizes clínicas internacionais2,3 estabelecem os principais cuidados a serem prestados
às mulheres no puerpério, e são baseadas em alto grau de evidência científica, indicando
a importância de tais intervenções para reduzir a morbimortalidade materna. A provisão
de cuidado e suporte puerperal oportuno e eficaz pode ter um impacto significativo na
saúde e no bem-estar em longo prazo para as mulheres e suas famílias. O cuidado pós-parto
deve ser prestado na configuração mais adequada, com o mais alto padrão de qualidade e
atender às necessidades do indivíduo. A grande questão a ser discutida sobre o tema é sobre
medicalizar “além do necessário”, tornando todo o puerpério alvo de intervenções médicas,
e fazendo das mulheres reféns da assistência em saúde. Sobre esse aspecto Illich4 trata da
iatrogênese social, que se refere ao efeito social indesejado e prejudicial da medicina, e
corresponde ao aumento da dependência da população para com intervenções médicas. O
autor4 ainda trata de outra forma de iatrogênese social, o controle social pelo diagnóstico,
que resulta em etiquetas iatrogênicas em diferentes fases da vida humana, em que as
pessoas consideram “normal” ou “natural” os cuidados de rotina, como é o caso do tema
tratado no presente estudo, o puerpério. Ressalta-se que não se pode radicalizar e seguir
fidedignamente os pressupostos de Illich, mas sim como afirma Camargo Jr5, deve-se refletir
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e prestar apenas o cuidado necessário, para manter a autonomia as pessoas e não torná-las
reféns da medicina em todos os processos da vida. Diretrizes internacionais2,3 que orientam
a atenção ao puerpério ressaltam a necessidade de manter a autonomia da mulher, e prestar
a assistência conforme suas necessidades. Além disso, afirmam que a diretriz é um processo
orientador do cuidado, mas não único, que deve ser avaliada quanto a necessidade de seu
uso conforme cada situação. Assim, pode-se inferir que apesar da necessidade de medicalizar
determinados aspectos do puerpério, é preciso fazer esse processo com cautela, mantendo
um “equilíbrio” entre a autonomia e heteronomia. Nessa linha de pensamento é importante
trazer a prevenção quaternária, que deve ser considerada em todo o processo de cuidado
no puerpério, e se refere a ação de identificar pessoas em risco de medicalização excessiva
e protegê-las de novas intervenções desnecessárias, o que evita danos iatrogênicos6. Para
praticar a prevenção quaternária o profissional de saúde precisa fazer um rigoroso controle
de si próprio, para manter-se consciente do que é realmente necessário intervir, e, além disso,
manter uma verdadeira relação terapêutica com a mulher, respeitando sua autonomia6.
Sobre os aspectos medicalizados no puerpério, destaca-se que é um período com diversos
valores, crenças, culturas e práticas populares, que precisam ser considerados no cuidado.
Entretanto, facilmente é encontrado na literatura artigos científicos que tratam sobre a
influência “negativa” de tais fatores para o cuidado em saúde, considerando o saber médico
soberano, ilegitimando o saber popular e tornando a mulher e família incapazes de lidar com
esse processo natural da vida. Sobre essa questão, Illich4 trata da iatrogênese cultural, em que
o potencial cultural de uma pessoa/população de lidar de forma autônoma com situações
da vida (como doença, dor e morte) é destruído. A medicalização da cultura faz com que o
homem torne-se desamparado e incompetente, deixando a cargo do médico, o qual não é
familiarizado com as questões da tradição e vida pessoal do paciente, e desagregador das
relações entrelaçadoras do homem com sua doença, seu meio, a natureza, seus próximos e
com ele mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se identificar a necessidade de medicalizar o puerpério a fim de reduzir a
morbimortalidade materna, já que se constitui em um problema de saúde pública, e a
atenção ao puerpério tem se mostrado estratégia importante para superar tal problema. Para
medicalizar o puerpério é necessário haver um equilíbrio entre autonomia e heteronomia,
e a prevenção quaternária é uma ferramenta importante para a prestação do cuidado por
meio de uma medicalização “não excessiva”, mas necessária.
REFERÊNCIAS
1.CONRAD P. The medicalization of society: on the transformation of human conditions into
treatable disorders. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2007.
2.NICE. National Institute for Health and Care Excellence. Postnatal care. NICE clinical
guideline 37. 2014.
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3.WHO. World Health Organization. WHO recommendations on Postnatal care of the mother
and newborn. Geneva: WHO Library Cataloguing-in- Publication Data, 2013.
4.ILLICH, I. A expropriação da saúde: nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1975.
5.CAMARGO JR, K.R. Medicalização, farmacologização e imperialismo sanitário. Cad. Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 29(5):844-846, mai, 2013.
6.JAMOULLE, M. Prevenção quaternária: primeiro não causar dano. Rev Bras Med Fam
Comum. 2015;10(35):1-3. https://doi.org/10.5712/rbmfc10(35)1064
PALAVRAS-CHAVE
Descritores: período pós-parto; saúde da mulher; medicalização.

DESAFIOS, AVANÇOS E PERSPECTIVAS NA COMPREENSÃO
E VALORIZAÇÃO DAS REDES DE AÇÕES DE CUIDADO NO
CONTEXTO FAMILIAR
Ângela Roberta Alves Lima (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Rita Maria Heck (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Eliana Buss (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Teila Ceolin
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2088

INTRODUÇÃO
A promoção da saúde consiste em incluir pessoas e grupos no processo saúde-doença, de
modo que possam identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente
o ambiente, o que significa compreender as pessoas e grupos como agentes promotores de
vida. A ação de cuidado está em considerar que a saúde é um recurso aplicado à vida e não
um objeto(1). A perspectiva apresentada reafirma a interface social da saúde e do cuidado,
propondo uma projeção para a vida, o território e as relações socioculturais. Os arranjos
de cuidado tomam dimensões que incluem a vivência e suas experiências, que podem
ter outro espaço quando se determina a ouvir as verbalizações, compreender a lógica do
sofrimento e as práticas de cuidado significativas na visão de mundo daquele contexto.
Estas perspectivas poucas vezes são consideradas pelo profissional de saúde. O grupo de
pesquisa em saúde rural e sustentabilidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, tem investigado as práticas de cuidado e o
uso de plantas medicinais e bioativas, junto às famílias rurais do bioma pampa, constatado
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que estas organizam suas prioridades dentro da sua práxis, construída com a experiência
e os recursos disponíveis. Verificou-se significativo uso de plantas para a manutenção da
saúde e no tratamento de diferentes estados de desconforto e doenças. Prática passada
de geração em geração, (re)construída entre os membros da comunidade. Nas visitas, às
residências, uma prática de cuidado observada foi tintura de plantas medicinais, os frascos
estavam etiquetados com o nome popular e armazenados uma farmácia caseira. O uso fora
descrito como imprevisível, pois no dia-a-dia necessitam das plantas, que desaparecem
dependendo da estação do ano, por isso buscam apreender sobre o preparo de tinturas.
OBJETIVOS
A partir desta realidade de prática de cuidado familiar este resumo tem o objetivo identificar
as redes significativas de cuidado ordenadas por prioridade, no contexto familiar rural.
DESENVOLVIMENTO
Para identificar essas redes apresenta-se um protótipo adaptado por Slusky(2) com base nos
conceitos de Whight & Leahey(3) e Menéndez(4) e testada no projeto “Autoatenção e uso de
plantas medicinais no bioma pampa: perspectivas para o cuidado de enfermagem rural(5)¨.
O protótipo consiste em um círculo dividido em quatro quadrantes onde se situam as ações
de cuidado em ordem de importância, demonstradas em um degrade de tonalidades, sendo
que a mais intensa significa vínculo forte, e a mais clara o fraco. Identificou-se que as famílias
sobrepõem cuidados, podendo mobilizar várias pessoas e diferentes ações. A intenção é
objetivar este protótipo enquanto uma ferramenta que auxilie a potencializar o trabalho do
enfermeiro para conhecer o contexto daqueles a quem presta cuidado. Acredita-se que este
poderá otimizar o vínculo com as famílias, ampliando a capacidade de raciocínio clínico e as
negociações entre os sistemas de cuidado, estimulando a tomada de decisão em conjunto,
revertendo as ações em qualidade de vida. Na interação com a família, considera-se de
extrema importância ouvir a experiência que trazem diante de adversidades que superaram
ou estão vivenciando. A investigação se deu ao questionar e solicitar que relatassem as ações
realizadas diante da situação de cuidado em que emergiu o discurso, do qual tem experiência
e elenque a ordem adotada. Na investigação realizada em 25 municípios do bioma pampa,
as ações mais significativas de cuidado relatadas foram: repouso alimentar, diálogo entre
marido/esposa e uso de planta medicinal. Observou-se que estas ações acontecem sem
alterar a rotina, sendo que o cuidado subsequente de repouso físico já mobiliza para algo
mais grave, interferindo no trabalho, tencionado para a ampliação do diálogo entre a família
(filhos próximos/irmãos), vizinhos e filhos que residem na zona urbana. Se a ação de cuidado
não reverte o desconforto, seguem mobilizados ao encontro de outras ações ao seu alcance
como: ir consultar no posto de saúde e ou procurar o benzedor ou a pessoa mais velha da
família que tenha conhecimentos acumulados no uso de plantas medicinais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do protótipo permitiu compreender a dinâmica e as especificidades do sistema
de cuidado das famílias contempladas no estudo. Cabe destacar que embora se constatem
avanços em relação à oferta de serviços oficiais de saúde no espaço, há lacunas quanto
à capacitação dos profissionais, para que os mesmos possam atuarem de forma que se
aproximem da intersetorialidade, contemplem a realidade dos diferentes territórios e
possibilitem compreender as práticas de autoatenção e as integrem ao sistema de saúde
oficial. Por fim, é importante apontar que, frequentemente, os profissionais de saúde, por
possuírem uma orientação formativa de controlar, aferir e monitorar as ações voltadas ao
viver humano, apresentam dificuldades em agregar aos cuidados componentes da cultura,
que integram o contexto de ser saudável. Este protótipo facilita a aproximação e o vínculo
com as famílias, visto que apoia iniciativas de cuidado que potencializem a vida e contribuem
para a autonomia.
REFERÊNCIAS
1.Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 20022005. Genebra: 2002.
2.Sluzki CE. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1996.
3.Wright LM, Leahey M. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e intervenção em
família. 5ª ed. Roca: 2012.
4.Menéndez EL. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y
articulaciones prácticas. Ciênc. saúde coletiva. 2003; 8(1):185-07.
5.Heck RM. Relatório do Projeto Autoatenção e o Uso de Plantas Medicinais no Bioma Pampa:
Perspectivas Para o Cuidado de Enfermagem Rural. Pelotas, 2017.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da Família; Saúde da População Rural; Enfermagem Rural.
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MÉTODOS E TÉCNICAS EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA:
UM PROCESSO FORMATIVO DE DOCENTES PESQUISADORES
ANCORADOS NA PEDAGOGIA DA EXPERIÊNCIA
Maria Socorro Sousa (Universidade Federal do Ceará -UFC, Fortaleza, CE, Brasil), Márcia Maria Tavares Machado
(Universidade Federal do Ceará -UFC, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Marlene Marques Ávila (Universidade Estadual
do Ceará- UECE, Fortaleza, CE, Brasil), Vera Lucia Mendes de Paula Pessoa (Universidade Estadual do Ceará - UECE,
Fortaleza, CE, Brasil), Tânia Maria Sousa França (Universidade Estadual do Ceará-UECE, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2386

INTRODUÇÃO
Estudos recentes apontam vários desafios para se ampliar o uso da abordagem qualitativa
na produção do conhecimento no campo da saúde, entre eles a pouca formação de
pesquisadores qualitativos na graduação e a modalidade do ensino de métodos qualitativos
que ainda permanece de forma tradicional, sendo necessário repensá-los. Considerando
a escassez da literatura sobre ensino de metodologia qualitativa, em uma perspectiva de
metodologias ativas e participativas que ultrapassem os manuais normativos e listagem de
diferenciação entre as abordagens qualitativa e quantitativa, se faz necessário, conforme
os estudos, alertar os modelos formadores e o papel docente para esta questão. Tal
constatação nos faz indagar na prática docente: Como propiciar aos pesquisadores em
formação, momentos de diálogo, vivência e reflexão de métodos e técnicas em investigação
qualitativa? Como o processo formativo de profissionais e pesquisadores podem ser
ancorados na pedagogia da experiência?
OBJETIVOS
Descrever as possibilidades de práticas de ensino vivenciadas na disciplina de métodos e
técnicas em pesquisa qualitativa em diferentes momentos do Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva, considerando o (re)significado do saber da experiência docente.
DESENVOLVIMENTO
A disciplina possibilita aos pesquisadores em formação, momentos de diálogo, vivência e
reflexão de métodos e técnicas em investigação qualitativa, ancorados na pedagogia da
experiência, considerando que a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece;
a aprendizagem experiencial é um meio poderoso de elaboração do saber-fazer e dos
conhecimentos, o seu domínio pode tornar-se um suporte eficaz de transformação. Porém,
o que faz uma experiência formadora é uma aprendizagem que articula saberes, ideias, fatos
por meio da reflexão. Por isto, a experiência, é para cada um singular e de alguma maneira
impossível de ser repetida, a menos que esta experiência seja de algum modo, revivida
e tornada própria, por meio da narrativa. A narrativa tem se constituindo um método de
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pesquisa qualitativa muito difundido nas Ciências Sociais. Ela vai além de uma descrição,
inclui sentimento, sentido para o que está sendo narrado para si para os outros. Após um
primeiro diálogo sobre a proposta da disciplina, visando apresentá-la e reconhecer o saber
inicial dos mestrandos e doutorandos, depreendeu-se que um número significativo nunca
estudou e nem utilizou a pesquisa qualitativa. Em seguida priorizamos a experiência dos
pesquisadores qualitativos egressos do programa convidando-os a narrarem o que fizeram
e como fizeram nas suas pesquisas. Estes momentos são ricos, possibilitam aos narradores
descobrir novos caminhos e significados ao voltarem às experiências. Os alunos são
estimulados a realizar entrevistas individualmente e em pequenos grupos, organizarem os
dados, analisá-los para compartilhar os resultados em plenária, espaço privilegiado para os
questionamentos sobre o vivido e o que significou para cada pesquisador em formação. O
foco não se concentra apenas na questão metodológica, mas no que ocorre, na interpretação.
A técnica do grupo focal é desenvolvida em sala de aula não somente para ampliar o
conhecimento prático, mas, essencialmente, para interrogar o vivido articulando teoria e
prática, superando as aulas meramente expositivas. A forma que escolhemos para trabalhar
as técnicas de pesquisa, permite criar possibilidades para os pesquisadores qualitativos
experimentarem, considerando que informação não é experiência, porque a experiência
exige que o pesquisador esteja por inteiro na ação, mobilize o sentir, o agir e o refletir. Uma
atividade que exemplifica isto foi a atividade realizada no semestre 2018-1 em que para
iniciar a disciplina os mestrandos foram a um museu de arte, e além de vivenciarem a técnica
de observação e exercitarem o olhar, escreveram um texto sentido, desta forma, o museu foi
escrito de múltiplas formas, de várias expressões de ideias, pensamentos, e de descoberta.
Cada observador reapresentou-se, apresentando sua leitura de mundo ao ser desafiado a
relacionar museu, obra de arte, pesquisa qualitativa, observação. Assim a dimensão social
e transformadora da leitura poderá ser resgatada, evidenciando os vários olhares, as várias
leituras, deixando claro que não existe uma única forma de ver, interpretar. A leitura dos
textos favoreceu, também, uma reflexão em relação a descrições, que fazem surgir o não dito,
resultado da relação de um olho que observa e a mão de um sujeito procurante, conhecente
e pensante, que escreve. Assim os encontros semanais se transformam em possível espaço
de ensinar e aprender, fazendo docentes e discentes sujeitos do processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo formativo vivido no papel docente e discente pesquisador em formação, na
disciplina de Métodos e Técnicas em Pesquisa Qualitativa representam a possibilidade de
abrir horizontes e reavaliar nossa própria prática de pesquisadoras. Além de consolidar
conhecimentos e repensar as práticas pedagógicas tem nos incentivado a ampliar o espaço
de sala de aula, para além dos seus limites físicos tornando válida, a participação dos
mestrandos e doutorandos em outros espaços sociais para o exercício do olhar atento, da
observação, do diálogo, da escuta. A reflexão do vivido nesta disciplina tem nos feito resignificar ao que somos na docência e ao que fazemos como pesquisadores qualitativos.
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PALAVRAS-CHAVE
Processo formativo; docentes pesquisadores; narrativa; pedagogia da experiência

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE:
UMA DESCRIÇÃO A PARTIR DO OLHAR DE PROFISSIONAIS DA
ATENÇÃO BÁSICA
Lissandra Zanovelo Fogaça (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Mariana Cabral Schveitzer
(Universidade Federal de São Paulo, São Paulol, SP, Brasil)

ID: 1961

INTRODUÇÃO
O modelo de atenção biomédico é ainda predominante na saúde, no entanto, já não
soluciona como deveria os problemas de saúde de grande parte da população, especialmente
pelo seu caráter mecanicista, cujo foco é a doença e não o doente. As Práticas Integrativas
e Complementares em Saúde (PICS) constituem um modelo vitalista e holístico, pois
consideram que as crenças e saberes das diferentes culturas são indissociáveis do processo
cuidado – cura, e isso faz dessas práticas um modelo de cuidado mais humanizado, centrado
na pessoa (TESSER; NEVES; SANTOS1, 2016; SOUZA; LUZ2, 2009). Uma recente conquista dos
profissionais que integram as equipes multiprofissionais foi ter a inserção das PICS, através
da Política Nacional de Práticas Integrativas (BRASIL3, 2006; BRASIL4, 2017), na Atenção
Básica (AB) e a possiblidade de desenvolver uma prática generalista e promotora de saúde
através de atividades clínicas; educativas; focada na saúde holística e na qualidade de vida
dos usuários, desenvolvendo uma nova relação profissional – usuário (SOUZA5 et. al., 2013).
Acredita-se que uma descrição da oferta de PICS por profissionais inseridos na AB seja
relevante para o aprimoramento e organização da oferta dessas práticas da AB.
OBJETIVOS
Descrever a oferta das PICS por profissionais de equipes multiprofissionais na AB e seus
efeitos para o cuidado integral em saúde.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo transversal, exploratória e de natureza qualitativa.
A população foi composta por profissionais que atuam com PICS nos serviços da AB das
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supervisões técnicas de saúde (STS) Sudeste (Jabaquara/Vila Mariana) e Sul (M’Boi Mirim) do
município de São Paulo, e no Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária
Monte Azul. Foi realizada entrevista semiestruturada com aplicação de questionário com
perguntas abertas sobre PICS sendo que o período de coleta foi de março a agosto de
2017. A análise dos dados recebeu tratamento de análise de conteúdo na perspectiva de
Bardin (2011). A pesquisa foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (CEP/SMS-SP), CAAE: 62393616.1.0000.0086.
Participaram da pesquisa 15 profissionais, de diferentes categorias, integrantes de equipes
multiprofissionais de 10 serviços de saúde da AB, distribuídos em: 6 unidades de Assistência
Médica Ambulatorial (AMA); 6 Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) e 3 Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Dentre os participantes, predominou o sexo feminino (86,66%), com
idade variando entre 30 e 62 anos, sendo a média de idade de 45 anos. A partir da análise dos
dados, surgiram 3 categorias: Oferta das PICS, que conta com dificultadores e facilitadores
para sua execução; Efeitos das PICS, subdivididos em positivos e subjetivos e a Qualidade dos
cuidados em saúde na AB, relatando que as PICS melhoram a integralidade, a resolutividade
e diminuem a medicalização na AB. Foi possível compreender que essas práticas resultam
em melhora da integralidade do cuidado, qualidade do serviço de saúde, resolutividade e
diminuem a medicalização e, assim, contribuem para o cuidado integrativo/holístico na AB.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sugere-se, a partir do estudo, que as PICS podem ser ampliadas e aprimoradas para melhorar
a qualidade dos serviços de saúde da AB mesmo enfrentando dificuldades e adversidades.
Uma das maneiras de ampliar o acesso às PICS seria incorporá-las aos cuidados em saúde
dos serviços da AB com características das AMAs e CECCOs como, por exemplo: incluir a
auriculoterapia e as práticas corporais no Projeto Terapêutico Singular (PTS) dos usuários. E,
além do mais, sabe-se que é preciso construir um modelo de oferta em PICS que seja efetivo
e organizado, tendo como finalidade a consolidação deste saber no cuidado integral em
saúde da AB.
PALAVRAS-CHAVE
Práticas integrativas e complementares, atenção básica, equipe multiprofissional.
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A INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO DA CRIANÇA NA AMAMENTAÇÃO
Lívia Perissé Baroni Wagner (UFPR, Curitiba - PR, Brasil), Verônica de Azevedo Mazza (UFPR, Curitiba - PR, Brasil),
Victoria Beatriz Trevisan Nobrega Martins Ruthes (UFPR, Curitiba - PR, Brasil)

ID: 1822

INTRODUÇÃO
A amamentação vai muito além da transmissão de leite de um indivíduo para outro,
não compondo apenas uma técnica alimentar. É caracterizada pelo valioso processo de
entrosamento entre dois indivíduos, um que amamenta e outro que é amamentado¹.Em
revisão sistemática sobre os determinantes da amamentação, encontrou-se que a condição
de saúde da mãe e da criança exercem influência no aleitamento materno. As condições
infantis de prematuridade, baixo peso ao nascer e a doença da criança foram associadas ao
início tardio da amamentação².
OBJETIVOS
Descrever os elementos fortalecedores e fragilizadoras para amamentação, relacionados às
condições da criança.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de casos múltiplos, com abordagem qualitativa e caráter descritivo.
Realizado no município de Curitiba, Paraná, em 10 Unidades de Saúde com Estratégia de
Saúde da Família, no período de março a abril de 2017. Participaram do estudo 28 membros
de 17 famílias com crianças de seis a 12 meses, sendo 17 mães, sete pais e quatro avós. A
coleta de evidências foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com as famílias.
Para interpretação dos evidências, utilizou-se a estratégia analítica da síntese de casos
cruzados com auxílio do software MAXqda. O software permitiu a organização das evidências
em categorias temáticas relacionadas a condição da criança.
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RESULTADOS
A partir dos dados emergiram os elementos que influenciam o aleitamento materno relacionados a
condição da criança: as práticas alimentares, o comportamento e a condição biológica do lactente.
Foram considerados fragilizadores da amamentação: internação da criança; prematuridade; baixo
peso; doença; dificuldade na pega e posicionamento no seio; cólica; choro excessivo; rejeição do
seio; oferta de fórmula infantil; introdução alimentar precoce. O comportamento de choro da
criança esteve relacionado com a preocupação dos familiares com possível fome e/ou cólica,
favorecendo o aumento da ansiedade e a introdução de fórmulas lácteas. A separação do recémnascido de sua mãe foi um aspecto que contribuiu para o desmame precoce, principalmente
quando foi ofertado fórmula láctea. O leite artificial foi utilizado quando houve prescrição
médica e/ou como complementar ao leite materno. Em alguns casos, a introdução da fórmula
se deu na maternidade logo após o nascimento e, também, em internações subsequentes,
mesmo com recém nascidos que mantinham aleitamento materno exclusivo. Essas situações
contribuíram para o desmame precoce destes bebês. Foram evidenciados, nesta pesquisa,
os aspectos biológicos da condição da criança, sendo referidos a internação na UTI neonatal
devido à prematuridade, complicações, doenças e as hospitalizações por outras afecções, como
desnutrição, infecção e broncoaspiração. Uma das mães que vivenciou a internação do filho na
UTI, não conseguiu amamentar seu filho e referiu que a quantidade de leite diminuiu e, mesmo
tendo vontade de amamentar, experiência anterior de sucesso na amamentação, histórico
positivo de amamentação na família e apoio do esposo na amamentação, não conseguiu manter
a amamentação. Os elementos fortalecedores do aleitamento materno foram: a amamentação
na primeira hora de vida; a pega e posicionamento adequados; a facilidade do bebê para
mamar; o bebê tranquilo e/ou saudável; e a introdução alimentar oportuna. Nos discursos,
identificou-se que a amamentação na primeira hora de vida atuou como um elemento promotor
da amamentação, pois, mesmo com o nascimento prematuro e a internação na UTI neonatal,
houve caso de sucesso na amamentação e manutenção do aleitamento materno por longo
período. Logo, ressalta-se à importância de práticas hospitalares verdadeiramente eficazes no
incentivo à amamentação, que incentivem o início precoce da amamentação e que estimulem a
permanecia de mãe e bebê juntos no alojamento conjunto e também na UTI neonatal. Percebese que, mesmo existindo políticas públicas, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e o
Método Canguru, que incentivam a amamentação logo após o nascimento, ainda evidencia-se
um distanciamento destas políticas das práticas dos serviços hospitalares. Em algumas situações
deste estudo, houve indício de práticas não efetivas para a promoção da amamentação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se que mesmo havendo condições da criança que fragilizaram o aleitamento
materno, é importante compreender que a amamentação não é determinada somente pelas
condições biológicas da criança, mas também pelas percepções familiares de amamentação,
condições da mãe, história familiar de amamentação e também pela rede social de apoio do
binômio. A amamentação caracteriza-se como um fenômeno familiar e social, portanto, é
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necessário o fortalecimento de práticas promotoras, realizadas antes mesmo de a mulher
engravidar ou logo no início do pré-natal, que permitam a efetivação e manutenção da
amamentação. Desta forma, a identificação precoce dos elementos fragilizadores pelos
profissionais que prestam cuidado a famílias, pode permitir a elaboração de estratégias para
ampliação da rede, a fim de compensar lacunas e permitir a aproximação da família com
referências e suportes para amamentação. É necessário extrapolar o binômio mãe e filho,
por meio do envolvimento da rede de apoio tanto no âmbito familiar como dos profissionais
de saúde, em especial da enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Aleitamento Materno, Família, Enfermagem, Saúde da Criança

A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE PARA O PROTAGONISMO
PATERNO NOS CUIDADOS AO SEU FILHO INTERNADO NA
UNIDADE NEONATAL
Eilaine Carvalho (Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Patrícia de Oliveira Cercal Mafra (Faculdade IELUSC,
Joinville, SC, Brasil), Lidiane Ferreira Schultz (Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Luana Claúdia dos Passos Aires
(Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil)

ID: 2254

INTRODUÇÃO
No Brasil, a presença da família no processo de internação é um direito assegurado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1. Também é direito da criança hospitalizada
que seus pais ou responsáveis participem ativamente do seu diagnóstico, tratamento e
prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será submetida1.
A participação da família de forma ativa nos cuidados com o filho durante a internação
hospitalar tem como objetivos favorecer a criação do vínculo afetivo, diminuir o estresse
da família, adquirir conhecimento e capacitar para o cuidado no domicílio, devendo ser
estimulada pela equipe de saúde independente da complexidade clínica do paciente. Mesmo
com a elaboração, implantação e atuação do Ministério da Saúde através de programas e
políticas públicas direcionadas para o fortalecimento do vínculo familiar e inclusão paterna
nos cuidados, ainda consiste em um desafio, necessitando de incentivo, conhecimento
e ensinamentos da equipe de saúde. Diante deste contexto, emerge a seguinte questão
de pesquisa: Qual é a influência da equipe de saúde na participação e inclusão do pai no
cuidado ao do seu filho pré-termo internado na Unidade Neonatal?
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OBJETIVOS
Descrever de que forma a equipe de saúde influencia na participação e inclusão do pai no
cuidado ao do seu filho pré-termo internado na Unidade Neonatal?
MÉTODO
Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, realizada em uma maternidade pública do
norte do Estado de Santa Catarina, referência estadual para o Método Canguru desde 2013.
Participaram do estudo 11 homens-pais de bebês pré-termos internados na Unidade Neonatal
da referida maternidade, no período de junho a agosto de 2017, que estavam acompanhando
seu filho durante a internação, sendo estes os critérios de inclusão. Foram adotados
como critérios de exclusão pai com idade inferior a 18 anos e com filho com síndromes,
malformações congênitas e outras doenças genéticas. A coleta dos dados foi a partir de
entrevistas semiestruturadas, com perguntas abertas e fechadas, gravadas e posteriormente
transcritas na íntegra. Os dados foram analisados a partir da análise temática proposta por
Minayo2 seguindo as etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento-interpretação.
A pesquisa atendeu aos preceitos éticos, sendo aprovada sob número de protocolo 2.071.706.
RESULTADOS
A faixa etária dos 11 pais entrevistados variou entre 19 e 36 anos, com predomínio de: Escolaridade
Ensino Médio Completo (quatro); Estado civil casados (oito); Residentes em Joinville-SC (oito);
Religião Evangélica (sete); E que vivenciavam pela primeira vez o nascimento do seu primeiro
filho (sete). Quanto a ocupação profissional dos pais variou nas mais diversas áreas de atuação,
sendo elas da área da indústria, comércio, construção civil, empresarial ou autônomo e com
renda familiar de um a cinco salários mínimos. O peso do nascimento dos RN’s variou entre 590g
e 1985g e a idade gestacional, de 25 a 35 semanas. É necessário que a equipe de saúde conheça e
identifique os fatores que interferem na relação e construção afetiva pai e filho. Durante o estudo
identificou-se que os pais mais proativos ou que receberam auxílio e intervenções da equipe
de saúde para realizar os cuidados com o seu filho perceberam a equipe como aliadas durante
a internação. No entanto, percebe-se que os pais que não foram preparados e incluídos pela
equipe de saúde para realização dos cuidados com o filho sentem-se inseguros, e não se sentem
adequadamente acolhidos pela equipe “Tem aquela (técnica) que vem conversar, pergunta as
coisas, ela te explica, tem vontade de explicar alguma coisa, a gente é curioso, a gente não tem
noção. Ela incentiva: “olha pai, tem que acordar ela, para ela ficar ativa pra mamar bem”. E tem
aquela que chega de manhã cedo e diz: “nem toca! Não tira o pano porque não pode pegar luz!”.
A gente se sente impotente, não sabe o que fazer” (P2). É crucial que a equipe de saúde acolha
os pais de modo que eles possam receber as informações pertinentes de seu filho e que lhe
disponibilizem a oportunidade de aproximação com o bebê “Foi muito bom, eles falaram o que
tinha pra falar, mas de uma forma pra não assustar a gente, mas falaram tudo, todos os riscos” (P7).
É preciso recriar o modelo assistencial prestado na Unidade Neonatal a partir da ótica do cuidado
centrado na família, vislumbrando o acolhimento destes pais e sua inclusão nos cuidados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os profissionais da saúde precisam favorecer a participação do pai nos cuidados com o seu
filho, contribuindo para benefícios imediatos e futuros tanto para a díade. São relevantes
as reflexões sobre a temática, de modo que a equipe de enfermagem identifique fatores
preditores para a construção da relação afetiva pai e filho. As limitações deste estudo
remetem à necessidade de investigar também as percepções dos profissionais de saúde
da Unidade Neonatal sobre a importância da participação do pai nestes cuidados. Talvez,
respondendo a esta lacuna, seja possível traçar estratégias para que a ampliação da inclusão
e atuação paterna nos cuidados com seu filho internado na unidade neonatal.
REFERÊNCIAS
1 Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e dá outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia
para Assuntos Jurídicos. [internet] 1990 [aceso em 2018 Mai 11]. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8069.htm
2 Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo (SP):
Hucitec; 2013.
PALAVRAS-CHAVE
Pai, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Enfermagem, Pessoal de saúde

ABORDAJES DEL CUIDADO INFANTIL EN CENTROS DE
ATENCION PRIMÁRIADE LA SALUD, EN LA PLATA, ARGENTINA.
UNA APROXIMACION ETNOGRAFICA
María Adelaida Colangelo (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina)

ID: 1337

INTRODUÇÃO
Las prácticas de cuidado infantil, como parte del proceso de crianza, ocupan un lugar
central en las intervenciones cotidianas de los equipos de salud de los efectores del primer
nivel de atención. En efecto, las pautas de atención y educación del niño, así como su
incidencia en los procesos de crecimiento y desarrollo, son temas en torno de los cuales
gira gran parte del seguimiento y control periódico de salud, especialmente durante los
dos primeros años de vida. Asimismo, suelen constituir puntos en torno de los cuales se
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producen acuerdos, pero también desencuentros entre los agentes del sistema de salud
y las familias usuarias del mismo, dado que, en tanto proceso sociocultural, el cuidado
infantil involucra múltiples concepciones sobre la niñez, la parentalidad, el ciclo de la
vida, el parentesco, el cuerpo y los lazos sociales. Partiendo de esas consideraciones, se ha
realizado una investigación de carácter etnográfico en dos centros de atención primaria
de la salud (CAPS) del municipio de La Plata, Argentina, poniendo el foco no sólo en las
prácticas y representaciones de los integrantes de los equipos de salud, sino también de
las familias de los niños que allí son atendidos. Para el análisis ha resultado indispensable
tener en cuenta las condiciones de precariedad institucional y laboral en que desarrollan
su trabajo los equipos de salud, así como los complejos contextos de desigualdad social y
diversidad cultural de las poblaciones que atienden.
OBJETIVOS
 Analizar los modos de abordaje – representaciones y prácticas – sobre el cuidado
infantil que construyen y ponen en juego cotidianamente los equipos de salud de
efectores del primer nivel de atención y las familias que concurren a los mismos.
 Explorar las concepciones de niñez, cuerpo infantil, parentalidad, familia que están
implicadas en esos abordajes del cuidado infantil.
MÉTODO
La metodología empleada en la investigación en la que se basa este trabajo, es de
carácter cualitativo, de tipo etnográfico. La misma ha sido seleccionada por otorgar
a la visión de los propios actores sociales involucrados un lugar fundamental en la
comprensión de los fenómenos sociales estudiados. El enfoque propuesto implica
indagar en la dimensión de las representaciones, esto es en categorías de percepción
y de clasificación, en los significados y las valoraciones construidos sobre el cuidado
infantil, pero con un especial interés en investigar esas representaciones puestas en
práctica, aplicadas en las intervenciones cotidianas, reinterpretadas prácticamente
por los actores en sus acciones, relaciones y contextos concretos. El referente empírico
de la indagación estuvo conformado por dos centros de atención primaria de la salud
(CAPS) del municipio de La Plata, Argentina. Los mismos fueron seleccionados en base
a las características socioculturales de la comunidad que atienden y a la accesibilidad
institucional y geográfica para la investigadora. En ambos se realizó un trabajo de campo
etnográfico, que implicó el empleo de técnicas como la observación con distintos grados
de participación (en los diferentes espacios de los centros, así como en algunos ámbitos
familiares y barriales) y la realización de entrevistas abiertas y semi-estructuradas con
diferentes integrantes de los equipos de salud y con integrantes de las familias usuarias
de los centros de atención primaria.
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RESULTADOS
Las representaciones y prácticas de los equipos de salud sobre el cuidado infantil suponen
una noción naturalizada de infancia, de cuerpo infantil y una serie de sentidos sobre la
responsabilidad parental, de cuya elaboración también participan los propios usuarios
de los CAPS. A través de las características del niño y de su cuerpo, que se toman como
evidencias de los cuidados recibidos, los agentes del sistema de salud evalúan, más o
menos explícitamente, la capacidad de cuidado de la familia, especialmente de la madre.
Esto se realiza no sin tensiones y dudas, poniendo en juego mecanismos –cambiantes,
dilemáticos, informales- orientados a “estimar” o “calibrar” responsabilidades y capacidades
familiares. Esas valoraciones no son exclusivas del personal de los CAPS, pues las propias
mujeres usuarias de los establecimientos sanitarios ponen en juego categorías morales y
construyen clasificaciones entre “madres responsables” e“irresponsables” o “dejadas”, de
las que procuran diferenciarse.
A su vez, las particularidades culturales de la población asistida, gran parte de la cual
es migrante de origen boliviano o paraguayo, suelen permanecer como un contexto
incorporado tangencialmente en las intervenciones de los agentes de los centros de
atención primaria de la salud. Ese mismo lugar ambiguo e impreciso, a modo de telón
de fondo, es ocupado a menudo por las condiciones socioeconómicas de la población:
se reconoce su importancia y se les atribuye una causalidad general, pero a la hora de
construir explicaciones sobre padecimientos o problemas concretos, suele perderse de
vista, para dejar lugar a los comportamientos individuales. Es necesario aclarar que esas
percepciones, sentidos y prácticas de los integrantes de los CAPS no son homogéneas ni
se reducen a criterios teóricos: en la estructura jerárquica de la institución, su posición
social más o menos cercana a la de los usuarios, la solidaridad de género y la empatía
con ciertas madres, la propia trayectoria familiar y social, median los modos de evaluar y
transmitir pautas acerca del cuidado infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El trabajo etnográfico realizado ha permitido ver que el abordaje del cuidado infantil en
ámbitos de atención primaria de la salud, más allá de lógicas generales, está lejos de ser
homogéneo y unívoco: implica múltiples actores y estrategias y está atravesado por
diferencias institucionales entre los CAPS, por la heterogeneidad dentro de los equipos de
salud, por las prácticas de los propios niños y familias y por las diversas relaciones que se
establecen entre los adultos que se atribuyen responsabilidad en el cuidado infantil.
PALAVRAS-CHAVE
Infancia, cuidado, equipo de salud, familias, etnografia
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ACIDENTE COM ABELHAS AFRICANIZADAS: DIAGNÓSTICOS DE
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA SEGUNDO A
TAXONOMIA II DE NANDA – I
Meisiherlle da Silva Bento (Instituto Nacional de Saúde Da Mulher da Criança e do Adolescente , Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Bruna Ferreira Dos Santos (Instituto Nacional de Saúde Da Mulher da Criança e do Adolescente , Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Julia Gonçalves Bousquet (Instituto Nacional de Saúde Da Mulher da Criança e do Adolescente
, Rio de Janeiro, RN, Brasil), Elena Araujo Martinez (Institudo nacional de saúde da mulher da crianças do
adolescente. , Rio de Janeiro , RJ, Brasil)
ID: 2215

INTRODUÇÃO
As abelhas africanizadas (AA) surgiram no Brasil na década de 50, após cruzamento acidental
entre abelhas europeias e africanas. Esses animais são reconhecidos por serem muitos
agressivos e atacarem suas vítimas em bando, quando se sentem ameaçados, inoculando
assim, uma grande quantidade de veneno que é composto por uma gama de substancias
que possuem atividades tóxicas, afetando diversos sistemas do corpo humano. A gravidade
do acidente depende da sensibilidade da vítima ao veneno e do número de picada recebidas
pela mesma. Os sinais e sintomas podem ser brandos ( dor, rubor, prurido) como graves (
insuficiência renal, choque anafilático, paralisia respiratória, infarto agudo do miocárdio,
catarata, etc ). Esses animais estão muito bem adaptados ao meio urbano (conseguem instalar
suas colmeias em prédios, armários, dentro de carros) propiciando maior contato com os seres
humanos e consequentemente oportunizando a ocorrência de acidentes. Diante da escassez
de publicações acerca de ataques de abelhas africanizadas a seres humanos e da necessidade
da padronização de cuidados de enfermagem na assistência a criança na unidade de terapia
intensiva pediátrica (UTIP). É sabido que crianças são mais vulneráveis a esses animais, pois,
são curiosas, estão sempre carregando alimentos, são pequenas dificultando assim, a fuga
quando atacadas pelas AA.O Brasil é o segundo país a mais publicar informações acerca desses
animais, e que acidentes com o mesmo necessitam ser notificados.
OBJETIVOS
identificar as principais necessidades de cuidado, no prontuário do paciente que foi
hospitalizado em uma UTIP, que sofreu um ataque de abelhas africanizadas e descrever
os principais diagnósticos de enfermagem, pautadas nas necessidades de cuidados,
identificados no prontuário desse paciente, através das anotações da equipe de saúde e
cruzá-los com a Taxonomia II da NANDA - I
MÉTODO
Tratou-se de um estudo exploratório descritivo, de análise documental retrospectiva, de
caso único, fundamentado nos princípios da padronização internacional dos diagnósticos
de enfermagem da Taxonomia II da NANDA – I. Foram identificados termos e expressões
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contidas nas anotações de enfermagem, no período em que o paciente ficou hospitalizado
na UTIP, que indicavam disfunções, condição de saúde, processos de vida, motivação para
aumentar o bem-estar e condições de vulnerabilidade apresentada pelo paciente que
necessitavam de intervenções de enfermagem. Os dados foram obtidos e cruzados com as
características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco e títulos de diagnósticos
de enfermagem aprovados pelas classificações de NANDA 2015-2017. E foram descritos os
diagnósticos de enfermagem nos domínios e classes da Taxonomia II da NANDA-I.
RESULTADOS
Foram eleitos 52 títulos de diagnósticos de enfermagem. Sendo 21 deles destinados aos
diagnósticos reais e 31 voltados para os diagnósticos de risco. Os diagnósticos mais relevantes
foram: Risco de integridade da pele prejudicada; Integridade da pele prejudicada; Hipertemia;
Risco de lesão em córnea; Risco de resposta alérgica; risco de lesão em trato urinário
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa permitiu identificar as principais necessidades de cuidados da criança
na UTIP, vítima de acidente por picada de abelha africanizada, que foram fundamentais
para a identificação e descrição de 52 diagnósticos de enfermagem, segundo a Taxonomia
NANDA – I. Acredita-se que, a identificação dos diagnósticos, será de suma importância para
a prática assistencial na UTIP, pois será alicerce para o planejamento de diversas ações de
enfermagem, possibilitando o estabelecimento de um plano de cuidados voltados para
criança vítima de acidente por picadas de abelhas africanizadas. Contribuirá também, de
forma relevante, para o processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem na
UTIP, qualificando o desenvolvimento dos cuidados com a utilização de uma linguagem
padronizada, o que consequentemente permitirá a uniformização das informações entre a
equipe de enfermagem.
Além de cooperar com a atualização de acadêmicos e profissionais da saúde em relação
ao tema, visto que o mesmo não é muito abordado, e assim, permitir maior enfoque na
prevenção de agravos na saúde da criança e do adolescente, bem como no direito que esses
e seus familiares possuem ao buscar um serviço de saúde, já que esperam e acreditam que os
profissionais desta área lhes fornecerão um cuidado apropriado e seguro conforme as suas
necessidades. Além de salientar que qualquer ocorrência com esses animais, necessitam
ser notificadas ao SINAN, pois assim, será permitido identificar a quantidade de soro antiveneno a ser distribuído pelo país, além de estipular estratégias de vigilância, estruturar
unidades de atendimento aos acidentados, além de permitir a elaboração de medidas para
controle desses animais.
PALAVRAS-CHAVE
Venenos de abelha, criança, enfermagem, abelhas, mordeduras e picadas .
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ADVOCACIA NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PEDIÁTRICA:
IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA ASSISTÊNCIAL DE ENFERMAGEM
Julia Gonçalves Bousquet (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Isabel Cristina Dos
Santos Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2073

INTRODUÇÃO
O conceito de advocacia em saúde enfoca que todo indivíduo deve ser compreendido como
sujeito incluído em contextos sócio, econômico, físico, político e cultural e não somente
como objeto de intervenção e prática eminentemente clínica, no que se refere a área de
conhecimento da saúde. Assim considerando, cabe ao enfermeiro a garantia dos direitos de
todo cidadão, atuando na promoção e proteção da saúde e do ser humano como um todo
(Andrade, Mello, Silva, Ventura, 2011). A Declaração dos Direitos Humanos, de 1949, deu início
a luta pelos direitos dos indivíduos, onde foram reconhecimentos os direitos fundamentais
de todos, marco histórico na busca e defesa dos direitos dos seres humanos. No que tange
as crianças, fez-se necessário a criação e implementação de leis específicas, por se tratar
de um público altamente específico nas suas demandas, que garantissem seu adequado
crescimento e desenvolvimento, resultando na criação da Declaração Universal dos Direitos
das Crianças, constituindo-se um marco para promoção e proteção dos direitos na infância
(Neutzling, 2017). Apesar dos direitos das crianças e dos adolescentes estar fundamentada
na Constituição Brasileira, apenas com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) houve a consolidação desses direitos. Em relação à criança hospitalizada, o ECA
confere direito de atendimento integral à saúde da criança, por intermédio do Sistema Único
de Saúde, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção,
proteção e recuperação da saúde. (BRASIL, 1990). Ainda, no Brasil, destaca-se a Resolução nº
41 de 1995, que dispõe sobre os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados com
20 itens, dentre eles: “o direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento,
sem que haja distinção de classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa; o
direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e
diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando
se fizer necessário; o direito a que seus pais ou responsáveis participem ativamente do
diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a
que será submetida” ( BRASIL, 1995). Este estudo faz parte do Projeto de Mestrado intitulado:
Advocacia em Saúde: atuação da enfermagem frente à criança hospitalizada.
OBJETIVOS
Analisar a produção científica nacional e internacional de enfermagem acerca da advocacia
exercida pelos enfermeiros na internação hospitalar pediátrica.
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MÉTODO
O estudo é uma revisão de literatura realizada no período de fevereiro a maio de 2018.
Os descritores utilizados foram: advocacia em saúde, enfermagem pediátrica, criança
hospitalizada, defesa da criança e direito a saúde. Os descritores foram conjugados em
pares, formando as seguintes frases com utilização do operador booleano ‘’and’’: Advocacia
em saúde and enfermagem pediátrica, Advocacia em saúde and equipe de enfermagem,
Advocacia em saúde and direito a saúde , Advocacia em saúde and defesa da criança
Advocacia em saúde and criança hospitalizada, Enfermagem pediátrica and defesa da
criança, Enfermagem pediátrica and direito a saúde, Equipe de enfermagem and defesa
da criança, Equipe de enfermagem and direito a saúde, Equipe de enfermagem and direito
a saúde, Criança hospitalizada and defesa da criança, Criança hospitalizada and direito a
saúde. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, CINAHL, PUBMED
e CAPES com o recorte temporal de 2000 a 2017. Os critérios de inclusão foram estudos
disponíveis na íntegra, revisões, reflexão teórica, estudos os quais possuíam ao menos um
autor enfermeiro. Foi aplicado filtro nos idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios
de exclusão foram relatos de experiência, ensinos clínicos, e estudos que estivessem em
repetição nas bases de dados. Também foram excluídos estudos que se referissem a crianças
no domicílio. Aspectos éticos: dispensáveis por ser revisão.
RESULTADOS
Foram encontrados 8.304 estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão,
restaram 16 estudos, sendo 11 nacionais e 5 internacionais. Os estudos nacionais abordam
as temáticas: ações que garantem a defesa dos direitos das crianças hospitalizadas pelos
enfermeiros, os conhecimentos dos profissionais de saúde sobre os direitos da criança
hospitalizada, orientação e promoção da autonomia, organização dos processos de trabalho,
compreensão da necessidade de educação permanente para melhor preparo para as
situações de morte. Os estudos internacionais apontam: percepção dos enfermeiros sobre o
respeito aos direitos da criança hospitalizada, a capacidade dos enfermeiros em desenvolver
a escuta qualificada as crianças, a criação de uma relação terapêutica entre a criança e a
enfermeira durante procedimentos dolorosos, a importância de conhecer as vozes das
crianças quanto as rotinas e procedimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura dos estudos permitiu identificar as lacunas no conhecimento existentes na temática.
Os enfermeiros encontram dificuldades para interpretar o conceito de advocacia do paciente
na enfermagem, bem como não existem estudos que qualifiquem o conhecimento dos
enfermeiros acerca da advocacia da criança no contexto pediátrico.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem pediátrica, advocacia em saúde, equipe de enfermagem.
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ALEITAMENTO MATERNO EM PREMATUROS: PERCEPÇÃO E
DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS MÃES EM UMA UTI
NEONATAL
Juliana de Jesus Souza (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Crislayne Brito Pereira (Centro
Universitário do Sul de Minas, Alfenas, MG, Brasil), Marcela Souza Silva (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas,
MG, Brasil), Clicia Valim Cortez Gradim (Universidade de São Paulo - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Maria José Clapis
(Universidade de São Paulo- USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Patrícia Mônica Ribeiro (Universidade Federal de Alfenas,
Alfenas, SP, Brasil), Estefânia Santos Gonçalves Félix Garcia (Universidade de São Paulo- USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2051

INTRODUÇÃO
O leite humano é um alimento completo capaz de suprir todas as necessidades da criança
nos primeiros anos de vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida e, a partir desta faixa etária, recomenda-se iniciar
alimentação complementar e manter o leite materno até dois anos de idade. São inúmeras as
vantagens do aleitamento materno tanto para bebê quanto para mãe. Dentre os benefícios
para a criança, pode-se citar: imunidade prevenindo contra as diversas infecções e alergias,
atuação no desenvolvimento infantil, diminuição de riscos de morbimortalidade, contribuição
para níveis pressóricos e de colesterol total mais baixos, menor risco para diabetes tipo
I e II e a prevenção do sobrepeso e obesidade. Para mãe, um dos benefícios oferecidos na
amamentação é a redução do risco de patologias como câncer de mama, ovário e útero e de
fraturas ósseas por osteoporose; a involução uterina mais rápida devido à liberação de ocitocina
e consequente diminuição do sangramento puerperal e menor risco de anemia pós-parto.
Em relação aos recém-nascidos prematuros o aleitamento materno exclusivo torna-se ainda
mais indispensável, sendo este um fator primordial na redução da morbidade e mortalidade
neonatal. Porém, um dos grandes desafios das mães em uma unidade de terapia intensiva
neonatal é sem dúvidas amamentar, visto que os prematuros possuem imaturidade fisiológica
e neurológica, além do controle inadequado da sucção/deglutição/respiração tão expressivos.
O ato de lidar com um prematuro tão pequeno e frágil faz com que as mães concluam,
erroneamente, que são incapazes de amamentá-los. Por isso, o processo de amamentação
desses recém-nascidos prematuros internados merece atenção exclusiva dos profissionais de
saúde que ali atuam, sendo estes os grandes precursores do sucesso deste ato.
OBJETIVOS
Identificar as dificuldades e percepções maternas vivenciadas durante o processo de
aleitamento materno de prematuros assistidos em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) em uma instituição referência no Sul de Minas.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa de corte transversal, descritiva, exploratória
com análise de conteúdo de Bardin. As entrevistas foram conduzidas por questões
norteadoras relacionadas aos sentimentos da mãe frente à amamentação do seu recémnascido prematuro e ainda às dificuldades encontradas durante esse processo. Colaboraram
com o estudo 13 mães de recém-nascidos prematuros internados na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de um hospital do Sul de Minas Gerais, que estiveram na instituição
no período de Julho/2017 à Outubro/2017. Os preceitos éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos foram observados e o presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética
e Pesquisa do Centro Universitário do Sul de Minas, via Plataforma Brasil, tendo parecer
favorável número 2.152.575, com protocolo de número CAAE: 69969217.0.0000.5111.
RESULTADOS
Após análise dos dados emergiram categorias para expressar as vivências relatadas pelas
colaboradoras. As categorias temáticas encontradas foram: A importância do aleitamento
materno para o desenvolvimento do recém- nascido prematuro; A percepção e dificuldades
de mães de prematuros frente ao processo de aleitamento. As mães reconhecem o leite
materno como o alimento rico em nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento
da criança, além de ser um fator protetor contra doenças. Afirmam que os benefícios do
aleitamento são para a nutriz e o lactente, e em especial traz vantagem para os recém-nascidos
prematuros pela proteção contra patologias. Porém, as mães vivenciam as dificuldades pela
internação de seus filhos em uma unidade de terapia intensiva, como a falta de contato entre
mãe e filho, os sentimentos de tristeza e frustração e a dificuldade de conciliar a rotina familiar
com a hospitalização do filho, o que gerou medo e insegurança em relação ao processo de
amamentar. Algumas temeram por dor e afecções nas mamas e por diminuição na produção
do leite. As experiências anteriores não positivas com a amamentação causaram angustia por
receio de se repetirem. Mas o ato de amamentar foi experienciado como prazeroso, sendo um
momento único de afeto e carinho que fortalece o vinculo mãe-filho. E por fim a assistência dos
profissionais de saúde, através de orientações, esclarecimento de dúvidas, apoio e incentivo,
foi vista como essencial para o aleitamento materno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mães denotam uma gama de sentimentos e dificuldades frente ao processo do
aleitamento materno, todavia reconhecem a importância do mesmo para saúde dos seus
filhos. A prática da amamentação sofre influências decorrente dos fatores emocionais,
biopsicossociais e experiências anteriores vivenciadas por cada mãe, tendo em vista que
tais fatores interferem na produção láctea e em sua manutenção. Para que haja êxito na
amamentação é necessário que as mães tenham apoio familiar e especialmente profissional
durante todo o ciclo gravídico-puerperal, portanto a assistência prestada à mulher neste
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período de internação é decisiva para sua continuidade ou não. A efetividade das ações de
enfermagem nesse processo foi apontada como fator fundamental para sanar as dúvidas e
dificuldades inerentes dessa fase, sendo possível a amamentação se tornar um ato muito
prazeroso e possível, conferido com autonomia e segurança.
PALAVRAS-CHAVE
Aleitamento Materno. Recém- Nascido Prematuro. Enfermagem Neonatal. Saúde da Criança.

AMBIENTAÇÃO: ESTRATÉGIA ALIADA NO CUIDADO EM PEDIATRIA
Melissa Orlandi Honório Lock Orlandi Lock (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Cheila Mara Fréu Mara Freu (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Liziane Conceição Goulart Boff Conceição Boff (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Nádia
Chiodelli Salum Chiodelli Salum (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Rosangela Helena da Silva Helena Silva (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina Anders Cristina Anders (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Viviane Muller
Muller (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2615

INTRODUÇÃO
Equilibrar o meio ambiente priorizando um espaço estimulador do desenvolvimento da
saúde é um aspecto importante na gestão do cuidado do enfermeiro e que está contemplado
na teoria ambientalista de Florence Nightingale [1]. Disponibilizar cores variadas com
significados diferentes para pacientes, funcionários e familiares segue o fluxo do processo
de construção de espaços saudáveis e acolhedores, considerando as dimensões humanas
para que estes sejam de fato produtores de saúde [2]. A Sala de Recuperação Pós Anestésica
(SRPA) é o local onde o paciente permanece aos cuidados da equipe de enfermagem
e anestesia logo após o procedimento cirúrgico. As informações visuais contidas neste
ambiente exercem um papel importante, atuando sobre o físico e tornando-se um meio
de recuperação e redução da dor [1 e 5]. Assim, aspectos de cuidados que levam em
consideração a ambiência, aliado a outras estratégias vão de encontro a uma assistência
integral e humanizada.
OBJETIVOS
Descrever e relatar o uso de cores através de luzes como proposta de cuidado de enfermagem
em sala de recuperação anestésica pediátrica.
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MÉTODO
Estudo descritivo e observacional, realizado na unidade D, de um hospital pediátrico do
sul do pais. O mesmo foi embasado inicialmente por uma pesquisa de revisão bibliográfica
para a ordenação da fundamentação teórica. Posteriormente, procedeu-se a observação
participante, considerando que uma das pesquisadoras é membro da equipe de enfermagem
atuante no setor investigado, sendo os dados desta observação registrado em diário de
campo. Essa observação transcorreu por um período de 30 dias. Após o levantamento das
evidências na literatura e com as anotações advindas da observação, realizou-se a aplicação
do Design Thinking como proposta de humanização ambiental na área da saúde [3]. Após
a identificação das necessidades da ambientação o cenário foi mapeado, possibilitando as
idealizações coerentes, bem como levantamento dos processos de criação, conhecimento
dos produtos possíveis de serem utilizados nesse local. Na fase da experimentação buscouse testar rapidamente a incidência da luz com as cores: rosa, azul e verde. Na etapa de
síntese os achados foram organizados e preparados para a prototipagem, através da qual
os conceitos foram tangibilizados, testados, avaliados e aprimorados. Na etapa de síntese os
achados foram organizados e preparados para a prototipagem, através da qual os conceitos
foram tangibilizados, testados, avaliados e aprimorados. Na fase de implementação foram
colocadas películas coloridas nas entradas de luz natural permitindo a visualização do
ambiente externo, e o efeito das cores no interno.
RESULTADOS
Durante a observação da sala de recuperação pós anestésica verificou-se que a dor foi um
dos sinais mais evidentes nas criancas percebidos no pós operatório imediato. Desta forma,
acredita-se que há uma influência do ambiente sobre o físico da criança, uma experiência
repleta de medo manifestada através do choro. Através da proposta de inserção de películas
coloridas, não mensuramos objetivamente o impacto desta mudança no ambiente, mas foi
possivel promover momentos de reflexão acerca do cuidado e do ambiente, realizando um
movimento na assistência prestada com uma perspectiva de romper com o que é vivenciado
cotidianamente pelas crianças ao entrar na ambiente hospitalar e essa reverberação sobre a
saúde. Nesse contexto, a humanização pode ser alcançada através da experiência do usuário
com o ambiente modificado com o uso de cores, bem como a possibilidade de disponibilizar
mudanças no cenário hospitalar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste contexto sob a ótica da saúde pública a humanização dos serviços de saúde
representa uma demanda social por dignidade em todas as interações do usuário com o
sistema de saúde. Destacam-se vários outros fatores da influência do ambiente. Na saúde
do trabalhador onde suas atribuições poderão ser afetadas pela permanência em ambientes
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desatualizados contribuindo para o estresse laboral, afetando negativamente a capacidade
dos profissionais fornecerem cuidados de qualidade [5]. Corroborando com isso estudo
realizado em hospitais dinamarqueses, evidenciou-se a prevalência de dor em crianças
em todas as faixas etárias admitidas em quatro hospitais universitários. Ressaltando que a
maioria delas com dor moderada a grave não teve uma avaliação documentada da dor, e
não foram administradas medidas para prevenir ou tratar a dor [4]. Dessa forma, medicalizar
esses espaços através das cores é uma forma de reduzir esse impacto.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Pediatrica,Dor,Criança.

AS TECNOLOGIAS LEVES DE CUIDADO NO ACOMPANHAMENTO
A CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS
Dara Montag Portaluppi (Universidade do Estado de Santa Catarina Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Cheila Karei
Siega (Universidade do Estado de Santa Catarina Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Ingrid Pujol Hanzen (Universidade
do Estado de Santa Catarina Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Elisangela Argenta Zanatta (Universidade do Estado de
Santa Catarina Udesc, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1855

INTRODUÇÃO
Vivemos em um tempo com constantes inovações tecnológicas, de forma radical e
incremental1, diante disso, observa-se que o setor saúde vem acompanhando esse
crescimento, fazendo grandes investimentos e tencionando cada vez mais o surgimento de
novas tecnologias ou melhorias dos produtos relacionados. As tecnologias não se configuram
apenas em produtos materiais e equipamentos, compreendem também a produção de
tecnologias de caráter imaterial, que são as tecnologias de organização, de processo do
trabalho, de relação de trabalho1. No campo da saúde, tem-se as tecnologias do trabalho
em saúde, de natureza imaterial, direcionada no trabalho vivo em ato (quando envolve o
profissional e usuário), ligados as tecnologias do cuidado: leves, leve-duras e duras2. No
processo de trabalho do enfermeiro considera-se necessária a utilização de tecnologias
do cuidado compreendidas como instrumentos de intervenções, como equipamentos,
métodos, processo e conhecimento, que são utilizados para solucionar os problemas de
saúde dos indivíduos ou populações3. Na enfermagem, há um predomínio da utilização
das tecnologias leves e leves-duras, especialmente nas práticas assistências da Atenção
Primária a Saúde (APS). Em vista disso, pretende-se enfatizar a utilização das tecnologias
leves nas práxis da enfermagem, entendidas também como tecnologias relacionais, que
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propiciam vínculo, comunicação, possibilitam o acesso e responsabilização, gestão do
serviço, acolhimento humanizado e reconhecem o usuário na sua autonomia e como sujeito
atuante na busca à saúde3.
OBJETIVOS
Identificar que tecnologias do cuidado estão descritas na literatura para o acompanhamento
da saúde da criança de zero a cinco anos de idade na APS.
MÉTODO
Trata-se de um recorte de uma revisão integrativa da literatura, que faz parte do projeto de
pesquisa intitulado “Estratégias para a implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) no cuidado à mulher e à criança na perspectiva da teoria Transcultural
de Madeleine Leininger”. Para a seleção dos artigos, utilizou-se como ferramenta de busca
de dados a internet, as pesquisas foram realizadas nas bases de dados da BVS, PubMed e
no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Os critérios para inclusão dos estudos foram:
trabalhos publicados no formato de artigos científicos (artigos originais, revisões integrativas
e sistematizadas, ensaios teóricos e reflexões); teses e dissertações disponíveis no Catálogo
de Teses e Dissertações da CAPES; trabalhos que abordassem o tema no título, resumo ou
palavras-chave; trabalhos nos idiomas: inglês, português, espanhol; período: 2009-2017
para artigos científicos e 2012-2017 para teses e dissertações; trabalhos disponíveis online,
na forma completa. Os Descritores das Ciências da Saúde utilizados foram: Criança; Processo
de Enfermagem; Consulta de Enfermagem; Teoria de Enfermagem; Cuidado de enfermagem;
Atenção Primária à Saúde; Tecnologias em Saúde; Enfermagem. No cruzamento dos descritores
utilizou-se o operador booleano AND, a busca foi realizada em dezembro de 2017.
RESULTADOS
A partir da aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e leitura na íntegra, foram selecionados
25 artigos, 13 dissertações e quatro teses, percebeu-se a primazia de estudos qualitativos
(26). Identificou-se nesta revisão, que o enfermeiro é o profissional da APS que mais utiliza
tecnologias leves e leve-duras no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil. Nos estudos, encontrou-se as seguintes tecnologias leves: acolhimento, geração de
vínculo, comunicação, confiança, visita domiciliar, respeito e reconhecimento dos saberes
do paciente e de sua cultura. O acolhimento além de ser uma tecnologia do cuidado,
também é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que objetiva alcançar
a integralidade e a humanização no cuidado, por meio do diálogo, da corresponsabilidade,
da criação de vínculo, da escuta ativa e qualificada3. O vínculo entre o profissional-criançafamília é estabelecido com uso do cuidado empático, solidário e terapêutico, mediante
o compartilhamento dos saberes e práticas resolutivas às necessidades da criança, que
consequentemente, irá fortalecer esta relação. O compartilhamento dos saberes e das
práticas é realizado por meio da comunicação, fundamental na interação profissional,
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criança e família, e na realização de ações de promoção, prevenção e tratamento durante o
acompanhamento infantil. Neste contexto de compartilhamento, é fundamental respeitar,
reconhecer e valorizar os saberes da família e sua cultura nos planos de cuidado, visto que
é determinante para a adesão e seguimento do cuidado. Uma estratégia que permite o
reconhecimento da cultura, hábitos, crenças e do cotidiano da família é a visita domiciliar,
que também permite identificar os cuidados realizados e as necessidades da família, assim
viabiliza a elaboração dos cuidados individualizados e condizentes com o contexto e favorece
a aproximação do enfermeiro com a família. É importante que o contato da criança com o
serviço de saúde seja precoce, para estabelecer vínculos e realizar o acompanhamento, que
é fundamental para prevenir e minimizar agravos principalmente no período inicial da vida,
que é marcado pelas mudanças do processo de crescimento e desenvolvimento4. Durante o
cuidado o enfermeiro pode utilizar das tecnologias leves, já abordadas, e de estratégias como
o brinquedo terapêutico, que permite que o aprendizado se concretize pela brincadeira5,
fazer uso na prática profissional irá facilitar e reforçar o cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as tecnologias leves são fundamentais para a resolutividade do cuidado, e
consequentemente a APS; são imprescindíveis na relação do profissional com a criança e
família. Percebe-se que o uso delas permite uma maior interação do profissional com criança,
e o mesmo pode utilizar do brincar como instrumento para se concretizar a prática e efetivar
o cuidado, de forma a atender as necessidades de saúde do infantil.
REFERÊNCIAS
1.Lorenzetti J, Trindade LL, Pires DEP, Ramos FRS. Tecnologia, inovação tecnológica e saúde:
uma reflexão necessária. Texto Contexto Enferm. 2012 Abr-Jun; 21(2):432-9.
2.Franco TB, Merhy EE. Cartografias do Trabalho e Cuidado em Saúde. Revista Tempus Actas
de Saúde Coletiva. 2012 abr.; 6(2):151-163.
3.Santos ZMSA, Frota MA, Martins ABT. Tecnologias em saúde: da abordagem teórica a
construção e aplicação no cenário do cuidado [online]. Fortaleza: EdUECE; 2016.
4.Reichert APS, Almeida AB, Souza LC, Silva MEA, Collet N. Vigilância do crescimento infantil:
conhecimento e práticas de enfermeiros da atenção primária à saúde. Ver Rene. 2012;
13(1):114-26.
5.Leite TMC, Franchini SG, Ferreira MFGA, Silva EM. Brinquedo terapêutico na educação
infantil: um aliado indispensável. Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped. 2012 dez.; 12(2):107-12.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Cuidados de Enfermagem; Criança.
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ATRESIA DE ESÔFAGO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
PEDIÁTRICA: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NO PÓSOPERATÓRIO MEDIATO DE CIRURGIA DE TRANSPOSIÇÃO
GÁSTRICA
Soraya Bactuli Cardoso (Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), Elena Araujo Martinez (Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente
Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Juliana Cunha Fernandes Barbosa (Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Heloisa Arruda Magalhaes ((Instituto
Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2062

INTRODUÇÃO
Atresia esofágica com ou sem fístula traqueoesofágica (FTE) é um complexo de anomalias
congênitas caracterizadas pela formação incompleta do esôfago com ou sem comunicação
anormal entre este e a traqueia. Ocorre com uma incidência de um caso entre 3.000 nascidos
vivos, e é mais comum em brancos e no sexo masculino. Os sintomas estão relacionados ao
tipo de atresia, que pode estar ou não associado a fístulas. Geralmente é suspeitada quando há
poliidrâmnio, dificuldade em deglutir saliva e leite, aspiração durante as primeiras alimentações
e falha na tentativa de passar a sonda gástrica. Classicamente, o neonato com atresia esofagiana
apresenta copiosa quantidade de bolhas de muco, esbranquiçadas e regulares na boca e às vezes
nas narinas. O defeito pode ser diagnosticado antes, ou logo após o nascimento, e o tratamento
definitivo é cirúrgico, porém, sua eficácia dependerá do tipo do defeito, e dos cuidados
prestados a criança antes e após a cirurgia. Foi observado em minha prática que essa criança
necessitava de um tratamento intensivo no período pós-operatório, utilizando de dispositivos
invasivos e não invasivos, além de apresentar necessidades de cuidados específicos para essa
cirurgia, que exigia conhecimento, organização e planejamento para um cuidado de qualidade.
Sendo assim, diante de relatos de profissionais do setor, identifiquei que essa cirurgia é pouco
frequente e não é realizada em qualquer instituição de saúde, pois são complexas e ocorrem
poucos procedimentos ao ano, porém, o conhecimento do cuidado com esse tipo de paciente
é de extrema importância, e então, a partir do desconhecimento e do que foi apresentado,
despertou-me o interesse por aprofundar o conhecimento sobre o tema.
OBJETIVOS
Identificar as necessidades de cuidados de crianças com atresia de esôfago, no pósoperatório mediato de cirurgia de transposição gástrica na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (UTIP) e descrever os diagnósticos de enfermagem a partir dessas necessidades
de cuidados.
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MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, de análise documental e
retrospectiva, fundamentado nos princípios da padronização internacional dos diagnósticos
de enfermagem da Taxonomia II da NANDA – I. A técnica de coleta de dados consistiu em
pesquisa no prontuário, utilizando de um Instrumento de coleta de dados elaborado pela
autora. A análise se deu pela identificação dos termos e expressões presentes nas anotações
realizadas pela equipe de saúde no prontuário, no período de pós-operatório mediato,
em que o paciente ficou hospitalizado na UTIP restringindo-se as primeiras 96h, que
indicavam disfunções, condição de saúde, processos de vida, motivação para aumentar o
bem-estar e condições de vulnerabilidade apresentada pelo paciente que necessitavam de
intervenções de enfermagem. Os dados foram cruzados com as características definidoras,
fatores relacionados, fatores de risco e títulos de diagnósticos de enfermagem aprovados
pela classificação de NANDA 2015-2017 e foi descrito os diagnósticos de enfermagem nos
domínios e classes da NANDA-I.
RESULTADOS
Em relação as características das crianças, não houve predomínio de sexo e as idades
compreendidas na fase pré-escolar foram as que prevaleceram no momento escolhido
para a cirurgia de transposição gástrica. A maioria das crianças apresentaram pelo menos
uma comorbidade associada com a AE, entre elas estavam: a atresia duodenal, anomalia
anorretal, obstrução intestinal, dilatação da pelve renal, estenose subglótica leve não
obstrutiva, craniocinostose, uma medula ancorada, CIA, CIV. Dextrocardia, trissomia do
cromossomo 21 e asma. A cirurgia de transposição gástrica apresenta cuidados específicos
em seu momento de pós-operatório, sendo identificados na presente pesquisa, manter a
cabeceira do leito elevada a 30°, cabeça centralizada, proteção lateral da cabeça, pescoço
fletido e cuidado ao manusear a SNG e nunca repassa-la em caso de retirada acidental.
No que se refere aos diagnósticos de enfermagem foram eleitos 42 títulos, sendo 19 deles
destinados aos diagnósticos reais e 23 voltados para os diagnósticos de risco. Os diagnósticos
mais relevantes de acordo com os critérios estabelecidos foram: Proteção ineficaz; Volume
de líquido excessivo; Risco de desequilíbrio eletrolítico; Motilidade gastrointestinal
disfuncional; risco de motilidade gastrointestinal disfuncional; Débito cardíaco diminuído;
Comunicação verbal prejudicada; Integridade da pele prejudicada; Risco de integridade
da pele prejudicada; Risco de infecção; Risco de recuperação cirúrgica retardada; Risco de
crescimento e desenvolvimento atrasado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa ultrapassou os objetivos iniciais de identificar os diagnósticos
de enfermagem, em pós-operatório de transposição gástrica, e se consolidou com a
oportunidade de conhecer as características das crianças com atresia de esôfago e os
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principais cuidados específicos que a equipe deve conhecer para prestar assistência à
essas crianças. A identificação dos diagnósticos e dos cuidados específicos será de suma
importância para a prática assistencial na UTIP, pois servirá de base para o planejamento das
ações de enfermagem, facilitando o estabelecimento da sistematização da assistência para
as crianças em pós-operatório de transposição gástrica.
PALAVRAS-CHAVE
Atresia de esôfago, transposição gástrica, enfermagem pediátrica, diagnóstico de enfermagem

BANHO DE OFURÔ: UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO EM CONJUNTO
Fabíola Silva dos Santos (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Alessandra Pinheiro Vidal
(Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Fernanda Farias de Castro (Universidade do Estado do
Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Thais Helena da Costa Corrêa (Universidade de Brasilia, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2701

INTRODUÇÃO
O nascimento precoce priva o bebê de receber os benefícios intrauterinos essenciais para seu
desenvolvimento, necessitando a ida do recém-nascido pré-termo (RNPT) para Unidade de
Cuidados Intermediários Canguru (UCINCA) que utiliza tecnologias para o cuidado, conforto e
bem-estar como a realização do banho de ofurô. O banho de ofurô (BOF) tem origem japonesa e
foi introduzida ao Brasil por meio de enfermeiras obstetras como contribuição do atendimento
humanizado ao parto. O balde tem um formato mais curto e profundo, permitindo ao usuário
desfrutar de banho quente na posição sentada e com a coluna totalmente submersa.
OBJETIVOS
Construir o conhecimento em conjunto com os integrantes da equipe de enfermagem para
a execução do banho de ofurô.
MÉTODO
Trata-se de uma Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). O estudo foi realizado na UCINCA,
de uma Maternidade localizada na cidade de Manaus. Participaram 14 profissionais da
equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos), os mesmos foram identificados como
nomes de cores na língua japonesa, atuavam no setor no período diurno, faziam parte do
quadro efetivo deste turno e a todos foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e assinado e aprovado sob (CAAE) Nº 31727614.1.0000.5016. O processo
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da PCA envolve 4 (quatro) fases: A primeira consistiu na escolha do tema; na segunda a
equipe foi reunida utilizando a técnica de grupo focal; a terceira foi o desenvolvimento
da revisão narrativa, para conhecer a contribuição das pesquisas sobre o BOF e discutidos
posteriormente em 3 (três) encontros. Por fim, a quarta representa o processo de análise dos
dados obtidos por meio do método de Bardin.
RESULTADOS
Emergiram 04 categorias das falas dos profissionais: Indicação para o BOF [...] Aqui nós
fazemos com o bebê que tá estressadinho, choroso e com cólica (Kuro); [...] com bebês muito
agitados e difíceis pra dormir (Kin-iro). Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o
BOF: [...] Ele age como uma terapia, de relaxamento (Haiiro); [...] ajuda no desenvolvimento
cerebral (Kuro). Agrupamento dos materiais necessários para o banho: [...] Tem um baldinho,
a gente coloca um saco transparente, de plástico, aí coloca água, a água morninha,
tem que colocar o termômetro pra ver né, se tá num valor ideal (Midori). Habilidade e o
conhecimento técnico para execução do BOF: O informe dos profissionais sobre a técnica,
é que ela inicia ainda no preparo da criança, antes da imersão no balde: [...] A gente faz a
higiene da cabecinha do bebê, primeiro o rostinho, depois a cabeça, enrola ele na fraldinha
e faz a imersão (Orenji); [...] A gente só apoia a cabecinha, o corpinho fica flutuando (Orenji).
Respostas fisiológicas e comportamentais do RNPT: [...] Nós verificamos a temperatura
dele, aí comecei a fazer o ofurô (Shiro); [...] Quando você acostuma a fazer uma rotina todos
os dias de ofurô com esse bebê, ele consegue ficar calmo (Midori); [...] Nós tiramos ele do
ofurô, a mãe pegou, amamentou. (Gin-iro); [...] Ele dormia, tinha uma tranquilidade [...](Aka).
Aspectos do cuidado de enfermagem: [...] A gente interage direto com esses bebês, aí temos
que arranjar um meio de trabalhar com eles (Ao); [...] vi a necessidade do bebê, por isso fiz
o ofurô. (Aka); [...] tem que ir conversando com o bebê, ele tem que ter reconhecimento de
voz (Haiiro). O contato do bebê com o profissional utiliza um nível de linguagem sofisticada
e especial. A compreensão de seus pedidos, a avaliação do comportamento, é através do
contato sensorial e cenestésico, ou seja, é baseada na sensação da intenção e da necessidade
implícita no olhar, na postura e do conhecimento (2). [...] A mãe pedia, muitas vezes ela pedia
né, pra gente fazer o ofurô (Midori ); [...] porque as vezes tem mãe que ela quer confrontar a
gente (Pinku).Os problemas que dificultam o cuidado seja integralizado são os confrontos
de opiniões entre profissionais da mesma classe e de outras: [...] Nós tivemos uma situação
com a fisio que estava aqui, porque ela achava que as coisas eram de um jeito e a gente
tinha na cabeça que era de outro (Momoiro); [...] Hoje faz, amanhã já não faz, e você tendo o
protocolo pra equipe de enfermagem, você tem como ter continuidade do serviço (Kin-iro).
Atuação da enfermagem no procedimento do BOF em contraposição com outras classes:
[...] Quem faz mais o ofurô aqui é a fisio (Kin-iro); [...] Nós como enfermeiras da UCINCA,
podemos fazer. Eu acho que é mais falta de interesse mesmo. (Kuro), o objetivo para um
cuidado integral é o suporte de várias expertises, o trabalho de um não interfere no outro,
pois cada classe tem suas competências profissionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta construção coletiva permitiu aos profissionais a reflexão sobre a realidade da assistência
prestada ao recém-nascido, a troca de saberes e o incentivo à mudança no pensar e agir.O espaço
para reflexão permitiu que a equipe socializasse conhecimentos, minimizasse as dúvidas,
fortalecesse o comprometimento, colocasse em exposição os obstáculos, possibilitando
a parceria e negociação e dando oportunidade para a criação, transformação e recriação
do cuidado.A enfermagem tem um papel essencial em garantir a segurança da assistência
prestada, incentivando a implantação e execução de tecnologias para o cuidado que gerenciam
e respaldam ações realizadas pela equipe, apresentando parcela de contribuição e participação
assídua em todo o processo desta terapia.As discussões originadas durante a investigação
deste estudo trouxeram para o grupo trocas de experiências e momentos de integração,
entrosamento e envolvimento, evidenciando através da reflexão coletiva que a padronização
da prática assistencial é importante para minimizar as divergências entre profissionais e manter
o nível dos atendimentos.Espera-se que esta pesquisa traga contribuições para os profissionais
de enfermagem no sentido de direcionar a execução do BOF.
PALAVRAS-CHAVE
Banhos; Recém-nascido prematuro; Enfermagem neonatal.

COMPREENDENDO O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DAS CRIANÇAS
INTERNADAS POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO
PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG
Harley Medawar Leão (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Amanda Caroline
Rodrigues de Oliveira (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Maircon Rasley
Gonçalves Araújo (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Antônio Prates Caldeira
(Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Cristina Andrade Sampaio (Universidade
Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 1995

INTRODUÇÃO
A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção
de agravos e assistência são objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil,
apontam para o compromisso de se prover qualidade de vida para a criança, ou seja, que
esta possa crescer e desenvolver todo o seu potencial. Para avaliar a as¬sistência à saúde
prestada, é utilizado um indicador indireto da qualidade da atenção primária, conhecido
como internações por condições sensí¬veis à Atenção Primária (ICSAP). Condições sensíveis à
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Atenção Primária (CSAP) são problemas de saúde atendidos por ações típicas do primeiro nível
de atenção, cuja evolução, na falta de atenção oportuna e efetiva, pode exigir a hospitalização
(NEDEL et al, 2010). Estas hospitalizações podem ser eventualmente reduzidas/evitadas
se forem corretamente diagnosticadas e tratadas no nível ambulatorial. A magnitude das
internações hospitalares por algumas causas selecionadas reflete a qualidade da atenção ou
as linhas de cuidado oferecidas à população, avaliando elementos de estrutura e processo
das unidades e equipes de saúde associadas com essa atenção (ELIAS e MAGAJEWSKI, 2008).
O itinerário terapêutico compreende a trajetória de busca, produção e gerenciamento
do cuidado a saúde realizada pelo indivíduo e seus familiares, seguindo uma determinada
lógica. Tem como base as redes de cuidado existentes na saúde e estas devem ser capazes
de oferecer sustentabilidade as famílias no processo de adoecimento (MEDEIROS, 2010). A
importância de se analisar o itinerário terapêutico envolve necessariamente a ideia de que as
distintas trajetórias individuais se viabilizam em um campo de possibilidades socioculturais,
para elaboração e implementação de projetos específicos. Identificar os fatores (escolhas,
avaliações e interpretações sobre o tratamento) assistenciais de saúde dessas crianças pode
trazer subsídios aos profissionais, gestores e serviços de saúde para desenvolverem estratégias
e qualificar a atenção à saúde da criança (PIZZIGNACCO, 2013).
OBJETIVOS
Compreender o itinerário terapêutico percorrido pelos cuidadores e familiares em busca de
cuidado para crianças que se encontravam internadas por condições sensíveis à Atenção
Primária, em um hospital público da cidade de Montes Claros-MG.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, que se orientou pelo modelo teórico
de Foucault para a análise do discurso dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas
com os familiares/cuidadores acompanhantes de crianças entre 0 e 9 anos, hospitalizadas
com diagnósticos pertencentes ao grupo de condições sensíveis à Atenção Primária, em um
hospital público da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu por
entrevista em profundidade, norteada pelo questionamento sobre a história da criança (da
experiência do adoecer) até chegar a internação. Foram entrevistados sete acompanhantes
no primeiro semestre de 2017. Esta pesquisa teve sua aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa
(CEP) da Universidade Estadual de Montes Claros, sob o parecer 1.312.447, atendendo às
normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para garantir o anonimato
desses sujeitos foi utilizado como procedimento de codificação a identificação das falas por
meio de códigos.
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RESULTADOS
As unidades de significado construídas por meio dos discursos trazem uma possibilidade
de compreensão dos fenômenos. A conduta inicial (tentativa de resolução do problema
de saúde) é uma unidade de significado que representa a tentativa do acompanhante em
resolver o problema de saúde, caracterizando as condutas iniciais adotadas. As iniciativas
pessoais podem demonstrar redes de relações pessoais, a aspectos culturais e religiosos
“Não, já veio direto pra cá (hospital) porque minha esposa aprendeu, infelizmente aprendeu
desse jeito que quando tá com febre procura medicar em casa né?!” (E7). “Eu dei um
remedinho pra febre e no umbigo eu não mexi. Eu vim pra cá (hospital)” (E5). O hospital como
resolutivo é uma temática que revela um dos fatores que levam à procura dos cuidadores
pelo hospital, em decorrência da vivência de resolubilidade das questões de saúde quando
estes locais são procurados pela população. “Depois que procurou o hospital está havendo
melhora, o que antes não tava tendo” (E1).“Igual a médica que atendeu aqui, ela é ótima, ela
olha a criança, examina, então achei muito bom” (E1). “Agora que ela está internada, está
começando a melhorar, mas em relação ao problema ainda não resolveu”(E2). O primeiro
acesso aos serviços de saúde pode ser entendido como porta de entrada, como o local de
acolhimento do usuário no momento da expressão de sua necessidade. O acolhimento dos
serviços da rede de Atenção Primária à Saúde foi outra temática recorrente nas falas dos
entrevistados: “...ela não ia ter ficha pois já tinha encerrado as fichas, só que pediram para
passar na triagem, quando passou na triagem viram que o caso dela era mais sério” (E3).“...
levei ela no PSF, pedi para o clínico que estava lá para olhar pra mim, eles olharam ela e me
orientou a trazer no hospital” (E4). A facilidade do acesso universal aos serviços, com rapidez
e presteza é considerada pelos profissionais como elemento do acolhimento-postura. Os
usuários valorizam intensamente o acolhimento-postura enquanto possibilidade de acesso
aos serviços, considerando-o de boa qualidade sempre que a sua demanda é respondida.
No processo de consolidação do modelo de atenção à saúde, de reorganização das práticas
de cuidado e de qualificação da assistência, o acolhimento tem se configurado como diretriz
contributiva à materialização dos princípios do SUS (GUERRERO et al, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O itinerário terapêutico adotado pelos familiares e cuidadores entrevistados apresentam
múltiplas realidades, desde a automedicação, procura pelo atendimento na Atenção Primária
ou diretamente na rede hospitalar. Este estudo permitiu compreender ainda os fatores
que influenciam este itinerário de crianças internadas com condições sensíveis à Atenção
Primária. Dentre os fatores encontrados destacam-se a resolubilidade e confiabilidade dos
serviços de saúde, vivências anteriores, busca por profissionais especialistas, sexto sentido
dos cuidadores quanto à gravidade do problema de saúde das crianças.
PALAVRAS-CHAVE
Itinerário terapêutico, Condições sensíveis à Atenção Primária, Saúde da Criança
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CONHECIMENTOS, COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS DAS
AVÓS NO PROCESSO DA AMAMENTAÇÃO
Barbara Helena de Brito Angelo (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Cleide Maria Pontes
(Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Gabriela Cunha Schechtman Sette (Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Luciana Pedrosa Leal (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)
ID: 2535

INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é um ato que estreita o vínculo entre a mãe e a criança, com
transmissão de afeto, proteção e nutrição, capaz de reduzir a morbimortalidade infantil. Além
dos benefícios diretos à criança, as repercussões positivas da amamentação se estendem à
mãe, família, sociedade e meio ambiente. Porém, no mundo as taxas de aleitamento materno
exclusivo até os seis meses e total estão aquém das recomendações da Organização Mundial
de Saúde1. A literatura científica evidencia alguns fatores de risco para o desmame precoce:
produção insuficiente de leite, fissuras, decisão materna em não amamentar, doenças no
recém-nascido e ou maternas que contraindiquem a amamentação, motivos de trabalho/
estudo da mulher e influência da rede social de apoio2. Dentre os membros da rede social,
as avós se destacam por serem respeitadas dentro de seus contextos sociais, capazes de
transmitir seus conhecimentos, os quais foram balizados em suas próprias vivências,
podendo interferir na decisão da mulher em amamentar3.
OBJETIVOS
Desvelar conhecimentos, comportamentos e sentimentos das avós no processo da
amamentação.
MÉTODO
Revisão qualitativa descritiva guiada pelo referencial teórico-metodológico preconizado por
Noblit e Hare, a Meta-etnografia4, descrita por sete passos. Nesta revisão, foi definida a área de
interesse; formulação da pergunta condutora — “Quais os conhecimentos, comportamentos
e sentimentos das avós no processo da amamentação?” e estabelecimento das estratégias de
busca; avaliação crítica dos artigos primários pelo COREQ; extração das informações relevantes
desses estudos por meio de leitura em profundidade e utilização de instrumento validado;
apreensão, análise e agrupamento dos construtos de 1ª ordem — as falas dos participantes
desses estudos selecionados — por similaridade nas categorias temáticas: conhecimentos,
comportamentos e sentimentos. Todas essas etapas foram realizadas por dois examinadores
independentes. A estratégia de busca dos estudos foi direcionada pelas combinações entre
os descritores “aleitamento materno”, “avós”, “pesquisa qualitativa” e “CAP”, nas bases de dados
MEDLINE, SCOPUS, CUIDEN, LILACS, BDENF e na biblioteca virtual SciELO, resultando em
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3693 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão - artigos originais, qualitativos, cujos
participantes eram mães e /ou avós, redigidos em português, inglês e espanhol, centrados na
investigação dos conhecimentos, comportamentos e sentimentos das avós no processo de
aleitamento materno — nove artigos compuseram a amostra. Os editoriais, cartas ao editor,
estudos reflexivos, revisões integrativas, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações
foram excluídos. Um artigo, após esgotarem-se todos os esforços para sua aquisição, teve que
ser retirado da seleção, caracterizando-se uma limitação do estudo. A discussão foi alicerçada
no Referencial Teórico de Rede Social de Sanicola5.
RESULTADOS
Os estudos foram realizados no Reino Unido, Nepal, Malawi, Estados Unidos, Austrália, Brasil,
Paquistão e Myamar. No que diz respeito aos participantes, em quatro artigos, apenas as avós
foram entrevistadas, em dois, somente as mães, os demais incluíram avós e mães, mães e pais
e mães, pais e avós. O local de coleta das informações foi o domicílio desses colaboradores,
centros comunitários, clínicas e hospitais. As entrevistas foram feitas individualmente e em
grupos focais. Essas informações foram submetidas a análise de conteúdo e análise temática.
Os referenciais teórico-metodológicos utilizados foram o Método Fenomenológico, a Teoria
da Diversidade e Universalidade do Cuidado Transcultural, Teoria Problematizadora e Modelo
Causal. Ressalta-se que em três artigos, o referencial não foi descrito. As avós reconhecem a
necessidade de oferecer uma dieta saudável e hidratação adequada à mulher que amamenta;
os benefícios da amamentação à saúde da mãe e da criança; que a amamentação promove
o vínculo entre a mãe e a criança. No que se refere aos cuidados com os mamilos, coexistiu
o relato de práticas recomendadas e outras contraindicadas pelas evidências científicas,
as quais podem gerar riscos à integridade do órgão. As avós acreditam nos benefícios dos
chás para as crianças e na necessidade de complementação com água e outros alimentos.
Quanto aos comportamentos, as avós são fontes de apoios: o informativo -constantemente
consultadas por suas filhas e noras; o instrumental - ao auxiliar na realização de tarefas
domésticas e cuidados com as crianças e, o apoio presencial - mantendo-se próxima após o
parto. Ademais, se por um lado as avós mantêm opiniões positivas sobre a amamentação,
outras acham que essa prática é imprópria em público.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As avós têm conhecimentos dos benefícios do aleitamento materno, auxiliam suas filhas e
noras em atividades práticas e proferem opiniões positivas sobre amamentação. Contudo,
realizam aconselhamentos de ofertas de outros alimentos que no ideário delas foi capaz
de nutrir outras gerações, hoje fortes e saudáveis. A noção das avós sobre a quantidade
e qualidade do leite materno é o ponto fundamental na determinação do tipo de apoio
que exercerão nesse processo e deve ser considerada pelos profissionais da saúde no
planejamento de ações que envolvam a mulher e sua rede social durante todo o ciclo
gravídico-puerperal.
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DA ANSIEDADE DA ESPERA A COMPREENSÃO DA ARTE COMO
CUIDADO DE ENFERMAGEM: VIVÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE
CRIANÇAS EM PERÍODO INTRAOPERATÓRIO
Edgar Amatuzzi (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas, SP,
Brasil), Marcela Astolphi Souza (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp,
Campinas, SP, Brasil), Luciana Lione Melo (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1880

INTRODUÇÃO
A realização de procedimentos cirúrgicos, sejam eletivos ou de urgência, permeiam o cuidado
à saúde oferecido nas diversas fases da vida do ser humano e a população infantil não fica
fora desse cenário. Para a criança, é fundamental sentir-se segura no período perioperatório,
sendo que a presença da família auxilia na redução do medo. O período intraoperatório
ainda é pouco discutido na literatura, mas sabe-se que a família da criança pode apresentar
comportamentos e reações diversas, relacionadas a fatores como ser a primeira cirurgia
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e a percepção de que as crianças são mais frágeis que os adultos, gerando ansiedade,
angústia e preocupação. Diante da necessidade de hospitalização, a família da criança
que será submetida a algum procedimento cirúrgico vivencia o estresse desencadeado
pelo afastamento do lar e dos outros familiares, além do medo do insucesso da cirurgia
e, consequentemente, da morte da criança. Considerando as particularidades do período
intraoperatório e a necessidade da família manter-se distante da criança, o desenvolvimento
de técnicas de alívio de estresse pode ser compreendido como cuidado de enfermagem à
família. O cuidado centrado na família consiste em incluí-la nos cuidados prestados, e não
apenas percebê-la como fonte de cuidado e informação sobre a criança. Para tal, cabe ao
enfermeiro intervir para a redução da ansiedade e do estresse, promovendo autonomia para
que a própria família encontre estratégias de alívio, como também oferecendo intervenções
alternativas. A terapia pela arte tem a capacidade de, por meio de símbolos, imagens e
desenvolvimento de material criativo, produzir sentimentos positivos, proporcionando
alívio nos pacientes e em suas famílias. Além disso, é possível evidenciar que sensações
negativas como medo e ansiedade são amenizadas com o uso desta intervenção. Sendo
assim, cabe a equipe de enfermagem garantir o menor sofrimento possível, intervindo em
aspectos emocionais, sociais e espirituais, subsidiado pelo conceito de cuidado holístico e a
intervenção com arte é uma possibilidade.
OBJETIVOS
Compreender as vivências de famílias de crianças em período intraoperatório mediadas por
oficina de biscuit.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, modalidade fenomenológica - análise do fenômeno situado, segundo
Martins e Bicudo. Trata-se de um estudo realizado em dois serviços de enfermagem – Centro
Cirúrgico e Enfermagem Pediátrica – de um hospital público, de ensino, localizado no interior
do estado de São Paulo, com 13 famílias de crianças em período intraoperatório. As oficinas de
biscuit aconteceram na Sala da Família do Centro Cirúrgico, local onde famílias de pacientes
submetidos à cirurgia aguardam o procedimento e as entrevistas fenomenológicas foram
realizadas nas unidades de internação pediátrica e de terapia intensiva pediátrica no dia
posterior ao procedimento cirúrgico. Inicialmente, as famílias que aguardavam a realização
das cirurgias dos seus filhos foram convidadas a participar de uma oficina de biscuit com
temática livre. Neste momento, foram oferecidas peças cúbicas de massa de biscuit nas
cores amarela, bege, branca, laranja, lilás, preta, vermelha, sendo que as cores azul, rosa e
verde tinham a opção de duas tonalidades. Além da massa de biscuit, estavam disponíveis
rolo para abrir massa, palitos de dente e de sorvete. Nesta ocasião, o pesquisador principal
orientou as famílias participantes a respeito da irrestrita manipulação das massas e dos
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objetos. Durante a oficina, as manifestações dos participantes foram anotadas em diário
de campo. Posteriormente a oficina, as famílias foram convidadas a discursarem sobre suas
experiências a partir das questões norteadoras: “Como você se sentiu durante a espera do
seu(sua) filho(a)? E como foi para você fazer uma Oficina de Biscuit neste momento?” As
entrevistas foram gravadas em áudio digital e transcritas na integra. Foi garantido às famílias
o sigilo em relação à identidade.
RESULTADOS
Foi possível desvelar as percepções das famílias por meio de três categorias temáticas: 1.
Durante o procedimento cirúrgico - vivenciando momentos difíceis; 2. Além do procedimento
cirúrgico - vivenciando novos sentimentos durante a oficina de biscuit; 3. Compreendendo a
oficina de biscuit como um modo de cuidado à família. As famílias revelaram que o período
intraoperatório é o mais crítico, desde a entrega da criança à equipe cirúrgica até o término
da cirurgia, além de ser repleto de expectativas sobre o sucesso e/ou insucesso da cirurgia.
No entanto, ao participarem da oficina de biscuit, as famílias perceberam novos sentimentos,
como calma, tranquilidade e relaxamento. Além disso, relataram que a atividade artística
facilitou a espera do término da cirurgia, pois promoveu distração e troca de experiências
entre as famílias. Assim, a oficina de biscuit, durante o período intraoperatório, foi considerada
um modo de cuidado à família e o reconhecimento desse cuidado mobilizou sentimento de
gratidão nas famílias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oficina de biscuit possibilitou a manifestação de sentimentos positivos nas famílias, como
calma, tranquilidade e relaxamento, além do reconhecimento desta intervenção como um
cuidado de enfermagem à família, o que alude que enfermeiros utilizem estratégias para
além do cuidado técnico. Sugere-se a realização de novos estudos nesta temática, ampliando
os conhecimentos acerca da promoção de intervenções artísticas com famílias, não apenas
no período intraoperatório, favorecendo o cuidado centrado na família.
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DIFICULDADES EM TRANSPORTE NEONATAL INTER-HOSPITALAR
Nalma Alexandra Rocha Carvalho (Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina, PI, Brasil), Fabiola Santos Lino
(Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina, PI, Brasil), Silvana Santiago Rocha (Universidade Federal do PiauíUFPI, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1512

INTRODUÇÃO
O nascimento é um fenômeno de vulnerabilidade biológica e, quando vem acompanhado
por transtornos como prematuridade e malformações, cuidados especiais poderão ser
necessários em outra unidade de saúde. Dessa forma o transporte inter-hospitalar de recémnascido (RN) em estado crítico é considerado um ponto crítico no campo da Neonatologia.
Em países desenvolvidos, cerca de 20% são considerados inadequados no que se refere a
erros na regulação, equipes sem treinamento para transporte e falha na comunicação interhospitalar. Assim, para uma ação da assistência perinatal relacionada ao transporte neonatal
inter-hospitalar, deve envolver recursos materiais adequados e profissionais capacitados.
E o enfermeiro como membro atuante da equipe de transporte necessita de saberes e
habilidades para enfrentar os desafios e dificuldades do processo de remoção.
OBJETIVOS
Esse trabalho objetiva analisar as dificuldades enfermeiros na prática do transporte neonatal
inter-hospitalar; e desenvolver, em conjunto com os enfermeiros do SAMU, uma proposta de
protocolo de cuidados de enfermagem no transporte neonatal inter-hospitalar.
MÉTODO
Estudo com abordagem qualitativa, baseada no referencial metodológico da Pesquisa
Convergente-Assistencial (PCA). Os pressupostos da PCA evidenciam um tipo de
metodologia voltada para favorecer o contexto assistencial e também se favorecer do
conhecimento adquirido nesse cenário. Com isso, o profissional de saúde torna-se um
pesquisador de situações da sua realidade assistencial, o que permite uma visão crítica no
desenvolvimento do seu trabalho. PCA apresenta cinco fases ou procedimentos, que são:
fase de concepção, de instrumentação, de perscrutação, de análise e interpretação. Essas
fases são inter-relacionadas, não acontecem de forma linear. Os participantes do estudo
foram os enfermeiros do SAMU de Teresina-PI, que atuam no transporte inter-hospitalar
de recém-nascidos. Participaram do estudo dezessete enfermeiros, do total de vinte e seis
profissionais. O fechamento da amostra foi realizado por saturação de respostas. A coleta de
dados ocorreu nos meses de fevereiro, março e abril de 2015 por meio de entrevistas com
roteiro semi-estruturado e quatro grupos focais. Ressalta-se que o estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (Parecer nº 886.186).

VOLTAR AO ÍNDICE

1948 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Criança

RESULTADOS
Dos relatos analisados pela técnica de conteúdo de Bardin e discutidos à luz do referencial
sobre a temática, emergiu a categoria: Dificuldades em transporte neonatal inter-hospitalar.
Os resultados revelaram que as dificuldades do transporte neonatal são: A formação em
enfermagem não aborda o tema transporte neonatal; Falta da capacitação específica na área
de transporte neonatal; Insuficiência de treinamento na área; Ausência de neonatologista
durante o transporte; Falhas de comunicação relacionadas às informações provenientes da
Central de Regulação Médica; Não comunicação entre os setores envolvidos no transporte;
Falta de entrosamento da equipe de transporte. Falta de material; Equipamentos com
funcionamento inadequado: a exemplo do ventilador mecânico; Por vezes, falta de
ventilador para uso específico neonatal; Falta de materiais específicos para o transporte:
ventilador mecânico, bomba de infusão; Ausência de CPAP; Demora de tempo na execução
da transferência inter-hospitalar para realização de exames: por vezes, o executor do
exame não está presente, sendo necessário aguardar; Falta de estrutura das unidades de
apoio diagnóstico para oferecer suporte à equipe do SAMU e de profissionais capacitados
para atender a criança; O RN crítico aguarda o exame com a mesma prioridade de exames
em pacientes menos críticos; A remoção de neonato prematuro é mais difícil devido ao
maior risco de instabilidade; Domínio de assuntos específicos sobre o neonato: controle
da hipotermia, alívio da dor, identificação da dor e estresse neonatal; Ambiente pequeno
da viatura; Viaturas com certo grau de deterioração, em quantidade reduzida; Falta de
esclarecimento da equipe médica para a família sobre o transporte do bebê e os riscos; O
transporte oferece risco ao RN e também eleva os custos do serviço de saúde e Falta de um
protocolo específico para o transporte neonatal inter-hospitalar. As dificuldades surgem em
vários âmbitos da assistência, com destaque para deficiências associadas à qualificação no
cuidado ao recém-nascido. Após a identificação dessas dificuldades por meio dos grupos
focais, com base nas falas expostas, foi proposto a construção de protocolo de cuidados
de enfermagem em transporte neonatal inter-hospitalar. Assim, o protocolo foi realizado
e, posteriormente, a pesquisadora justificou com base na literatura atual. Esta proposta é
apresentada em duas etapas. A primeira contempla os cuidados de enfermagem antes do
transporte neonatal e a segunda refere-se aos cuidados de enfermagem durante e após o
transporte neonatal inter-hospitalar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que enfermeiro precisa de uma boa fundamentação para executar um cuidado
efetivo na transferência de neonatos graves, visto que uma assistência pautada em atenção,
sensibilidade e vigilância contribui para o sucesso do transporte. O diálogo entre profissionais,
a troca de experiências e o respeito à realidade do serviço apoiam a execução dos cuidados,
tornando-se possível sugerir protocolos assistenciais em prol da segurança e qualidade.
A efetivação dessas ações constitui importante avanço na área de transporte neonatal e
também na redução da mortalidade neonatal, principalmente no seu componente neonatal
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precoce, ou seja, nos primeiros seis dias de vida. A enfermagem, como ciência e arte, possui
importante papel no cuidado neonatal e na área de transporte com potencial para inovar e
proporcionar uma assistência segura e acolhedora.
PALAVRAS-CHAVE
Transporte de Pacientes. Recém-Nascido. Enfermagem Neonatal. Cuidado da Criança.

DISTANASIA EM PEDIATRIA: A MORTE LENTA QUE PROLONGA O
SOFRIMENTO DOS ENVOLVIDOS
Sara Fiterman Lima (UFMA, Sao Luis - MA, MA, Brasil), Julia Sara Fiterman Marinho (UFMA, Sao Luis - MA, MA, Brasil),
Marina U Pereira (UFMA, Sao Luis -MA, MA, Brasil), Clarice Maria Ribeiro Gomes (UFMA, Sao Luis - MA, MA, Brasil),
Tadeu De Souza Paula (UFMA, Sao Luis - MA, MA, Brasil), Zeni Carvalho Lamy (UFMA, Sao Luis - MA, MA, Brasil)

ID: 2722

INTRODUÇÃO
A distanásia, se caracteriza como tratamento médico em que os potenciais benefícios para o
paciente em fase terminal são nulos ou improváveis e, incapazes de superar os seus potenciais
malefícios. Nessa prática, tudo deve ser feito mesmo que sob os custos de um sofrimento atroz
para o paciente. Consiste no prolongamento exagerado do processo de morte de um paciente
terminal por meio de tratamento inútil ou seja, é o prolongamento da vida do ser humano
que não possui mais condições dignas de viver, o que provavelmente resultará em uma morte
lenta e dolorosa. Por outro lado existe o processo de limitação do suporte de vida (LSV) se
que se contrapõe à futilidade terapêutica, tentando evitar processos de morte dolorosos. Ele
compreende a ordem de não reanimar (manutenção de todas as medidas curativas até que
a morte ocorra por parada cardiorrespiratória), a ordem de retirada (suspensão de uma ou
várias medidas que estejam prolongando o processo de morrer) e a ordem de não oferta (não
iniciação de medidas de suporte curativo que possam prolongar o processo de morte de um
indivíduo), que muitos profissionais tem receio de utilizar.
OBJETIVOS
Avaliar o sofrimento presente nos envolvidos em um caso de distanásia em pediatria
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo exploratório, com método qualitativo do tipo estudo de caso.
A coleta de dados foi realizada em um hospital universitário, no setor de pediatria, tendo
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como unidade caso uma criança internada em acompanhamento de cuidados paliativos.
Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas com 08 profissionais e dois familiares, e a
análise dos dados se deu a partir do referencial da Análise de Conteúdo na modalidade
Temática proposta por Bardin com a construção das seguintes categorias: o cuidado que
representa cura; a difícil decisão de quando parar de investir; os impactos para a equipe; os
impactos para família.
RESULTADOS
K.R.S, vítima de quase-afogamento com 1 ano e 5 meses de idade, teve diagnóstico de
encefalopatia anóxica. Permaneceu cerca de 7 anos e meio restrita ao leito hospitalar, em
estado neurovegetativo, ventilação mecânica, gastrostomia e sem possibilidade terapêutica
de cura. Com o tempo perdeu o acompanhamento da mãe, e a avó paterna e tias espaçaram
as visitas, assim o pai passou a ser o cuidador principal e a viver no hospital. Apesar dos
cuidados de uma equipe multiprofissional, cresceu com deformidades provocadas pela
reclusão ao leito, e nunca apresentou respostas ou reações. A família, fazia projeção de futuro
para quando acordasse. Com os anos foram muitos os procedimentos e tratamentos para
mantê-la viva. A família não aceitava sua inclusão em Cuidados Paliativos, o que só ocorreu
quatro meses antes do óbito, quando teve o direito de não ser reanimada. Sua morte, para
muitos, foi uma comoção. O cuidado que representa cura – nessa categoria ficaram evidentes
que os profissionais são formados para esse ethos; sentem-se cobrados para buscar a cura
a qualquer custo; sentem culpa e desconforto na limitação de suporte de vida. A difícil
decisão de quando parar de investir – nessa categoria predominaram o desconhecimento
sobre cuidados paliativos; possuem medo de implicações jurídicas; o receio de confronto
com os familiares; as crenças religiosas individuais. Os impactos para a equipe – aqui
predominaram os conflitos entre profissionais; dilemas sobre a legitimidade de decisões; o
vínculo e empatia; a dor de ver o sofrimento da criança e da família. Os impactos para família
– A mudança de rotina; o abandono de papeis e laços sociais; os outros filhos que se sentem
abandonados; a fragilização da relação entre os pais. A morte, especialmente de crianças,
não é aceita, mesmo quando a cura não é mais uma possibilidade. Apesar dos avanços do
conhecimento relativo aos Cuidados Paliativos, o prolongamento desnecessário da vida,
levando à distanásia, ainda é uma realidade. A pressão da família e o medo da judicialização
influenciam muitos profissionais no momento da tomada de decisões. O prolongamento
da vida parece ser aceito como o cumprimento das funções da equipe. Assim investe-se
em procedimentos sem questionar seus reais benefícios. Diante das adaptações frente a
internação prolongada, a família é tomada também por modificações em sua organização
e alguns membros inclusive recebem impactos diretos em seu cotidiano, culminando em
prejuízos irreparáveis.A internação prolongada por sua vez, emerge como prática mas traz
por consequência sofrimentos que perpassam por todos os envolvidos, criança, familiares e
profissionais, sendo estes reconhecidos pelos entrevistados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se no presente estudo de caso que o processo de tomadas de decisão em fim de
vida é envolto por muitos dilemas que incentivam a prática da distanásia para o paciente
terminal ou sem expectativas de cura. Os dilemas, sofrimentos, angústias e prejuízos que
envolvem esse tema fazem de sua ação na assistência, algo que merece uma atenção
especial e propõe sérias reflexões. Apesar do grande número de crianças que necessitam
de Cuidados Paliativos, poucas chegam a se beneficiar desse cuidado. É necessário que os
profissionais possam ofertar, a essas crianças, uma assistência de qualidade capaz minimizar
o sofrimento e garantir conforto e uma boa morte.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado paliativo; cuidado da criança; distanásia; pediatria

ENTRE A FORÇA E A EXAUSTÃO: O COTIDIANO DE MÃES
EM UNIDADES NEONATAIS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO
NORDESTE BRASILEIRO
Márcia Jane Lopes Dias Vieira (Hospital Geral Dr Cesar Cals, Fortaleza, CE, Brasil), Larissa Gabrielle Dias Vieria
(Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Tárcia Sibele Dias Vieira (Hospital Geral Dr. Cesar Cals,
Fortaleza, CE, Brasil), Neubejamia Rocha da Silva Lemos (Hospital Geral Dr. Cesar Cals, Fortaleza, CE, Brasil), Itala
Nunes Cipriano (Hospital Geral Dr. Cesar Cals, Fortaleza, CE, Brasil), Tamiris Gomes Diniz Vieira (Hospital Geral Dr.
Cesar Cals, Fortaleza, CE, Brasil), Sônia Regna Miranda da Mota (Hospital Geral Dr. Cesar Cals, Fortaleza, CE, Brasil)
ID: 2439

INTRODUÇÃO
O cotidiano das mulheres com filhos prematuros em hospital público de alta complexidade é
marcado pela vivência materna em locus estranho ao seu planejamento inicial da gestação,
necessitando permanecer por longos períodos internas, acompanhando os neonatos, e
vivenciando experiências até então desconhecidas. Portanto, marcado de solidão familiar,
medo da condição de saúde do filho e adaptação à ambiência de tecnologias duras. Desse
modo, a referida pesquisa é de extrema relevância na medida em que contribui com as
discussões acerca da temática, podendo resultar em melhorias no atendimento a esse
segmento nos serviços públicos de saúde.
OBJETIVOS
Descrever as vivências cotidianas das mães em acompanhamento aos recém- nascidos
internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatologia de um hospital público do
município de Fortaleza-Ceará.
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MÉTODO
Este estudo realizou-se em um Hospital de Atenção Terciária, referência na assistência
materno-infantil, integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), localizado em FortalezaCE, região nordeste. Os sujeitos desta pesquisa foram mães que estavam acompanhando
seus filhos internados em unidades neonatais no referido hospital, no período de junho a
setembro de 2017. Utilizou-se como método de coleta de informações o Grupo Focal, técnica
não diretiva, caracterizada por grupo constituído de pessoas com interesses e identidades
similares. Para orientar as discussões o grupo contou com moderadoras esclarecendo pontos
de vistas e, assegurando uma participação relativamente igual para todas. Identificou-se um
total de 57 mães com filhos internos. Destas, foram sorteadas três mães de cada unidade
para compor a pesquisa. Ao total, dez mães participaram do Grupo Focal. Utilizou-se um
formulário autoaplicado para conhecer o perfil sociodemográfico das puérperas, contendo:
idade, estado civil, nível de escolaridade. Utilizou-se um roteiro de perguntas norteadoras
para iniciar os diálogos do grupo. As respostas foram gravadas com a devida autorização
escrita das participantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e,
posteriormente, transcritas para a comprovação dos dados obtidos. As falas foram apreciadas
através da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética sob o parecer nº 710.692, junho de 2014
RESULTADOS
As interlocutoras da pesquisa possuem as seguintes características sociodemográficas. No
que se refere à faixa etária: identificou-se 04 mulheres com idade equivalente entre 18 e 23
anos de idade. 03 mulheres entre 24 a 29 anos. E, por último, 03 puérperas na faixa etária
de 30 a 35 anos. Quanto à escolaridade: os achados demonstraram 03 mulheres com ensino
fundamental, 05 com ensino médio e somente 02 com nível superior incompleto. No que diz
respeito ao estado civil: 05 eram casadas e 05 solteiras. Quanto à procedência: 05 afirmaram
residir em Fortaleza e 05 eram procedentes do interior do Estado do Ceará. Após a coleta
do perfil sóciodemográfico, foram analisadas as falas. Estas contribuíram para a formação
de 09 categorias empíricas. Contudo, por exequibilidade do estudo, elegeram-se (4) quatro
categorias empíricas mais significativas. A primeira “o olhar fixo no oximétro” denota a
dificuldade das mães em compreender a ambiência de uma unidade neonatal e o emprego
das tecnologias duras no cuidado à saúde. Na segunda categoria “a importância de uma rede
de apoio” evidencia a relevância do suporte logístico e emocional dos familiares durante
a internação do recém-nascido, já que a mãe ausente de suas tarefas cotidianas seja em
casa, no trabalho, com os outros filhos necessitarão de sua família a compreensão e apoio
neste momento complexo. A terceira “o dilema entre receber alta hospitalar e permanecer
com o filho internado” demonstra o contexto de conflito das mães em aceitar a alta médica
e retornar ao domicílio ou permanecer enquanto acompanhante de seu filho, conforme
normatização do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Outro conflito diz respeito à
pressão social que as mães absorvem, já que são tidas como as principais cuidadoras dos
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bebês, pois ao assimilar tal pressão, muitas vezes elas se negam a ir para a casa, pois se sente
que está abandonando o filho no hospital. Na quarta e última “rotina exaustiva” denota o
cansaço físico e emocional diante da hospitalização do bebê e das rotinas que precisam ser
apreendidas: as idas constantes ao Banco de Leite, a unidade neonatal, a difícil adaptação à
rotina hospitalar, dentre outras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sujeitos, muitas vezes, que desconhecem seus direitos sociais. No cenário hospitalar
observamos puérperas que residem no interior do estado e que após sua alta permanecem
no hospital para acompanhar seus recém-nascidos, bem como puérperas do município de
Fortaleza que diariamente comparecem ao hospital para acompanhar seus bebês. Constatase que este público possui um perfil sociodemográfico bastante diversificado . Constatou-se
portanto que a participação das mães em cuidados com seus filhos internos contribuíram
para o fortalecimento de vínculos mães e bebês, garantindo também o exercício de
aprendizagem para o período pós alta. Referido processo cumpriu com as recomendações
da Política de Humanização do Sistema Único de Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado materno- neonatologia - saúde da criança

ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO DO RECÉM-NASCIDO: EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA
Bruna Schiphorst Delgado (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Roberta Costa
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Flávia Aguiar Santos (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Patricia Klock (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Simone Vidal Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Margarete Maria
Lima (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2101

INTRODUÇÃO
O nascimento prematuro cresceu consideravelmente nos últimos anos. Somente no Brasil,
10% dos mais de dois milhões de bebês que nasceram no ano de 2016 eram Recém-Nascidos
Pré-Termo (RNPT), ou seja, nascidos antes de completarem 37 semanas de gestação. Este
dado coloca o país entre os dez maiores índices de nascimentos prematuros do mundo.
Os avanços tecnológicos no cuidado neonatal vêm garantindo maior sobrevida aos RNPT
extremos e de muito baixo peso. Não obstante, a qualidade de vida destes bebês também
se torna preocupante. Diante deste contexto, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 693
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de 5 de julho de 2000, que visa o cuidado humanizado ao RNPT e de baixo peso. Em 2007,
essa portaria foi atualizada pela portaria nº 1.683 de 12 de julho, estabelecendo os critérios
necessários para os hospitais na implantação do Método Canguru (MC). O MC é uma política
governamental, voltada para a atenção qualificada e humanizada ao RNPT e sua família.
Como forma de disseminar e fortalecer esta política pública foram instituídos, pelo Ministério
da Saúde, os Centros de Referência do Método Canguru, sendo 5 nacionais e 27 estaduais.
Assim, os centros de referência do MC são considerados locais de desenvolvimento de boas
práticas com o Recém-Nascido (RN). Dentre as boas práticas, neste estudo iremos abordar a
questão da contenção do RN, que consiste em uma medida que favorece a auto-organização
e sugere um prolongamento do ambiente intrauterino, a partir de uma organização
postural e da sensação de segurança. A contenção facilitada (CF) consiste no ato de colocar
as mãos paradas, sem pressão excessiva, de forma elástica, contendo a cabeça, as nádegas
e os membros do RN. Em condições não dolorosas, a CF tem sido associada a um melhor
desenvolvimento do RNPT. A posição canguru é uma forma de contenção do RN e consiste
em manter o RN de baixo peso, em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito
dos pais. Ambos os métodos são considerados, por muitos estudos, uma forma eficaz e não
farmacológica para o alívio da dor. A contenção dos bebês possui as seguintes vantagens:
facilita manobras de mão a boca, acalma o bebê, prolonga estados de sono durante o dia,
diminui sofrimento induzido pela dor, diminui a gravidade e/ou número de episódios de
queda da saturação e de agitação comportamental em neonatos com broncodisplasia,
melhora no desenvolvimento neuromuscular em bebês de muito baixo peso, quando
avaliados com 34 semanas.
OBJETIVOS
Conhecer as estratégias utilizadas para a contenção do recém-nascido e realização da
posição canguru nos Centros de Referência do Método Canguru no Brasil.
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. Os cenários da
pesquisa foram os Centros de Referência do MC no Brasil. O contato dos participantes foi
fornecido pelo coordenador de cada centro, onde foi enviado um convite para a participação
da pesquisa, as informações sobre a finalidade do estudo, o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido que foi impresso, assinado, digitalizado e devolvido e o link para acesso
do questionário. A coleta de dados foi a partir de um questionário, elaborado através do
programa Google Docs®, validado por experts da área e disponibilizado online para os
participantes. O período da coleta aconteceu nos meses de junho a dezembro de 2016.
A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, buscando identificar as estratégias
utilizadas na contenção do RN. A discussão foi realizada através da literatura científica e da
política de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – MC.
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RESULTADOS
O cenário deste estudo foram os centros de referência do MC. O número de leitos variou
de UTIN 7 – 60, UCINco 6 – 60 e UCINca 5 – 24. Todas as profissionais que responderam o
questionário tinham longo tempo de formação e atuavam como tutoras ou consultoras do
MC. Os resultados foram organizados em três categorias: “critérios para realizar a posição
canguru” que engloba a idade gestacional e peso mínimos, se realizam a posição com o
RN sob ventilação mecânica e o tempo mínimo para permanecer na posição, “estratégias
para realizar a posição canguru” e “estratégias para a contenção do recém-nascido”. Os
resultados da pesquisa demonstram que a maioria das instituições não estabelece peso
ou idade gestacional (IG) mínimos para iniciar a posição, mas utilizam como critérios a
estabilidade clínica do RN e disponibilidade e/ou desejo dos pais. Segundo a norma de
Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso – MC, a posição canguru deve
ser iniciada assim que possível, pois propícia o desenvolvimento do vínculo entre o RN
e a família. No que se refere ao tempo necessário para que o RN permaneça na posição,
ainda se percebe certa divergência nesta prática, não existindo evidência sobre o tempo
mínimo. Entretanto, o Ministério da Saúde recomenda que não seja inferior a duas horas,
tempo indispensável para que o RN alcance o sono profundo, devendo sempre respeitar o
tempo que for confortável para ambos. Em relação à CF, muitos estudos trazem essa técnica
como um método não farmacológico eficaz para o alívio da dor nos RNPT. É realizada uma
contenção motora gentil dos braços e pernas em flexão, posicionados em direção à linha
média, próximos do tronco e da face, em decúbito lateral ou supino. Este toque firme, porém
elástico, envia um fluxo constante de estímulos que acabam competindo com os estímulos
dolorosos. Nesta pesquisa não questionamos sobre os motivos para o uso da CF, apenas
sobre as estratégias para realização da mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo identificou que os Centros de Referência do MC no Brasil utilizam
diferentes estratégias para realizar a posição canguru e a contenção do RN, trazendo uma
diversidade de materiais e técnicas. Trouxe também que a maioria dos Centros de Referência
utiliza como critério para realizar a posição canguru a estabilidade do RN, demonstrando
que a posição também é realizada em RN sob ventilação mecânica, não existindo um tempo
mínimo de permanência, porém ainda existem instituições que determinam um peso
mínimo e não realizam a posição com o bebê entubado.
PALAVRAS-CHAVE
Recém-nascido; Contenção Facilitada; Método Canguru; Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal; Enfermagem.
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EXPERIENCIA VIVIDA POR EL NIÑO HOSPITALIZADO EN LA
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CON RELACION AL CUIDADO
RECIBIDO
Herly Alvarado (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia), Claudia Claudia Ariza (Pontificia Universidad
Javeriana, Colômbia), Rosalba Pardo (Clinica de Colsubsidio, Colômbia)

ID: 1438

INTRODUÇÃO
Cuando un niño requiere ser hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo pediátrica
(UCIP) se afecta no solo la vida del paciente sino la dinámica familiar. Esta experiencia hace
que el niño y la familia se tornen vulnerables y lleguen a presentar trastornos emocionales
y conductuales. Los pacientes que llegan a las unidades de cuidado crítico están expuestos
a eventos traumáticos relacionados no solo con la pérdida de la salud y con el tratamiento
que reciben en la UCIP sino también con el ambiente particular de estos ámbitos.
El niño que es hospitalizado en la UCIP suele perder la capacidad para cuidar de sí mismo,
para moverse y para comunicarse; el equipo de salud debe examinar y reconocer estos
eventos desde el momento en que el paciente ingresa. La comunicación con el niño y
con los padres puede ser una de las labores más difíciles, sin embargo, es un aspecto
importante que debe tenerse en cuenta.
Es imperativo tomar medidas para involucrar a la familia en el manejo del paciente ya
que el trabajo en equipo con ella es clave durante el proceso de recuperación. El presente
estudio pretendió indagar sobre la experiencia vivida por los niños con relación al cuidado
que han recibido durante la hospitalización en ese servicio. Se identificaron los problemas
reales y o potenciales para establecer estrategias de comunicación efectivas, con el fin de
que el niño participe de una manera activa en su cuidado, a la vez que se planea que dicho
cuidado responda a la solución óptima de los problemas identificados.
OBJETIVOS
Comprender cómo fue y qué significó la experiencia vivida por el niño hospitalizado en la
unidad de cuidado intensivo, con relación al cuidado recibido en este servicio.
MÉTODO
Estudio cualitativo fenomenológico, basado en Husserl. Se utilizó la entrevista semiestructurada a profundidad como técnica para recolectar la información, la cual fue
grabada y posteriormente transcrita, para luego corrobarla con los informantes. El número
de participantes (12 niños), dependió de la saturación de la información. La información

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1957

E-PÔSTERES
Saúde da Criança

obtenida se abordó con el método de Collaizzi por su visión conceptual que apoya la
importancia de la descripción fenomenológica como parte de la futura acción.
RESULTADOS
Con la intención de facilitar la comprensión del proceso que se ha desarrollado, se
presentan además ejemplos de expresiones de los participantes y la descripción de un
código elaborado con base en dichas expresiones, eliminando la información repetida.
Estas descripciones ni juzgan ni interpretan lo que se ha dicho, sino que transmiten el sentir
y pensar de los participantes que han vivido la experiencia. En el estudio se encontraron
18 códigos que representan la esencia de los pacientes que dieron su testimonio a través
de la entrevista. Con base en ellos se crearon la Categorías: sentimientos, comunicados,
manifestación y satisfacción.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Los sentimientos, comunicados del cuidado, manifestaciones de este y satisfacción
con relación al cuidado recibido, deberán ser atendidos por el personal de la UCIP
encargado del cuidado de los niños hospitalizados, velando porque sus intervenciones
se caractericen por ser humanas, delicadas, profesionales, lo que contribuirá a que el
paciente experimente el cuidado como ayuda, apoyo y solidaridad en el proceso que
vive. Ante estos problemas se recomienda que el equipo analice y evalúe el cuidado
brindado con el propósito de que pueda modificarlo y o complementarlo, al incluir
acciones que conduzcan a que el cuidado brindado al niño hospitalizado logre satisfacer
la totalidad de problemas que éste presenta. Asimismo, la satisfacción expresa aspectos
que deberán continuar presentes al brindar el cuidado tales como el reconocimiento,
seguridad, confianza y agradecimiento.
PALAVRAS-CHAVE
Experiencia vivida, niño, unidad de cuidado intensivo, cuidado
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EXPERIÊNCIAS PATERNAS NO CUIDADO DA CRIANÇA COM
TRANSTORNO MENTAL: UMA METASSÍNTESE QUALITATIVA
Marcos Venicio Esper (Universidade do Estado de Minas Gerais, Passos, MG, Brasil), Naiara Barros Polita (Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo e Université du Québec en Outaouais, Département
des sciences infirmières , Ribeirão Preto, SP, Brasil), Ana Carolina Andrade Biaggi Leite (Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Willyane de Andrade Alvarenga (Université
du Québec en Outaouais, Département des sciences infirmières., Canadá), Fernanda Machado Silva-Rodrigues
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Francine de
Montigny (Université du Québec en Outaouais, Département des sciences infirmières., Canadá), Jaqueline
Wendland (Université Paris Descartes, Institut de Psychologie, França), Lucila Castanheira Nascimento (Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 1869

INTRODUÇÃO
A chegada de uma criança com transtorno mental (TM) afeta o funcionamento familiar,
além do esperado para um filho saudável. No contexto do adoecimento da criança, a família
enfrenta sobrecarga física e emocional, porém, as experiências de pais e mães se distinguem.
Apesar do aumento de estudos qualitativos sobre a temática, não foram identificadas
revisões de literatura que integrassem e analisassem aspectos da experiência paterna no
contexto do TM.
OBJETIVOS
Identificar, sintetizar e interpretar resultados de pesquisas qualitativas sobre a experiência
do pai no cuidado da criança diagnosticada com transtorno mental.
MÉTODO
Trata-se de uma metassíntese qualitativa, que utilizou as cinco etapas propostas por
Sandelowski e Barroso: definição da questão norteadora; busca sistemática da literatura;
seleção e avaliação dos artigos; extração dos dados e elaboração da síntese qualitativa. Para
reportar a síntese qualitativa, foram utilizadas as diretrizes do ENTREQ. As buscas nas bases de
dados foram conduzidas conforme as recomendações do PRISMA, que preconiza a realização
de quatro etapas: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos. A ferramenta
PICOS foi utilizada para definir as estratégias de busca, a partir da questão norteadora “Quais
são as evidências qualitativas sobre a experiência do pai no cuidado da criança diagnosticada
com transtorno mental?”. As buscas foram conduzidas em cinco bases de dados: PubMed,
Web of Science, CINAHL, PsychoINFO e Lilacs. Utilizaram-se os seguintes termos do MeSH,
seus sinônimos e palavras-chaves interligadas pelos operadores booleanos AND e OR:
(“Paternity”[Mesh] OR paternities OR “Father-Child Relations”[Mesh] OR “Fathers”[Mesh] OR
father OR fatherhood) AND (“Child”[Mesh] OR childhood)) AND (“Mental Disorders”[Mesh]
OR diagnosis, psychiatric) AND (“Life Change Events”[Mesh] OR experience OR “Paternal
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Behavior”[Mesh]). Limitou-se a busca para o período entre 01/01/2006 a 31/12/2017 e os
idiomas Inglês, Francês, Espanhol e Português. Justificam-se as limitações de período por
recursos financeiros, humanos e temporais e, as limitações de idiomas, segundo a fluência dos
pesquisadores envolvidos. Incluiu-se artigos originais de abordagem metodológica qualitativa
ou descritivos com análise qualitativa dos dados, que apresentassem, especificamente, as
experiências do pai de crianças diagnosticadas com TM, na faixa etária entre 0 e 12 anos, em
variados contextos; artigos que abordassem as experiências do pai e da mãe, porém com
resultados apresentados separadamente e experiência do pai com criança diagnosticada com
um ou mais TMs. Excluíram-se estudos que não descrevessem o método utilizado e artigos em
que o pai apresentasse transtorno mental ou deficiência intelectual. Os critérios estabelecidos
pelo DSM-5® foram utilizados para definir TM. As buscas foram conduzidas por dois revisores
de maneira independente, que identificaram um total 4.500 artigos nas bases de dados e cinco
artigos através da busca manual a partir das referências dos estudos incluídos. Após a remoção
dos duplicados, com o auxílio de planilhas no programa Excel®, identificaram-se 4.447 artigos
únicos. Após leitura dos títulos e resumos por dois pesquisadores, independentemente,
para avaliar sua elegibilidade, 4.411 artigos foram excluídos. Obteve-se o resultado de 0,89
do cálculo kappa, o que comprovou a concordância quase perfeita entre os dois revisores.
Trinta e seis artigos foram elegíveis para a leitura e análise integral por dois pesquisadores
independentemente e 24 artigos foram excluídos. Portanto, doze artigos foram incluídos
nesta metassíntese. Dois revisores, independentemente, avaliaram a qualidade dos artigos
com o checklist CASP. Nesta etapa, os desacordos entre os avaliadores foram resolvidos por
meio de discussão entre os autores. A extração de dados foi conduzida, separadamente por
dois autores, e conduziu-se a análise de dados temática indutiva, proposta por Braun e Clark,
para a codificação e a categorização dos dados. Conceitos advindos da antropologia das
masculinidades foram utilizados na discussão e interpretação dos temas. Além disso, realizouse o CERQual, para avaliação da confiabilidade dos resultados da síntese qualitativa.
RESULTADOS
A amostra foi composta por 12 estudos publicados entre 2006 e 2016 provenientes de sete
países. A análise dos estudos permitiu a elaboração de dois temas: (Re)Estabelecimento da
paternidade e Apropriação do cuidado: responsabilidades e desafios. A síntese do primeiro
tema apresenta que o diagnóstico de Transtorno Mental do filho foi um desafio para o pai
que precisou rever, reestabelecer e redefinir as expectativas concernentes à criança, à sua
paternidade e aos seus papeis na família. O pai agregou o cuidado às suas funções parentais
diante da necessidade de cuidados do filho, de desenvolvimento e socialização da criança,
dos benefícios para a relação conjugal e do modelo de paternidade exercida por seus
próprios pais. O pai buscou informações com seus pares, na internet e com profissionais
da saúde e educação. Isto posto, os pais demonstraram satisfação e intensidade quanto ao
senso de paternidade diante dessa nova perspectiva de cuidar. O segundo tema, evidencia
que ao reestabelecer a paternidade e reconhecer-se como agente importante no processo
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de cuidar, o pai partilha seu tempo entre o trabalho e a divisão de tarefas diárias específicas
do filho. A apropriação do cuidado revela-se pela participação nas atividades diárias, nas
tomadas de decisões, na assistência da saúde e educação do filho. Entretanto, há o desafio
em conciliar as obrigações no trabalho com a identidade de cuidador, o que leva ao desgaste
e inquietação. A maioria dos pais referiu carência de apoio dos profissionais da saúde,
educação, amigos e familiares para lidar com a situação. Há, ainda, exigências e expectativas
da sociedade para com a criança e o pai, que são minimizadas com o apoio conjugal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sintetiza informações e suscita discussões que contribuem para o tema das complexas
e dinâmicas experiências do pai diante de seu filho(a) com TM. Os resultados desta metassíntese
apresentam como o homem experiencia a paternidade no contexto do TM e identifica suas
necessidades neste processo. Esses dados auxiliam os profissionais de saúde a planejar um
cuidado centrado na família, que inclua o pai como participante ativo. Novos estudos para
conhecer os saberes relevantes nas diferentes experiências tangenciadas pelo pai, em seus
contextos específicos, propiciarão qualidade de vida às crianças diagnosticadas com algum TM.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa; Transtorno Mental; Criança; Paternidade; Pai.

FOTO-ELICITAÇÃO: ESTRATÉGIA FACILITADORA PARA A
EXPRESSÃO ESPIRITUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM
CÂNCER
Willyane de Andrade Alvarenga (Université du Québec en Outaouais, Département des sciences infirmières, Canadá),
Ana Carolina Andrade Biaggi Leite (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), Amanda Aparecida Menochelli (Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil), Rebecca
Ortiz La Banca (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Paula
Saud De Bortoli (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Lucila
Nascimento Castanheira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 1874

INTRODUÇÃO
A espiritualidade é essencial para crianças e adolescentes melhor enfrentarem o diagnóstico
de câncer. Embora os enfermeiros reconheçam a importância do cuidado integral ao cliente,
eles relatam dificuldade em abordar questões espirituais com pacientes pediátricos e em
perceber expressões relativas à espiritualidade. A fotografia tem sido utilizada em estudos
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para encorajar crianças a conversar sobre aspectos da sua espiritualidade. Essa técnica é
a Photo Elicitation Interview (PEI), conhecida como foto-elicitação, e consiste em inserir a
fotografia na entrevista. Não há estudos que tenham avaliado o uso dessa técnica como
estratégia facilitadora para abordar a espiritualidade com crianças e adolescentes com
câncer hospitalizados e, portanto, este estudo deu enfoque em aspectos metodológicos
envolvidos na produção das fotografias e sua utilização em entrevistas.
OBJETIVOS
(1)Selecionar fotografias potenciais para auxiliar na comunicação de crianças e adolescentes
com câncer sobre assuntos relativos à sua espiritualidade; e (2)testar as fotografias préselecionadas, como recurso para comunicação espiritual, com crianças e adolescentes com
câncer hospitalizadas.
MÉTODO
Estudo metodológico que utilizou uma abordagem rigorosa e sistemática para a seleção e a
testagem das fotografias a serem utilizadas durante a entrevista para facilitar a comunicação
sobre os aspectos da espiritualidade. Foram percorridas as etapas de (i) seleção das
fotografias, a partir da revisão da literatura e recomendação de especialistas, e (ii) teste
das fotos pré-selecionadas, a partir de entrevistas com crianças e adolescentes com câncer
hospitalizadas. O formato e o conteúdo das fotos, bem como as questões que norteariam a
entrevista em profundidade foram selecionadas a partir de outros estudos encontrados em
uma busca na literatura realizada nas bases de dados PubMed, CINAHL e Web of Science.
Imagens pré-existentes, disponíveis na internet e livre de direitos autorais eram selecionadas
pelo pesquisador, conforme a descrição das fotografias utilizadas pelos estudos. Um comitê
formado por cinco especialista avaliou as fotografias e as questões norteadoras da entrevista.
Eles consideraram a clareza, a pertinência, o potencial de gerar conversas reflexivas sobre a
espiritualidade e a adequação das imagens e questões norteadoras à população alvo do
estudo, considerando o contexto da hospitalização. As sugestões foram acatadas, quando
havia pelo menos de 80% de concordância entre os membros do comitê. Para a testagem
das fotografias, foram incluídas quatro crianças e 11 adolescentes hospitalizados, com
qualquer tipo de câncer, com idade entre sete e 17 anos e diagnosticadas pelo menos há três
meses. A coleta dos dados ocorreu em um hospital universitário no interior paulista, e foram
utilizadas as fotografias pré-selecionadas, impressas e plastificadas, durante a entrevista.
A criança ou o adolescente escolhia as fotos e a sequência que gostaria de conversar ao
decorrer da entrevista. O entrevistador utilizou uma abordagem não diretiva e as entrevistas
foram àudiogravadas e notas de campo eram feitas. A análise temática indutiva foi utilizada
para a análise dos dados coletados. Esta pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética em
Pesquisa das instituições proponentes e coparticipantes.
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RESULTADOS
A partir da revisão de literatura, foram selecionados cinco estudos, que utilizaram fotografias
como um recurso facilitador para a abordagem da espiritualidade durante as entrevistas
com crianças e adolescentes. Dente eles, artigos originais, revisões de literatura e livros. As
imagens e as questões norteadoras oriundas desses estudos foram avaliadas pelo comitê
de especialistas, de modo que 20 fotografias e questões norteadoras da entrevista foram
consideradas como facilitadoras da comunicação com crianças e adolescentes com câncer
sobre questões espirituais. Durante o teste das fotografias, as crianças e adolescentes foram
membros ativos durante o processo de pesquisa pois escolhiam as fotos e falavam a respeito
do que lhes era significativo em relação as dimensões centrais da sua espiritualidade. A préseleção das imagens pelo entrevistador proporcionou aprofundar o fenômeno explorado,
evitando por exemplo a fuga do tema. As crianças e os adolescentes deram às imagens
diferentes interpretações, expressaram sentimentos, valores, crenças, medos e o sentido
que dão aos acontecimentos e à doença. Alguns assuntos foram comumente relacionados a
algumas imagens após análise das entrevistasse e notas de campo. Por exemplo, temas como
perda e morte estiveram relacionados à imagem da foto 1; sentido de vida e trajetória da
doença à foto 2; autoimagem e impacto da doença à foto 3; principais preocupações à foto 4;
sentimentos de paz interior e harmonia às fotos 5 e 6; relacionamento com o outro significativo
às fotos 7, 8, 9, 10 e 14; preocupações futuras e esperança à foto 15; vivência do tratamento
às fotos 11 e 16; crença e valores às fotos 12, 18 e 19; e medos e preocupações à foto 20. Não
havia nenhuma imagem de Deus, símbolos religiosos ou algo que fosse relacionado a uma
crença religiosa específica nas fotografias pré-selecionadas. Isso ampliou a possibilidade dessa
estratégia ser utilizada com crianças e adolescentes seculares e religiosos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou que o conjunto de fotografia pré-selecionadas facilitou a comunicação
sobre assuntos relacionados à espiritualidade com crianças e adolescentes hospitalizados
com câncer e ainda de como a fotografia pode ser integrada à entrevista. A descrição das
fotografias pré-selecionadas pode ser norteadora para futuras utilizações da técnica de
entrevista com foto-elicitação, inclusive no contexto hospitalar por profissionais de saúde,
que poderão eleger previamente algumas fotografias relacionadas aos assuntos que
gostariam de explorar dentro do espectro da espiritualidade, com seus pacientes pediátricos.
Portanto, essa técnica fortalece a prática clínica em enfermagem, por ser uma ferramenta
útil para coleta de informação, planejamento do cuidado e realização de intervenções
acerca do cuidado espiritual, pois ela contribuiu para expressão da espiritualidade em
crianças e adolescentes, independente da sua crença ou prática religiosa. Mais estudos são
necessários para compreender quais os conteúdos e formatos das imagens podem melhor
estar relacionadas à espiritualidade, de modo a ampliar as contribuições dessa técnica para a
expressão da espiritualidade em crianças e adolescentes com câncer; além da sua utilização
como estratégia de coleta em pesquisas qualitativas.
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PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa; Enfermagem Pediátrica; Neoplasia; Criança; Adolescente; Fotografias;
Espiritualidade.

GASTROSQUISE: CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS
Fabíola Silva dos Santos (Universidade do Estgado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Thais Helena Da Costa Correa
(Universidade de Brasilia, Brasilia, DF, Brasil), Camila Soares Teixeira (Fundação Oswaldo Cruz, Manaus, AM, Brasil),
Fernanda Farias de Castro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Laiane Medeiros Ribeiro
(Universidade de Brasilia, Brasilia, DF, Brasil), Antonia Lirete Marinho Fama (Instituo de Enfermeiros Intensivistas do
Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Alessandra Pinheiro Vidal (Universidade de Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2686

INTRODUÇÃO
A gastrosquise é a malformação congênita de parede abdominal anterior, frequente em
recém-nascidos (RNs) 1. Medidas de estabilização cardiorrespiratória, proteção do conteúdo
herniado, e prevenção à hipovolemia e hipotermia, devem ser realizadas pelo enfermeiro,
promovendo a adequada assistência de enfermagem e melhor prognóstico2. Vale ressaltar
que a formação e a capacitação desses profissionais, constituem-se de objetos de discussão,
pelo aumento na incidência de casos de gastrosquise na última década3.
OBJETIVOS
Investigar o conhecimento dos enfermeiros acerca da gastrosquise.
MÉTODO
Estudo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado em uma maternidade na cidade
de Manaus, Amazonas. Participaram do estudo 20 enfermeiros. A coleta de dados deu-se
por meio entrevista semiestruturada contendo dados sobre: conhecimento do assunto e
cuidados de enfermagem do nascimento até sua transferência para unidade neonatal.
Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin para o tratamento dos dados4
RESULTADOS
As categorias que emergiram a partir das falas dos enfermeiros foram: I- O que é
gastrosquise: os enfermeiros relacionaram tal condição como a “a exposição das
vísceras abdominais”: É não sei se é esse o nome que se dá evisceração, exposição da
parte intestinal do RN, é isso que eu entendo(Enf. 1). [...]É a exposição das vísceras(Enf.
3). [...]Quando chega um pedido de gastrosquise a gente já sabe que é um RN com
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as vísceras expostas né(Enf.13). A fala demonstra que eles conhecem os sinais que
caracterizam a gastrosquise mas não sabem sua etiologia e fatores relacionados, o
que denota um conhecimento superficial, ou nenhum: [...] Não, não sei o que é(Enf.20).
[..]Não, no momento não sei informar(Enf.11). [...]gastrosquise é um método de
reidratação oral né, por via nasogástrica né do bebê(Enf.17). Na Categoria II-Práticas
de cuidado no nascimento e transferência, retratam os cuidados que os profissionais
direcionam ao neonato:[...]Então logo no início, a gente umedecia a gaze e fechava o
local com faixa abdominal. Ai depois de um tempo, você tinha que colocar um filme pra
evitar que perda de calor, porque é uma área exposta, perda de liquido insensível que
a gente chama[...] ai a gente começou a usar o filmito, tem que manter aquela área
úmida então se usa isso somente. E curativo a gente troca conforme a necessidade
porque tem que deixar úmido, pra não aderir o tecido exposto. Um acesso calibroso a
gente deixa sempre pra ele, a gente providencia(Enf.10). Os participantes referiram a
necessidade de proteger o local da evisceração e mantê-lo úmido, mas desconheciam
as condutas e apoiavam suas justificativas em nunca terem recebido um recém-nascido
com tal anomalia:[...]Isso ai acontece lá na reanimação, porque o pediatra recebe o
bebê com a equipe e encaminha, a gente nunca fez esse procedimento aqui(Enf.14).
[...]Não, como não tive tanta proximidade né com esse tipo de bebê(Enf.17). [...]Ainda
não participei do cuidado, imediato, após a cesárea(Enf.13). [...]Não, porque eu não
me deparei com nenhuma situação(Enf.3). [...]No caso principalmente a enfermeira da
reanimação ela faz mais, ela auxilia o pediatra. No meu caso fico, é mais burocrático,
fico resolvendo na base do telefone(Enf.4). Em relação aos cuidados que devem ser
oferecidos ao neonato, de forma a prepara-lo para uma transferência, os participantes
responderam: [...] de imediato ele sai da sala após o protocolo de rotina, em seguida
ele já vem pra reanimação e daqui os médicos já entram em contato com o setor de
cirurgias, para transferência(Enf. 6). Para realização da transferência, é necessário que
o neonato tenha recebido os primeiros cuidados. A este respeito as falas demonstram
preocupação com infecção do RN: [...]Eu acho que em questão de prioridade é em
questão de infecção. [...] Ele está com as vísceras expostas é obvio que o maior
risco é infecção.[...](Enf.3). [...]Eu acho que prever todos os meios, usar todos os
EPI’s [...]. É fazer tudo estéril, é usar todos os materiais estéril, campo estéril(Enf.5).
[...] É permanecer viável as vísceras em relação a gastrosquise né, além de todo
cuidado do RN de modo geral(Enf.13). Categoria III - Busca de Atualizações Pelo
Enfermeiros: esta categoria denota a ausência de busca de atualizações na área. [...]
já ouvi falar, mas nunca li(Enf.1). [...]já ouvi falar, mas ainda não estudei(Enf.7). [...]
não. Assim não, profundo não, não pesquisei assim(Enf.2). [...]não, cientifico não. Só
cuidados mesmo, assistência né, que a gente sempre pesquisa, nada assim que seja
cientificamente, não nada de estudo né. Foi da internet mesmo(Enf.16). As falas dos
enfermeiros demonstram baixa busca de materiais e referências científicas acerca de
gastrosquise, dentre os profissionais que afirmaram ter lido algum material, nota-se no
discurso que a maioria procedeu essa leitura superficialmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento superficial surge como um desafio para uma assistência de enfermagem
adequado, sendo a educação permanente um instrumento capaz de promover capacitação
e atualização necessárias, bem como instigar o pensamento crítico e a busca de uma visão
mais ampla no cuidado. Para que seu papel na equipe seja valorizado, conhecimento teórico
e prática devem estar associados em seus cuidados de Enfermagem. Através da análise dos
depoimentos obtidos, foi possível constatar a relevância do tema pesquisado e visíveis
necessidade de ampliação dos conhecimentos acerca da gastrosquise, com intuito de que
os enfermeiros e a equipe possam estar preparados à oferecer a melhor assistência possível
PALAVRAS-CHAVE
Gastrosquise, Cuidados de Enfermagem, Neonatologia

LIMITADORES PARA A CONTINUIDADE DO CUIDADO AO
RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO E DE BAIXO PESO EM CONTEXTO
DOMICILIAR
Francisca Georgina Macedo de Sousa (Universidade Federal do Maranhão , São Luís , MA, Brasil), Lanna Gabriela
Façanha Costa (Universidade Federal do Maranhão , São Luís , MA, Brasil)

ID: 2980

INTRODUÇÃO
O período de transição do contexto da terapia intensiva neonatal ao domiciliar exige da
família cuidar de forma autônoma do recém-nascido pré-termo e de baixo peso ao nascer.
A alta hospitalar decorre de um planejamento dinâmico, quando todas as particularidades
são criteriosamente planejadas, garantindo o adequado acompanhamento da criança e
o imprescindível sentimento de segurança da família para a continuidade do cuidado no
domicílio. O ponto inicial da pesquisa foi delimitado pela pergunta problematizadora: Como
se dá o processo de cuidar de recém-nascido pré-termo e de baixo peso ao nascer no período
de transição do hospital para o domicílio?
OBJETIVOS
O estudo teve como objetivo compreender o cuidado materno ao recém-nascido pré-termo
e de baixo peso ao nascer no processo de transição do contexto hospitalar para o domiciliar.
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MÉTODO
Estudo descritivo com abordagem qualitativa, guiado pelo referencial metodológico da
Análise de Conteúdo. O contexto primário da pesquisa foi a Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal de um Hospital Universitário localizado no Estado do Maranhão/Brasil. O contexto,
secundário foi o domicílio das famílias de recém-nascidos pré termos e de baixo peso egressos
desse serviço e em seguimento no ambulatório de Follow up. Os dados foram coletados
por entrevista aberta com 15 mães egressas desse serviço com idade entre 20 e 42 anos e
média de 29,8 anos, caracterizadas como adultas segundo o ciclo vital. As entrevistas foram
realizadas no domicílio da mãe do recém-nascido na primeira semana após alta hospitalar.
RESULTADOS
Pelo processo de análise foram construídas cinco categorias temáticas das quais se descreve
Limitadores para a continuidade do cuidado ao recém-nascido pré-termo e de baixo peso
em contexto domiciliar. As mães verbalizaram como limitadores para a continuidade do
cuidado após a alta da terapia intensiva neonatal o suporte familiar insuficiente, a ausência
da figura paterna, desavenças familiares representadas por conflitos conjugais pelo fraco
vínculo conjugal e pela diminuição do desejo sexual, sentimentos e estressores, e por último
descreveram as informações profissionais divergentes. A falta de suporte de terceiros, direciona
para uma transição insalubre, pois o que as mães mais necessitam nesse período é de apoio e
suporte. O cuidado ao filho no domicílio sem auxílio de terceiros ou por vínculos familiares e
conjugais frágeis intensificam necessidades, comprometem o descanso materno, interfere no
estado de saúde da mãe, na sua qualidade de vida, na vida sexual do casal e compromete a sua
imagem, pois não dispõe de tempo para o autocuidado. A ausência da figura paterna nessa
transição pode comprometer o vínculo pai-filho e sobrecarregar a mãe por não ter o pai para
compartilhar os cuidados ao filho. A atitude negligente da função paterna foi revelada nas falas
das mães, ficando os cuidados afetivos e, muitas vezes, econômicos, sob responsabilidade das
mães. Essa condição revelou por parte dos pais uma situação de duplo abandono, o afetivo e
o econômico, em uma dimensão social, afetiva e jurídica. A inserção de um novo membro na
família ocasiona mudança na rotina familiar e aflora sentimentos e estressores que podem ser
obstáculos na continuação do cuidado da criança após alta hospitalar e podem influenciar e
inibir o cuidado na fase de transição para o domicílio. Sentimentos como medo, insegurança,
desespero, choro, depressão, estresse, nervosismo, tristeza, apreensão, tensão, ansiedade,
preocupação, receio, sofrimento, desconforto, maternidade comprometida, perturbações
emocionais, abalo psicológico e perda do (a) filho (a), foram apontados pelas mães durante o
processo de transição. Ainda como limitadores para o cuidado, as mães destacaram informações
divergentes entre os profissionais. Informações diferentes e ditas por profissionais diferentes
são geradoras de conflito entre mães e profissionais aumentando o limiar de insegurança
e estresse materno. Adverte-se que as informações dos diferentes profissionais devem ser
complementares e que ruídos nesse processo podem concorrer para ameaças à compreensão
ou definição de atitudes para o cuidado materno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As falas maternas revelaram que a transição para o cuidado domiciliar ao filho egresso da
terapia intensiva neonatal, é oportunidade de desenvolvimento, mas também de crise,
que se sustenta, em especial, pela necessidade de mães desenvolverem tarefas específicas
e complexas que concorrem para mudanças e desorganização no sistema familiar e no
ambiente doméstico. Esta condição se define como aspectos negativos para o processo de
transição, possibilitando às mães vivenciarem conflitos no vínculo marital definidos pelo
distanciamento conjugal e diminuição do desejo sexual. É relevante destacar que as mães
enfrentam de forma diferente as diversas modificações que afloram na sua vida pessoal,
física e afetiva para ajustar-se ao cuidado com o filho egresso da terapia intensiva neonatal.
São condições que deverão sugerir atenção especial quando do planejamento do cuidado,
exigindo dos profissionais, suporte teórico e prático para esta abordagem.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado domiciliar. Recém-nascido pré-termo. Recém-nascido de baixo peso ao nascer.

NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ENFERMEIROS SOBRE
O BRINQUEDO TERAPÊUTICO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA:
BASE PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CURSO ONLINE
Edmara Bazoni Soares Maia (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto , Ribeirão Preto , SP, Brasil), 2. Estela Duarte Pontes
(Escola Paulista de Enfermagem , São Paulo, SP, Brasil), 3. Mariane Caetano Sulino (Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto USP, Ribeirão Preto , SP, Brasil), 4. Maria Cândida Carvalho Furtado (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP ,
Ribeirão Preto , SP, Brasil), 5. Luciana Mara Monti Fonseca (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP, Ribeirão Preto ,
SP, Brasil), 6. Regina Aparecida Garcia de Lima (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto , Ribeirão Preto , SP, Brasil)

ID: 1861

INTRODUÇÃO
Durante a internação da criança, viver o brincar diariamente pode fornecer a ligação entre
o hospital e a vida fora dele, dando-lhe um sentido de normalidade. Esta atividade, que
lhe é familiar, apresenta-se como um alívio bem-vindo, depois de experimentar situações
desconhecidas e estressantes(1). Neste sentido, ressalta-se o uso do Brinquedo Terapêutico
(BT) como uma tecnologia de cuidado especializado que vem sendo desenvolvida pelos
enfermeiros, como suporte à criança no processo do cuidado de saúde, comunicação e
promoção de seu bem-estar emocional, ao minimizar sentimentos de ansiedade, dúvidas,
medos gerados pelo desconhecimento e pela vivência de situações estressantes. Embora
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os benefícios de sua utilização sejam reconhecidos pelos profissionais, o seu uso quando
acontece é, ainda, restrito ao componente recreativo e são apontadas dificuldades para
o uso terapêutico, como a falta de conhecimento e habilidades para sua utilização(2).
Considera-se que essa prática é de competência do enfermeiro; portanto, deve integrar o
processo de trabalho(3) e, ao ser sistematizado na assistência à criança, qualifica o cuidado
de enfermagem e respeita o direito da criança de exercer seu protagonismo e de ser ouvida.
Desta forma, faz-se necessário ampliar as possibilidades de conhecimento a respeito do
tema, com a construção de projetos educacionais que possam atender às expectativas
e necessidades de aprendizagem dos enfermeiros e assim, promover a incorporação e
transferência desse conhecimento para a prática profissional.
OBJETIVOS
Identificar as necessidades de aprendizagem do enfermeiro a respeito dos conhecimentos,
habilidades e atitudes fundamentais sobre o BT na assistência à criança, que embasarão a
construção de um curso online.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem metodológica, que intenciona a construção e validação
de um curso online para enfermeiros sobre o BT na assistência à criança, a partir das contribuições
dos mesmos. Por ser um objetivo amplo serão percorridas três etapas e nesta oportunidade será
apresentada a Etapa 1. Nela, foi utilizada a abordagem qualitativa e a técnica de Grupo Focal(4)
foi escolhida como estratégia para coleta de dados. Compuseram os cenários sete instituições
hospitalares, com atendimento pediátrico, localizadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e Norte do país, em uma amostra intencional(5), homogênea. As sessões grupais
ocorreram no próprio hospital, facilitando o acesso aos participantes, em sala previamente
organizada. Participaram do estudo 46 enfermeiros, divididos em sete grupos focais, sendo
um grupo por instituição, que atenderam aos critérios de inclusão: ser profissional atuante nas
unidades pediátricas, há mais de um ano, com exclusão dos enfermeiros que atuavam no cuidado
ao neonato, por ser uma faixa etária não indicada ao uso do BT. Os participantes receberam
previamente um texto de sensibilização sobre a temática, que foi explorada durante a sessão
grupal, norteando o início da discussão que teve como pergunta focal “Que conhecimentos,
habilidades e atitudes os enfermeiros consideram fundamentais à construção de um curso online
a respeito do Brinquedo Terapêutico na assistência à criança?”. Os dados coletados mediante as
gravações em áudio e registros do observador foram transcritos na íntegra e analisadas à luz da
Análise Qualitativa de Conteúdo Convencional.
RESULTADOS
Os enfermeiros apontaram a necessidade de domínio e aprofundamento do conhecimento
sobre a fundamentação teórica do BT, bem como a diferenciação do brincar normativo
e terapêutico, seus efeitos e a relação com outras temáticas como dor, desenvolvimento
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infantil e a inclusão da família, como usuários e beneficiários da intervenção com o BT.
Embora demonstrassem interesse pelo conhecimento teórico, a necessidade em dominar a
habilidade técnica se sobrepôs e indicaram a urgência de um curso com ênfase na prática,
enriquecido com exemplos do cotidiano, vídeos com dramatizações de como realizá-lo,
além de depoimentos de quem já vivenciou os benefícios dessa intervenção, como crianças,
familiares e enfermeiros. Dessa forma, vislumbraram um curso sensibilizante, dinâmico,
interativo, com potencial para contribuir com o empoderamento destes por meio da
apreensão do conhecimento teórico e prático, bem como a segurança necessária para a
sistematização dessa prática pelos enfermeiros nas unidades de cuidados à criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estratégia de Grupo Focal permitiu a construção coletiva de temáticas relevantes aos
enfermeiros, apontadas mediantes a reflexão de suas necessidades e interesses, considerados
motivadores e potencialmente significativos à aprendizagem. Contribuiu ainda, para além
do objetivo do estudo, ao aproximar a pesquisa aos cenários da prática, favoreceu o despertar
dos enfermeiros para a utilização do BT na prática clínica, instigando novos olhares para o
tema, ressignificando sua atuação frente a essa metodologia de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Grupos Focais; Pesquisa Qualitativa; Enfermagem Pediátrica; Ensino; Jogos e brinquedos.

O CUIDADO DO ENFERMEIRO COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO
EM FOTOTERAPIA
Mychelangela Assis Brito (Universidade Federal do Piaui, Floriano, PI, Brasil), Ana Dulce Amorim Santos Soares
(Hospital e Maternidade do Promorar, Teresina, PI, Brasil), Eliana Campêlo Lago (Centro Universitário Uninovafapi,
Teresina, PI, Brasil), Márcia Teles Oliveira Gouveia (Universidade Federal do Piaui, Teresina, PI, Brasil), Maria Eliete
Batista Moura (Universidade Federal do Piaui, Teresina, PI, Brasil), Silvana Santiago Rocha (Universidade Federal
do Piaui, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1685

INTRODUÇÃO
Para garantir uma assistência adequada no período neonatal, o enfermeiro deve estabelecer
cuidados que facilitem a adaptação do recém-nascido (RN) à vida extrauterina. A Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) constitui um ambiente que oferece tecnologias avançadas
de cuidado e que possibilitam a sobrevivência de muitos neonatos. Porém, nesses ambientes,
devido à grande complexidade de cuidados exigidos para a manutenção dos parâmetros
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vitais, o cuidado com a pele do recém-nascido torna-se, muitas vezes, secundário ou
inexistente. Dessa forma, o risco de integridade da pele prejudicada eleva-se, favorecendo o
desenvolvimento de lesões cutâneas e complicações associadas. Nessa ótica, o cuidado com
a pele tem importância fundamental na assistência à saúde do recém-nascido hospitalizado
na UTIN e deve abordar aspectos relacionados à fototerapia, terapêutica largamente
empregada no tratamento da icterícia neonatal.
OBJETIVOS
Analisar o cuidado de enfermeiros com a pele de recém-nascidos hospitalizados em uma
UTIN, submetidos à fototerapia.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, baseado no referencial metodológico da Pesquisa
Convergente-Assistencial. Teve como cenário uma Maternidade do estado do Piauí,
considerada uma unidade de referência, em relação à assistência materno-infantil do referido
estado. Os participantes do estudo consistiram em 14 enfermeiros, de um quantitativo total
de 20 profissionais da UTIN da maternidade supracitada. Foram incluídos no estudo aqueles
enfermeiros que aceitaram participar da pesquisa e que atendiam aos critérios de inclusão:
ter, no mínimo, um ano de atuação na UTIN. Esse critério foi elencado por entender que a
partir de um ano de experiência no referido setor, o profissional já possui vivência suficiente
nas atividades desempenhadas junto ao recém-nascido hospitalizado e submetidos à
fototerapia. Além disso, considerou-se apenas aqueles enfermeiros pertencentes ao quadro
ativo de funcionários, no momento da coleta de dados. Foram excluídos do estudo, os
enfermeiros que estavam afastados de suas atividades profissionais por motivo de férias,
licença médica ou licença sem vencimento, e aqueles que não atuavam na assistência direta
ao recém-nascido hospitalizado, por estarem designados às atividades administrativas e
gerenciais. A produção dos dados ocorreu de março a setembro de 2017, em duas etapas.
A primeira, ocorreu por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado; e a segunda,
com a execução de grupos focais. As entrevistas foram realizadas com o objetivo de obter
informações de cada enfermeiro, a respeito da prática dos mesmos, no cuidado com a pele
dos recém-nascidos hospitalizados na UTIN, submetidos à fototerapia. A execução dos
grupos focais permitiu a elaboração de uma proposta de protocolo de cuidados preventivos
de lesões de pele em recém-nascidos hospitalizados em UTIN, submetidos à fototerapia. O
áudio das falas dos participantes foi gravado, sendo transcrito, posteriormente, por meio do
programa Word for Windows, com a finalidade de se reproduzir, de maneira fidedigna, os
discursos dos enfermeiros, acerca da temática do estudo. O fechamento amostral ocorreu
por saturação teórica. O estudo obteve parecer de aprovação (nº 1.848.098) do Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Os discursos foram analisados pela
técnica de conteúdo de Bardin e discutidos com base em referencial temático atual.
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RESULTADOS
Os resultados demonstraram que os enfermeiros reconhecem a importância da manutenção
da integridade da pele de recém-nascidos hospitalizados em UTIN submetidos à fototerapia
e desenvolvem intervenções apoiadas pela literatura científica, a fim de reduzir a ocorrência
de lesões de pele. Entre os principais cuidados apontados pelos depoentes do estudo,
destacaram-se a prevenção de queimaduras, por meio da abstenção do uso do óleo de
girassol e de outras substâncias tópicas oleosas; a utilização da proteção ocular no recémnascido; a exposição da área corporal adequada; a monitorização da temperatura; a realização
do rodízio de sensores; e a verificação da distância do foco do equipamento em relação ao
recém-nascido submetido a essa terapêutica. Observou-se, também, que, os participantes
do estudo apresentaram limitações no conhecimento a respeito das recomendações dos
fabricantes, sobre a utilização e manuseio dos equipamentos, utilizados em fototerapia.
Notou-se uma ausência de padronização a respeito da mensuração dos níveis de irradiância,
o que representa uma lacuna na assistência prestada. Tal achado sugere a necessidade de
desenvolvimento de treinamentos e capacitações oferecidas pelas instituições de saúde,
direcionadas aos profissionais atuantes em UTIN, com vistas à condução segura e adequada
dessa terapêutica, bem como, à melhoria no cuidado ofertado a essa população assistida. O
produto desse estudo consistiu em uma proposta de protocolo de cuidados preventivos de
lesões de pele em recém-nascidos hospitalizados em UTIN, submetidos à fototerapia. Vale
destacar que, tais cuidados foram justificados pelas pesquisadoras, com base na literatura
científica atual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notou-se que os conhecimentos que direcionam o cuidado dos participantes com a pele
dos neonatos retomam os saberes adquiridos na formação acadêmica e se complementam
por meio de atividades de educação permanente, participação em eventos científicos,
aprofundamento na literatura e a experiência laboral. Dessa forma, visualizou-se a
necessidade de maiores incentivos, por parte dos gestores da instituição e do serviço de
saúde, no desenvolvimento de tais atividades e na adoção de metodologias dialógicas,
a fim de levantar as principais necessidades de conhecimento e capacitação da equipe,
objetivando a busca pela excelência do cuidado em neonatologia.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados de Enfermagem; Recém-Nascido; Pele; Fotorerapia; Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal.
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O SIGNIFICADO DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA A EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA
Natália Dias Santos Cotrim (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil),
Antonieta Keiko Kakuda Shimo (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP,
Brasil), Stella Hermenegildo Hilkner (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
SP, Brasil), Erika Zambrano Tanaka (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP,
Brasil), Ana Raquel Beck (Pontifica Universidade de Campinas-PUCC, Campinas, SP, Brasil)
ID: 1303

INTRODUÇÃO
As crianças conquistaram benefícios quando o assunto é a expansão tecnológica, para
pediatria esse avanço trouxe inegáveis progressos em todas as especialidades. Contudo, essa
expansão alterou o perfil das doenças nessas crianças, tornando cada vez mais frequente
a assistência a crianças com doenças crônicas e ameaçadoras à vida. Por isso os Cuidados
Paliativos devem envolver uma assistência ativa e integral a essas crianças, nas dimensões
de seu corpo, mente e espírito, além de oferecer um bom suporte para a sua família .
OBJETIVOS
Compreender qual o significado de Cuidados Paliativos para a equipe multidisciplinar de
uma internação pediátrica e identificar as possíveis dificuldades no cuidado desses pacientes,
perceber quais os sentimentos desses profissionais em relação a pacientes pediátricos em
cuidados paliativos e identificar se o profissional obteve algum preparo ou conhecimento
do tema durante seu curso de graduação.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados em uma unidade de internação pediátrica
de um Hospital Escola de uma Universidade Pública do interior do Estado de São Paulo. As
categorias profissionais dos participantes totalizaram: dez enfermeiros, dois nutricionistas,
três fisioterapeutas, quatro técnicos de enfermagem e quatro médicos de uma unidade de
internação pediátrica com no mínimo um ano de experiência em assistência a crianças. Os
critérios de inclusão foram profissionais de saúde de uma unidade de internação pediátrica
com no mínimo um ano de experiência em pediatria. A coleta das informações deu-se
durante os meses de janeiro a março de 2017. As entrevistas foram realizadas com o auxílio
de um roteiro semiestruturado, cuja pergunta norteadora foi: “Como você define cuidados
paliativos?”. O projeto foi registrado na Plataforma Brasil (Pareceres - nº:1.136.181 e nº:
1.698.271). Todos os participantes foram voluntários. Foi assegurada a confidencialidade
dos dados, sendo seus nomes fictícios. Os sujeitos só participaram do estudo após terem
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os sujeitos foram informados que
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poderiam desistir de participar do estudo e retirar seu consentimento a qualquer momento
que desejassem e as entrevistas foram áudio gravadas com anuência dos entrevistados.
RESULTADOS
Foram entrevistados ao todo 23 profissionais, a média de idade foi de 29 a 30 anos e 12
apresentaram experiência profissional de um a cinco anos. Com a análise dos dados foi possível
agrupar os entrevistados em quatro categorias, sendo essas então: 1) definindo cuidados
paliativos: conhecimentos e experiências, 2) Aspectos psicológicos: lidando com cuidados
paliativos, 3) Os sentimentos dos profissionais da equipe multidisciplinar em relação aos
Cuidados Paliativos e 4) Cuidados paliativos e o aprendizado na graduação. 1) Definindo cuidados
paliativos: conhecimentos e experiências: Os entrevistados definiram cuidados paliativos e
nessas definições foram possíveis constatar conceitos como amenizar o sofrimento, maior
qualidade de vida, não ter prognóstico de cura, promover conforto, alivio da dor, dignidade e
carinho. Além dessas constatações foi possível observar que os entrevistados se dividiram
em três grupos, formando nessa categoria três subcategorias: a) Cuidados Paliativos: Paciente
terminal e b) Cuidados paliativos: Pacientes Crônicos e c) Cuidados Paliativos: Outras percepções.
2) Aspectos psicológicos: lidando com cuidados paliativos: No que se refere a forma de lidar
psicologicamente com esses pacientes, as opiniões ficaram divididas. Alguns acreditam se
sentir psicologicamente preparados por estarem habituados com a rotina e com as experiências
profissionais. Enquanto outros relatam se sentirem medianamente preparados, pois apesar
das experiências profissionais darem um suporte emocional, não se sentem seguros, por conta
da falta de protocolos e de um grupo específico. Outros alegam que a instituição não fornece
apoio para as famílias e nem para os profissionais. 3) Os sentimentos dos profissionais da equipe
multidisciplinar em relação aos cuidados paliativos: Nas entrevistas também foram abordados
sobre o que eles acreditavam essencial para a equipe multidisciplinar cuidar desses pacientes.
Alguns retrataram sobre o suporte as famílias dos pacientes, da interação adequada com a
equipe multidisciplinar, a equipe precisa “falar a mesma língua”, necessita se capacitar, necessita
entender o significado de cuidados paliativos, o gostar do que faz, a promoção do conforto, a
avaliação da dor, paciência e carinho, necessita de um protocolo e outros citam a necessidade de
ter um grupo de cuidados paliativos especializado para tratar do assunto. 4) Cuidados paliativos
e o aprendizado na graduação: Apesar de alguns dizerem sim, no geral todos os participantes
alegaram não ter tido um aprendizado adequado em sua graduação, enquanto uns tiveram
apenas algo solto pelas disciplinas, os mais antigos na profissão nem ouviram falar em Cuidados
Paliativos (CP) por ser um conceito novo. Os que tiveram contado com Cuidados Paliativos ou
foram buscando por si próprios ou fizeram alguma especialização/pós-graduação em que foram
abortados os temas, mas na graduação nenhum teve contato amplo de CP. As compreensões
sobre cuidados paliativos resultaram em convergências e divergências, demonstrando déficit no
ensino e falta de apoio psicológico aos profissionais e familiares dos pacientes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe sente uma fragilidade em lidar com o tema, relataram que precisam de capacitação
paliativista e inserção de protocolos de cuidados paliativos.
PALAVRAS-CHAVE
Tratamento Paliativo; Equipe de Assistência ao Paciente; Pediatria.

OBESIDADE INFANTIL: PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS, FAMILIARES E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
Karine Ribeiro Alves (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Raiana Friedrich Cavalheiro
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Laurinda de Matias (Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Maria Aparecida Baggio (Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, PR, Brasil), Aline Renata Hirano (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, PR, Brasil),
Gicelle Galvan Machineski (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Marcia Makiyama
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil)
ID: 1718

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma patologia crônica que atualmente atingiu proporções epidêmicas em
todo o mundo. As crianças e adolescentes fazem parte da população obesa e com excesso
de peso e, caso não sejam tomadas providências adequadas, em 2025 o número de crianças
nessa situação poderá chegar a 75 milhões ao redor do mundo. Esses problemas aumentam o
risco de acometimentos cardiovasculares, acidentes cerebrovasculares isquêmicos, diabetes
mellitus de tipo 2 ou mesmo diferentes tipos de câncer e, alterações emocionais.
OBJETIVOS
Compreender a percepção da criança, família e profissionais acerca da obesidade.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, CAAE 60942716.8.0000.0107. Foram identificadas as crianças
e famílias das crianças com obesidade infantil através de dados do Programa Saúde na
Escola (PSE), de uma Unidade de Saúde da Família (USF), do município de Cascavel, PR,
Brasil. Além das crianças e familiares, foram participantes do estudo profissionais da saúde
da USF e profissionais da educação de escola pactuada com o PSE. Participaram da pesquisa
oito crianças, entre seis e 12 anos incompletos; sete mães e uma avó; sete profissionais de
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saúde e sete profissionais de educação. A coleta de dados ocorreu nos meses de marco e
abril de 2017, por meio de entrevista individual guiada por questionário semiestruturado
e anotações de campo. Para entrevistar as crianças, de forma lúdica, foram utilizados como
recurso papel sulfite, revistas, canetinhas, tesoura e cola. Para a identificação da percepção
da criança quanto à sua imagem corporal e da percepção do familiar quanto à imagem
corporal da criança, utilizou-se a figura de Tiggemann e Wilson Barret. A análise dos dados
foi realizada por meio de análise de conteúdo, segundo Minayo.
RESULTADOS
Os resultados são apresentados em três categorias. Na categoria “Entendendo a obesidade na
infância”, as crianças revelam jejum prolongado, pela manhã, pouca variedade ou ausência de
vegetais e frutas na alimentação, inadequada combinação de alimentos na mesma refeição,
alimentação excessiva, sendo maior o consumo de carboidratos, gorduras e açucares à tarde
e à noite, após retorno da escola. Raramente alguma criança faz ceia. A mãe é a principal
responsável pelo preparo das refeições. As crianças possuem autonomia na escolha dos
alimentos e do local para realização das refeições, que frequentemente são realizadas na sala
ou no quarto, em uso de eletrônicos. Alimentos “não saudáveis” são ofertados na merenda
escolar ou estão disponíveis para venda na cantina escolar. As atividades físicas restringemse a uma vez na semana, proporcionadas pela escola, na aula de educação física.
Durante essas atividades, algumas crianças apontam ter dificuldade na mobilidade,
decorrente da obesidade, mas todas relatam sensação de bem-estar. As famílias alegam que,
devido à violência urbana, não permitem brincadeiras ou atividades físicas fora do espaço
escolar ou doméstico. Na categoria “Percepção da imagem corporal pela criança e pela
família da criança obesa e o bullying na escola”, as crianças percebem sua imagem corporal
diferente da que desejariam ter, negando o corpo atual. Identifica-se vivência do bullying na
escola por algumas crianças. Estas apresentam tristeza e desejo de mudança relacionada ao
corpo para o desaparecimento do bullying. Os familiares têm conhecimento da obesidade
infantil, sua multifatorialidade e consequências para o estado de saúde da criança, porém
alguns não percebem suas crianças como obesas, mas sim como “cheinhas”. Logo, sem
percepção da condição de obesidade, não há intervenções ativas pelas famílias. Conforme
relatos das famílias há erros alimentares desde a introdução alimentar complementar a
amamentação, como excesso de carboidratos, açúcares e industrializados, que perduram na
alimentação infantil até o momento.
Na categoria “Ações e expectativas quanto à problemática da obesidade infantil”, identificase que algumas famílias já buscaram intervenções para redução de peso das crianças,
como reeducação alimentar e aumento da prática de atividades físicas. Contudo, a maioria
espera por suporte profissional para auxiliá-los. Requisitam orientação profissional, acesso
a especialistas (endocrinologista, nutricionista, psicóloga, entre outros) e maior oferta de
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atividades físicas para as crianças na escola. Os profissionais de saúde salientam haver uma
nutricionista no município para atender toda a demanda infantil, não só inerente à obesidade.
Mas, nem sempre a criança consegue seguir o cardápio elaborado pela nutricionista em razão
de a família possuir hábitos alimentares inadequados, e não apenas a criança, que precisam
ser modificados. Assim, é requerida a ampliação de ações educativas para conscientização
quanto aos hábitos alimentares, das crianças e das famílias. Sobre isso, os profissionais
da educação discorrem sobre alimentação saudável na disciplina de ciências, inerente ao
calendário escolar, mas reconhecem ter carga horária insuficiente.
Já os profissionais de saúde afirmam desenvolver ações educativas para adolescentes
pertencentes a um grupo de obesidade da unidade estudada, mas não para crianças da faixa
etária do estudo. Não são apontadas outras estratégias para combater a obesidade infantil.
Segundo os profissionais são fatores que interferem o enfrentamento da problemática da
obesidade o quantitativo insuficiente de recursos humanos, em especial de especialistas; o
restrito espaço físico da unidade de saúde para acolher usuários; a desarticulação entre os
profissionais da saúde e da educação e os hábitos de vida das famílias, que não agregam
atividade física e alimentação saudável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças, em sua maioria, não compreendem os riscos da obesidade e sozinhas não
praticam intervenções. A maioria das famílias é permissiva a alimentação rica em gorduras,
açúcares e industrializada. A prática de atividade física é insuficiente, estando restrita às
atividades escolares curriculares. As famílias que não percebem a criança como obesa não
se mobilizam para mudanças, ampliando os riscos de comorbidades e o bullying decorrente
da obesidade.
Frente à autonomia das crianças na escolha dos alimentos, há necessidade de intensificar
o aconselhamento nutricional destas. Contudo, para a mudança de hábitos alimentares
da criança é requerida a conscientização e adesão da família. Ações educativas para
conscientização ampla, das crianças e das famílias, são fundamentais. No entanto, são ainda
incipientes na prática dos profissionais de saúde e de educação, com visível desarticulação
na atuação destes junto à população escolar.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Saúde da Criança; Obesidade.
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS FRENTE AS INTERVENÇÕES
NAO FARMACOLÓGICAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DO
ALÍVIO DA DOR NO RECÉM-NASCIDO PREMATURO
Juliana de Jesus Souza (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Adelia Megda Sales (Centro
Universitário do Sul de Minas , Alfenas, MG, Brasil), Viviane Graciele da Silva (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas,
MG, Brasil), Clicia Valim Cortes Gradim (Universidade de São Paulo - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Maria Jose Clapis
(Universidade de São Paulo - USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Patrícia Mônica Ribeiro (Universidade Federal de Alfenas,
Alfenas, MG, Brasil), Eliana Peres Rocha Carvalho Leite (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Estefânia
Santos Gonçalves Félix Garcia (Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2069

INTRODUÇÃO
A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, descrita
em termos de uma lesão tecidual real ou potencial. Por vários anos, acreditou-se que os
recém-nascidos eram incapazes de perceber a dor, devido, presumir que seu sistema nervoso
ainda não estava totalmente formado. Porém os recém-nascidos podem sentir dor com mais
intensidade do que as crianças e os adultos, devido seus métodos de controle inibitório ser
imaturos, reduzindo a capacidade de articular a experiência dolorosa. Em um ambiente de
internação os prematuros podem ser submetidos a muitos procedimentos dolorosos, tais
como: punções venosas e calcâneo, intubação/extubação, aspiração, sondagens, administração
de medicamentos e realização de curativos. Sabe-se que a exposição constante a eventos
dolorosos ou estressantes no período neonatal traz prejuízo ao recém-nascido prematuro
em curto prazo, como alterações fisiológicas, oscilação de frequência cardíaca, de frequência
respiratória, variação da pressão intracraniana, da saturação de oxigênio, e em longo prazo,
como a mudança da resposta neuro comportamental diante da dor, distúrbios emocionais e
de aprendizado. Porém há dificuldade em identificar ou distinguir os sinais de dor emitidos
por pacientes neonatos, por isso, é necessário uma compreensão mais adequada e percepção
a respeito da dor nesse faixa etária. Assim é de grande importância na atuação da equipe de
enfermagem a identificação da dor e no uso de estratégias não-farmacológicas no alívio da
dor. O uso dos métodos não farmacológicos no tratamento da dor reduzirá os períodos de
choro e agitação do recém-nascido prematuro, diminuindo o tempo de internação e o estresse
da família, além de proporcionar um cuidado humanizado e eficaz.
OBJETIVOS
Identificar as intervenções não farmacológicas utilizadas pelo enfermeiro na assistência
ao recém-nascido prematuro com dor; analisar a percepção do enfermeiro sobre as
intervenções não farmacológicas utilizadas; e verificar como é realizada a avaliação da dor
pelos enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, descritiva, de corte transversal. As
colaboradoras foram quatro enfermeiras atuantes em uma Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal de um hospital referência do Sul de Minas Gerais. Os dados foram coletados no
período de setembro de 2017 através de entrevista semiestruturado contendo questões
norteadoras. Para a análise dos resultados foi utilizado à técnica de análise de conteúdo de
Bardin que compreende três etapas básicas: pré-análise, exploração do material e tratamento
dos resultados, categorização e interpretação Os preceitos éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos foram observados e o presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética
e Pesquisa do Centro Universitário do Sul de Minas, via Plataforma Brasil, tendo parecer
favorável número 2.252.54, com protocolo de número CAAE: 69969717.0.0000.5111.
RESULTADOS
Os resultados encontrados foram expostos em categorias para um melhor entendimento
do estudo, de maneira a apresentar a vivência das participantes. Após a análise emergiram
as seguintes categorias: Intervenções não farmacológicas utilizadas na assistência de
enfermagem ao recém-nascido prematuro com dor e seu conhecimento sobre a conduta
referida; Parâmetros para identificação da dor no recém-nascido prematuro aplicado pelas
enfermeiras; Percepção do enfermeiro frente à prática das intervenções não-farmacológicas
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). As enfermeiras julgam importante o
tratamento da dor no recém-nascido prematuro, por diminuir o sofrimento, proporcionar
conforto, recuperar-se mais rapidamente e evitar problemas psicológicos futuros. Dentro
os métodos não farmacológicos utilizados por elas os que surgiram nas falas foram:
posicionamento organizado, sucção não nutritiva com ou sem glicose 25%, aleitamento
materno, método canguru, contato pele a pele/ninar o RN, diminuição do barulho,
diminuição da luz, contenção em ninho, oferecer colo próprio ou materno. Mas destacam a
dificulta na conduta por não haver protocolo na instituição para utilização de tais métodos.
No que se refere a avaliação da dor nos prematuros internados, a enfermagem não utiliza
de escalas para avaliar, mas reconhece por parâmetros comportamentais e fisiológicos. Os
sinais comportamentais apontados para percepção da dor foram: choro, expressão facial,
flexão movimento dos braços e das pernas,região frontal franzida ou protuberância da
sobrancelha, lábios abertos, boca esticada, insônia agitação, irritabilidade; e os referentes às
alterações nos parâmetros fisiológicos foram: frequência respiratória, frequência cardíaca,
temperatura corpórea, saturação de oxigênio. Ficou evidenciada a importância da utilização
dos métodos não farmacológicos de alivio da dor como expressão de uma assistência
humanizada e de qualidade ao prematuro. Também reconhecerem a efetividade dos
métodos não farmacológicos no controle da dor dos recém-nascidos prematuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os profissionais de enfermagem conseguem reconhecer a dor nos prematuros, entretanto
não é efetuada de maneira padronizada, mas avaliada eventualmente pelo choro, expressão
facial, corporal e alterações fisiológicas Os métodos não-farmacológicas de alívio de dor são
reconhecidos como relevantes e eficazes e fazem parte das práticas assistências aplicadas em
unidade neonatal. Contudo, a utilização de escalas e protocolos ainda é limitada. Faz-se necessário
que aperfeiçoem a utilização destas ferramentas, uma vez que torna a assistência homogênea e
eficiente o que irá contribuir para a terapêutica da dor no recém-nascido prematuro.
PALAVRAS-CHAVE
Dor. Recém- Nascido Prematuro. Enfermagem Neonatal. Saúde da Criança.

PERCEPCIÓN DEL CONTROL DEL NIÑO SANO EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MADRES
Mayela Cajachagua Castro (Universidad Peruana Union, Peru)

ID: 2193

INTRODUÇÃO
La salud infantil es una de las prioridades de toda nación, ya que los niños constituyen
el presente y el futuro como centro de atención de la red de servicios de salud. En este
contexto las organizaciones de salud tienen en cuenta que proceso salud-enfermedad de
las personas, familias y comunidades quien es objeto-sujeto del trabajo de los equipos de
salud, cuyo cometido principal es el de mejorar la calidad de vida de las poblaciones a cargo
(1) (2). En las últimas décadas, la atención a la salud se dio con en el modelo de atención
basado en el paradigma biomédico, centrado en la enfermedad. Esto fue cambiando a partir
del año 2000 en adelante donde se considera la necesidad de modificar la concepción de
salud, desde una mirada biomédica a otra “biopsicosocial”, centrada en la salud desde una
perspectiva más amplia (1). En la actualidad el Modelo de atención refuerza el concepto
de atención integral en salud, lo que no condice con la realidad dando lugar al nudo
crítico que emerge cuando la madre no lleva al niño sano al control sino a la consulta ante
enfermedades concurrentes (3). Es compromiso de los profesionales de salud enfrentar
los problemas de salud de los niños, entre otros los relacionados con la nutrición, sea
sobrepeso o desnutrición (4). A fin de proteger la salud de los menores de cinco años, el
gobierno peruano ha creado la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención, el
Programa Nacional de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano. Como forma de dar atención
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a la población se ha implementado desde hace muchos años un consultorio atendido por
enfermeros profesionales. El cuidado es el alma de los servicios de salud, como la esencia
de la enfermería, su característica central, dominante y unificadora (5). Las madres de los
niños menores de cinco años por lo general conocen de este servicio debido a que cuando
nace el niño en un centro hospitalario la madre recibe la indicación de hacer controlar a su
niño de manera gratuita hasta que cumpla los cinco años. La madre, aliada al profesional de
salud, debe comprometerse a prestar asistencia al hijo, estando este sano o enfermo (6). En
un escenario preocupante sobre la salud de los menores de cinco años, queda claro que es
necesario abordar la problemática profundizando la comprensión sobre la percepción de las
madres. Los resultados del presente trabajo servirán para proponer estrategias de mejora,
programas de intervención y otras actividades que pueden ser desarrolladas por el centro
de salud, la comunidad y las propias madres.
OBJETIVOS
Analizar la percepción que tienen las madres o cuidadoras de niños menores de cinco años
respecto al Control de Crecimiento y Desarrollo del niño sano (CRED).
MÉTODO
Se trata de un estudio con enfoque cualitativo. Se sostiene en el pensamiento de Blumer
con el interaccionismo simbólico. El tipo de estudio es descriptivo. El lugar de estudio es una
zona vulnerable correspondiente al cinturón de pobreza de la ciudad. Fueron 13 madres/
cuidadoras que participaron en el estudio, en su mayoría inmigrantes de la zona sierra
central del país. La muestra fue identificada por saturación. La colecta de datos se realizó a
través de una entrevista semiestructurada. Para el análisis de datos se utilizó el enfoque de
Miles & Huberman (1994).
RESULTADOS
Se identificó tres categorías: La primera es la Obligatoriedad del control del niño sano. “Traigo
a mi hijo a su control porque no podré matricularlo en el primer grado”. Llevan al control a
sus niños por las vacunas: “…tengo temor que se enferme y no tengo plata para curarlo”. La
segunda categoría es Importancia que otorga al Control del niño sano: No consideran necesario
el control “…cuanto más los cuidas, más se enferman”. Acuden a personas de la familia o
comunidad. “Confío en mi suegra, ella ha criado a nueve hijos, todos sanos y vivos”. Consideran
que la enfermedad es natural en la vida de los niños. “los niños siempre se van enfermar”. No
toman en cuenta la gravedad de los problemas que puede acarrear el no controlar a su niño
y detectar a tiempo las enfermedades prevalentes. La tercera categoría relacionada con el
servicio de CRED. Tiempo de espera prolongado para la atención, lo que significa una dificultad
para las madres que trabajan. “…muchas horas hacen esperar y yo trabajo, no puedo traerlo”.
Perciben que las enfermeras que atienden tienen conocimiento “la doctorita le examina a mi
hijita, le pone su vacuna”. Siendo las madres en estudio personas de un bajo nivel cultural, a
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todo personal que los atiende los considera doctores. Muchas veces no entienden lo que les
explican en el servicio, lo que dificulta el cumplimiento de las indicaciones “…en el Centro de
salud me explicaron, pero no les entiendo, habla muy rápido y no sé qué palabras me dice…”
“me enoja pues a veces mi bebe se pone a llorar y yo no escucho”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las madres perciben como no importante el control del niño sano, si lo llevan al CRED es por
obligación, mas no siempre ponen en práctica lo que enseñan. Consideran que el servicio
es otorgado por personal que tiene conocimiento, más el tiempo prolongado de espera y el
lenguaje utilizado se constituyen en una barrera.
PALAVRAS-CHAVE
control del niño sano, atención de salud infantil, percepción de madres

PRODUTOS DO CUIDADO COM FAMÍLIAS: AFETOS E
RECONHECIMENTO
Francisca Georgina Macedo de Sousa (Universidade Federal do Maranhão , São Luís , MA, Brasil), Laís Barreto Aragão
(Universidade Federal do Maranhão , São Luís , MA, Brasil), Andrea Cristina Oliveira Silva (Universidade Federal do
Maranhão , São Luís , MA, Brasil), Marinese Hermínia Santos (Universidade Federal do Maranhão , São Luís , MA, Brasil)

ID: 2982

INTRODUÇÃO
O cuidado em saúde não abrange somente os diversos sistemas e níveis de atenção, mas
também a família, de forma colaborativa, autônoma e integradora de cuidados. Porém, para
a efetivação dessa abordagem, é necessária reformulação do sistema de saúde, incluindo as
instituições, organizações e os profissionais, com foco nas necessidades da família enquanto
sistema dinâmico, sem excluir a individualidade de cada membro que a compõe, tendo a
atitude do profissional como importante componente e a presença da família como estímulo
para novas práticas de cuidado. Sob essa perspectiva, a assistência de enfermagem à criança
pautada nos princípios do Cuidado Centrado na Família é determinante no atendimento das
suas necessidades e para promover o bem-estar de toda a família.
OBJETIVOS
Compreender as atitudes de valorização da família nas práticas de cuidados de Enfermeiros
no contexto da terapia intensiva neonatal em um hospital público de referência em São Luís
– Maranhão/Brasil.

VOLTAR AO ÍNDICE

1982 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Criança

MÉTODO
Trata-se de recorte da pesquisa Importância da Família para os Processos de Cuidados:
Atitudes de Enfermeiros nos Contextos Hospitalar e da Atenção Básica vinculada ao
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e ao Grupo de Estudo
e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente (GEPSFCA). Foi realizado estudo
exploratório descritivo com abordagem qualitativa apoiada na Análise de Conteúdo. Os
dados foram obtidos por meio de entrevista individual aberta, não-estruturada, utilizandose de perguntas norteadoras e circulares, após parecer consubstanciado do Comitê de
Ética com protocolo número 1.249.885. Foram participantes da pesquisa enfermeiros que
desenvolviam atividades por no mínimo seis meses no Serviço de Neonatologia que inclui
a UTI Neonatal, a Unidade de Cuidados Intermediários e o follow up. A coleta de dados foi
realizada após o primeiro contato com os participantes e a entrevista agendada em data e
horário previamente acordado com os mesmos. A coleta foi iniciada em 25 de agosto e se
estendeu até 19 de dezembro de 2016. Para nomear o tema utilizou-se do agrupamento
das Unidades de Registro aliado às hipóteses construídas em cada etapa da análise,
compreendendo como tema uma simplificação ou uma forma de capturar o fenômeno,
a sua essência, a partir de uma visão global, aglutinadora e ao mesmo tempo particular,
daquilo que foi expresso por cada um dos participantes da pesquisa.
RESULTADOS
escreve-se um dos temas desenvolvidos na pesquisa e nomeado como Produtos do Cuidado
com Famílias: afetos e reconhecimento, construído a partir do agrupamento de 15 Unidades
de Registro que reflete para o enfermeiro o quão importante e satisfatório é cuidar da família
e compreende sentimentos de satisfação do enfermeiro e gratidão do familiar. A família por
sua vez, reconhece a qualidade do cuidado recebido sendo capaz de transformar a vivência
da família e do bebê na UTI Neonatal numa experiência positiva. A gratidão da família faz com
que o enfermeiro se sinta satisfeito com seu trabalho e reconhecido nas relações de cuidado.
Esse reconhecimento serve de incentivo para que o enfermeiro continue aprimorando
suas práticas e modos de cuidar e que valorizar a família é atitude de cuidado, expressa
principalmente pelo retorno da família à UTI Neonatal, seja para agradecer pelos cuidados
recebidos ou para incentivar e fortalecer outras famílias que estão vivenciando o mesmo
processo pelo qual já passaram. É necessário salientar que o reconhecimento familiar foi
destacado por profissionais sensíveis ao cuidado com a família, que conseguem acolher e
prestar cuidados técnicos e subjetivos nesse momento crítico que é a internação do bebê
na UTI Neonatal. Essas habilidades são inerentes a alguns enfermeiros, que se preocupam
com o bem-estar das famílias e conseguem, com isso, diminuir suas angústias, inseguranças,
ansiedades, dúvidas e tristezas na prestação de cuidados de forma holística e humanizada.
Esse sentimento de gratidão que os enfermeiros perceberam nos familiares só foi possível
porque a família se sentiu acolhida, com apoio e atenção do enfermeiro, obteve resposta
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em seus questionamentos e se sentiu incluída nos cuidados prestados ao bebê. É necessário
que se priorize a qualidade e a humanização ao cuidar das famílias, solidificando os laços de
afeto, principalmente em contextos estressantes, como o da UTI Neonatal. No contexto do
follow up, esse vínculo se faz ainda mais necessário, visto que o acompanhamento, na terceira
etapa do Método Canguru, é centrado na Consulta de Enfermagem, sendo indispensável
o bom relacionamento do enfermeiro com a família, pois o mesmo irá se prolongar pelos
primeiros sete anos de vida da criança. A relação do enfermeiro com o familiar pode ser
terapêutica à medida que a família confia e ajuda os profissionais que estão promovendo a
assistência ao seu ente, favorecendo o diálogo e o respeito mútuos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atitudes de cuidado geram um emaranhado de sentimentos na família e são produtos
de afetos compartilhados, de compromissos e de corresponsabilidades. O que motiva os
profissionais à necessária reorganização do cuidado é, principalmente, o reconhecimento das
famílias pelos cuidados recebidos, demonstrado pela gratidão e por afetos construídos em
processos dinâmicos durante o tempo na UTI Neonatal. Entende-se que intervindo na família,
o enfermeiro se mostra como agente promotor de mudanças e que seus conhecimentos,
após episódios críticos que desestabilizam a unidade familiar, objetivam um novo nível de
estabilidade, pois nas ações terapêuticas, o foco é promover o funcionamento familiar.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva. Cuidado.

REFLEXÕES DA ENFERMAGEM SOBRE A SEGURANÇA DO
PACIENTE NEONATAL NO USO DE DROGAS VASOATIVAS
Gabriela Pires Ribeiro (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Roberta Costa (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Simone Vidal
Santos (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Patrícia Kuerten Rocha (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot
Reis Girondi (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Scheila Monteiro Evaristo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1447

INTRODUÇÃO
A administração de medicamentos em neonatologia é uma situação complexa e de alto
risco. A terapia medicamentosa é planejada com base no peso da criança, idade gestacional,
desenvolvimento e maturação dos órgãos e da apresentação comercial do medicamento.
Quando se trata de medicamentos, existe uma classe denominada como medicamentos
potencialmente perigosos, que, como o nome sugere, merecem cuidado redobrado. São
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medicamentos que quando usados de maneira errônea podem causar danos irreversíveis
e até mesmo a morte(1). Figuram entre esses fármacos as drogas vasoativas. Muito usadas
em Unidades de Terapia Intensiva essas drogas fazem parte do cotidiano de cuidado de
pacientes graves, entre eles os Recém-Nascidos internados em unidade neonatal. Neste
cenário de cuidado, a segurança no uso dessas drogas torna-se ainda mais relevante, já
que em neonatos o limite entre doses terapêuticas e tóxicas é mínimo e os erros podem
causar consequências desastrosas(2). Entende-se que o processo de uso de medicamentos
é complexo e dinâmico, compreende diversas etapas, em múltiplos locais e envolve
profissionais diferentes, com competências diversas(3). No entanto, destaca-se neste
processo o profissional de enfermagem, agente do cuidado em última instância, que é quem
participa ativamente do processo de medicação e que pode ser agente efetivo da aplicação
das barreiras de segurança(4). O objetivo da segurança na prática clínica é exatamente
beneficiar o paciente e evitar qualquer lesão decorrente dos cuidados(5).
OBJETIVOS
Identificar, junto à equipe de enfermagem, quais os cuidados considerados importantes para
preparo e administração de drogas vasoativas em unidade de terapia intensiva neonatal.
MÉTODO
Pesquisa descritiva e exploratória, desenvolvida na unidade neonatal de um Hospital Universitário
do sul do Brasil. Os dados foram coletados em duas etapas. Na primeira etapa, quantitativa,
realizou-se observação não participante dos profissionais de enfermagem durante o preparo e
administração das drogas vasoativas. Foram 77 observações, conforme amostra estatisticamente
significativa para o cenário de estudo, que ocorreram entre março e agosto de 2017. Os dados
dessa etapa foram analisados através de estatística simples, com cálculo de frequência absoluta,
relativa e média. Estes dados foram utilizados na segunda etapa da pesquisa (qualitativa), com o
intuito de refletir com os profissionais da equipe de enfermagem sobre os cuidados no preparo e
administração de drogas vasoativas. Foram realizadas seis rodas de conversa com 22 profissionais,
no mês de setembro de 2017. Os dados foram organizados e analisados buscando identificar
os temas emergentes das reflexões com a equipe de enfermagem. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital Infantil Joana de Gusmão sob o Parecer
nº 1.446.734 e CAAE nº51615715.0.1001.5361.
RESULTADOS
Os resultados apontam como potencialidades o alto grau de formação dos profissionais, o
tempo de atuação em unidade neonatal, bem como a individualização dos cuidados. Entre as
fragilidades figuram a recorrência de interrupções dos profissionais durante o procedimento,
não cumprimento de normas de higiene e ausência de dupla checagem. As rodas de conversa
possibilitaram reflexões que apontaram estratégias para melhoria da segurança do paciente,
sendo eles: 1) certos da medicação “...acho que a gente deveria ter um rótulo melhor para
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gente, específico” (E1); 2) técnica asséptica “Depende da condição da bancada [...] inclusive eu
acho aquela bancada ali péssima, porque a cor da bancada tu nunca consegue ver se tá limpa
ou tá suja, na verdade deveria sempre limpar mas ela confunde assim, as vezes tá suja e a
gente não vê se tá suja[...] tinha que ser uma bancada clara”(TE9); 3) evitar desconexões “Então
vai ter que ter uma norma, para gente fazer essa troca no dia certo”(TE13); 4) não interromper
o procedimento “Tem que bolar alguma coisa, um biombo, uma placa, que diga “estou
preparando medicação”(E2); 5) dupla checagem “Eu acho que é importante, principalmente
quando tu já tá há mais tempo, porque tu já tem uma autoconfiança, estou acostumada a fazer
assim, é assim que eu faço e pronto, eu acho que a autoconfiança acaba fazendo a gente errar”
(TE19) e 6) comunicação segura “Identificar a bomba eu gosto de fazer porque aquilo facilita
um monte”(TE1). Os resultados mostram a magnitude de itens relacionados à segurança do
paciente neonato, trazendo uma importante sumarização dos cuidados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo pode contribuir para o (re)pensar em enfermagem, possibilitando a organização
do processo de trabalho relativo ao preparo e à administração de medicamentos
potencialmente perigosos. Acredita-se que esta pesquisa traz luz a um assunto ainda pouco
abordado nas unidades neonatais brasileiras, promovendo a redução dos riscos à saúde e
trazendo contribuição importante para a segurança do paciente neonato, e também para a
qualidade do cuidado de enfermagem.
REFERÊNCIAS
1.ISMP. Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP-Brasil). Medicamentos
Potencialmente Perigosos de uso hospitalar e ambulatorial: Listas atualizadas 2015. Belo
Horizonte, 2015. 10 p. Disponível em: <http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/
uploads/2015/12/V4N3.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2016.
2.RAJU, T. N. K.; SURESH, G.; HIGGINS, R. D. Patient Safety in the Context of Neonatal Intensive
Care: Research and Educational Opportunities. Pediatr. Res., Bornova, 2011, 70(1): 109 – 115.
3.VINCENT, Charles. Segurança do paciente: orientações para evitar eventos adversos. São
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009. 324p.
4.DA SILVA GD et al. Erros de medicação em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Enferm.
glob. [internet] 2014, [acesso em 01 mai 2016]; 13(33): 370-384. Disponível em <http://scielo.
isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000100019&lng=pt&nrm=iso>.
5.BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica
aplicada à prática. Brasília, 2013.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do Paciente. Erros de medicação. Pacotes de Assistência ao Paciente. Enfermagem
Neonatal

VOLTAR AO ÍNDICE

1986 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Criança

REPRESENTACIONES SOCIALES DE SALUD Y ENFERMEDAD DE
NIÑOS Y NIÑAS RURALES Y URBANOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Maria Fernanda Cañón Rodríguez (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1247

INTRODUÇÃO
El predominio de la visión adultocéntrica con escasa participación de los niños, tanto en
los espacios de decisión como en los de ejecución de las políticas pública, los silencia y de
esta forma ignora sus opiniones. Las representaciones de la salud trascienden la formulación
teórica hacia el ejercicio del cuidado y la vivencia de prácticas protectoras, al ejercicio de la
participación en procesos de abogacía, construcción de propuestas, desarrollo de políticas
de salud, evaluación y monitoreo de acciones; considerándolas respuestas a sus necesidades
sentidas y globales, componentes fundamentales en la construcción de sociedad. La
presente investigación toma como eje a los niños, quienes se constituyen como sujetos de
derechos y tomar parte activa hacia la transformación de los entornos, adaptación de los
discursos y/o diálogos que los afecte y lleve a la reflexión del ejercicio de la salud pública y la
construcción de ciudadanía. Moscovici (1973) concibe la teoría de representaciones sociales
como un “sistema de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer
lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo social y
material y dominarlo; y, en segundo término, permitir la comunicación entre los miembros
de una comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para
denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su
historia individual y grupal” (Duveen & Lloyd, 1990).
OBJETIVOS
Analizar las representaciones sociales de salud infantil en los niños y niñas en los contextos
rural y urbano del departamento de Cundinamarca.
MÉTODO
Se aplica red asociativa a niños entre 7 y 10 años de edad que viven en las localidades de
Suba y Usaquén de la ciudad de Bogotá (sector urbano), y en sector rural de los municipios
de Cogua (vereda Casablanca) y Cachipay (vereda Peña Negra) en el departamento de
Cundinamarca. En total participaron 46 niños en sector urbano y 41 en sector rural. Con
posterior análisis prototípico y de similitud.
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RESULTADOS
Existen elementos que configuran la representación social de salud y enfermedad en los
niños participantes, con diferencias en la estructura de la representación. Los niños en sector
rural centran la salud en el autocuidado y la alimentación, ubican en la primera periferia
la actividad física, el juego y la atención en los servicios de salud, con la segunda periferia
ubican las palabras “estar bien”, el hogar y el seguimiento de la norma. Mientras que para
los niños urbanos el núcleo se determina por el juego y la felicidad, la primera periferia
se determina por palabras como “estar-bien”, las relacionadas con actividad física y las
actividades escolares. En la segunda periferia se encuentra la atención de los servicios de
salud, alimentación, autocuidado, hogar. La RS de la enfermedad en los niños participantes
se relaciona con sus propias experiencias; al mirarlos en paralelo, identifican en el núcleo el
dolor, las enfermedades respiratorias y la diarrea tanto en sector urbano como en rural. La
primera periferia en sector rural se relaciona con las enfermedades transmitidas por vectores
(dengue, Zika, chicunguña), mientras que en el sector urbano muestra la fiebre y otras
enfermedades. Relacionadas con el perfil epidemiológico local, departamental y nacional,
las últimas con historia de estrategias específicas de educación para la salud, lo que puede
explicar adicionalmente la referencia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
La literatura plantea la importancia abordar desde los elementos socio-históricos la
concepción del proceso salud-enfermedad (Laurell, 1982; Quevedo & Hernandez, 1994) ,
teniendo en cuenta las características grupales y comunitarias de las personas en relación
con sus propios contextos. Considerando la premisa que tanto la salud como la enfermedad
son dos fenómenos sociales y culturales, por tanto son formas de la realidad social (Bovina,
2006). Para los niños participantes en este estudio la salud ES la vida en términos prácticos,
su cotidianidad, no la consideran como el fin en sí mismo o como un concepto abstracto,
tampoco como la ausencia de enfermedad, se remiten a lo conocido para representarla y
a elementos que lo que los hace sentir felices. La salud para ellos es el poder hacer, poder
pensar, poder estudiar, poder como una categoría emergente y relacionada con la presencia
de las capacidades humanas. Involucra la necesidad de mejoría de realidades del individuo
y su familia, desde una concepción que integre la calidad de vida y el bienestar, mientras
que reducirla a la enfermedad y su atención es dejarla estática, aislada e instrumentalizada.
Siendo el juego uno de los elementos centrales, es importante destacarlo y estudiarlo en
profundidad desde el enfoque de las ciencias de la vida, ubicándolo en cercanía a la salud
como un elemento esencial no es exclusivo de las ciencias pedagógicas o de la conducta. La
RS de la enfermedad parece más tangible de identificar, aunque solo aparece al preguntar
específicamente por ella. Como se espera, su aproximación en los niños es desde el modelo
biomédico, representada como momentánea en el tiempo, como una transgresión a la
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cotidianidad. Corroborando lo descrito por Galli y Fasanelli (1995) los niños no piensan
en abstracciones, piensan en realidades, las cuales desde el sector salud muchas veces se
olvidan y no se tienen en cuenta. Se propone identificar la representación como la puerta
del conocimiento de cada uno de los “actores”, este conocimiento del sentido común
permite visibilizar aquellos elementos que hacen parte del proceso salud enfermedad
en una localidad o territorio, pero esto solo se logra con la apertura y el interés desde la
interdisciplinariedad, teniendo como centro la sociedad. Considerando desde el sector
salud su participación como dinamizador de propuestas de emancipación y construcción
de paz. Tipo de trabajo: Investigación Tema central: Salud infantil, investigación cualitativa
con niños, Representaciones sociales Presentación en comunicación oral

SENTIMENTOS DE MÃES NA UNIDADE CANGURU E AS
ESTRATÉGIAS DE SUPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Mychelangela Assis Brito (Universidade Federal do Piaui, Floriano, PI, Brasil), Isabela Maria Magalhães Sales
(Maternidade Dona Evangelina Rosa, Teresina, PI, Brasil), José Diego Marques Silva (Universidade Federal do Piaui,
Teresina, PI, Brasil), Augusto Cezar Antunes Araújo Filho (Universidade Federal do Piaui, Teresina, PI, Brasil), Nalma
Alexandra Rocha Carvalho (Universidade Federal do Piaui, Teresina, PI, Brasil), Silvana Santiago Rocha (Universidade
Federal do Piaui, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1688

INTRODUÇÃO
No Brasil, estima-se que a taxa de mortalidade neonatal seja de 11,1 por mil nascidos
vivos, com maiores índices nas regiões Norte e Nordeste e nas classes econômicas mais
desfavorecidas. Destaca-se que o baixo peso ao nascer é considerado de forma isolada
como principal fator preditor da mortalidade infantil, por se tratar de uma condição de
maior vulnerabilidade e risco ao óbito. Frente a essa problemática, tornou-se necessário
o despontar de tecnologias que contribuíssem com a redução da morbimortalidade de
recém-nascidos, emergiu também uma discussão acerca da humanização da assistência
nos serviços de saúde materno-infantil, assim, criou-se no Brasil a Norma de Atenção
Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – Método Canguru que foi efetivada como
política de saúde. O Método Canguru consiste no contato ventral pele a pele tipicamente
em posição vertical do recém-nascido no tórax dos pais ou demais familiares e tem como
benefícios favorecer a termorregulação, a estabilidade cardiorrespiratória, a duração do
sono, a amamentação exclusiva, o melhor desenvolvimento neuropsicomotor do recémnascido, dentre outros. Destaca-se que o parto prematuro e a necessidade de internação em
uma unidade neonatal configuram-se como acontecimentos marcantes na vida da mulher.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 1989

E-PÔSTERES
Saúde da Criança

Assim, os profissionais que a assistem devem se manter atentos, apoiando-as sempre que
necessário, com vistas a superar as dificuldades decorrentes da condição de saúde da criança.
A equipe de enfermagem tem presença constante e pode desempenhar um grande papel
no alívio da tensão e dos sentimentos negativos oriundos da internação do recém-nascido
e o suporte é providenciado de acordo com os sentimentos das mães frente às situações.
OBJETIVOS
Compreender os sentimentos das mães percebidos pelos profissionais de enfermagem de
uma unidade de método canguru, e conhecer as estratégias utilizadas por esses profissionais
como medidas de suporte à mãe.
MÉTODO
Estudo de caráter exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, realizado em uma
maternidade de referência da capital do Estado do Piauí. A presente pesquisa envolveu
a participação de 17 profissionais de enfermagem de um total de 24 profissionais que
atuavam na assistência da Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa), sendo
sete enfermeiras e 10 técnicas de enfermagem. Foi estabelecido como critério de inclusão:
profissionais de enfermagem que possuíam pelo menos seis meses de atuação na UCINCa
e que prestavam assistência direta aos binômios (mãe-filho). Como critério de exclusão:
profissionais de enfermagem que estavam de licença de qualquer natureza no período
da coleta de dados. A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas, no
período entre abril a julho de 2016. As profissionais de enfermagem foram convidadas a
participarem da pesquisa individualmente, sendo a elas explicadas os objetivos, etapas e os
métodos utilizados no estudo. Posteriormente as entrevistas foram previamente agendadas
de acordo com a disponibilidade de cada uma das participantes. Além disso, ocorreram de
maneira individual, em um local privativo no próprio ambiente de trabalho das profissionais
de enfermagem, garantindo sua privacidade. Teve como recurso adicional o gravador de voz
digital, que registrou na integra as interlocuções com as participantes, com duração média
de 15 minutos. Posteriormente, foram transcritas na íntegra com o apoio do Programa
Word e organizadas para serem submetidas a análise. Utilizou-se a análise de conteúdo
nos dados já transcritos, que foram interpretados após leitura exaustiva e agrupados por
afinidade por meio de palavras-chave ou parágrafos que se repetiam, percorrendo as três
fases deste tipo de análise: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados
obtidos e interpretação. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) sob o parecer consubstanciado de número 1.431.180.
Foram adotados os preceitos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
que dispõe sobre as normas e diretrizes que regulamentam as pesquisas envolvendo seres
humanos.
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RESULTADOS
Foi possível vislumbrar duas categorias: “Sentimentos das mães percebidos pelos
profissionais de enfermagem de uma unidade de método canguru” e “Estratégias utilizadas
pelos profissionais de enfermagem como medida de suporte à mãe”. Dentro da primeira
categoria emergiram três subcategorias: a primeira “Ansiedade”, os profissionais de
enfermagem perceberam que as mulheres manifestam pressa para receber alta, inquietude,
perambulação, e também demonstraram muita ansiedade para que o seu bebê alcance o
peso ideal; na segunda “Insegurança”, as mulheres manifestam insegurança em relação aos
cuidados com o bebê, sobretudo nos primeiros dias de internação hospitalar, naquelas que
se tornaram mães pela primeira vez, e nas mães de bebê menores; e na terceira “Saudade”,
a saudade para com os filhos que foram deixados em casa durante o período de internação
hospitalar, além disso, percebeu-se algum grau de incompreensão dos profissionais de
enfermagem em relação à saudade manifestada pelas mães, ao questionarem a pressa
para receberem alta por conta de outras responsabilidades fora do hospital, deixando de
priorizar a necessidade de cuidados ao filho internado. No que tange a segunda categoria,
entre as estratégias mencionadas pelos profissionais de enfermagem como medidas de
suporte as mães destacaram-se o acolhimento e as orientações. Nesse sentido, considerouse o trabalho de enfermagem como além da assistência biomédica, ao englobar o lado
psicossocial das mães que careciam de orientações. A empatia foi percebida no discurso das
entrevistadas como forma de desenvolver confiança, vínculo e uma boa relação profissional
durante a longa estadia no hospital. Tornar-se um profissional acessível, compreensível e
aberto a escuta também foram listados como contribuintes para essa boa relação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que em meio a essa vivência das mães em unidades que adotam o Método
Canguru, a equipe de enfermagem tem presença constante e pode desempenhar um grande
papel no alívio da tensão e dos sentimentos negativos oriundos da internação do recémnascido. O suporte providenciado por essa equipe depende de como eles compreendem os
sentimentos das mães frente às situações e emerge como resultado do grau de humanização
apresentado pelos profissionais, sendo de extrema relevância no cumprimento das políticas
propostas pelo Ministério da Saúde e contribuem para o desenvolvimento de uma assistência
de enfermagem desejável e satisfatória aos usuários.
PALAVRAS-CHAVE
Método Canguru; Recém-nascido; Hospitalização; Equipe de Enfermagem; Enfermagem
Neonatal.
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SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELO PAI NA REALIZAÇÃO DO
MÉTODO CANGURU
Thais Rosental Gabriel Lopes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Jovanka Bittencourt
Leite Carvalho (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Glauber Weder dos Santos Silva
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Tássia Regine Morais Alves (Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2131

INTRODUÇÃO
O nascimento de bebês prematuros ocorrem mundialmente de forma preocupante, pois
segundo a Organização Mundial de Saúde, nascem anualmente em torno de 20 milhões
de recém-nascidos antes de completar a 37ª semana de gestação e ou com peso inferior a
2.500 gramas. No Brasil, dados epidemiológicos evidenciam que nos últimos 5 anos, 10%
dos nascidos vivos são prematuros. Tais indicadores enfatizam a necessidade de cuidados
específicos, com aparatos tecnológicos e profissionais especializados, de formar a minimizar
a morbidade e mortalidade. Nessa perspectiva, medidas assistenciais destacam cuidados
direcionados à neonatal no intuito de assistir de forma integral o prematuro e contribuir para
seu crescimento e desenvolvimento no ambiente extrauterino. Destaca-se assim o Método
Canguru como uma tecnologia leve que visa a humanização dos cuidados neonatais. Esse
compreende o contato pele-a-pele entre os pais e familiares com o recém-nascido, de forma
gradual e progressiva. Soma-se ao método a participação ativa dos cuidados específicos ao
prematuro nas primeiras fases, ainda no ambiente hospitalar. Logo após o parto prematuro,
o recém-nascido é encaminhado à Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais por dispor
de equipamentos complexos e equipe especializada, onde o recém-nascido prematuro
permanece monitorado constantemente. Os pais possuem livre acesso à este ambiente, de
forma a incentivar o vínculo precoce entre ambos. Após estabilidade clínica e peso igual ou
superior à 1.800 gramas, o bebê prematuro é encaminhado para a Unidade de Cuidados
Intermediários Canguru, onde permanece internado junto à mãe. Na terceira fase, o bebê
recebe acompanhamento ambulatorial até que atinja o peso necessário e indicado. A presença
paterna é incentivada desde da primeira fase do filho no método, e na segunda fase torna-se
efetiva a aproximação entre pai-filho, permitindo o estreitamento do vínculo afetivo de ambos.
OBJETIVOS
Compreender a vivência do pai diante do filho prematuro no Método Canguru.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, realizado em uma maternidade de referência
terciária para assistência ao parto de alto risco e cuidados intensivos a recém-nascidos,
procedentes da cidade de Natal-RN e demais municípios do Estado do Rio Grande do Norte.
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Participaram do estudo 15 pais que estavam acompanhando o filho prematuro e a sua
companheira na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru. O número de participantes
não foi pré-determinado, pois conforme os princípios de saturação, isto ocorreu quando não
surgiram novos dados referentes ao objetivo do estudo. Os participantes da pesquisa foram
definidos por amostragem teórica, a qual surgiu com base nos conceitos que emergiram
dos dados. A coleta de dados ocorreu entre os meses de março a julho de 2017, após
consentimento formal da instituição, por meio de entrevista individual em profundidade.
Para isso, utilizou-se um instrumento contendo questões relativas à caracterização sócio
demográfica e uma pergunta aberta contemplando a questão da pesquisa. Antecedeu
essas etapas a anuência do hospital referido, a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com Certificado de Apresentação e Apreciação
Ética número 62020016.1.0000.5537 e parecer número 1.850.383 como também assinatura
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos entrevistados. Os dados coletados
foram analisados em duas etapas: aberta e axial.
RESULTADOS
A análise das dimensões dos dados possibilitou a construção das duas categorias: Sentimentos
de pais relativos ao filho prematuro e à sua companheira e Sentimentos de pais relativos ao
Método Canguru. Evidenciou-se que os pais vivenciam o Método Canguru com sentimentos
diversos, tais como: preocupação, responsabilidade, medo e satisfação. Essas sensações
ocorrem quando o pai interage com o filho, evocando assim sentimentos à partir de tal
vivência. A preocupação paterna está relacionada, na maioria das vezes, as necessidades do
filho em permanecer no hospital para que atinja o peso ideal e se restabeleça clinicamente
de tal forma que possa ser acompanhado pelo ambulatório hospitalar e equipe da atenção
básica. Os pais entrevistados demonstraram preocupação com a evolução clínica do filho
dada a prematuridade das funções orgânicas. O aspecto frágil do bebê prematuro leva aos
pais sentirem-se frente inseguros em realizar o contato pele-a-pele, bem como assisti-lo nos
cuidados diários, como banho, troca de fraldas, alimentação. O período que transcorre o
Método Canguru é importante para empoderamento dos pais sobre os cuidados com o filho
e sua continuidade no ambiente familiar, quando então o bebê será assistido pelos pais e
familiares na terceira fase no Método Canguru. O estudo evidenciou que os pais sentemse responsável com os gastos relacionados necessidades pessoais da companheira que
permanece internada junto ao filho. Não obstante, a responsabilidade dos pais foi associada
ao desejo de permanecer junto ao filho no Método Canguru e a necessidade de retornar à
atividades laborais. O sentimento de satisfação dos pais estava atrelada ao encontro com o
filho e às descobertas realizadas pelo pai ao cuidar do filho no Método Canguru.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados encontrados, conclui-se que os sentimentos paternos estão
relacionados ao modo como o pai interage com o filho e a sua companheira durante o
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método canguru. Tais sentimentos são oportunizados pela sua visão sobre a unidade
canguru e sua participação direta nos cuidados diários ao filho no período em que o assiste.
Entende-se ser relevante que os profissionais de saúde atuantes no Método Canguru, em
especial o enfermeiro, possibilitem a maior atenção ao pai no contexto da prematuridade,
compreendendo as particularidades do cuidado dispensado pelo pai ao filho. Tais ações
visam favorecer o vínculo precoce entre a díade pai-filho, continuidade com efetividade
do Método Canguru após alta hospitalar, e assim minimizar indicadores de morbidade
e mortalidade neonatal. Garantir a proximidade física do filho durante todo percurso
assistencial ao recém-nascido prematuro, sobretudo na Unidade Canguru, configura-se um
caminho importante para continuidade efetiva do método após alta hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE
Pai. Prematuridade. Método Canguru. Teoria Fundamentada. Humanização. Enfermagem
Neonatal.

SER CUIDADOR PRINCIPAL DE CRIANÇA OBESA: VIVÊNCIA,
SIGNIFICADOS E SUBJETIVIDADE
Leticia Damasceno (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Sebastião Caldeira
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Thaissy Fernanda de Oliveira (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, PR, Brasil), Gicelle Galvan Machineski (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Meiriane Bürger Machado (Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, PR, Brasil), Claudia Silveira Viera (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Fabíula
dos Santos Toso (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Beatriz Rosana Gonçalves de
Oliveira Toso (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil)

ID: 1497

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença crônica provocada pela associação de fatores genéticos,
ambientais e comportamentais, independentemente de classe social ou idade. Esse
problema atinge proporções epidêmicas mundialmente, acometendo também as crianças
que, caso não sejam tomadas providências adequadas poderão somar 75 milhões até 2025.
No Brasil, 17,5% da população apresenta obesidade, e na infância esse quadro tornou-se um
desafio à saúde pública. As crianças obesas apresentam maior risco para o desenvolvimento
de doenças relacionadas ao excesso de peso, como as metabólicas e cardiocirculatórias.
Além disso, há prejuízos psicossociais que podem levar a baixa autoestima, afetando as
atividades escolares e os relacionamentos.
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OBJETIVOS
Compreender as experiências de cuidadores principais de crianças obesas.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa na perspectiva da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. A coleta de
dados ocorreu mediante entrevista semiestruturada gravada, no período de agosto de 2016
a julho de 2017. O campo do estudo foi um bairro de Cascavel, Paraná, Brasil. Participaram
da pesquisa oito mães de crianças identificadas como obesas ou em sobrepeso, e que se
caracterizaram como as cuidadoras principais. A organização e análise dos dados seguiram
os passos da Fenomenologia Social.
RESULTADOS
As características típicas dos participantes permitiram a análise dos significados em categorias
que congregam a compreensão da experiência vivida no tempo passado e presente –
“motivos por que”, e a intencionalidade da ação – “motivos para”. A partir da análise das falas
das participantes, nos “motivos porque”, foram identificadas cinco categorias: conhecimento
sobre a obesidade infantil; causas da obesidade; vivência com a obesidade do filho(a); hábitos
alimentares e da vida cotidiana. Na categoria conhecimento sobre a obesidade infantil, as mães
consideram a obesidade como o excesso de peso das crianças, bem como, uma doença que
necessita atenção e, principalmente, mudanças de hábitos alimentares. Na categoria causas
da obesidade, as mães relataram que as crianças além de terem uma alimentação inadequada,
possuem hábitos sedentários. Uma mãe referiu que o filho tem Doença de Cushing, a qual gera
uma produção elevada de cortisol no organismo e por isso leva ao quadro de obesidade. Na
categoria vivência com a obesidade da criança, percebeu-se vivencia ambígua, em que algumas
mães se sentem responsáveis pelo excesso de peso da criança e se preocupam em relação a
alimentação inadequada. Enquanto outras não consideram seus filhos obesos, apesar de ter sido
identificada a condição de sobrepeso ou obesidade. Na categoria hábitos alimentares, relataram
uma rotina de alimentação com poucos nutrientes e inadequada, e que possuem um diálogo
comprometido em relação a alimentação que o (a) filho (a) tem na escola. Em relação a rotina
da vida cotidiana emergiu o estilo de vida sedentário, assim como seus familiares, com exceção
de duas crianças que realizam atividades físicas regularmente. Também foram identificadas três
categorias referentes aos “motivos para”: o que espera para o seu/sua filho(a) obeso(a); o que
espera para você e; expectativas frente aos serviços de saúde e da escola. Na categoria o que
espera para a criança obesa, as repostas dadas pelas mães foram relacionadas à mudança na
alimentação da criança, e que na adolescência chegariam com o peso adequado. Exceção foi
o caso de obesidade gerada por fatores extrínsecos ao estilo de vida e da hereditariedade, na
qual a mãe espera que após o tratamento cirúrgico a criança volte a ter o peso adequado. Na
categoria o que espera para você, as mães esperam que seus filhos não sejam mais obesos com
a mudança nos hábitos alimentares deles, poucas citaram a necessidade de mudança do hábito
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sedentário das crianças. Na categoria expectativas frente aos serviços de saúde e da escola, as
mães esperam serem chamadas para realizar uma consulta com a nutricionista. Em relação a
escola as mães esperam que ela regule a quantidade e ofereça uma alimentação saudável. Assim
sendo, no grupo social pesquisado, observou-se que a compreensão sobre a obesidade e sua
influência na vida e na saúde dos participantes ainda está aquém do que se espera. A vivência
relatada evidenciou que as cuidadoras principais possuem dificuldades para impor hábitos
alimentares saudáveis, muitas vezes por negarem a existência do problema. Para Alfred Schütz,
faz-se necessário chegar à subjetividade dessas pessoas, para que haja de fato um convencimento
para a mudança de hábitos, e para isso faz-se importante a relação do nós entre os sujeitos que
necessitam do cuidado, os cuidadores e os profissionais da saúde e da educação. É importante
a integração entre comunidade, profissionais e famílias, denominado na Fenomenologia Social
como reciprocidade de intenções, para se alcançar uma assistência qualificada, no que se refere
ao cuidado com a criança obesa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo poderão subsidiar os cuidadores de crianças obesas para
reconhecer precocemente o risco da obesidade, alertando-as para aderirem a um estilo de
vida com hábitos saudáveis e a buscar ajuda profissional. Também poderá auxiliar as práticas
dos profissionais da educação e da saúde, particularmente dos enfermeiros, que atuam com
crianças obesas.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da Criança; Obesidade; Cuidadores; Pesquisa Qualitativa.

VIVENCIANDO O INESPERADO: FORTALEZAS E FRAGILIDADES
DAS MÃES QUE REALIZAM O MÉTODO CANGURU
Tâniélyn Tuan Testoni (Maternidade Darcy Vargas, Joinville, SC, Brasil), Roberta Costa (Universidade Federal de Santa
Catarina, Joinville, SC, Brasil), Luana Cláudia dos Passos Aires (Maternidade Darcy Vargas, Joinville, SC, Brasil)

ID: 2068

INTRODUÇÃO
A incidência de nascimento prematuro e suas consequências associadas definem a
prematuridade como um grave problema de saúde pública. O Método Canguru é uma
metodologia de cuidado ao neonato que foi inicialmente idealizado na Colômbia no ano de
1979 no Instituto Materno Infantil de Bogotá, pelo Dr. Reys Sanabria e Dr. Hector Martinez1.
Inicialmente a proposta tinha como objetivo reduzir os custos da assistência perinatal.
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No Brasil, o enfoque do Método é melhorar os cuidados prestados ao recém-nascido prétermo, favorecendo o contato pele a pele, promover maior vínculo afetivo, além da alta
hospitalar precoce com acompanhamento ambulatorial, possibilitando a desmedicalização
e desospitalização1. Ao refletir sobre o cotidiano das mães que vivenciam a internação de
seu filho pré-termo, encontra-se uma mulher tão fragilizada quanto a criança que nasceu
antecipadamente. Assim, este estudo traz a seguinte indagação: Quais as percepções da
mãe que vivencia o Método Canguru durante a internação de seu filho pré-termo?
OBJETIVOS
Conhecer as percepções da mãe que vivencia o Método Canguru durante a internação de
seu filho pré-termo.
MÉTODO
Este é um estudo descritivo com abordagem qualitativa, que foi realizado no período
de junho a outubro de 2017, a partir de entrevistas individuais com 9 mulheres/mães de
bebês pré-termos e/ou baixo peso, que participavam de alguma das etapas do Método
Canguru no momento da coleta dos dados, em uma maternidade pública, no município
de Joinville–SC. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê Ética Pesquisa sob o nº 2.212.546. A
análise dos dados foi realizada a partir da Análise Temática proposta por Minayo2, que é
descrita em três etapas: Pré-Análise, Exploração do Material, e Tratamento dos Resultados
Obtidos e Interpretação.
RESULTADOS
A idade das mães variou de 20 a 34 anos, e estas mencionaram como ocupação funções
de professora, empreendedora, advogada, auxiliar de escritório e servente de limpeza,
considerando três do lar e uma desempregada. No que se refere aos dados gestacionais das
participantes, quatro eram primíparas e cinco multíparas, no entanto todas vivenciavam
o Método Canguru pela primeira vez. Referente a idade gestacional, todas tiveram o seu
filho antes da 34ª semanas de gestação. Igualmente todas as participantes realizaram o
pré-natal, que variou de 2 a 11 consultas. Vivenciar a internação de um filho, sobretudo
quando este é um recém-nascido pré-termo é um evento estressante para a família. As
mães entrevistadas revelam sentimentos de medo, angústia, culpa, incapacidade, tristeza,
insegurança, desespero, dúvidas. No entanto, esta vivência exprime um momento de
resiliência para estes sujeitos, sendo experimentados sentimentos de alegria, carinho,
amor, luta, vitória. “Tem dias que eu me desespero, cada dia é um dia diferente. No começo
me sentia insegura, tinha medo de chegar lá e receber uma notícia que a gente não espera.
Agora, o sentimento é de amor e alegria, a cada dia uma evolução” (Cravo). Os desafios
desta nova mãe incluem a angústia quanto as habilidade para cuidar de um bebê tão
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pequeno e aparentemente tão frágil. “Sentimento que a cada etapa é uma grande vitória!
E ao mesmo tempo o medo de pegar ela por ser tão pequenininha” (Azaleia), bem como
a difícil tarefa de se dividir entre os demais membros da família e o filho internado: “É
estressante ter que se dividir com a família lá em casa, e estar aqui com ela todos os dias”
(Margarida). No que se refere às fortalezas para essas mulheres/mães, ficar próxima ao
bebê, participar de seus cuidados, sentir-se mãe, amamentá-lo, saber que a equipe estará
disponível ao seu filho, aprender a lidar com os riscos da prematuridade, reconhecer as
necessidades de seu bebê, passar dias e noites dentro da maternidade, superando suas
dificuldades são modos de enfrentamento utilizados pelas mães para lidar com as emoções
e sentimentos decorrentes da internação. Dentre as dificuldades, o que mais chama a
atenção é a sensação de falta de pertencimento, de sentir o filho como seu e não como
da equipe de saúde. “É difícil enfrentar, você não poder pegar no colo, não poder tocar,
abraçar... O primeiro desejo da mãe quando a criança nasce é pegar no colo e acariciar,
e isso não pode. [...]” (Margarida). O Método Canguru representa uma possibilidade de
empoderamento materno com relação aos cuidados a seu filho “Olha, todas as mães
deveriam fazer o canguru, porque você volta aliviada e realizada para casa. Por mais que
tem que ir embora, você sente aquele sentimento de dever cumprido, dedicar nem que
seja uma horinha do dia para ficar e pensar só nela.” (Petúnia).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O período de internação do bebê pré-termo é marcado pela assistência focada na criança,
e a mãe muitas vezes desenvolve apenas o papel coadjuvante nos cuidados de seu filho.
Percebe-se uma limitação da equipe de saúde em conciliar a assistência ao neonato e
atender as necessidades emocionais das mães, incluindo-as nos cuidados do seu filho. É
necessário refletir sobre o papel das mães no processo do Método Canguru, e a importância
da equipe multiprofissional oferecer uma assistência de qualidade e individualizada, com
ênfase no olhar para estas mulheres/mães como sujeitos participantes do processo. A mãe
percebe a internação de seu filho a partir de um misto de sentimentos, os quais a partir do
Método Canguru e apoio da equipe são capazes de transformar experiências muitas vezes
negativas em crescimento e aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE
Descritores: Método canguru; Recém-nascido; Relações Mãe-Filho
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EXPECTATIVAS DE MADRES Y CUIDADORES DE MENORES DE
CINCO AÑOS SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA. UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER. COLOMBIA
Flor de María Cáceres-Manrique (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Myriam Ruíz-Rodríguez
(Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Yelitza Katherine Álvarez-Pabón (Universidad Industrial de
Santander, Colômbia), Daniela Jimena Güiza-Argüello (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Paula
Vanessa Aguirre-Pinzón (Universidad Industrial de Santander, Colômbia)

ID: 1325

INTRODUÇÃO
La salud de la población infantil es una prioridad en Salud Pública salud. Infección
Respiratoria Aguda (IRA) y la enfermedad diarreica aguda (EDA) son las principales causas
de morbilidad y mortalidad en menores de 5 años, en el mundo. Cerca del 80% de éstas
enfermedades se consideran evitables con adecuadas medidas de prevención y control. La
interacción entre el personal de salud, especialmente del médico con las madres/padres o
cuidadores de los infantes, s convierte en escenario de diálogo de saberes que cumple un
rol fundamental en la prevención y control de éstas y otras enfermedades de la primera
infancia. La comprensión de las expectativas de padres o cuidadores, es necesaria para
lograr su satisfacción, aprovechar las oportunidades de educación y orientar las medidas de
prevención, el reconocimiento temprano de los signos de alarma, el cuidado ambulatorio de
la niñez y la prevención de estas enfermedades.
OBJETIVOS
Comprender las expectativas que tienen las madres y cuidadores de menores de cinco años,
con respecto a la atención médica en centros de salud de primer nivel de atención.
MÉTODO
Estudio cualitativo con base teórica en Interaccionismo Simbólico y métodos propios de la Teoría
Fundamentada en los datos. El estudio fue llevado a cabo entre octubre y diciembre del 2016, en
cinco centros de salud de primer nivel de atención, pertenecientes a la red pública, de la comuna
más poblada, pobre y vulnerable de una ciudad intermedia colombiana. Los participantes fueron
contactados en los servicios ambulatorios de los centros de salud y el criterio de inclusión era que
vivieran en un barrio de esa comuna desde hacía más de seis meses, que tuvieran a su cuidado
niños/as menores de cinco años y que dieran su consentimiento informado para participar. Como
técnicas de recolección de la información se usaron entrevistas en profundidad, grupos focales,
observación participante y no participante y diarios de campo. Se invitaron a participar madres/
padres o cuidadores de menores de cinco años. Previo consentimiento informado se realizaron
entrevistas individuales en profundidad y grupos focales de cuidadores en las salas de espera de
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la consulta médica. El muestreo inicial fue intencional con miras a lograr el objetivo del estudio.
Luego a partir de la emergencia de categorías en la comparación constante de los discursos se
llevó a cabo un muestreo teórico hasta lograr saturar las categorías emergentes. La información
fue grabada, procesada y analizada simultáneamente con su recolección. Para lo cual se usó la
técnica de lectura línea por línea, párrafo a párrafo, el análisis y comparación constante y, al final
se llevó a cabo triangulación de fuentes. Los resultados fueron validados en grupos focales de
cuidadores y participantes y no participantes. El trabajo fue aprobado por los Comités de Ética
de las instituciones participantes.
RESULTADOS
De los 30 padres/madres o cuidadores invitados a participar, 25 aceptaron realizar una
entrevista a profundidad con una duración aproximada de 30 minutos. La mayoría de ellas
mujeres: 23 de 25 (92%), cuya edad estaba entre 18 y 60 años, con promedio de 32 años y
mediana de 29 años. La escolaridad, en años cursados y aprobados, era entre 0 y 14 años,
con promedio y mediana de 9 años. La mayoría (69%) eran amas de casa. De sus discursos
e interacciones, emergieron tres categorías que en síntesis perfilan una categoría central:
calidad y humanización en la atención. A continuación cada una de las categorías emergentes:
1) Amabilidad sí, regaño no. El cuidador espera trato amable por parte del Médico. La mayoría
refirieron que de entrada esperan que el médico salude, mire a los ojos, ojalá ofrezca un lugar
para sentarse, ponerse cómodas y luego que las oiga y atienda al niño. Hubo quienes relataron
experiencias negativas que no quieren volver a vivir, pues adicional a su preocupación por la
salud del niño, recibieron mal trato por parte del profesional que les atendió. 2) Información
clara, educación con sentido y comunicación asertiva. La mayoría de las madres y cuidadoras
expresaron la necesidad de recibir información clara sobre el estado de salud del niño/a, con
valoración, en grado sumo, del hecho que el profesional se concentre en el caso en particular
del niño/a que está atendiendo, y que ofrezca información completa del diagnóstico, del estado
de salud, sus cuidados y su pronóstico. Que, además les ofrezca educación sobre los cuidados
en casa para ayudar a la recuperación, pero también que comunique pautas para prevenir
nuevos episodios de la enfermedad que lo está afectando. 3) Citas médicas oportunas, atención
médica completa y exámenes complementarios cuánto antes. Los cuidadores esperan que
cuando sus hijos se enferman haya una manera expedita de obtener citas médicas, ojalá el
mismo día y que además, una vez hayan sido vistos en consulta, haya la opción de tomarle los
exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico certero y oportuno de la enfermedad. En ese
mismo sentido esperan poder comunicarse con el médico, en caso que el niño/a no mejore, se
agrave o que ellas consideren que el tratamiento no está surtiendo el efecto esperado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudio halló que madres y cuidadores esperan una atención humanizada, con calidad
y calidez en la interacción con el profesional médico; centrada en la educación para la
promoción de la salud y prevención de la infección respiratoria aguda de sus hijos. Las
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tres categorías emergentes, se conjugan en una atención con calidad en sus atributos de
humanización, oportunidad, claridad y completitud. Este estudio permitió comprender que
las necesidades de las madres y cuidadores de niños menores de cinco años con relación
a la atención médica que ellos esperan, está centrada en el trato humanizado, con calidad,
oportunidad y educación en salud.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado de la infancia Expectativas sobre la atención médica Teoría Fundamentada Atención
Humanizada Calidad de la Atención

A INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA COM CRIANÇAS
Maria Aparecida Munhoz Gaíva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Fabiane Blanco e Silva
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Emanuelly Ferreira Lima Silva (Universidade Federal de
Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)
ID: 1729

INTRODUÇÃO
A pesquisa envolvendo crianças ainda é um procedimento complexo que exige preparo por
parte do pesquisador, espaço para favorecer o protagonismo da criança, além cuidados com
os aspectos metodológicos e éticos.
OBJETIVOS
Assim, neste trabalho pretendemos provocar reflexões sobre a participação da criança em
pesquisa qualitativa, considerando questões relacionadas à ética, ao método, implicações e
responsabilidades do pesquisador.
DESENVOLVIMENTO
Para discutir a participação da criança na pesquisa qualitativa vamos retomar a posição ocupada
pela criança no contexto social. Historicamente, a escola, a saúde e outros contextos sociais viam
as crianças como seres incompletos e incapazes, isentas de responsabilização por qualquer
situação e dependentes dos adultos até atingir a sua maturidade, portanto, sujeitos sem condição
de tomar decisões e de pensar por si mesmas1;2. Esta concepção de infância difundida em nossa
sociedade e, é um dos motivos que tem dificultado a participação da criança nos processos. As
mudanças na forma de ver a criança foram alavancadas a partir da Convenção sobre os Direitos
da Criança das Nações Unidas (CDC),3 e no Brasil a partir da promulgação do Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90)4. No entanto, no que diz respeito à participação da criança
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como atores e de forma ativa nas atividades de pesquisa, essa ainda é uma questão recente em
nossa realidade. Nesse sentido, os debates sobre essa questão são escassos e a não participação
está centrada em duas justificativas; a primeira que toma como centro a vulnerabilidade
psicológica e biológica da criança, em que as informações oferecidas por elas não são seguras; a
segunda está vinculada a uma visão paternalista da infância, já que como ser vulnerável que é, a
criança necessita de proteção para não ser explorada pelos pesquisadores5. Há que se considerar
também, que para o desenvolvimento da autonomia da criança é necessário que lhe seja dado
a oportunidade de participar das atividades e das tomadas de decisão relativas à sua vida, por
exemplo, a participação em investigações científicas. As experiências de participação durante
o desenvolvimento das crianças, além de trazer benefícios pessoais e sociais, podem repercutir
a longo prazo na participação democrática na sociedade6. Entendemos que quando a criança
tem oportunidade de passar por experiências cotidianas de participação na família e na escola,
dentre outras, favorece a construção de uma cultura de responsabilização conjunta na tomada
de decisões que atinge sua vida. Assim, para tornar as crianças sujeitos ativos do processo de
pesquisa é preciso propiciar o direito de escolha, ainda que este seja compartilhado com seus
pais ou responsáveis legais. Valorizar a liberdade de escolha da criança já define uma importante
diferença na construção de um ambiente mais acolhedor para a mesma1, no processo de
pesquisa. Considerando que a participação da criança em pesquisa na saúde é uma questão
complexa e que o debate na literatura sobre o tema ainda é pequeno em nossa realidade, que
muitos pesquisadores ainda têm dificuldades em reconhecê-las como sujeitos ativos e com
saberes, e não como objetos a serem investigados, evidencia-se como um desafio promover a
participação real das crianças em pesquisas, sejam elas de abordagem quantitativa ou qualitativa.
Entendemos que a participação da criança na pesquisa de abordagem qualitativa, deve ser vista
de forma diferenciada, o que significa que o pesquisador deve estar preparado para buscar
novos recursos metodológicos e éticos que se adeque a essa população5. Para tal, destaca-se a
importância da utilização de diferentes estratégias e técnicas para a coleta de dados, que podem
facilitar a inserção do pesquisador no contexto da criança e na interação de ambos. Dentre as
ferramentas metodológicas que podem ser utilizadas na pesquisa com crianças, destacam-se, a
observação participante, a entrevista, a produção de desenhos e elaboração de histórias pelas
crianças, registros em vídeo ou fotografia digital e atividades lúdicas, dentre outras. Além da
escolha da estratégia de recolha dos dados, é importante constituir espaços e maneiras de ouvir a
opinião da criança e de produzir tomadas de decisão, por meio de brincadeiras, jogos e interações,
como forma de garantir às crianças a protagonismo/participação significativa. Outro aspecto
relevante no processo de participação da criança na pesquisa qualitativa é a comunicação. As
formas de comunicação além da linguagem oral devem ser usadas, os componentes lúdicos e
visuais como os desenhos, as narrativas, os enredos e formas alternativas de diálogo, como rodas
de conversas. Além disso, o pesquisador deve demonstrar atitude acolhedora e afetiva através
do olhar, do tom de voz, ou do toque. Para favorecer a participação da criança no âmbito das
pesquisas em saúde, se faz necessário tornar os processos mais flexíveis para possibilitar a escuta
da opinião das mesmas, abrir espaço para imaginação criativa, própria da infância e utilizar
formas de comunicação compatíveis aos modos de expressão das mesmas. Outra característica
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da pesquisa com criança é que a produção de conhecimentos é facilitada quando o pesquisador
vai até o contexto onde ela vive ou se relaciona, como creches ou escolas, para ver como interage,
interpreta suas experiências e o que faz no seu cotidiano. Dentre as responsabilidades e desafios
que se apresentam para o pesquisador que desenvolve investigações qualitativas com crianças,
merece destaque especial as questões éticas envolvidas, como proteger a criança e garantir a
manutenção da sua autonomia, bem como, respeitar todos os outros princípios da bioética,
incluindo a justiça, beneficência e maleficência7. Nesse sentido, dentre os aspectos a serem
considerados pelo pesquisador estão o consentimento informado; a proteção contra o dano; a
confidencialidade e anonimato; a devolução da informação; implicações ou impacto social dos
resultados e o pagamento pela participação na pesquisa5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, na relação entre pesquisador e a criança é preciso antes de tudo, que este considere-a
como sujeito social e parceiro na investigação, respeitando as especificidades de acordo
com sua faixa etária, de forma a possibilitar-lhe participação mais ativa na pesquisa. A
investigação qualitativa desde que tenha articulação teórica e empírica e respeite os
princípios éticos, pode contribuir para que as crianças sejam reconhecidas como produtoras
de conhecimento e sujeitos do processo investigativo.
REFERÊNCIAS
1.Moreira MCN, Macedo AD. O protagonismo da criança no cenário hospitalar: um ensaio
sobre estratégias de sociabilidade. Ciência & Saúde Coletiva, 2009; 14(2):645-652.
2.Sarmento, M. J., Fernandes, N., e Tomás, C. (2007). “Políticas públicas e participação infantil”.
Educação, Sociedade e Culturas, 25, pp. 183-206.
3.ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança. Nova York: ONU, 1989. ONU - Organização
das Nações Unidas (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança.
4.Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8069, de 13 de julho de 1990.
Brasília, DF.
5.Fernandes N. Ética na pesquisa com crianças: ausências e desafios, Revista Brasileira de
Educação, 2016; 21(66`): 759-776.
6.Souza APL, Finkler L; Dell’aglio, DD; Koller, SH. Participação social e protagonismo: reflexões
a partir das Conferências de Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. Avances en
Psicología Latinoamericana, 2010; 28(2):178-193.
7.Gaiva MAM. Pesquisa envolvendo crianças: aspectos éticos. Rev Bioét. 2009; 17(1):135-46.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa com crianças; implicações metodológicas; formas de comunicação; Pesquisa qualitativa.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PREPARO DA FAMÍLIA PARA O
CUIDADO DO PREMATURO APÓS A ALTA HOSPITALAR
Emanuelly Ferreira Lima Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Fabiane Blanco e Silva
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Maria Aparecida Munhoz Gaíva (Universidade Federal
de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1726

INTRODUÇÃO
O enfermeiro desempenha papel de destaque no cuidado ao recém-nascido e família, e é
reconhecido como profissional que pode favorecer o processo de construção da autonomia
dos pais no cuidado ao recém-nascido durante o período de internação, e a continuidade do
cuidado ao prematuro egresso da unidade de terapia intensiva neonatal.
OBJETIVOS
Diante do exposto, nos propomos a discutir a atuação do enfermeiro no preparo da família
para o cuidado do prematuro após a alta hospitalar.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo reflexivo, fundamentado no conceito de cuidado, que define o cuidado
como a conformação humanizada do ato assistencial, uma ação terapêutica que se dá pela
relação entre usuários e serviço de saúde, que busca entender o sujeito em sua existência,
visando minimizar o sofrimento ou promover o bem-estar1. A alta do bebê prematuro da
unidade de terapia intensiva marca um momento crítico de transição e adaptação, tanto
para o recém-nascido quanto para a família, que passa a se responsabilizar integralmente
pelos cuidados ao neonato2. Frente a esse cenário, o preparo para alta hospitalar mostra-se
indispensável para que essa transição ocorra de forma segura e que a família esteja apta a
promover o cuidado necessário no ambiente domiciliar. O processo de planejamento de alta
do recém-nascido da unidade de terapia intensiva deve se configurar como um processo
contínuo e dialógico, que se inicia desde a internação e constitui-se uma importante
estratégia para subsidiar a continuidade do cuidado ofertado ao recém-nascido no domicílio
após a alta hospitalar. Partindo da premissa que o planejamento da alta visa preparar a
família para o cuidado do recém-nascido, faz-se necessário considerar nesse processo as
demandas de cuidado do prematuro e a capacidade de sua família em atendê-las. Portanto,
deve incluir a família de forma participativa, em ambiente que favoreça a exteriorização
dos anseios e medos e estimule o compromisso e responsabilização pela continuidade
do cuidado no domicílio3. A vivência da família no cuidado ao recém-nascido durante o
período de hospitalização promove maior segurança e contribui para a minimização da
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ansiedade, facilitando a adaptação para promover o cuidado após a alta2. Além disso,
torna-se possível perceber as necessidades de aprendizado para promoção do cuidado que
emergem no decorrer do contato da família com o neonato, assim como as particularidades
que cada família apresenta ao gerenciar as demandas básicas de um recém-nascido, adquirir
habilidades para a atender as especificidades de um prematuro e capacitar-se para o cuidado
no domicílio4. Para tanto, torna-se fundamental que o enfermeiro em sua prática assistencial
incorpore ações que minimizem o distanciamento entre família e recém-nascido a fim de
favorecer o vínculo entre eles, uma vez que a internação pode prejudicar esse processo
e interferir no cuidado após a alta. A inclusão da família no cuidado ao prematuro na UTI
neonatal exige do enfermeiro uma postura empática, compreensiva e aberta ao diálogo, de
forma que a família se sinta segura para verbalizar sobre suas dificuldades na promoção do
cuidado e sobre o contexto sociocultural ao qual estão inseridos4. Considerando o princípio
de integralidade que deve fazer parte do processo de cuidar do enfermeiro, a identificação de
tais aspectos é imprescindível para nortear as orientações e identificação das redes de apoio
disponíveis para essa família após a alta que possam posteriormente ser acionadas para dar
suporte a continuidade do cuidado. Entretanto, no que concerne às ações educativas, notase que ainda há dificuldades na sua implementação, seja no planejamento ou execução da
alta hospitalar. Os déficits nas ações de educação em saúde durante o período de internação
podem acarretar no despreparo dos pais para o cuidado do prematuro no domicílio. Tais
aspectos apontam para a necessidade de desenvolvimento de diferentes meios e estratégias
para efetivar a comunicação entre enfermeiro e família, para a realização das orientações5.
Salienta-se que a assistência adequada ao recém-nascido prematuro não deve se limitar
ao período de internação até o momento da alta hospitalar, mas assegurar a continuidade
da assistência aos outros serviços de atenção à saúde, uma vez que os cuidados ofertados
após a alta são decisivos na manutenção da sua saúde e qualidade de vida, apontando
para a necessidade de um cuidado integral após a alta hospitalar. Destaca-se ainda que,
o gerenciamento do cuidado, o acolhimento e a educação em saúde feitas às famílias são
estratégias utilizadas pelo enfermeiro para estimular a autonomia da família e favorecer a
atenção ao recém-nascido prematuro após a alta hospitalar6.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As orientações mostram-se como importante aspecto da atuação do enfermeiro, e devem
permear a escuta e diálogo com a família. Portanto, o enfermeiro deve realizar orientações
específicas e individualizadas considerando as particularidades de cada recém-nascido
prematuro, família e o contexto social ao qual estes se inserem. As orientações devem ser
claras e objetivas, em linguagem compreensível para a família, para que estas sejam recebidas
e compreendidas. Sinalizamos, para a responsabilização dos enfermeiros na atenção ao
recém-nascido prematuro durante o período de internação, com vistas a promover uma
assistência humanizada que promova a capacitação da família para a continuidade do
cuidado no domicílio.
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BRINCADEIRA NO HOSPITAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE
AS CONTRIBUIÇÕES DE UMA BRINQUEDOTECA
Luana Marques Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Morgana Pereira Rocha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina Anders (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Izabel Jatobá Souza (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Patrícia Kuerten Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil), Michelini Fátima Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Nolly Joner Neto
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Evandra Castro Donatti (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2155

INTRODUÇÃO
A doença e a hospitalização para a criança, o adolescente e sua família pode tornar-se uma
experiência traumatizante, visto que sofrem diversas mudanças no seu cotidiano, como do
ambiente familiar, da escola e dos amigos, sofrem restrições, são alvos de procedimentos
invasivos e dolorosos e são confrontados a vivenciar experiências novas e desconhecidas
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que geram sentimentos de diferentes ordens, como medo, raiva, insegurança e incertezas
1. Desta forma, o cuidado de enfermagem prestado à criança e adolescente e a sua família é
complexo, pois além da execução adequada da técnica e o domínio do conhecimento clinico,
a criança/adolescente e sua família devem ser assistidos como um todo, considerando a fase
de crescimento e desenvolvimento, a relação com a família, as necessidades biopsicossociais,
além de estabelecer vínculos e compreendê-la 2. O brincar faz parte do contexto infantil e
através da brincadeira a criança/adolescente expressa a sua realidade, constrói um mundo
próprio, desenvolvendo uma atividade espontânea e agradável. O processo de brincar
quando incorporado no cuidado de enfermagem passa a ser um destaque no âmbito
da promoção da saúde, originando um atendimento integral à criança e ao adolescente
e podendo contribuir na diminuição dos aspectos traumáticos que podem ser gerados
pela hospitalização 3. Assim, o lúdico é um instrumento importante para o cuidado de
enfermagem, possibilitando um ambiente mais favorável para a criança, o adolescente, a
família e os profissionais 3,4. Ainda ao ser utilizado na prática diária vem ao encontro de
uma abordagem integral no cuidado da criança/adolescente, com ênfase na humanização
da assistência.
OBJETIVOS
Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem enquanto bolsistas do projeto de
extensão intitulado: “Brincar, brincando: contribuição para o crescimento e desenvolvimento
saudável durante a hospitalização pediátrica”.
DESENVOLVIMENTO
Desenvolvido na Brinquedoteca de uma Unidade de Internação Pediátrica em um
Hospital Universitário do Sul do Brasil, de segunda a sexta-feira, no período vespertino.
Rotineiramente foi observado o censo diário de pacientes internados para planejar
as atividades e brincadeiras de acordo com a faixa etária das crianças e adolescentes
internados, bem como o preparo e limpeza do espaço físico e dos brinquedos para as
atividades lúdicas diárias. As atividades são realizadas na brinquedoteca e/ou no quarto,
a beira do leito. As crianças e adolescentes que conseguem ir até a brinquedoteca são
convidadas a conhecer o local e escolher o brinquedo de sua preferência. São utilizados
brinquedos como móbiles, chocalhos, mordedores, argolas empilháveis, carros, cavalinho
de balanço, casas de bonecas, jogos em geral, quebra-cabeças, lego, bonecas, louças, robôs,
bolas, instrumentos musicais, livros ilustrativos, lápis de cor e papel para desenhar, dentre
outros. Também é estimulado a participação do familiar nas atividades, com intuito de
buscar uma abordagem centrada na criança e família. De uma maneira geral, as crianças
e adolescentes que tinham possibilidade de ir à brinquedoteca usufruíam do local, com
seus jogos e brincadeiras. A brinquedoteca é um lugar diferente do leito, onde há enfeites
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e cores, minimizando os efeitos que a hospitalização traz para estes. Além disso, o processo
de hospitalização retira as crianças e adolescentes do seu cotidiano, de suas atividades
habituais e a brinquedoteca proporciona esse local a possibilidade de brincar, desenhar,
jogar, assistir desenhos e até mesmo realizar as atividades escolares. Na brinquedoteca, as
crianças/adolescentes puderam expressar através do brinquedo os seus sentimentos em
relação a internação, principalmente em relação aos procedimentos realizados. Através de
bonecos com materiais hospitalares (cateter de oxigênio, acesso venoso periférico, seringa,
termômetro, estetoscópio) elas puderam representar como se sentiam em relação a esses
procedimentos, simulando a si próprias, equipe hospitalar e familiares. Ainda neste espaço
há brinquedos que as crianças/adolescentes podem livremente brincar, além de que o local
possui mesas, sofá, tatame e computador que também são utilizados pelos pacientes da
unidade, possibilitando também a promoção do crescimento e desenvolvimento saudável.
Já as crianças e adolescentes que não tinham a possibilidade de ir até a brinquedoteca eram
atendidas nos leitos, no qual os bolsistas levavam brinquedos de acordo à sua vontade e dos
acompanhantes, como bonecas, materiais hospitalares, carrinhos, casinhas, desenhos para
colorir, narração de histórias, construindo assim um local mais colorido e divertido para eles.
Também foram desenvolvidas atividades educativas com a criança, o adolescente e seus
familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades realizadas oportunizam ao acadêmico de graduação a aquisição de competências
relacionais com a criança e ao adolescente hospitalizados mediados pela brincadeira. No
transcorrer das atividades foi possível vivenciar a importância da brinquedoteca para o
cuidado da criança, do adolescente e sua família durante a hospitalização, uma vez que este
é um espaço importante para a enfermagem desenvolver atividades lúdicas mediadas pelo
brincar e pela brincadeira no espaço hospitalar. Também possibilita promover o crescimento
e desenvolvimento saudável da criança e do adolescente hospitalizado e minimizar os
efeitos adversos decorrentes do adoecimento e da hospitalização, permitindo a expressão
de sentimentos e o alívio de ansiedades, além de possibilitar a integração de ambos com a
equipe de saúde da unidade de internação pediátrica.
REFERÊNCIAS
1.Souza GKO, Martins MMB. A Brinquedoteca hospitalar e a recuperação de crianças
internadas: uma revisão bibliográfica. Revista Saud Pesq. [periódico na internet]. 2013 jan/
abr; [citado 2018 abril 14] 6(1):123-30. Disponível em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/
index.php/ saudpesq/article/view/2430/1854.
2.Depianti JRB, Silva LF, Carvalho AS, Monteiro ACM. Benefícios do lúdico no cuidado à
criança com câncer na percepção da enfermagem: estudo descritivo. Online braz j nurs
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[online]. 2014; 13(2): 158-165. Disponível em: https://www.objnursing.uff.br/index.php/
nursing/article/download/4314/pdf_121.
3.Marques EP, Garcia TMB, Anders JC, Luz JH, Rocha PK, Souza S. Lúdico no cuidado à criança
e ao adolescente com câncer: perspectivas da equipe de de enfermagem. Esc. Anna Nery.
[periódico na internet]. 2016 jun; 20(3): 327-345. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1414-81452016000300218&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 28 maio
2018.
4.Sousa LC, De Vitta A, Lima JM, De Vitta FCF. O brincar no contexto hospitalar na visão dos
acompanhantes de crianças internadas. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. [periódico
na internet]. 2015 abr; 25(1):41-49. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?pid=S0104-12822015000100005&script=sci_arttext&tlng=pt.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Pediátrica; Hospitalização; Criança; Adolescente; Jogos e Brinquedos.

GRUPOS FOCAIS COM CRIANÇAS: DESAFIOS PARA A PESQUISA
QUALITATIVA
Valéria de Cássia Sparapani (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rebecca Ortiz La
Banca (Joslin Diabetes Center, Estados Unidos), Patrícia Kuerten Rocha (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Coelho Pina (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Ana Izabel Jatobá de Souza (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jane Cristina
Anders (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Lucila Castanheira Nascimento (Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2222

INTRODUÇÃO
A técnica dos grupos focais é uma estratégia de coleta de dados em pesquisa qualitativa que
promove um ambiente de interação entre os participantes, potencializando a expressão de
vivências e opiniões diversas sobre determinado tópico. É uma excelente escolha quando as
indagações do estudo requerem uma discussão, o que permite ao pesquisador um melhor
entendimento sobre como o grupo pensa e atua perante comportamentos de saúde.
Além disso, os grupos focais podem ser a estratégia que mais se adequa às pesquisas que
procuram promover o desenho participativo de soluções e produtos. No entanto, a utilização
dos grupos focais como fonte de dados qualitativos em pesquisas com crianças requer a
consideração de diversas questões, dentre elas, aquelas relativas às particularidades da
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idade, como níveis de compreensão, habilidade, sensibilidade, capacidades e estilo, além da
valorização cultural. Por este motivo, requer do pesquisador um planejamento minucioso.
OBJETIVOS
Apresentar os passos metodológicos que devem ser considerados para o desenvolvimento
efetivo de grupos focais com crianças, com vistas a contribuir com estudos qualitativos que
privilegiem a condução de pesquisas com o uso desta técnica de coleta de dados em pediatria.
DESENVOLVIMENTO
Preparo dos Grupos Focais: O primeiro passo é considerar o número de crianças em cada
grupo a ser realizado. Segundo a literatura e de acordo com experiências vivenciadas pelos
pesquisadores, grupos menores, compostos por 4 a 6 crianças, pode ser manejado com mais
facilidade e também favorecem a obtenção dos depoimentos. Grandes grupos podem levar
a dispersão das crianças, o que dificulta o papel do moderador em engajar e facilitar a sua
participação. O pesquisador também pode optar por realizar grupos divididos por idade. Por
exemplo, uma pesquisa proposta para uma população entre 7 e 12 anos de idade, pode considerar
grupos focais com crianças de 7-9 e 10-12 anos. Esta estratégia pode minimizar dificuldades de
engajamento, de compreensão e permite identificar opiniões e comportamentos pertinentes
à cada faixa etária. O consentimento dos pais e o assentimento das crianças deve ser sempre
solicitado antes do início da atividade. Local da coleta de dados: Deve-se preparar o ambiente
para torná-lo confortável, acolhedor e confiável aos participantes. Pode-se forrar o chão com
papel colorido ou utilizar almofadas, caso não seja prejudicial à criança. Ainda, se perceber
que este formato contribui para a dispersão das crianças, um local com mesa e cadeiras pode
ser planejado. Cabe ao moderador, apreender a dinâmica de funcionamento dos seus grupos.
Ainda, deve ser informado à criança a possibilidade de deixar o grupo a qualquer momento se
assim desejar, e garantir a proximidade da mãe/responsável, o que promove tranquilidade e
colaboração da criança. Condução dos Grupos Focais: O moderador convidará as crianças para
se sentarem em círculo e distribuirá adesivos para que elas se identifiquem e se apresentem
aos colegas. O moderador pode chamá-los pelo nome durante a condução da atividade, o que
promove maior aproximação com a criança, além de facilitar a futura transcrição dos dados. O
moderador apresenta a si mesmo e o assistente de pesquisa (se houver), assim como explica
a função do gravador digital a ser utilizado. É importante que as crianças conheçam todas as
pessoas e materiais que estejam na sala, caso contrário, seus depoimentos podem ser inibidos
por desconfiança ou vergonha. O papel do assistente de pesquisa é de realizar anotações
verbais e não verbais das interações e diálogos, constituindo uma fonte importante de dados.
Os objetivos da dinâmica, assim como o que se espera da criança para a realização do grupo
deve ser explicado, utilizando uma linguagem adequada à faixa etária dos participantes. A
interação do moderador com o grupo, conversando e compartilhando ideias sobre o assunto
é essencial, assim como, atuar para que todas as crianças tenham voz para se expressar. Utilizar
figuras, personagens de desenhos ou cartazes pode ser um recurso para disparar o assunto
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a ser abordado e que vai de encontro às preferências lúdicas dessa clientela. Além disso, o
pesquisador pode promover atividades como desenhos, construção de um brinquedo ou
apresentar um videoclipe para envolver as crianças e evocar seus depoimentos. A experiência
da pesquisadora em grupos focais em que fantoches e desenhos foram criados pelos
participantes proporcionou um ambiente enriquecedor para a condução e interação das
crianças, além de valiosos depoimentos. Além disso, uma forma de recompensar e demonstrar
o agradecimento pela participação da criança é a entrega do brinquedo ou desenho que ele
mesmo construiu. Ao terminar a atividade, o moderador deve se certificar se todas as crianças
contribuíram com a proposta e é desejável dar espaço para declarações finais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mais do que reconhecer o valor da voz das crianças no entendimento de questões pertinentes às
suas vivências e condições, o pesquisador qualitativo deve atentar-se para as formas apropriadas
de condução da coleta de dados em pediatria. Acreditamos que a exploração da técnica dos
grupos focais e a troca de experiências entre pesquisadores podem contribuir para o primor
metodológico da pesquisa qualitativa em pediatria, levando em consideração as particularidades
da infância e da obtenção de dados que representem as crianças fidedignamente.
PALAVRAS-CHAVE
Criança; Pesquisa Qualitativa; Grupos Focais

ITINERÁRIO TERAPÊUTICO PARA DIAGNÓSTICO DO DIABETES
MELLITUS NA INFÂNCIA
Thais Schmidt Vitali (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Claudia Silveira Viera
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Rosa Maria Rodrigues (Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil), Gicelle Galvan Machineski (Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, PR, Brasil)

ID: 1850

INTRODUÇÃO
O diagnóstico do diabetes na infância é um processo difícil e demorado, um marco na vida
das famílias que faz com que as experiências vividas sejam divididas entre antes e depois
da descoberta da doença, pois a rotina familiar é ameaçada pela necessidade de mudança
nos comportamentos. Para que a equipe de saúde possa prestar assistência adequada e
aumentar a sobrevida dessas crianças, a compreensão da repercussão da descoberta do
diabetes no contexto familiar é necessária.1
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OBJETIVOS
Descrever o caminho percorrido pelas famílias nos serviços de saúde, até o diagnóstico de
diabetes mellitus na infância.
DESENVOLVIMENTO
Pesquisa qualitativa, com técnica de coleta de dados por meio de grupo focal. Foram
identificadas todas as crianças diabéticas entre oito a 12 anos, em acompanhamento
no ambulatório de um hospital universitário, e selecionadas as que se enquadraram nos
critérios de inclusão do estudo. No dia da consulta médica previamente agendada no
ambulatório, as crianças e seus familiares foram convidados a participarem do estudo,
assinando os termos de assentimento e consentimento livre e esclarecido, totalizando quatro
crianças. Posteriormente, foi agendado um encontro para apresentação dos participantes
e explanação sobre os demais encontros do grupo focal, que teriam como objetivo a
educação em saúde para criança diabética. O primeiro encontro foi conduzido por quatro
perguntas norteadoras 1. Como vocês se sentiram quando receberam a notícia do Diabetes
Mellitus (DM)? 2. Quais as maiores limitações ou dificuldades do DM no dia a dia? 3. Como
tem sido viver com DM? 4. O que vocês gostariam de saber sobre o DM?. Os encontros foram
coordenados por um moderador e dois colaboradores, as falas foram gravadas em áudio e as
observações dos pesquisadores, documentadas em diário de campo. No primeiro encontro,
quando os familiares descreveram os sentimentos ao receber a notícia do diagnóstico do
DM tornou-se evidente a necessidade de retratar o itinerário terapêutico percorrido para o
diagnóstico, objetivo deste resumo. A pesquisa foi aprovada por comitê de ética e pesquisa
com seres humanos sob parecer 1.826.139. O processo inicia com o surgimento dos sinais
e sintomas sinais e sintomas nas crianças, facilmente reconhecidos pelos familiares no
domicílio, e o itinerário percorrido pelos serviços de saúde para resolutividade da situação.
Três, das quatro crianças do estudo, no primeiro contato com o serviço de saúde receberam
diagnóstico e tratamento para parasitose intestinal. Observa-se, na fala dos familiares,
a denúncia da falta de reconhecimento dos sintomas do diabetes pelo profissional e
o diagnóstico inicial recebido que, por pouco, não teve como consequência o óbito das
crianças, além da alta procura pelos serviços com pouca resolutividade. Os sinais e sintomas
clássicos do diabetes incluem poliúria, polidipsia, polifagia e perda não explicada de peso,
com duração e intensidade variáveis podendo levar ao coma e à morte, caso não tratadas a
tempo.2,3 Diante das primeiras manifestações, o diagnóstico comumente é suspeitado pelos
familiares, no entanto, outros estudos.4,5 apontam a peregrinação entre os serviços de saúde
para resolução da situação. Dentre os fatores que podem interferir para essa jornada são
citados os socioeconômicos, falta de recursos na Atenção Primária em Saúde (APS), ausência
de um sistema efetivo de referência e contrarreferência entre as redes de atenção à saúde
e falta de sensibilização diagnóstica dos profissionais. A demora em receber o diagnóstico
correto fez com que a doença agudizasse e duas das crianças do estudo necessitassem
não só de atendimento médico de urgência e emergência, mas também de internação
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hospitalar. A falta de resolutividade quando a família procurou pela APS acabou onerando
os serviços de atenção secundária e terciária. A descoberta do DM1 na infância por meio da
cetoacidose diabética corresponde a cerca de 25% dos casos.2,6 Esse retardo no diagnóstico
está associado ao maior índice de internação hospitalar e mortalidade, condições evitáveis
por meio do acesso adequado, resolutivo e com equipes capacitadas na APS. De modo que
somente deveriam ser encaminhados para unidades de maior complexidade os casos em
que não houvesse na APS, condições técnicas ou tecnologias duras eficazes para resolver a
situação de saúde posta, evitando, assim, a sobrecarga do sistema.4
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O caminho que as famílias percorreram para o diagnóstico do diabetes na infância revelaram
as deficiências da APS. O diagnóstico leva as famílias a estabelecer a associação do diabetes
como uma doença crônica, que necessitará de tratamento e acompanhamento por toda
vida, rompendo o paradigma de crescer e se desenvolver de maneira saudável, tornando o
futuro da criança e da família incerto, sem as adequadas orientações da equipe de saúde.
Compreender esse processo contribui para que os profissionais de saúde deixem de centrar
suas ações apenas em seus conhecimentos e considere as experiências e percepções
daqueles que vivem a doença. O entendimento do caminho oneroso percorrido pela
busca de cuidados possibilita uma relação mais horizontal e humanizada entre famílias e
profissionais.
REFERÊNCIAS
1.Correia Junior PCTC, Pereira SMPD, Almeida VCF, Saraiva ARB, Alencar AMPG. Apreender as
repercussões do diabetes mellitus em crianças sob a ótica das mães. Rev Rene. [Citado em
2017 08 de novembro]; 60(9): 60-69.
2.Lorenzo AB, Yzquierdo GCC, Gort NB, Castells AL. Repercusión y tratamiento de los aspectos
psicosociales de la diabetes mellitus tipo 1 en adolescentes. Rev Cubana Pediatr. 2015 [Citado
em 2017 30 de outubro]; 87(1).
3.Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes(2015-2016). Sociedade Brasileira de
Diabetes. 2016: 1-337.
4.Pereira L, Guedes MVC. Dificuldades de mães de adolescentes diabéticos tipo 1 no acesso
ao atendimento de saúde. Rev Rene. 2011; 12(3): 487-93.
5.Leal DT, Fialho FA, Dias IMAV, Nascimento L, Arruda WC. A vivência dos familiares de crianças
e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Revista Eletronica Enfermagem. 2012.
[Citado em 2016 10 de setembro]; 14(1): 189-196.
6. Villarreal Y, Briceno Y, Paoli M. Diabetes mellitus tipo 1: Características clínicas y demográficas
en pacientes del servicio de endocrinología del Instituto Autónomo Hospital Universitario
de los Andes, Mérida, Venezuela. Rev. Venez. Endocrinol. Metab. 2015; 13(1).
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PALAVRAS-CHAVE
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MAPA FALANTE COMO MEDIADOR NA PRODUÇÃO DE DADOS
QUALITATIVOS EM SAÚDE – METODO CRIATIVO SENSÍVEL
Eliane Tatsch Neves (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Raíssa Passos Santos (McGill
University, Canadá), Jaquiele Jaciara Kegler (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Raíra
Lopes Amaral Souza (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Aline Cristiane Caviccioli Okido
(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Regina Aparecida Lima Garcia (Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto - Universidade do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 1683

INTRODUÇÃO
A pesquisa qualitativa que é definida como sendo estudos que buscam investigar relações
com o objeto do estudo a partir da ótica dos atores, analisando discursos e documentos,
com vistas a desvelar processos sociais e a compreensão interna e lógica de um grupo1.
A produção de dados em pesquisas qualitativas é considerada uma fase essencial em que
se deve prezar pela qualidade e riqueza das informações produzidas. Para estimular a
memória latente dos sujeitos, propiciando a emersão de informações relativas a pergunta
do pesquisador durante entrevistas. Para tanto, pode-se lançar mão de algumas estratégia
coerentes com o escopo do estudo proposto, atendendo a proposição quadripolar qual seja,
polos teórico, técnico, epistemológico e morfológico2. Nesse estudo pretende-se refletir
a partir de uma experiência desenvolvida em estudo bicêntrico intitulado: “Crianças com
necessidades especiais de saúde em serviço de atenção primária em saúde: prevalência e
acesso” nos municípios de Ribeirão Preto-SP e Santa Maria-RS.
OBJETIVOS
Refletir sobre a utilização do Mapa Falante na produção de dados qualitativos.
DESENVOLVIMENTO
A reflexão aqui apresentada ocorreu a partir da pesquisa qualitativa, do tipo descritivo e
exploratória que constituiu a segunda fase de estudo anteriormente citado. Neste estudo,
foram desenvolvidas entrevista mediadas pela dinâmica de criatividade e sensibilidade
(DCS) Mapa Falante do Método Criativo Sensível (MCS). Este método conjuga técnicas
consolidadas de coleta de dados com produções artísticas do tipo desenho, colagem,
modelagem, dramatização, entre outras. Uma das bases epistemológicas do MCS são
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os círculos de cultura freirianos, que possibilitam durante a realização da DCS espaços
de discussão e reflexão, levando os sujeitos da pesquisa a problematizarem suas práticas
vivenciais e existenciais. Estas dinâmicas desenvolvem-se em cinco momentos a saber: no
primeiro momento, os participantes do grupo se apresentam e o pesquisador explica o que
se espera com o encontro e com o desenvolvimento da dinâmica. No segundo, os materiais
utilizados na dinâmica são disponibilizados aos participantes, a questão geradora de debate
é introduzida pelo pesquisador e os participantes desenvolvem o trabalho individual ou
coletivo. No terceiro momento, os participantes apresentam as suas produções artísticas
individuais ou coletivas e ocorre a socialização do que foi produzido. Durante esse momento,
o pesquisador registra os assuntos convergentes e divergentes, dos quais serão codificados os
temas geradores. Os temas geradores codificados são negociados com os participantes, que,
no quarto momento, os decodificam em subtemas durante a análise coletiva e a discussão
grupal. Por fim, no quinto momento realiza-se a síntese temática dos temas e subtemas, bem
como a validação dos dados. Nas Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade, pesquisador e
sujeitos atuam conjuntamente na análise e interpretação dos dados, sendo o pesquisador
o coordenador do grupo4. A DCS Mapa Falante constitui-se em uma técnica de produção
de dados do Método Criativo Sensível e é utilizada para conhecer as relações estabelecidas
entre os cuidadores e a comunidade em geral, partindo da percepção da macro para a microrealidade3. No processo de produção de dados, o pesquisador e os sujeitos do estudo se
encontram em uma experiência vivencial e existencial, mediada pelo diálogo que se desenvolve
no interior das Dinâmicas. O estudo, foco desta reflexão, teve por objetivo descrever as formas
de acesso aos serviços de crianças com necessidades especiais de atenção à saúde (CRIANES).
Para tanto, foi realizada uma amostragem intencional a partir dos participantes identificados
cuidador familiar de CRIANES atendidas em serviços de atenção primária em saúde. Tal seleção
justifica-se pela necessidade de reunir casos ricos em informações as quais contribuirão com
o aprofundamento da compreensão do fenômeno estudado4. Os familiares cuidadores
foram contatados para o agendamento de uma visita domiciliar. Nesta visita foi aplicado um
formulário de caracterização, composto de dados clínicos da criança e socioeconômicos da
família. Na sequência foi realizada a entrevista semiestruturada que seguiu roteiro previamente
elaborado mediada pela dinâmica de criatividade e sensibilidade, Mapa Falante. A seguinte
questão geradora de debate foi feita: “tendo a sua casa como ponto de partida, quais o(s)
local(is) que você leva seu(sua) filho (a) para receber atendimento de saúde, educação, entre
outros?” Participaram do estudo 19 cuidadores familiares selecionados intencionalmente a
partir de uma amostra de 407, os quais foram participantes da Fase I do projeto matricial. As
visitas domiciliares duraram, em média, 80 minutos e foram realizadas pelas pesquisadoras
responsáveis em cada centro com a participação de auxiliares de pesquisa previamente
capacitados. Após a questão de pesquisa ser lançada solicitava-se que os respondentes
elaborassem um desenho – Mapa que representasse o caminho percorrido para obter acesso,
atendimento em saúde, educação, entre outros, para a criança. Neste movimento de produção
de dados identificou-se o enriquecimento dos dados durante a elaboração do desenho, além
dos sentidos que puderam ser extraídos a partir da descrição do mesmo pelos participantes. O
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número extenso e/ou reduzido de linhas, caminhos, instituições fizeram saltar ao olhos a rede
extensa ou diminuta. Ressalta-se o desenho de ônibus, denotando a distância este os serviços,
a ilustração da mãe de mãos dadas com a filha trilhando uma extenso caminho em busca
do atendimento. Discursos imagéticos que enriqueceram os resultados do estudo, trazendo
detalhes que, talvez não fossem possíveis somente com a entrevista - discurso verbal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, conclui-se que em se tratando de produção de dados qualitativos, a criatividade
contribuiu para a qualificação e enriquecimentos das informações produzidas. Ressaltase a articulação necessária entre o objeto de estudo e o método coerente e convergente.
Considera-se as DCS apropriadas para temas que necessitem incentivar a memória latente
do participante em uma construção coletiva como preconiza as bases teóricas do Método
Criativo Sensível.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa. Enfermagem. Saúde da Criança.

O BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO ESTRATÉGIA DE COLETA DE
DADOS PARA PESQUISA QUALITATIVA COM CRIANÇAS
Marcela Astolphi Souza (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas,
SP, Brasil), Edmara Bazoni Soares Maia (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
- USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Circéa Amália Ribeiro (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
- Unifesp, São Paulo, SP, Brasil), Luciana Lione Melo (Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de
Campinas - Unicamp, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1865

INTRODUÇÃO
Pesquisar o universo da criança tem sido objeto de estudos de áreas do conhecimento, como
Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Os métodos utilizados
para desenvolver pesquisas com crianças são similares aos utilizados com adultos, podendo
ser quantitativos ou qualitativos. No entanto, para a coleta dos dados emergem algumas
diferenças em função das particularidades que a criança apresenta, atreladas ao seu
desenvolvimento. A pesquisa qualitativa está voltada para a compreensão dos significados
que as pessoas dão as coisas e a vida em seu ambiente natural, buscando sentido às suas
vivências, sendo que os participantes são propositalmente selecionados por sua experiência
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de acordo com os fenômenos de interesse. Sendo assim, nesse modo de investigação,
enfatiza-se a compreensão da experiência humana como é vivida, por meio da observação
e dos discursos dos participantes. Nesse contexto, torna-se possível investigar fenômenos
pela ótica das crianças, valorizando o significado que elas atribuem às suas experiências.
Entretanto, destaca-se que, devido às características do desenvolvimento infantil, os
recursos de comunicação verbal nem sempre são suficientes para que ela se expresse com
clareza. Assim, o brincar, considerado a linguagem da criança, pode colaborar na expressão
das experiências infantis sobre determinado fenômeno. Brincando, a criança não apenas
expressa sua visão de mundo, mas adquire conhecimentos sobre o mundo, aprendendo
a distinguir a realidade da fantasia, elaborando conflitos e exteriorizando tensões. Desse
modo, para realizar uma pesquisa com criança é necessário que o pesquisador utilize
recursos criativos e familiares ao universo infantil, de acordo com a faixa etária da criança.
Dentre as estratégicas lúdicas - desenho, desenho-história, fantoches, fotografias – que
podem ser facilitadoras da coleta de dados com crianças, há o brinquedo terapêutico. O
brinquedo terapêutico é uma brincadeira estruturada, indicada para crianças com idade
entre três e 12 anos, que possibilita aliviar os anseios gerados por situações atípicas para a
idade, devendo ser utilizado quando há a percepção de que a criança está com dificuldades
para compreender e lidar com as suas experiências. Pode ser utilizado para qualquer criança,
hospitalizada ou não e, em qualquer local que seja conveniente, podendo, cada sessão,
variar de 15 a 45 minutos. Pode ser classificado em três tipos: instrucional, que visa preparar
a criança para procedimentos a que será submetida; capacitador de funções fisiológicas,
cuja meta é potencializar o uso das funções fisiológicas da criança, de acordo com a sua
condição e o dramático ou catártico, que visa à descarga emocional da criança, permitindo
exteriorizar sentimentos e reviver situações desagradáveis, na tentativa de dominá-las. Não
há dúvidas da eficácia do brinquedo terapêutico na assistência de enfermagem à criança e
à sua família, uma vez que sua utilização possibilita uma melhor compreensão da situação
que a criança está vivenciando e, consequentemente, permite que o enfermeiro desenvolva
ações relacionadas às reais necessidades da criança.
OBJETIVOS
Descrever o uso do brinquedo terapêutico como estratégia de coleta de dados para pesquisa
qualitativa com crianças.
DESENVOLVIMENTO
A literatura, especialmente da área de enfermagem, apresenta estudos que utilizaram o
brinquedo terapêutico como estratégia de coleta de dados com crianças nas modalidades
dramática e instrucional. Na modalidade dramática, o fizeram com materiais de acordo
com o recomendado, ou seja, brinquedos que propiciam à criança dramatizar as situações
vivenciadas. Bonecos de pano representando a família e profissionais da saúde, fantoches,
animais, utensílios domésticos, carrinhos, material hospitalar real e fictício (agulha, seringa,
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garrote, termômetro, entre outros) e de pintura (lápis de cor, giz de cera e papel sulfite em
branco) são descritos nos estudos. O número de sessões variou de uma até seis por criança,
com duração de 10 a 50 minutos, a depender do objetivo, finalidade e modalidade de
pesquisa qualitativa adotada, além da vontade da criança de continuar brincando. O local
onde as sessões foram realizadas são os mais diversos, como casa de apoio para tratamento
oncológico, centro de referência em diabetes, acampamento para jovens com diabetes e o
próprio leito hospitalar, o que corrobora com a literatura quando esta afirma que o ambiente
apenas deverá ser seguro e aconchegante para que a criança possa se expressar livremente.
Já na modalidade instrucional, os estudos destacam o preparo da criança para punção
venosa, realização de curativos, administração de medicações intravenosas, cirurgias,
vacinas, inalações e autocateterização do dispositivo mitrofanoff. Para o desenvolvimento
das sessões, utilizaram-se materiais que possibilitaram a dramatização do procedimento o
qual a criança seria submetida. A técnica utilizada incluiu história similar a da criança, cujo
enredo contempla o boneco e a necessidade do mesmo ser submetido ao procedimento que
a criança vivenciará, de forma simples, com linguagem adequada à faixa etária. As crianças
foram convidadas a participar da demonstração do procedimento após explanação do
pesquisador, porém sem insistência. As sessões de brinquedo intrucional tiveram duração
média de 20 minutos. Vale ressaltar que as sessões de brinquedo terapêutico foram gravadas
em audio digital e, em alguns estudos, filmadas, de acordo com o referencial metodológico
adotado pelo autor. Além disso, a utilização do diário de campo foi essencial em todos
os estudos, independente do referencial teórico- metodológico adotado. Em atenção ao
cuidado ético, os estudos apontam a necessidade da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido pelos responsáveis, assim como, a preocupação em respeitar a liberdade
de participação da criança, com a utilização do termo de assentimento, por vezes, lúdico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados advindos de estudos da área de enfermagem, utilizando o brinquedo
terapêutico como estratégia de coleta de dados em pesquisa qualitativa com criança, tem
demonstrado benefícios diretos para as crianças participantes, pois possibilitam que estas se
expressem, compreendam sua realidade e falem sobre si mesmas, o que revela a característica
intervencionista da pesquisa. A sua aplicabilidade vai além da compreensão de fenômenos
e a obtenção de bons dados para pesquisa, pois ao utilizar o brinquedo terapêutico como
estratégia adequada de aproximação e abordagem para a criança, de acordo com a sua faixa
etária e características de desenvolvimento, o pesquisador estará assegurando o rigor ético
e metodológico da pesquisa, bem como a proteção e os direitos da criança.
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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACION CUALITATIVA CON
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS
Paula Andrea Lobatón Sanabria (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia)

ID: 1250

INTRODUÇÃO
Panel: Aportes y desafíos de la Investigación cualitativa en el seguimiento a la implementación
de políticas públicas. El posicionamiento de la investigación cualitativa como método dentro
de la ciencia ha suscitado diversas reflexiones sobre su actuar. La escasez que generan los datos
de carácter cuantitativo para comprender la realidad de un fenómeno es lo que ha permitido
la inmersión en métodos y técnicas que apoyen y pretendan un mayor conocimiento de los
eventos sobre los cuales se investiga. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se desea investigar con
un niño, niña y/o adolescente (NNA)? ¿Cómo incursionar en las vivencias y experiencias de un
sujeto cuya experiencia se está formando? ¿Cómo pretender objetividad frente a una experiencia
completamente subjetiva? ¿Cómo analizar conceptos, percepciones, representaciones,
creencias, entre otros, desde un sujeto del cual se supone no tiene la capacidad total para
manejar dichas nociones? Pues bien, esas son algunas de las dudas que se presentan en el
momento de trabajar con los NNA, pero se suman otras dudas frente a una problemática de
carácter social como lo es la salud como proceso, no solo individual sino colectivo, en el cual
el sujeto se ve inmerso ¿Cómo hablar con un NNA cuya libertad se encuentra suscitada dentro
de una institución? ¿Cómo conocer al sujeto NNA y no a sus padres? ¿Cómo investigar y no
intervenir? ¿Cómo posicionarse como investigador y no como terapeuta?
OBJETIVOS
Justamente, resultan sustanciales estos cuestionamientos no solo por una satisfacción del
investigador, sino por la importancia que tienen los niños y niñas en la investigación de
Iberoamérica, la inclusión de políticas públicas en salud y en educación van encaminadas a
una mayor protección de la infancia y niñez bajo una lógica de desarrollo para los países, y para
estar a la par con dichas políticas se debe conocer la realidad de los sujetos sobre los cuales
actúa dicha política. Así es necesario plantear reflexiones sobre los métodos de investigación
que se usan cuando se trata con población infantil. Principalmente cabe preguntarse por el
papel del sujeto sobre el cual se investiga. Los NNA deben ser considerados como sujetos,
sujetos con derechos, sujetos que deben ser tomados en cuenta con vivencias e historias
propias. Sin embargo, el papel de la infancia se ha visto desde la modernidad en tanto el
desarrollo económico y social que incita desde la política un interés en el bienestar de los niños
al considerarlos como sujetos productivos en el futuro, por ello la lógica sobre la cual recae su
interés es de cuidado y protección. Por lo tanto, en el área de la salud, se les desdibuja su papel
de sujeto y su participación para pasar a ser un tercero dentro de la toma de decisiones frente a
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su propia vida. Así se debe reconsiderar que el NNA juega un papel activo dentro de la sociedad,
donde sus necesidades, opiniones y decisiones deben contar, y es deber de la sociedad darle
la voz que requieren, por ello desde la investigación se debe procurar darle cabida a ese sujeto
como sujeto, por ello los métodos con los cuales se investigue deben ir la misma lógica que
permita respetar el papel del sujeto para comprender su fenómeno desde su perspectiva y
desde su realidad. Ahora bien, dentro del trabajo con población infantil ha habido un énfasis
en la investigación participativa y la terapéutica, lo cual no necesariamente recae en un error,
pero cuestiona los límites de la investigación. El énfasis en técnicas proyectivas, etnografías,
juegos de roles, terapias de juego, dibujos, entre otras, han permitido un acercamiento a
las experiencias de los niños y niñas; pero es una comprensión dada desde una perspectiva
interpretativita que deconstruye la realidad de los niños para aprehenderla por el investigador,
o desde posturas terapéuticas con pretensiones de cambio frente a la realidad de los sujetos
estudiados; lo cual presupone un cuestionamiento sobre los límites del investigador para la
aproximación a la realidad de los NNA.
DESENVOLVIMENTO
Así, es necesario no solo reconocer al NNA sino también al ámbito hospitalario en el que se
encuentra, dado que al estar hospitalizado se suponen condiciones fuera de lo cotidiano,
es estar sometido a un espacio físico, presentar restricciones de la libertad e intimidad,
depravación de estímulos a los cuales el sujeto solía exponerse, y una completa falta de
control y conocimiento sobre las situaciones que se presentan dentro del proceso de saludenfermedad. Por ello las técnicas que anteriormente se comentaban deben entender esta
realidad e intentar comprender los recursos y condiciones sobre los cuales se encuentra
el sujeto, para así no sobrepasar los límites sobre los cuales el investigador se enmarca y
procurar un ajuste a las técnicas para una mayor comprensión de los fenómenos estudiados.
Por ello se hace necesario que todos aquellos que desean trabajar con los niños, niñas y
adolescentes reconozcan su papel de investigadores como sujetos capaces de crear y
formular métodos que permitan dar cuenta de la realidad de estos sujetos sin necesidad de
recurrir a terceros, o sin necesidad simplificar la categoría investigada, o sin necesidad de
sobrepasar los límites investigativos recurriendo a la terapia para comprender aquello que
se investiga. Así es necesario comprender a los NNA como sujetos sociales, que se involucran
en un proceso social de desarrollo tanto en un ámbito familiar como escolar, con incidencia
en un mundo externo, que tienen particularidades subjetivas que deben ser comprendidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En este sentido, se propone revisar las técnicas cualitativas que se usan actualmente para el
trabajo de campo con los NNA, reflexionando sobre el deber ser de la investigación para una
mejor aproximación sobre esta población en condición de hospitalización.

VOLTAR AO ÍNDICE

2022 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

Saúde
da Família

A PERSPECTIVA DE ENFERMEIRAS SOBRE ACOLHIMENTO
A CRIANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Caroline Passos Arruda (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Giovana Calcagno Gomes
(Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Manoela Cunha Nicoletti (Universidade Federal do Rio
Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Laís Farias Juliano (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Carla
Rozana Mazuko dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil)

ID: 1514

INTRODUÇÃO
O acolhimento pode ser definido como uma estratégia para reorganizar o modelo assistencial
curativo e fragmentado, tornando a assistência em saúde mais atrativa e resolutiva. O
cuidado à criança na Atenção Primária de Saúde (APS) pelo enfermeiro busca interação
deste profissional com as famílias e na comunidade para desenvolver as ações de prevenção
e promoção da saúde. O cuidado prestado agrega tanto situações de doença quanto de
vulnerabilidades e risco, levando os profissionais a atuarem de maneira que o cuidado
desenvolvido estimule a autonomia dos usuários inseridos no contexto social e cultural.
Assim, ouvindo suas duvidas e questionamentos, apoiando e auxiliando nas dificuldades
é possível contribuir para um desenvolvimento de qualidade. Por meio do acolhimento as
necessidades sentidas pelas crianças e famílias poderão ser trabalhadas pelas equipes da
ESF no intuito de proporcionar sua resolubilidade. É válido enfatizar que acolher, entre suas
formas mais variadas, está no ato de receber e escutar as pessoas, construindo assim uma
prática nas relações de cuidado.
OBJETIVOS
Conhecer as estratégias utilizadas por enfermeiras para realizar o acolhimento à criança na
Estratégia de Saúde da Família.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2023

E-PÔSTERES
Saúde da Família

MÉTODO
Realizou-se um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. Teve como
contexto um município do sul do Brasil. Esse possui 32 Unidades Básicas, sendo 24 da
Estratégia Saúde da Família. Atuam na Estratégia 37 enfermeiros. Aceitaram participar do
estudo 12 enfermeiras de oito Unidades do município. Atenderam ao critério de inclusão
ser enfermeiro atuante na Estratégia Saúde da Família e realizar acolhimento à criança e
seu familiar cuidador há mais de seis meses. Foram excluídos os enfermeiros que estavam
em férias ou licença saúde no período da coleta de dados e a enfermeira coautora deste
estudo. Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados
foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, onde o pesquisador proporciona
uma liberdade de comunicação aos participantes entrevistados. A análise dos dados se deu
pela técnica de Análise de Conteúdo. A análise divide-se em três etapas: 1) pré-análise (etapa
de organização que objetiva operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais de maneira a
conduzir a um esquema preciso de desenvolvimento da pesquisa); 2) exploração do material
(etapa de operacionalização da análise textual sistematicamente em função das categorias
anteriormente formadas) e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (nesta
etapa há a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas
interpretações inferenciais; fase de utilização da intuição, da análise reflexiva e crítica.
RESULTADOS
Participaram do estudo 12 enfermeiras atuantes em oito unidades da ESF, sendo todas do
sexo feminino, com idades entre 33 e 61 anos. Atuam na ESF entre dois e 15 anos. Todas
possuem especialização em Saúde da Família, sendo que algumas possuem também outras
especializações, duas em Enfermagem do Trabalho, uma em Urgência e Emergência, duas em
Projetos Assistenciais, uma em Humanização ao Paciente Oncológico, uma em Acupuntura,
uma em Saúde Pública, uma em Arte Terapia, uma em Educação em Saúde, uma possui
mestrado em Educação Ambiental, uma Mestrado em Enfermagem e outra Doutorado em
Educação Ambiental em andamento. As enfermeiras referiram que a criança é acolhida
desde que chega no balcão da unidade, em qualquer horário. Na primeira consulta a queixa
da criança é ouvida e conforme sua necessidade é passada para o atendimento. O processo
de acolhimento, uma vez que se inicia desde a porta de entrada até momento de saída dos
usuários da unidade de saúde se caracteriza como parte essencial para que exista um bom
atendimento e, concomitantemente, um acolhimento adequado. As estratégias citadas para
a realização do acolhimento foram à escuta atenta e a observação, além de desenvolver
atividades que envolva toda equipe da unidade. A realização do acolhimento não deve estar
restrita somente a um profissional de saúde. Toda a equipe deve estar envolvida no processo
de acolher, pois todo profissional deve estabelecer uma relação com o usuário. Através da
empatia e do bom relacionamento com a população é possível a viabilizar a solução de
problemas. Assim, por meio do acolhimento formam-se vínculos dos usuários com a equipe
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de saúde. Devido à proximidade de suas residências acontece o fortalecimento afetivo nos
momentos de crise, angústia, desamparo e sofrimento. Assim, o papel do enfermeiro no
acolhimento à criança e a família na ESF é importante, pois este, geralmente, é o profissional
que na maioria dos municípios, são os responsáveis técnicos na ESF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o acolhimento é a porta de entrada dos pacientes na atenção primária a saúde.
Os dados nos possibilitaram concluir que as enfermeiras se preocupam com a realização
do acolhimento na Unidade Básica, reconhecendo-o como instrumento essencial à sua
prática na Atenção primária, qualificação da assistência que prestam à criança e à família.
Frente a isso é de extrema importância a instrumentalização do enfermeiro para receber
esses usuários e fornecer um cuidado humanizado e de qualidade, construindo assim sua
aderência ao serviço.
PALAVRAS-CHAVE
Acolhimento; Enfermagem; Atenção primária; Saúde.

ATENÇÃO EM ANTICONCEPÇÃO: CONVERGÊNCIA DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS E INVESTIGATIVAS COM EQUIPES DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
Luciana Cristina dos Santos Maus (Universidade de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Evangelia Kotzias
Atherino dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1776

INTRODUÇÃO
No contexto nacional, a Saúde da Família (SF) é a estratégia de reorientação do modelo
assistencial na Atenção Primária à Saúde (APS). Há pouco mais de duas décadas, as equipes
de Saúde da Família (eSFs), pautadas nos fundamentos da APS, como descentralização,
capilaridade, resolutividade, coordenação e ordenação do cuidado em rede, apresentam,
em sua gama de serviços, ações referentes à saúde sexual e à saúde reprodutiva, incluindo
a atenção em anticoncepção. Atenção essa entendida como a oferta de informações, de
aconselhamento, de acompanhamento clínico e de métodos e técnicas anticoncepcionais
às pessoas em idade reprodutiva, e que está inserida no arcabouço dos direitos sexuais e
dos direitos reprodutivos. Em vista disso, políticas públicas direcionam as ações em saúde
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sexual e em saúde reprodutiva da população brasileira articulando a garantia desses direitos
pelo Estado através do trabalho dos profissionais de saúde, em especial, os da APS, de modo
que estes precisam estar constantemente sensibilizados e aptos para atuarem de maneira
efetiva nessa direção. A busca por visão ampliada do processo saúde-doença-intervenção
faz-se necessária. Para isso, é preciso fomentar a formação permanente dos profissionais do
SUS, qualificando-os para compreender a prática clínica como prática inter-relacional.
OBJETIVOS
Desenvolver práticas educativas e de sensibilização sobre a atenção em anticoncepção com
integrantes de equipes de Saúde da Família, à luz do Apoio Paideia.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, na modalidade da pesquisa convergente-assistencial (PCA). Coleta de
dados por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos de convergência. Participantes
da pesquisa pertenciam a cinco Centros de Saúde do município de Florianópolis, Brasil. O
material empírico foi organizado e codificado por meio do software webQDA. A análise de
dados seguiu os quatro processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e transferência.
RESULTADOS
Os resultados das análises das entrevistas semiestruturadas permitiram a elaboração de
propostas para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção. E, os grupos de convergência
oportunizaram a confluência entre pesquisa e assistência, por meio de dinâmicas de
educação e sensibilização sobre o tema da atenção em anticoncepção. A primeira estratégia
utilizada nos grupos de convergência foi a apresentação de encartes com as ações propostas
para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção, permitindo aos participantes dos grupos
validarem as ações propostas. A segunda estratégia utilizou Bonecos Terapêuticos para
criação de cenas que contextualizam a atenção em anticoncepção no cotidiano dos serviços,
oportunizando o exercício de uma técnica, criação de cenas com os Bonecos Terapêuticos,
para realizar atividades em grupos, além do reconhecimento de duas categorias para análise:
o perfil de vulnerabilidade dos usuários que demandam por atenção em anticoncepção; e as
possibilidades para o aperfeiçoamento desta atenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os grupos de convergência realizados à luz do Apoio Paideia contribuíram para o
desenvolvimento de práticas educativas e de sensibilização (em grupos) sobre a atenção em
anticoncepção com integrantes de eSFs. Aqui, a convergência, máxima da PCA, foi vivenciada.
Espera-se que este estudo, através deste recorte teórico-metodológico, contribua para semear
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mudança na intencionalidade das eSFs que atuam na atenção em anticoncepção. Além disso,
encoraja estudiosos, sobretudo os voltados à pesquisa prática/pesquisa viva a se aventurarem
pelo rol de ações propostas pelas eSFs para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção, aplicando
e pesquisando (ou pesquisando e aplicando) essas ações em suas práticas de atenção.
PALAVRAS-CHAVE
Anticoncepção. Educação em saúde. Saúde da família. Metodologia. Pesquisa qualitativa.

CARACTERÍSTICAS E TÁTICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
CONJUGAIS E PARENTAIS
Simone Dill Azeredo Bolze (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Beatriz
Schmidt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Elisangela Böing
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Aparecida Crepaldi (Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 2348

INTRODUÇÃO
A emergência de conflitos é inerente a todos os relacionamentos humanos, ou seja, consiste
em um fenômeno característico da vida e comum entre membros de uma mesma família.
Assim, os subsistemas conjugal e parental costumam se envolver em diferentes interações
conflitivas ao longo do ciclo vital. Além disso, compreende-se que os conflitos do casal podem
transbordar para a relação pais-filhos, o que é denominado ‘efeito spillover’. Tal acepção
implica no comprometimento da qualidade das relações conjugais e parentais, bem como
se associa a práticas negativas usadas por mãe e pai na criação dos filhos. Entretanto, mais
do que a ocorrência de conflitos familiares, o que importa são as táticas utilizadas para a sua
resolução, as quais podem ser construtivas ou destrutivas. Conflitos construtivos abrangem
táticas de resolução bem-sucedidas, progressos no sentido da solução dos problemas
e respeito mútuo. Quando os conflitos ocorrem na presença dos filhos, explicações por
parte dos pais de como esses foram resolvidos e, até mesmo, explicações otimistas sobre a
não resolução de conflitos são consideradas táticas construtivas, pois ensinam às crianças
comportamentos positivos em situações de interações conflitivas. Em contrapartida,
conflitos destrutivos abarcam táticas de agressão ou violência física, hostilidade não verbal,
evitação, retirada abrupta durante a interação conflitiva, causando a obstrução desta,
ameaças à estabilidade da família e brigas sobre temas relacionados aos filhos na presença
destes. Estudos sobre essa temática são escassos no contexto brasileiro, evidenciando,
portanto, a relevância de aprofundar a compreensão dos fenômenos que envolvem táticas
de resolução de conflitos entre casais e pais-filhos.
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OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi compreender as características e as táticas de resolução
de conflitos conjugais e parentais em famílias com crianças.
MÉTODO
Trata-se de um estudo empírico, de abordagem qualitativa, que contou com a participação
de 12 casais (n = 24), pais de crianças de 5 a 7 anos de idade, cujo tempo de união conjugal
foi de seis a 24 anos. Os membros de cada casal responderam em conjunto a uma entrevista
semiestruturada. As entrevistas foram gravadas, transcritas e formaram um corpus que foi
categorizado por meio de análise de conteúdo categorial temática. A categorização ocorreu
via processo de acervo, com recursos do software Atlas.ti. Duas juízas experts no tema
avaliaram e aprovaram essa categorização para uso, com pequenos ajustes. A porcentagem
de concordância de cada uma das juízas foi, respectivamente, de 84.6% e 92.3%.
RESULTADOS
Os resultados foram apresentados em três categorias temáticas, quais sejam: 1) Conflitos
conjugais e táticas de resolução; 2) Conflitos parentais e táticas de resolução; e 3) Reações
parentais e filiais frente ao conflito conjugal na presença da criança. Os achados do
estudo evidenciaram que os conflitos conjugais englobaram conteúdos diversificados,
que envolveram motivos pessoais (dificuldades de deixar a vida de solteiro, abuso de
álcool e depressão); relacionais (ciúme, suspeita de infidelidade e brigas); e contextuais
(desentendimentos sobre a organização da casa, distanciamento em virtude do trabalho de
um dos cônjuges e crise financeira). No que diz respeito às táticas de resolução de conflitos,
tanto as construtivas quanto as destrutivas foram referidas pelos casais participantes.
As táticas construtivas se caracterizaram por conversas entre os cônjuges, orientadas
à comunicação aberta, avaliação de alternativas e solução de problemas. As táticas
destrutivas se caracterizaram pela evitação do conflito, temporária ou permanente, ou pelo
uso de hostilidade verbal para sua resolução. Os conflitos pais-filhos envolveram motivos
relacionados à dificuldade parental para imposição de limites em situações em que os filhos
fizeram birra, manha ou algo para chamar a atenção dos pais. As táticas construtivas usadas
pelos pais envolveram disciplina não violenta, ou seja, conversas, explicações, repreensões
e privação de privilégios. As táticas destrutivas parentais foram caracterizadas pela agressão
física e psicológica. A agressão física abarcou palmadas ou chineladas, utilizadas em situações
nas quais os pais visavam a castigar, obrigar os filhos a fazer algo ou cessar determinado
comportamento. A agressão psicológica abrangeu situações em que os pais referiram
ameaçar, enganar, incitar culpa ou medo nos filhos. As reações parentais frente ao conflito
conjugal na presença da criança envolveram táticas construtivas (interrupção do conflito e
fornecimento de explicações) e destrutivas (pedir para a criança sair do recinto no momento
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da interação conflitiva ou não lhe fornecer explicações). As reações da criança na ocorrência
de conflitos conjugais, na presença dela, foram indicadas como de reatividade emocional
(demonstração de tristeza ou raiva) ou manifestações comportamentais (intervenção no
sentido de fazer parar o conflito, tampar os ouvidos, roer as unhas, chorar).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo, oriundo da tese de doutorado da primeira autora, contribuiu para a
caracterização de conflitos conjugais e parentais, evidenciando o uso de táticas construtivas
e destrutivas de resolução de conflitos nos dois subsistemas pesquisados. Ademais, os
resultados apontaram que o clima emocional tenso que emerge da situação conflitiva do
casal transborda para o relacionamento pais-filhos, corroborando a perspectiva de efeito
spillover. Os resultados deste estudo podem oferecer subsídios a profissionais que atuam
junto a casais e famílias, no sentido de contribuir para o planejamento de intervenções
visando a promoção de táticas construtivas de resolução de conflitos, as quais têm o
potencial de favorecer o funcionamento das relações conjugais e parentais
PALAVRAS-CHAVE
conflito conjugal; conflito parental; relações conjugais; relações pais-filhos; resolução de
problemas

CASOS COMPLEXOS E AS NARRATIVAS DE MÉDICOS
RESIDENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Rafael Cangemi Reis (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Cesar Orazem Favoreto (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Alicia
Navarro-de-Souza (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2492

INTRODUÇÃO
O método clínico que prepondera na medicina contemporânea teve sua origem no século
XVII/ XVIII, à luz das ideias do Iluminismo europeu. O corpo humano tornou-se espaço de
origem da doença categoricamente justificado pela anatomia. As ideias iluministas e a
Revolução Francesa trouxeram grandes mudanças no pensamento europeu, que afetaram
de sobremaneira as artes, política, economia, cultura e a medicina. Na medicina, essas ideias
foram fundamentais para o estabelecimento do método clínico moderno. Este surge em um
contexto do século XVIII, quando a metafísica e a filosofia foram substituídas pelo empirismo
e o fato observado na pessoa que estava doente era mais importante que a explicação da

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2029

E-PÔSTERES
Saúde da Família

doença. Durante o século XIX, o método clínico se aprimorou e tornou-se o principal método
de ensino e aprendizagem da medicina utilizado nas escolas médicas até a atualidade.
Conservou-se o modus operandi do século XVIII constituído no empirismo, privilegiando
o enfoque na doença e a concentração de saber e poder nos profissionais médicos e
nas instituições hospitalares. No ensino da medicina a apresentação de casos clínicos
é uma ferramenta importante de ensino e aprendizagem. O caso clínico é a unidade do
pensamento e do discurso, constituindo-se na principal narrativa do conhecimento médico.
Apresenta uma linguagem própria pautada na racionalidade biomédica. As atividades
de apresentação oral e escrita de casos clínicos, realizadas desde a formação médica, são
práticas formativas, que não descrevem meramente a realidade, mas constituem formas de
construí-la. A construção do paciente como um caso clínico e como um projeto médico,
define as informações apreciadas como relevantes para a elaboração do diagnóstico e das
decisões terapêuticas. No campo da Atenção Primária à Saúde (APS), a apresentação de
casos é também um importante instrumento de ensino e aprendizagem, porém a forma
hegemônica na qual e aprendido e praticado não contempla a complexidade biopsicossocial
dos sujeitos envolvidos, tão valorizada na clínica da APS. A complexidade na APS se dá na
interação da multimorbidade com diversos fatores de ordem econômica, social, cultural, e
familiar. Sendo assim, na APS um caso clínico complexo precisa de uma outra abordagem
para além da doença, pautada na racionalidade biopsicossocial.
OBJETIVOS
Investigar as características e padrões narrativos, através de casos complexos de residentes
do 1º ano de Medicina de Família e Comunidade. Analisar a apresentação e representação
de casos complexos no exercício da clínica da Atenção Primária à Saúde (APS), nas narrativas
de residentes do primeiro ano (R1s) de Medicina de Família e Comunidade.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, no qual foram realizadas entrevistas
individuais a partir de um roteiro semi-estruturado de modo a estimular produção de
narrativas sobre casos complexos vivenciados por médicos residentes em medicina de
família e comunidade (MFC). A amostra de participantes buscou contemplar residentes
sobretudo no início e final do primeiro ano (R1s) de MFC, respeitando a diversidade das
características sócio demográficas previamente conhecidas como sexo e idade. Nos demais
aspectos a escolha dos residentes ocorreu de maneira aleatória nas unidades de saúde das
Áreas Programáticas (A.P.) 2.2 e 3.3, na cidade do Rio de Janeiro. Foram realizadas quinze
entrevistas semiestruturadas até a saturação teórica da amostra, a partir da pergunta
colocada pelo pesquisador: “Considerando sua experiência na residência médica em
Medicina de Família e Comunidade, pense em um caso complexo e fale sobre ele, como se
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estivesse passando um caso para seu preceptor/professor?” Esperava-se que os residentes
narrassem um ou mais casos clínicos de acordo com a escolha e entendimento dos R1s
em relação aos casos complexos atendidos por eles. Ao final da entrevista foi perguntado
ao entrevistado o que ele compreende por complexidade na APS e na medicina, e se há
diferença entre esses conceitos. Para análise utilizamos a técnica de análise de conteúdo
sendo elencadas seis categorias de análise. As categorias de análise definidas foram:
Compreensão da Complexidade pelo Residente; Forma de Apresentação do Caso Clínico;
Complexidade dos Casos Clínicos; Projeto Terapêutico Singular compartilhado por equipe
multidisciplinar; APS como cenário para cuidados complexos e longitudinais; Emoções e
reflexões acerca da complexidade na APS.
RESULTADOS
Os médicos residentes ao narrar os casos clínicos apresentaram grande dificuldade em
expressar os aspectos relacionados a vida pessoal, familiar, comunitária e as questões
inerentes a doença. Apenas um dentre os quinze entrevistados narrou sobre a pessoa, sua
doença e seu contexto. Todos os outros apresentaram ou a narrativa “psicossocial” ou a
narrativa “biomédica” do caso clinico. A análise das narrativas também contribuiu para o
conhecimento de outras características da apresentação de casos complexos na APS, e o
conhecimento da perspectiva dos residentes quanto aos recursos para acessar a complexidade
na APS e suas diferenças em comparação com a medicina em geral, a construção de um
projeto terapêutico singular com base no empoderamento e na coordenação do cuidado e,
por fim, as emoções e reflexões geradas pela complexidade dos casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apresentação de casos é um instrumento de ensino na medicina, porém na forma como
é ensinada, fundamentada na racionalidade biomédica, não responde às necessidades
de saúde e nem à complexidade da APS. É necessário repensar a estrutura e a linguagem,
considerando os aspectos da racionalidade biopsicossocial. O uso das narrativas estimula
a reflexão acerca do cuidado, amplia os saberes e práticas, propiciando o encontro com
a integralidade. No cenário da APS o formato da apresentação de casos clínicos deve
incorporar aspectos da racionalidade biopsicossocial para contemplar a complexidade da
clínica e servir de instrumento de ensino e aprendizagem para residentes e preceptores/
professores.
PALAVRAS-CHAVE
Relatos de Casos – Narrativa – Residência – Estratégia de Saúde da Família – Atenção Primária
à Saúde
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CONSTRUÇÃO DE PLANO INTERVENTIVO COM FAMÍLIAS DE
TRABALHADORES ALCOOLISTAS
Beatriz Ferreira Martins Martins (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Aline Vieira Menezes
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Laís Fernanda Ferreira Silva (Universidade Estadual de
Maringá, MARINGA, PR, Brasil), Jéssica Sanches Silva (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil),
Jéssica Torquetti Heberle (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil), Magda Lúcia Félix Oliveira
(Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil)

ID: 2581

INTRODUÇÃO
Este estudo dá continuidade à dissertação que analisou o impacto do abuso de álcool em
famílias de trabalhadores da construção civil, onde concluiu-se que, embora o alcoolismo
seja reconhecido como uma doença que atinge o alcoolista e sua família, a assistência à
saúde fundamentava em um modelo que privilegiava a pessoa alcoolista, com estratégias
pouco inclusivas à família. No presente estudo propõe – se o desenvolvimento de ações
de apoio às famílias de trabalhadores da construção civil usuários de bebida alcoólica. Foi
definida como questão para estudo: Que intervenções/estratégias de enfermagem podem
ser implementadas para assistir famílias de trabalhadores usuários de bebida alcoólica? e
definida a Tese: Famílias que (com)vivem com usuários de bebida alcoólica, quando apoiadas
por intervenções de enfermagem sistematizadas e direcionadas às suas potencialidades,
são empoderadas para o enfrentamento das condições do(s) membro(s) alcoolista(s). Foram
seguidas as diretrizes da Pesquisa Intervenção1, com referencial da Enfermagem Familiar2,3,
com recursos metodológicos da narrativa. A Intervenção foi adaptada do Programa de
Intervenção com Famílias no Contexto da Deficiência Mental4.
OBJETIVOS
Apresentar o processo e resultados parciais de plano interventivo de enfermagem com
famílias de trabalhadores da construção civil alcoolistas.
MÉTODO
Estudo do tipo pesquisa–intervenção, de natureza qualitativa. Foi utilizado o relatório de projeto
de pesquisa que tem objetivo final de aplicação de um plano interventivo de enfermagem. No
presente paper serão apresentadas as duas primeiras fases do trabalho com as famílias: Fase
1- Seleção dos participantes: (Re)Conhecendo o trabalhador e sua família; Fase 2 - Verificação
das necessidades da Família; Fase 3- Interação com as famílias e Plano Interventivo; e Fase 4 Avaliação do Plano Interventivo: (Re)Visitando as famílias. O estudo é realizado no município
de Maringá – Paraná- Brasil, a partir das notificações dos casos a um centro de assistência
toxicológica - CIAT. Os participantes são trabalhadores da construção civil, notificados ao CIAT
com diagnóstico médico de efeitos da intoxicação crônica por bebida alcoólica, internados
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em um hospital ensino, em um período de três meses do ano de 2017, e seus familiares. Os
critérios para inclusão do trabalhador foram: ocupação na construção civil quando notificado
ao CIAT; idade superior a 18 anos; morador em município da Área Metropolitana de Maringá;
internado em período mínimo de 72 horas; alta hospitalar como desfecho da internação
hospitalar; e co-habitar pelo menos com um familiar. As fontes foram as fichas de Ocorrência
Toxicológica/Intoxicação Alcoólica, arquivadas no CIAT, e outros documentos hospitalares
do trabalhador. Os instrumentos foram: Fase 1 - Roteiro de Coleta de Dados de Documentos
Hospitalares, escalas Mini Exame do Estado Mental – MEEM5,para investigar de possíveis
déficits cognitivos em indivíduos de risco, Short Alcohol Dependence Data – SADD6,7, para
avaliar a severidade da síndrome da dependência alcoólica e o APGAR de Família, a fim de
avaliar a funcionalidade da família; Fase 2 – Roteiro para Verificação das Necessidades da
Família e Síntese para o Acompanhamento familiar; e o Diário de Pesquisa, em todas as fases. A
primeira fase foi desenvolvida com análise documental, aplicação dos instrumentos durante a
internação hospitalar do trabalhador, com vistas ao estabelecimento do grau de dependência
de cuidados domiciliares. Na segunda fase foi realizada entrevista domiciliar com um familiar
para estabelecimento das necessidades da família para a intervenção, e as entrevistas foram
gravadas na íntegra em mídia digital por áudio. Os dados dos instrumentos de coleta de dados
das fases 1 e 2, foram digitados em documento de texto utilizando o Software Microsoft Office
Word 10.0. Foi realizada audição das entrevistas e o conteúdo das gravações, transcrito na
íntegra, respeitando um período não superior a três dias após o encontro domiciliar. A narrativa
foi submetida a tratamento e análise adaptados de Fritz Schütze8. As exigências das normas
nacionais e internacionais regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos foram
respeitadas (Parecer 2.284.636/2017).
RESULTADOS
No período de seleção foram notificados ao CIAT 85 trabalhadores com efeitos da intoxicação
alcoólica crônica, sendo 17 trabalhadores da construção civil (20%). Cinco trabalhadores que
não tinham referência familiar, dois residiam em município não incluso no estudo, e um evoluiu
a óbito, e foram considerados perdas; e dois recusaram participar da pesquisa. Após aplicação
dos critérios de inclusão/exclusão, sete trabalhadores foram inclusos para a abordagem
hospitalar. Eram homens, faixa etária entre 24 a 60 anos e média 44 anos, ocupação de pintor e
pedreiro. Quatro deles foram internados por problemas gastrointestinais e hepáticos, e três por
trauma. Todos os trabalhadores e cinco familiares foram abordados no ambiente hospitalar,
pois em dois casos a família não estava presente na internação. Quando aplicado o MEEM,
cinco trabalhadores estavam orientados no tempo e espaço, e dois apresentavam picos de
confusão mental. Pelo SADD foi verificado alta dependência para cinco deles. Na escala APGAR,
apenas um trabalhador considerou sua família como disfuncional, e, apesar de os demais as
considerarem funcionais, manifestaram insatisfação com a fragilidade nos laços familiares e o
pouco tempo de convívio familiar. Na Fase 2, as famílias dos sete trabalhadores foram acolhidas
por via telefônica para o primeiro encontro domiciliar, e novamente esclarecida sobre os
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objetivos da pesquisa e dos preceitos éticos envolvidos. Duas famílias recusaram a participar
na intervenção e uma o endereço de cadastro não foi encontrado, sendo entrevistados,
portanto, quatro familiares. Cada família foi abordada segundo agenda programada com
ela, para identificar as necessidades familiares e pactuar o plano de intervenção. Nas famílias
foram entrevistadas mulheres – esposas e mãe do trabalhador. Todas foram sensíveis ao expor
sobre as consequências da bebida alcoólica na família e se interessaram pela intervenção.
As pesquisadoras identificaram duas famílias, representadas por esposas do trabalhador,
com menor necessidade de intervenção, porém todas tinham potencial para algum tipo de
intervenção. Este momento foi importante para o conhecimento da organização familiar e sua
realidade interna, com vistas a sistematização da intervenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo contribuirá para que nós, enfermeiros, (re)pensemos atitudes frente às famílias
dos trabalhadores usuários de álcool, com apoio biopsicossocial e intervenções menos
preconceituosas e repressivas, amparadas pelo serviço multiprofissional.
PALAVRAS-CHAVE
Intoxicação Alcoólica. Saúde da Família; Enfermagem Familiar.
REFERÊNCIA
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COSMOVISIÓN DEL CUIDADO DE LA FAMÍLIAS CON NIÑOS Y
NIÑAS EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Angela Romero Cardenas (Universidad del Magdalena, Colômbia), Mirith Vasquez Munive (Universidad del
Magdalena, Colômbia), Patricia Lapeira (Universidad del Magdalena, Colômbia)

ID: 2513

INTRODUÇÃO
El desplazamiento forzado en Colombia es una situación que afecta el desarrollo integral
de los niños y niñas, dado que se ven sometidos a condiciones que vulneran sus derechos
evidenciado en sentimientos de frustración, estrés, ansiedad, temor, conflictos intrafamiliares
y pérdidas emocionales que dejan una huella. Por tanto, al comprender la cosmovisión de
cuidado en la familia se logra transformar prácticas que buscan mejorar la calidad de vida
de los niños y niñas en condición de desplazamiento pues se modifican cuidados desde
el hogar, se comprende la dinámica familiar y se reorienta el accionar del profesional de
Enfermería.
OBJETIVOS
Comprender la cosmovisión del cuidado en las familias con niños y niñas en condición de
desplazamiento.
MÉTODO
Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de tipo cualitativo a la luz de
la teoría fundamentada propuesta por Corbin y Strauss. Es imperante exponer que todas
las entrevistas se realizaron con el consentimiento informado de los mismos y respetando
los principios de ética y privacidad. La investigación se desarrolló con familias víctimas del
conflicto en condición de desplazamiento en las localidades de la ciudad de Santa Marta,
Colombia
RESULTADOS
En la búsqueda de la esencia del cuidado familiar, se identifican los códigos sustantivos
que dan lugar a tres subcategorías: cosmovisión del cuidado familiar, protección familiar
y cuidados tradicionales familiares. Al analizar la subcategoría Cosmovisión del cuidado
familiar puede definirse como una de las premisas donde cada miembro pertenece a una
cultura, que ha sido influenciada por un entorno y por normas sociales; para Daniel Sánchez
(1) la cosmovisión es definida como las suposiciones, premisas e ideologías que comparten
los miembros de un grupo cultural y con ello como ven e interpretan al mundo. (1) En ese
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análisis del cuidado desde la cosmovisión del grupo familiar, cuidar tiene un componente
espiritual como lo manifiesta uno de los actores sociales tierra: “Cuidar la familia es una
bendición de Dios”, al respecto otro actor social marte plantea “Yo cuido dando alimento y
no dejando llorar”. Cuando se analiza la cosmovisión del cuidado familiar, se hace imperativo
también comprender el concepto de cuidado como un acto humano; autores como Swanson
plantea que el cuidado es una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el
que se siente un compromiso y una responsabilidad personal.(2) Desde la ética del cuidado
propuesto por Guilligan (3) esta, se preocupa por la actividad de dar cuidado, se centra en el
desarrollo moral en torno al entendimiento de la responsabilidad y las relaciones, la moral e
imparcialidad que une el desarrollo moral a los derechos y reglas. (3) Al analizar el concepto
del cuidado desde el enfoque de Leininger se puede inferir que son los fenómenos abstractos
y concretos que están relacionados con experiencias de asistencia, apoyo y autorización o
con conductas para con los demás que reflejen la necesidad evidente o prevista de mejora
del estado de salud de la persona o de los estilos de vida o para afrontar discapacidades o
la muerte.(4) Por tanto cada acto de cuidado familiar tiene todo un componente cultural
que difiere de cada persona y familia, como lo refiere el actor social Marte: “para llevarla al
médico tiene que estar muy cojido y muy fuerte “, esto denota que desde la cosmovisión los
cuidados se pueden entender como las acciones para la satisfacción de necesidades básicas
y con ello la contribución al estar bien con y para el grupo familiar. Cuando se analiza desde
la cosmovisión familiar el cuidado se observa como las creencias influyen en las prácticas
de cuidado, dándole una connotación espiritual y trascendental de acuerdo a las normas
imperantes en el grupo familiar, como se deduce en la expresión de Júpiter: “ellos son el
motor de mi vida”. En ese sentido, la visión de Leininger sobre el cuidado como un acto,
depende de un entendimiento intracultural de significados, símbolos y patrones que se
expresan a través de la cultura del cuidado y las acciones de enfermería y posibilita el hecho
de compartir culturas dando una vía para la conexión humana. Por lo que la cosmovisión
del cuidado familiar se constituye en las premisas o concepciones de cuidado que maneja
la familia en su cotidianidad. Aunque los contextos se modifiquen, se puede observar en
el grupo familiar desde la cosmovisión del cuidado familiar que: el añorar su regreso a su
condición inicial, es el ideal de como quisieran estar, evidenciado en lo que afirma Tierra:
“Me gustaría regresar porque me gusta el campo, porque uno tiene animales, todo es más
sano en la sierra, aire natural, limpio”. Cuando se explora el concepto de cosmovisión en el
cuidado cultural de la familia se vislumbra como cada miembro de acuerdo a cada cultura
y al contexto donde se desarrolla, configura su modelo familiar propio, al mismo tiempo
que establecen los límites entre lo deseable y lo prohibido, entre lo normativo y lo desviado
(5) En ese sentido, se orienta lo referido por el actor social Marte: “Si se enferma le hago
mi brebaje” lo que da cuenta de cómo la concepción cultural de salud desde el modelo
familiar propio influye en la adopción de conductas que propenden por el mejoramiento de
su calidad de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
El cuidado de la familia requiere de la comprensión de la cosmovisión de los miembros y
de las etapas del ciclo vital familiar, identificando los roles, valores, normas y tradiciones
que influyen en los actos de cuidado del grupo familiar de los niños. Con base en ello se da
cuenta de la profesión de Enfermería más humana y con sentido social.
PALAVRAS-CHAVE
Familia, cuidad, desplazamiento

DIFICULDADES VIVENCIADAS PELOS PAIS DURANTE A
AMAMENTAÇÃO
Nitza Ferreira Muniz (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Dandara Novakowski Spigolon
(Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Elen Ferraz Teston (Universidade Estadual do Paraná,
Paranavaí, PR, Brasil), Gabriella Michel dos Santos Benedetti (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí,
PR, Brasil), Maria Antonia Ramos Costa (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Kely Paviani
Stevanato (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Lislei Maia de Góis (Universidade Estadual
do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil), Muriel Fernanda Lima (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil),
Tamara Siqueira dos Reis (Universidade Estadual do Paraná, Paranavaí, PR, Brasil)

ID: 1913

INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é cientificamente reconhecido como opção nutricional exclusiva e
suficiente para o bebê até os seis meses de vida. Além de possuir propriedades que fortalecem
o sistema imunológico, o leite materno, favorece o desenvolvimento mental e físico do bebê
e estimula o vínculo entre a mãe e o recém-nascido, trazendo-lhes estímulos de amor e
conforto. Embora o aleitamento materno seja comprovado como a forma mais eficaz de
suprir as necessidades iniciais do recém-nascido, verifica-se a existência de inúmeros fatores
que implicam no desmame precoce. Nesse contexto o pai, em especial, pode realizar ações
simples que favoreçam o estabelecimento de um ambiente tranquilo e acolhedor para que
a mulher consiga amamentar, oferecer suporte físico e emocional a puérpera, auxiliar no
posicionamento do bebê de modo confortável à mãe e dialogar sobre possíveis situações/
motivos que levam a ansiedade e insegurança durante esse processo.
OBJETIVOS
Conhecer as dificuldades para o aleitamento materno na percepção dos pais.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2037

E-PÔSTERES
Saúde da Família

MÉTODO
Pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, realizada em uma maternidade da região
noroeste do Paraná com 14 pais. Os participantes foram selecionados adotando-se os
seguintes critérios de inclusão: pais com idade igual ou superior a 18 anos e que tenham
contato diário com a companheira e o RN. Os pais foram convidados a responder a seguinte
questão norteadora: Fale sobre seu papel no processo do aleitamento materno. A coleta de
dados ocorreu na maternidade referida no mês de julho de 2017, por meio de entrevista, a
qual foi gravada e posteriormente transcrita na íntegra. A busca por informações ocorreu
até o momento em que o objetivo do estudo foi atingido e não surgiram novas informações
nas entrevistas, caracterizando a saturação dos dados. Os depoimentos foram submetidos à
análise de conteúdo, modalidade temática. O estudo foi desenvolvido em consonância com
as diretrizes disciplinadas pela Resolução n°466, de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), após autorização da instituição hospitalar e aprovação pelo Comitê
Permanente de ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Estadual de Maringá,
(CAAE 67083517.1.0000.0104). Todos os participantes assinaram o termo de Consentimento
Livre e Esclarecido em duas vias e foram identificados com a letra P, indicativo de pai, seguida
do número da entrevista e o número de filhos, Ex: (P1, 1° filho).
RESULTADOS
Dentre os 14 pais participantes, sete acompanharam o parto atual. Mais da metade (oito)
deles eram do município de localização da instituição em estudo e a média de idade foi de
30 anos. As dificuldades para o aleitamento materno referida pelos pais foram a demora para
descida do leite, as dores durante a recuperação pós parto e a dificuldade na pega, conforme
observa-se nos depoimentos: Se esse leite descesse mais rápido iria facilitar porque ela dá
o peito, a neném fica chorando ela fica irritada e tem que dar NAN para ela (P9, 2° filho); Ela
está reclamando de dor na barriga, nenhuma posição para ela está bom daí fica ruim para
ela amamentar (P12, 2° filho); Ela fica nervosa porque ela o põe no peito aí ele está com a
boca parada dormindo ela diz que ele está mamando, mas com a boca sem mexer? Daí eu
falo: Eu acho que não está! Aí ela me mandou sair de perto. Eu quero ter certeza que ele
não está passando fome, né? Porque ele não sabe falar ainda (P1, 1° filho). Os participantes
também destacaram reconhecer a importância do seu papel para apoiar suas companheiras
no incentivo e manutenção do aleitamento materno: Cuidar do neném, trocar a fralda,
arrumar a casa, essas coisas (P11, 1° filho). Ajudar ela a cuidar do bebê, a deixar dormir,
descansar um pouco por que ela também fica cansada (P7, 1° filho). [....] a gente precisa ficar
mais perto da mulher e do bebê nesses primeiros dias (P6, 2° filho).Eu entendo que eu sou
muito importante pra ajudar ela porque somos só nós dois [...] (P5, 1° filho). Eu tenho que
incentivar ela porque no começo é difícil o leite parece que não é suficiente e as vezes ela
fica irritada com isso (P6, 2° filho).Falei pra ela que dói mesmo porque também é o primeiro
dia, falei que ela tem que ser forte e eu estou cuidando dele para ela descansar (P12, 2° filho).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Torna-se premente a necessidade de estímulo aos pais para vivenciarem e reconhecerem o
quão importante e significativa é a sua presença e participação no apoio a amamentação e
na vida da mãe e do bebê, como fonte de carinho e cuidado. Esse estímulo é oportunizado
desde as consultas de pré-natal, as quais devem envolver o casal, de modo que os profissionais
realizem orientações sobre o aleitamento e favoreçam o conhecimento sobre os benefícios da
amamentação e tornem-na um desejo compartilhado pela família. Além disso, os profissionais
de saúde necessitam tornar-se referência de cuidado e apoio para a família a fim de auxiliálos nas possíveis dificuldades encontradas ao longo do processo. Destaca-se também a
importância de identificação dessas dificuldades ainda na maternidade a fim de elaborar
estratégias que favoreçam a manutenção do aleitamento materno. Estas ações devem incluir
os pais que constituem suporte para a mulher e o bebê nessa fase. Além disso, a equipe da
Atenção Primária tem como função revisar e demonstrar as orientações oferecidas durante
o pré-natal, com vistas a identificar possíveis dificuldades e contorná-las não permitindo
que estas sejam causa para interrupção do aleitamento. Salienta-se ainda, a necessidade de
incentivo à amamentação ser uma prioridade entre os profissionais para melhorar a saúde
das mães e dos bebês e, as orientações relacionadas ao enfrentamento das dificuldades para
a amamentação, necessitam ser oferecidas à família com foco no estímulo à satisfação pessoal
em amamentar, a persistência e nas vantagens proporcionadas pelo aleitamento.
PALAVRAS-CHAVE
aleitamento materno, comportamento materno, recém nascido, relação familiar, saúde da
família.

É DIFÍCIL CASAR SEM ANTES SEPARAR-SE: UM ESTUDO DE CASO
Mayara Quevedo Ribeiro (IMED Bolsista Capes/Brasil, Passo Fundo, RS, Brasil), Camila Borges (IMED, Passo Fundo,
RS, Brasil), Claudia Mara Bosetto Cenci (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil)

ID: 1635

INTRODUÇÃO
O casamento é um modelo adulto de intimidade, pertencimento e individuação. Casar é uma
das tarefas mais difíceis do ciclo vital. Nessa etapa da vida, cada cônjuge deve separar-se da sua
família de origem para formar seu próprio núcleo familiar. Entretanto, estabelecer essa fronteira
é uma tarefa que, frequentemente, torna-se problemática. Fronteiras deficientes trazem como
consequências a intrusão demasiada dos familiares na conjugalidade e o medo dos casais
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em estabelecer limites ou conexões funcionais. Para o casal com filhos torna-se necessário
estabelecer limites não apenas com a família extensa, mas também entre os subsistemas
conjugal, parental e fraternal. Tal separação, quando adequada, garante a autonomia da família
e de seus membros. Fronteiras difusas, entretanto, restringem a independência e a autonomia,
produzindo o emaranhamento. A incapacidade de estabelecer tais fronteiras e desenvolver um
relacionamento de casal indica que os cônjuges ainda estão emaranhados com suas famílias
de origem. Além disso, no início do casamento podem surgir conflitos sobre diversos temas,
sendo que outra tarefa característica dessa fase é desenvolver um modelo de comunicação
funcional. Essa forma de diálogo caracteriza-se por ser direta, clara, objetiva, onde diferentes
opiniões coexistem, as emoções são expressas, o poder apresenta-se de forma dividida e os
conflitos conseguem ser resolvidos através da negociação. Já na comunicação disfuncional os
parceiros fazem uso de frases incompletas, linguagem pouco explícita, mudanças bruscas de
assunto, tentativas de adivinhar a intenção do outro e repetição da mesma briga, pelos mesmos
temas, porém sem solucioná-los. A disfuncionalidade não reside no fato de ter conflitos, mas
na incapacidade de se comunicar funcionalmente para resolvê-los. Durante o ciclo de vida
familiar, outras diversas tarefas ainda se impõem aos companheiros, dependendo da fase
em que se encontram. Para o casal sem filhos as principais tarefas são, além de estabelecer
fronteiras e desenvolver uma comunicação funcional, organizar a rotina diária e dividir o
trabalho doméstico. Para o casal com filhos pequenos, por sua vez, torna-se necessário assumir
novos papéis (de pai e mãe), surgindo conflitos quanto à educação da prole e diminuindo o
foco sobre a relação conjugal romântica. Os problemas surgem na transição de uma fase para
a outra, quando a família não consegue se adaptar às novas circunstâncias.
OBJETIVOS
Através de um estudo de caso, essa pesquisa teve como objetivos identificar as dificuldades
de separação da família de origem e as disfuncionalidades da comunicação conjugal, bem
como as dificuldades em realizar a transição de uma fase do ciclo vital para a outra.
MÉTODO
A coleta de dados ocorreu ao longo de seis sessões de terapia de casal, realizadas na clínicaescola de uma faculdade do Rio Grande do Sul. Foram utilizados como instrumentos a
Entrevista Familiar Estruturada e o Genograma. O casal participante possuía entre 30 e 35 anos
e uma renda média de R$600,00. Nesse estudo, os parceiros são chamados por nomes fictícios:
Fernanda e Eduardo. Os dados obtidos foram analisados com base na teoria sistêmica.
RESULTADOS
Fernanda e Eduardo estavam em uma relação há dois anos e residiam junto há seis meses,
na casa da mãe de Eduardo. Fernanda possuía um filho de um relacionamento anterior, o
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qual residia com ela, seu atual parceiro e sua sogra. Já Eduardo, possuía uma filha de um
relacionamento anterior, a qual residia com a avó materna e o visitava a cada quinze dias.
A pesquisa indicou que os cônjuges não conseguiam estabelecer limites adequados entre
a conjugalidade e suas famílias de origem, mantendo fronteiras difusas, restringindo a
independência e produzindo o emaranhamento. Era permitido que as mães de Eduardo
e Fernanda opinassem sobre a relação conjugal, sobre as brigas do casal e sobre a forma
como os parceiros educavam e se relacionavam com seus filhos. A intromissão também
ocorria diretamente na relação com os netos, sendo que as avós desautorizavam o casal
na frente da prole. A falta de limites claros se fazia presente, ainda, com o subsistema
parental, uma vez que era permitido ao filho de Fernanda participar das brigas do casal,
defendendo sua mãe. Os parceiros também mantinham uma comunicação confusa,
disfuncional e não resolutiva dos conflitos, que os mantinha aprisionados nesse padrão
de funcionamento. Durante as brigas, desviavam de um assunto para outro e repetiam
a mesma discussão, pelos mesmos motivos, porém sem realizar progressos. Começavam
brigando sobre as tarefas domésticas e partiam para acusações e julgamentos sobre os
comportamentos do parceiro e sobre sua família. Por fim, verificou-se que Fernanda e
Eduardo não conseguiram passar pelas fases de conquista e independência em relação
à família de origem para posterior união, pois ambos moravam na casa de suas mães
e, mesmo após casados, continuaram dependendo financeiramente destas. Quando
iniciaram o relacionamento, assumiram responsabilidades características de outras fases,
como lidar com o declínio da saúde dos avós e educar os filhos pequenos. Também não
conseguiram comprometer-se com o novo sistema conjugal que formaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os problemas encontrados pelo casal ao longo de sua história não foram
resolvidos e, por esse motivo, acabaram se perpetuando. Tais fatos indicaram dificuldade
do sistema em se adaptar, separar-se da família de origem, comunicar-se funcionalmente e,
efetivamente, casar. Acredita-se que a principal contribuição dessa pesquisa reside no fato
de configurar-se como um exemplo prático do que acontece a um casal quando este não
consegue se adaptar às diferentes fases do ciclo vital. Como limitação pode-se ressaltar
o fato de os parceiros não conseguirem continuar pagando o serviço prestado na clínicaescola, tendo desistido do tratamento na sexta sessão. Tal desistência impossibilitou
a continuação do trabalho e a ocorrência de avanços terapêuticos mais profundos na
conjugalidade.
PALAVRAS-CHAVE
Casal, Emaranhamento, Comunicação, Família
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: ATIVANDO ITINERÁRIOS
FORMATIVOS NA SAÚDE DA FAMÍLIA
Rose Ferraz Carmo (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Adriana Alves
de Andrade Melo Franco (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ana
Paula Martins Lara (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Danielle Costa
Silveira (Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Érica Menezes dos Reis
(Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Juracy Xavier de Oliveira (Escola
de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Tatiane Fernandes Maia (Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Thaís Lacerda e Silva (Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2315

INTRODUÇÃO
O trabalho apresenta o processo de (re)elaboração do material didático destinado ao curso
de qualificação de agentes comunitários de saúde (ACS) ofertado por uma Escola de Saúde
Pública brasileira. O processo foi motivado pela necessidade de atualização de conteúdos do
material didático do curso e, ainda mais contundente, a necessidade de revisão e adequação
do processo à missão institucional que é “fortalecer o Sistema Único de Saúde, produzindo
e disseminando conhecimento junto a usuários, trabalhadores e gestores por meio de
ações educacionais e de pesquisa, tendo como referencial político pedagógico a Educação
Permanente em Saúde”.
OBJETIVOS
Apresentar o processo de (re)elaboração do material didático destinado ao curso de
qualificação de agentes comunitários de saúde (ACS) ofertado por uma Escola de Saúde
Pública brasileira; refletir sobre a potencialidade da Educação Permanente em Saúde como
eixo norteador de processos de trabalho e de formação.
MÉTODO
O processo de (re)elaboração foi conduzido pela equipe da Superintendência de Educação
e Trabalho em Saúde (SETS) da instituição, que identificou a necessidade de compartilhar
com alguns ACS um espaço de reflexão sobre as materialidades e vivências que conformam
o cotidiano de trabalho desses profissionais. Nesse sentido, foram realizadas oficinas de
trabalho com profissionais que atuam em diferentes territórios (incluindo municípios de
pequeno, médio e grande porte). A dinâmica das oficinas, conduzidas por trabalhadoras
da SETS, buscou provocar/disparar narrativas sobre vivências dos ACS e suas interpretações
sobre elas, procurando compreender as atividades realizadas pelos profissionais, como eles
se organizam para desenvolvê-las, o contexto no qual se dão estas ações, assim como os
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atributos mobilizados para o seu desenvolvimento. Foram realizadas 3 oficinas identificadas
como 1, 2 e 3 respectivamente. A oficina 1 foi realizada em município de médio porte
(328.871habitantes) e contou com a participação de 10 profissionais do sexo feminino e
escolaridade incluindo nível médio completo e nível técnico completo. A oficina 2 foi realizada
nas dependências da Escola de Saúde Pública com 10 profissionais, do sexo feminino, que
atuavam em município de pequeno porte (39.128 habitantes) e escolaridade incluindo
nível médio completo e nível técnico completo. E a oficina 3 também realizada na Escola
de Saúde Pública contou com a participação de 3 ACS de um município de grande porte
(2.523.794 habitantes), todas mulheres com escolaridade incluindo nível médio completo e
nível técnico completo.
RESULTADOS
Nos relatos iniciais das profissionais foi possível identificar, de maneira geral, que a inserção
na profissão se deu pelos muitos caminhos, encontros e desencontros da vida.. Em suas falas
as participantes apontaram aspectos que facilitam e que dificultam o seu trabalho, havendo
claramente mais relatos sobre obstáculos e desafios como por exemplo: rotatividade dos
integrantes da equipe, sobretudo profissionais de nível superior de escolaridade (médicos
e enfermeiros); defasagem de profissionais para o desempenho de funções administrativas
e gerais, como a limpeza da unidade; trabalho focado em metas de produtividade que
gera impacto na qualidade das atividades desempenhadas; exposição a situações de
risco incluindo desde a visita domiciliar a pacientes com doenças transmissíveis, como a
tuberculose, até o trânsito por territórios de violência; dificuldade em manter a privacidade
por residirem na mesma localidade que trabalham; sentimento de impotência diante de
situações vivenciadas no trabalho que levam ao próprio adoecimento. A integração entre os
profissionais da equipe de Saúde da Família, a articulação com o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) e outros grupos, e a boa relação com a população foram destacadas
como aspectos que facilitam o trabalho. Foi demandada, nas oficinas, a abordagem de
temas específicos no material didático destinado à qualificação de ACS como: hipertensão,
diabetes, cuidados com puericultura, pré natal, alimentação, vacinação incluindo função,
efeitos colaterais, aplicação concomitante com outras vacinas, o paradoxo entre a identidade
profissional e a identidade pessoal, exacerbada pelo fato das profissionais residirem no
mesmo território que atuam. No entanto, para além da especificidade de temas foi possível
apreender a vulnerabilidade do cotidiano de trabalho dessas mulheres, permeada por
situações de violência, tráfico de drogas, baixa renda e os muitos problemas sociais e de
saúde (gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, entre outros)
daí decorrentes e o quanto esse cenário as expõe a situações de risco que se convertem
em fragilidade física e emocional. Durante o processo de elaboração do material a equipe
responsável procurou dialogar com o acervo discursivo produzido na/pelas oficinas de forma
a construir um material comprometido com os desafios e potencialidades vivenciadas pelas
ACS em seus itinerários cotidianos de trabalho e de vida. Um exemplo foi a problematização,
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no material, sobre a violência contra mulher perpetuada pelo discurso enviesado sobre
questões de gênero. A previsão é de que o material seja utilizado para qualificação de 3.120
ACS atuantes em 154 municípios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de elaboração do material do curso de qualificação de ACS, tendo como ponto
de partida as oficinas com as profissionais, permitiu que a equipe de trabalhadoras da Escola
de Saúde Pública “experenciassem” a potencialidade dos processos de trabalho e formação
norteados pelos pressupostos da Educação Permanente e que o material fosse revestido por
sentidos e significados tecidos pelas profissionais a que se destinam.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da família; educação permanente em saúde; agentes comunitários de saúde; formação
profissionais de saúde

EMPODERANDO A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA O CUIDADO
DE PESSOAS COM FERIDAS
Scheila Monteiro (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Daniela Soldera (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2110

INTRODUÇÃO
A competência da equipe de enfermagem no cuidado as feridas é regulamentada pela
resolução do COFEN nº0501/2015. Cabe ao enfermeiro capacitado a avaliação e prescrição
de coberturas para tratamento de feridas. Os curativos são uma forma de tratamento das
feridas cutâneas e sua escolha depende de fatores intrínsecos e extrínsecos à pessoa que
está sob o cuidado do enfermeiro e sua equipe. O tratamento e cuidados relacionados a
feridas têm relação com vários aspectos, ressaltando a importância da avaliação neste
cuidado não apenas a ferida, mas o ser humano holisticamente. Relacionado ao tratamento
das feridas cutâneas deve-se considerar a evolução do processo cicatricial. Inúmeras são as
opções de curativos existentes no mercado e cotidianamente novas tecnologias de cuidado
são apresentadas. A escolha da cobertura está relacionada ao custo/benefício e aos recursos
financeiros do paciente e/ou da unidade de saúde. A equipe de enfermagem desempenha
papel importante no tratamento de feridas sendo 80% dos casos acompanhados a nível
primário ou ambulatorial, onde curativos são realizados pela equipe de enfermagem, sendo
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um processo dinâmico e gradativo, ressaltando a importância do conhecimento teórico para
acompanhamento e tratamento eficaz, pois escolha equivocada da cobertura pode prolongar
o tratamento da ferida. As anotações de enfermagem são necessárias pois possibilitam
o desenvolvimento do cuidado, permitindo a avaliação das intervenções realizadas e
a individualização do processo de cuidar. Essas anotações constituem o registro legal da
assistência prestada ao paciente, e auxiliam o enfermeiro no gerenciamento deste cuidado,
embora a avaliação e acompanhamento desse tratamento seja sua responsabilidade. No
entanto, a equipe de enfermagem carece de educação continuada e atualizações, para o
desempenho de um cuidado qualificado e seguro para tratar a ferida.
OBJETIVOS
Identificar com a equipe de enfermagem necessidades de instrumentalização para o cuidado
de feridas; Qualificar a equipe através do desenvolvimento de prática educativa com base
nas necessidades identificadas e elaborar painel educativo para nortear as anotações de
enfermagem das feridas.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa exploratório descritiva realizada em uma Unidade Básica de Saúde
caracterizada como Estratégia de Saúde da Família em São José/SC, no período de 30/10/2017
a 17/11/2017. Houve a participação de toda a equipe de enfermagem sendo oito técnicos
de enfermagem e dois enfermeiros. Para coleta de dados realizou-se uma roda de conversa a
fim de identificar as fragilidades que a equipe apresentava ao prestar o cuidado com feridas.
À partir desse levantamento constatou-se a necessidade de capacitação onde foi elaborado
uma prática educativa que aconteceu em três momentos distintos porém interligados:
Momento 1: consistiu em atividade teórica por meio de aula expositiva dialogada
realizada pelo enfermeiro da unidade para todos os membros da equipe, totalizando dez
profissionais de enfermagem. Na ocasião foram abordados os seguintes temas: A estrutura
da pele, tipos de lesões mais comuns na atenção básica, classificação das feridas e a técnica
básica de curativo. Momento 2: compreendeu um momento teórico-prático onde um dos
pesquisadores acompanhou os técnicos de enfermagem durante a realização de curativos
in loco. Na ocasião, além de avaliar se o profissional estava atrelando a prática a teoria
abordada na aula expositiva, foi momento de esclarecer dúvidas e orientar sobre os principais
cuidados relacionados e anotação de enfermagem. Momento 3: Este último foi caracterizado
pela confecção de um painel educativo sobre a classificação das feridas, elaborado pelas
pesquisadoras para auxiliar a equipe de enfermagem nas anotações de enfermagem. Neste
painel constavam de informações relacionadas a etiologia, evolução, espessura, exsudato,
tipo de tecido e pele adjacente das feridas, além abordar a classificação e características das
queimaduras, lesão por pressão, úlceras venosa e arterial. Para avaliar o empoderamento
dos participantes, após o término da pesquisa foi solicitado o preenchimento de uma de
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avaliação para perceber se os participantes foram sensibilizados, se houve envolvimento no
processo de mudança pessoal e coletivo. Mais da metade dos participantes avaliaram como
ótima a sua participação na capacitação, esse envolvimento com a questão problematizadora
amplia a liberdade dos trabalhadores e cria espaços coletivos. Este estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina com Número do CAEE:
5628116.0000.0121 pois está vinculado ao macroprojeto de pesquisa financiado pelo CNPq
intitulado: “Estratificação de risco e intervenções de enfermagem no diagnóstico, prevenção
e tratamento de skin tears e lesões por pressão em idosos”.
RESULTADOS
A prática educativa de acordo com a metodologia aplicada mostrou-se satisfatória,
propiciando espaço para reflexão destes profissionais, culminando na estruturação de um
profissional mais seguro, automaticamente provocando mudanças no processo de trabalho
em saúde a partir da realidade. A Educação Permanente em Saúde utiliza de um aprendizado
significativo e problematizador, onde cada participante fez parte do processo de mudança,
possibilitando a construção coletiva, além de nortear caminhos para uma relação dialógica
e horizontal. A partir do momento em que os participantes tornam-se parte do processo de
trabalho, os mesmos constroem e desconstroem concepções, idéias e conceitos acerca da
sua produção e operação de seus papéis, empoderando-se com propriedade do conteúdo
científico, tornam-se profissionais com mais autonomia. Após conclusão dos três momentos
da prática educativa, todos os funcionários relataram que o conteúdo expositivo permitiu
uma boa assimilação e na atividade prática conseguiram adequar e executar a técnica de
forma mais segura e adequada. Da mesma forma, foi possível realizarem as anotações de
enfermagem com qualidade, o que especialmente foi favorável com a implantação do
painel informativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação da prática educativa possibilitou o empoderamento da equipe. A experiência
propiciou crescimento aos profissionais onde refletiu nas pesquisadoras, pois conseguiram
motivar a equipe e despertar a atenção destes profissionais é enriquecedor. Pode-se
concluir que é possível sim, o enfermeiro ser o mediador dos processos de educação em
saúde. É perceptível a mudança ocorrida na sala de curativo bem como nos profissionais
de enfermagem, sendo a prática assistencial viável, pois colaborou com a autonomia dos
profissionais envolvidos refletindo com o aumento da visibilidade dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE
Feridas, curativos, educação continuada, empoderamento da equipe de enfermagem
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ESTADO DE SALUD DE CUIDADORAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE
BUCARAMANGA, COLOMBIA, 2017
Carolina Rivero Rubio (Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Andrea Universidad Hernández Quirama
(Universidad Industrial de Santander, Colômbia), Hector Mauricio Rojas Betancur (Universidad Industrial de
Santander, Colômbia)

ID: 2532

INTRODUÇÃO
La presente investigación está articulada a una investigación nacional que trata la Organización
Social del Cuidado en Colombia, a cargo del Equipo de Investigación Interuniversitario
conformado para tal fin. El propósito general es hacer una comparación entre las cinco
ciudades participantes, de manera que esta investigación titulada: La organización social del
cuidado de la niñez y la adolescencia en Bucaramanga, 2017, da cuenta de la desarrollada en
la ciudad de Bucaramanga bajo la dirección del grupo de investigación Población, Ambiente
y Desarrollo GPAD de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander.
OBJETIVOS
Identificar la organización del cuidado de niñas, niños y adolescentes en los grupos familiares.
En el caso específico se muestran los resultados de la relación existente entre el cuidado de
niños y niñas y el estado de salud de cuidadoras.
MÉTODO
Se realizó una investigación cualitativa. El proceso de investigación se dividió en tres fases
así: preparatoria, gestión de información primaria y analítica. El muestreo fue intencional. Se
presentan los resultados de 35 entrevistas realizadas a mujeres cuidadoras de niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años, que vivieran en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
Se contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad Industrial de Santander. Una vez
contactadas las personas se les invitaba a participar y previo consentimiento informado se le
realizaba la entrevista que fue grabada en audio, luego transcrita y procesada en el software
especializado Atlas Ti. Se procedió a la disposición, codificación y análisis de la información
de acuerdo a las categorías identificadas y establecidas por el equipo de investigación.
RESULTADOS
El cuidado personal, los gustos y las actividades de autocuidado pasan a un segundo plano,
priorizan las necesidades de los hijos y los gastos se encauzan a satisfacer sus necesidades. “En
lo personal pues es que uno tiene menos tiempo para sus cosas o sea mi cuidado personal en
la lista de prioridades a veces no está primero es lo segundo, lo tercero, después de los niños,
entonces ir a un spa o una cosa así (fisioterapia) a veces voy, pero ahora que estuve muy
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enferma…” EP35_Mujer_Cuidadora_ESE5_P4 Se encontraron también relatos en relación
a los cambios personales y de salud, algunas cuidadoras expresan frustración asociada a
las demandas del cuidado a los cambios y desconocimiento de todo lo que implica cuidar.
“Cuando nace un niño uno no sabe lo que se le viene encima, yo recuerdo que la segunda
semana que nació el niño, más que fue muy llorón de chiquito, como hasta los 4 años lloraba,
le calculé unas 15 lloradas diarias por nada. Entonces era absolutamente estresante. Como a
los 15 días de haber nacido el niño me dio una gripa terrible, me dio fiebre y yo me acuerdo
que yo lo miré y me dije no, yo no creo que sea capaz, yo creo que lo llevo al ICBF a regalarlo,
yo no soy capaz...” EP23_Mujer_ Cuidadora_ESE5_P4 Se presentan cambios en lo económico,
un hijo demanda gastos considerables y cuando la familia se encuentra con dificultades
económicas puede generar angustias, presentarse estrés por la sobrecarga de actividades
laborales y de cuidado, especialmente en el periodo de la primera infancia de los hijos, lo cual
se manifiesta en el estado de salud de los cuidadores. “Y en lo personal uno se quiere dar un
lujo o algo y ya no puede, toca pensarlo mucho porque económicamente no estamos bien, y
pues tengo unos cambios de salud de tanto trabajo y estrés, tengo migrañas crónicas, tengo
vértigo, hoy estuve en la mañana con vértigo, tengo endometriosis y me van a hacer una
histerectomía, tengo artrosis, tengo estas rodilla que no puede ni caminar ya, puestamente
esto va para trasplante pero estoy muy joven para ponerme eso, estoy entonces a punto de
masajitos y cosas así que me manda el doctor para esperar un tiempo moderado y no subir
ni bajar escaleras.” EP39_Mujer_ Cuidadora_ESE3_P3 Se presentan dificultades relacionadas
con el trabajo y condiciones laborales de las cuidadoras, especialmente ante problemas
de salud de sus hijos, llegando al punto de renunciar a sus empleos de no encontrar un
ajuste que les permita compaginar con sus tareas de cuidado, optando por abandonar sus
actividades laborales, o disminuirlas considerablemente, para aumentar el tiempo dedicado
al cuidado de sus hijos. “Por ejemplo muchas veces lo llaman a uno y que la niña tiene fiebre,
toca que la venga a recoger, entonces ahí el permiso, me tengo que ir, la niña está enferma,
entonces en ese aspecto, ha sido pues algo complicado, por eso yo antes trabajaba de cajera
en un supermercado, por ese aspecto definitivamente me tocó renunciar, porque la niña a
veces se enfermaba a veces no me daban permiso de salir y pues primero que todo está la
niña.” EP24_Mujer_Cuidadora_ESE2_P1
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El cuidados de hijos e hijas implica dedicación de tiempo completo en la primera infancia,
constancia y sacrificios que oscilan entre la vida personal, social, académica y laboral lo
cual incide de manera directa en la salud física y mental de quienes cuidan. Se evidencian
situaciones de disminución o suspensión de actividades laborales de las cuidadoras que
tienen implicaciones en el estado de salud de los grupos familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Salud, Cuidado, Niños y niñas, Familia, Mujeres
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O MANEJO DO DINHEIRO EM FAMÍLIAS COM FILHOS HOMENS
NO INÍCIO DA VIDA ADULTA
Mayara Quevedo Ribeiro (IMED, Bolsista CAPES/Brasil, Passo Fundo, RS, Brasil), Camila Borges (IMED, Passo Fundo,
RS, Brasil), Claudia Mara Bosetto Cenci (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil)

ID: 1728

INTRODUÇÃO
A família possui grande influência na vida das pessoas. Seu papel é fundamental na
constituição dos indivíduos, influenciando significativamente o comportamento individual,
através de suas ações educativas. A família passa por diversas fases durante o ciclo vital.
Uma delas é a entrada dos filhos na vida adulta, marcada pelo desprendimento dos
jovens, conquista de autonomia e independização. Esse processo começa na adolescência,
com a entrada no mercado de trabalho e a ampliação das possibilidades de formação,
aumentando as responsabilidades. A principal função da família nesse momento é aumentar
a flexibilidade das fronteiras familiares para integrar os movimentos de independência
dos filhos. A comunicação funcional entre pais e filhos também é importante, tendo em
vista que influencia o comportamento dos jovens, propiciando aspectos facilitadores
e mais saudáveis. A tarefa de tornar-se adulto se materializa através da saída da casa dos
pais, o que está diretamente relacionado à independência financeira. As negociações
econômicas realizadas pelos sujeitos são carregadas de significados subjetivos, construídos
no transcorrer da história familiar. O ideal é que, ao final dessa fase, o jovem adulto separese de sua família sem romper relações, saia da casa dos pais e estabeleça objetivos de vida
pessoais, antes de juntar-se a outra pessoa para formar um novo subsistema familiar. Porém,
não é isso que vem ocorrendo. As questões financeiras tornam o “lançamento” para a vida
adulta um longo processo gradual. Ainda existem aqueles que optam por “viver a vida”,
eximindo-se de certas responsabilidades. Dessa forma, as transições de uma fase para outra
não são mais processos bem definidos no tempo. O que vem se verificando é o fenômeno
do ninho cheio, caracterizado pela não emancipação financeira e emocional dos filhos. Os
jovens continuam residindo com seus pais, protelando o afastamento do núcleo familiar,
devido às regalias e à oportunidade de estudar mais enquanto os genitores permanecem
garantindo o sustento financeiro. Estudos atuais referem que este fenômeno é mais comum
com o gênero masculino, devido à liberdade propiciada aos homens.
OBJETIVOS
Assim sendo, objetivou-se identificar como ocorre o manejo do dinheiro em famílias com
filhos homens no início da vida adulta.
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MÉTODO
Participaram dessa pesquisa quatro famílias de classe média, conforme critérios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com filhos homens de idades entre 20 e 35
anos, que residiam com os pais. Os instrumentos utilizados foram o Questionário de Dados
Sociodemográficos e um Roteiro de Entrevista Semiestruturada. A entrevista foi realizada,
primeiramente, com o casal de pais e, posteriormente, com o filho.
RESULTADOS
Os resultados obtidos subdividem-se em três categorias: (1) O manejo do dinheiro na família
de origem; (2) Aprendendo a lidar com dinheiro a partir do exemplo e valores dos pais e (3) O
filho como adulto jovem. Na primeira categoria verificou-se que em três famílias conversavase sobre o manejo do dinheiro, mas a decisão final era realizada pelas mulheres. Em apenas
uma família o manejo era realizado somente pelo homem. Conforme os casais de pais
participantes, o manejo do dinheiro era um tema discutido e ensinado no núcleo familiar
atual. Alguns ainda destacaram que na sua adolescência foi necessário ingressar cedo no
mercado de trabalho para auxiliar na renda familiar. Na segunda categoria observou-se que
apenas uma das famílias ensinava a manejar o dinheiro através de mesadas. Nas demais, os
ensinamentos eram passados através do diálogo, de exemplos e/ou de valores. Dois dos casais
de pais aprenderam sobre as questões financeiras através do exemplo de seus pais. Em suas
famílias de origem, não se falava aberta e diretamente sobre o manejo do dinheiro, sendo
que aprenderam observando. Atualmente, essa forma de educar ainda é evidente, pois um
dos filhos adultos referiu ter aprendido através do exemplo. A educação por meio dos valores
apareceu em uma família. Nessa, os ensinamentos sobre valores importantes relacionados
ao dinheiro foram passados de geração para geração, como a honestidade, por exemplo.
Assim é possível observar a transgeracionalidade dos aspectos financeiros, onde os exemplos,
valores e formas de manejar são passados dos avós para os pais e, consequentemente, para
os filhos. Na terceira e última categoria foi possível verificar uma mudança em relação aos
aspectos transgeracionais: o diálogo claro sobre as finanças ocorria. Os filhos adultos tiveram
sua educação financeira fortemente influenciada pelos genitores, através do diálogo. Na vida
adulta, repetiam o modelo aprendido com os pais. Além disso, todos os filhos adultos possuíam
pais inseridos no mercado de trabalho, o que lhes assegurava boas condições financeiras e a
possibilidade de estudar mais. Consequentemente, a independência financeira desses filhos
não existia totalmente, pois continuaram residindo com seus pais, estudando ou mesmo após
formados, protelado o afastamento do núcleo familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, conclui-se que os achados dessa pesquisa vão de encontro à literatura existente.
Os casais de pais passaram por dificuldade em suas famílias de origem, necessitando
trabalhar para auxiliar na renda familiar. Consequentemente, desejaram que seus filhos
tivessem melhor qualidade de vida. Como ambos os pais trabalhavam, a prioridade para
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com seus filhos foi o estudo. Devido a essas oportunidades, os filhos homens permaneceram
mais tempo na casa dos pais, evidenciando a ocorrência do fenômeno do ninho cheio. Além
disso, os casais de pais conseguiram educar seus filhos sobre o manejo do dinheiro através
de uma comunicação funcional e do aumento de flexibilidade, integrando os movimentos
de dependência e independência desses filhos. A questão transgeracional também se
fez presente através dos ensinamentos sobre como manejar o dinheiro. Nas famílias
pesquisadas o conteúdo passado de uma geração a outra foi funcional (economizar, realizar
planejamento e não gastar mais do que recebe). Mas ficam alguns questionamentos como
sugestões para pesquisas futuras: Se o modelo da família de origem é disfuncional, será que
os jovens conseguirão aprender a lidar com o dinheiro funcionalmente? E, se cada indivíduo
aprende a manejar o dinheiro com suas respectivas famílias de origem, quando tornarem-se
casal, o modelo de qual das famílias será seguido?
PALAVRAS-CHAVE
Família, Relações Pais-Filho, Filhos Adultos, Manejo, Finanças

O TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: VIVÊNCIAS
DE PROFISSIONAIS DE UM MUNICÍPIO DO ALTO SERTÃO DA
PARAÍBA
Iluska Pinto da Costa (Universidade Federal de Campina Grande/Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Cecília Maria Lima Cardoso (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Hanna Beatriz Bacelar Tibães (Faculdades Prominas de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Danielle
Araújo Moreira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marcela Vieira Carvalho
Siqueira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil), Cláudia Jeane Lopes Pimenta
(Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil), Stéphany Pereira da Costa (Universidade Federal de
Campina Grande, Cajazeiras, PB, Brasil), Maria José Menezes Brito (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2009

INTRODUÇÃO
O trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF) configura-se como um espaço em
permanente construção, com foco no cuidado do ser humano. A ESF tem o propósito de
favorecer a reorientação do trabalho, ampliar a resolutividade, impactar na situação de
saúde das pessoas, famílias e coletividades, melhorando assim as condições de vida da
comunidade. Para tanto, as ações são realizadas em um território definido, por meio do
trabalho em equipe multiprofissional, com vistas à corresponsabilização, resolutividade,
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integralidade, intersetorialidade e participação social(1-3). Durante o desenvolvimento
de suas atividades muitos são os desafios vivenciados pelos profissionais da ESF que
contemplam a corresponsabilidade de usuários e equipe, a adaptação à complexidade
do trabalho multiprofissional, às normas organizacionais preconizadas, a sobrecarga
de atividades, a assistência ao indivíduo e a família e a necessidade de dar respostas a
comunidade, tendo que atuar diante de dificuldades como insuficientes recursos materiais,
medicamentos, exames e consultas especializadas e escassos recursos humanos. Desse
modo os profissionais muitas vezes sentem-se divididos entre as exigências administrativas
de resultados preconizados e a demanda de necessidades das famílias o que muitas vezes
compromete a qualidade do trabalho(4-5). O trabalho da ESF no meio rural é singular,
complexo e marcado por ambiguidades que abrangem dificuldades e potencialidades.
A respeito das dificuldades podem ser destacadas as barreiras de acesso, relacionadas a
questões geográfica, econômica, cultural e organizacional. Somados a estes fatores, estudos
demonstram a dificuldade de recrutamento e fixação de profissionais nas equipes da zona
rural(6-7). Conhecer as particularidades deste contexto específico pode contribuir para
reflexões e para a implementação de estratégias que possibilitem aos profissionais e aos
gestores que promovam melhorarias na assistência prestada à comunidade.
OBJETIVOS
Analisar as dificuldades e potencialidades presentes no trabalho de profissionais da
Estratégia Saúde da Família em áreas rurais.
MÉTODO
Trata-se de um recorte da Tese intitulada: “Sentidos do trabalho e resiliência: vivências de
profissionais da Estratégia Saúde da Família”. A pesquisa caracteriza-se por um estudo de
caso qualitativo desenvolvido com profissionais que atuam em unidades da ESF da zona
rural do município de Cajazeiras, localizado no alto sertão da Paraíba. Participaram desta
pesquisa 1 Médico, 2 Enfermeiros, 2 técnicos em Enfermagem e 1 agente comunitário de
saúde. Como critério de inclusão incluiu-se o tempo de trabalho maior ou igual a seis meses
com vistas a se conhecer a dinâmica de funcionamento do serviço e maior proximidade com
a comunidade. O critério de exclusão foi o profissional estar em férias, licença médica ou não
ser possível o contato. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada
e observação, no período de fevereiro a março de 2017 e analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo de Bardin(8). O gerenciamento do material foi realizado por meio do
Software Atlas ti, versão 7, o qual permite organizar os dados, favorecendo sua indexação,
busca e qualificação dos achados(9). O estudo seguiu os preceitos éticos das pesquisas com
seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais
(Parecer nº 1.886.483).
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RESULTADOS
Os dados foram organizados em duas categorias analíticas: Potencialidades do trabalho na ESF
e Dificuldades que comprometem o trabalho na ESF. Sobre as potencialidades os participantes
referiram o trabalho em equipe e a satisfação em realizar o que gostam e em desenvolver
um trabalho útil. Técnicos em enfermagem e agentes comunitários enfatizaram a importância
do vínculo com a comunidade, impulsionando-os a desenvolver o trabalho com prazer. Os
aspectos dificultadores do trabalho referidos pelos participantes encontram-se relacionados
à falta de estrutura organizacional adequada para prestar assistência de qualidade, que inclui
equipamentos, estrutura física das unidades de saúde, dificuldades na rede, além da falta
de apoio por parte da gestão, comprometendo o trabalho realizado e a resolutividade das
ações. Porém os participantes revelaram especificidades sobre as dificuldades vivenciadas,
dentre as quais destacam-se o pouco reconhecimento por parte dos usuários e da gestão
sobre o trabalho, bem como desgastes na relação com a comunidade, ocasionando a falta de
motivação para o trabalho. Também foram mencionadas dificuldades estruturais, como a falta
de materiais para procedimentos e a distância entre áreas geográficas, limitando o acesso à
população e comprometendo o trabalho, a dificuldade de adesão da comunidade às atividades
de educação em saúde. Outras questões referidas estão relacionadas à falta de transporte para
a realização de procedimentos técnicos nos domicílios e a demora na marcação de exames,
repercutindo na assistência prestada à comunidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo é relevante na medida em que o conhecimento de potencialidades e de
dificuldades vivenciadas por profissionais de saúde em unidades da Estratégia Saúde da
Família em áreas rurais pode contribuir para a minimização de adversidades no ambiente
laboral, favorecer as formas de organização do trabalho e da gestão do cuidado, de modo
a alcançar meios que estimulem as ações dos profissionais, contribuindo para a assistência
de qualidade à comunidade. Descritores: Trabalho; Estratégia Saúde da Família; Profissionais
de Saúde. Agradecimentos À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de amparo à pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho; Estratégia Saúde da Família; Profissionais de Saúde.
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PERCEPÇÕES ATRIBUÍDAS AO PROGRAMA DE MELHORIA
DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA POR
PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE SAÚDE DE PIRAPORA/MG
Patrícia Lima Magalhães (SES/MG, Pirapora, MG, Brasil), Angelina Carmo Lessa (UFVJM, Diamantina, MG, Brasil),
Nadja Maria Gomes Murta (UFVJM, Diamantina, MG, Brasil)

ID: 1241

INTRODUÇÃO
Com o objetivo de qualificar a Atenção Básica (AB) e institucionalizar a avaliação em saúde,
o Ministério da Saúde (MS) criou em 2011, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da AB (PMAQ-AB). O programa visa ampliar o acesso e melhoria da qualidade dos
serviços, a fim de assegurar que o nível primário de atenção se configure como a porta de
acesso preferencial para o sistema de saúde e que sua organização garanta resolutividade
para a maioria das necessidades de saúde da população. O programa de avaliação encontrase em seu 3º ciclo avaliativo, sendo, por isso, importante reconhecer, a partir do olhar dos
profissionais participantes, os efeitos do programa no dia a dia das equipes. A pesquisa
teve uma relevância pessoal para a autora, tendo em vista a mesma ser Referência Técnica
do PMAQ-AB na Gerência Regional de Saúde (GRS) de Pirapora/Minas Gerais (MG), órgão
da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e perceber dificuldades na
implementação das diretrizes do programa, continuamente.
OBJETIVOS
Levantar, analisar e desvelar as percepções atribuídas ao processo de avaliação do PMAQAB por profissionais de Equipes de Saúde da Família (ESFs) na Região de Saúde de Pirapora/
MG; Levantar, analisar e desvelar os fatores facilitadores e dificultadores que interferem
na certificação das equipes; Verificar, sob a ótica dos profissionais de saúde, se as equipes
avaliadas mantêm os padrões de qualidade do PMAQ-AB, continuamente.
MÉTODO
O estudo é qualitativo, estudo de caso e o local escolhido para a realização foi a Região
de Saúde de Pirapora/MG, constituída por sete municípios, sendo eles, Buritizeiro, Ibiaí,
Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas e Várzea da Palma e com população
total de 139.698 habitantes. No que tange a adesão/contratualização ao PMAQ-AB, todos os
municípios têm participado do programa desde o primeiro ciclo, sendo atribuído às equipes
as seguintes certificações: desempenho muito acima da média, desempenho acima da média
e desempenho mediano ou abaixo da média. Os sujeitos da pesquisa foram profissionais
enfermeiros vinculados em equipes com os diversos desempenhos, mas que estivessem
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participando da avaliação a partir do 1º ou 2º ciclo do PMAQ-AB nas equipes em que
trabalham atualmente, tendo sido identificado um número final de dez sujeitos. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e para a coleta de informações foi utilizada a entrevista
individual semiestruturada, aplicada dos meses de agosto a dezembro de 2016. A forma
de tratamento utilizada foi a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), que consiste
no conjunto de técnicas de análises das comunicações que se pretende compreender para
além dos seus significados imediatos.
RESULTADOS
Com relação às falas dos profissionais entrevistados, emergiram oito categorias e 17
subcategorias que demonstraram avanços importantes trazidos pelo PMAQ-AB, como a
importância do programa como instrumento de qualificação da Atenção Primária à Saúde
(APS), já que o mesmo tem garantido uma ampliação do olhar dos profissionais quanto ao
papel da APS e das ações a serem desenvolvidas pelas equipes, tem estimulado a organização
dos processos de trabalho e a padronização das ações, permitido melhorias no aporte
financeiro e na oferta de materiais para as equipes, bem como possibilitado um norte no
planejamento das ações desempenhadas pelas equipes, através da publicação de materiais
bibliográficos diversos, como o Instrumento de Avaliação Externa. Foi demonstrada a
incorporação de algumas metodologias para a organização das equipes, como a realização
de reuniões de equipe e Educação Permanente em Saúde periodicamente, além da realização
da Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da Qualidade (AMAQ). Os resultados revelaram
uma supervalorização da fase que corresponde à “Avaliação Externa”, o que pode representar
uma preocupação com os resultados, muito pelas sanções administrativas, como corte
no repasse de recursos federais, mas com pouca reflexão sobre o impacto na assistência
ofertada. Houve controvérsias sobre a oferta de apoio institucional às equipes. Ora, relatos
demonstraram que este apoio por parte da gestão municipal ocorre rotineiramente,
ora, trechos retrataram que o apoio institucional ocorre prevalentemente às vésperas da
avaliação externa do PMAQ-AB e não durante todo o ciclo, o que pode vir a comprometer a
melhoria contínua dos processos de trabalho, bem como o envolvimento dos profissionais.
Foram reveladas, também, percepções diferenciadas sobre a utilização do recurso financeiro
do PMAQ-AB e a gratificação financeira aos profissionais. Ora os profissionais demonstraram
uma visão positiva quanto à gratificação financeira repassada aos integrantes da equipe, ora
demonstraram, também, uma visão negativa sobre a forma como a gratificação é realizada
em alguns municípios, não havendo participação coletiva dos compromissos e metas
vinculadas à gratificação. Além do que, existe uma insatisfação dos profissionais pela falta
de transparência sobre a utilização dos recursos financeiros, enfraquecendo a cultura de
negociação e participação colegiada estimulada pelo programa. Dentre as dificuldades que
influenciam na certificação das equipes, foram revelados, problemas estruturais, ausência
de equipamentos, rotatividade profissional, ausência de acesso aos relatórios das avaliações
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anteriores, como, também, as mudanças de gestão. Ao tentar identificar se o PMAQ-AB tem
representado um processo contínuo e progressivo de melhoria dos padrões de qualidade,
processo de trabalho e dos desempenhos alcançados pelas equipes, foi possível perceber
que ora os profissionais relatam melhorias e continuidade dos padrões de qualidade, ora,
ausência de melhorias e continuidade dos padrões de qualidade. O estudo revelou que
não existe uma incorporação das ações previstas na avaliação de forma homogênea entre
as equipes e municípios, demonstrando diferenças na forma como a avaliação vem sendo
institucionalizada na AB da Região de Saúde e Pirapora/MG.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como o PMAQ-AB é um programa cíclico, espera-se que não haja interrupção do mesmo
e que as equipes, a partir dos resultados alcançados identifiquem estratégias de correção
dos padrões de qualidade ruins e manutenção dos padrões bem avaliados no decorrer das
avaliações, fortalecendo o objetivo do programa de garantir uma melhoria progressiva e
contínua do acesso e qualidade dos serviços de AB ofertados aos usuários.
PALAVRAS-CHAVE
Estratégia de Saúde da Família; Avaliação em Saúde, Gestão em Saúde, Planejamento em Saúde

PROMOÇÃO DA PARENTALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Julianye Cristhine Trombim Reis (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil),
Lívia Keismanas Ávila (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Samara
Macedo Cordeiro (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 2271

INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a amamentação deve ser exclusiva
até os seis meses de idade. Além disso, o aleitamento materno exclusivo é essencial para
o bom desenvolvimento infantil e cria um vínculo necessário entre mãe e bebê. Mesmo
assim, ainda existem situações que levam ao desmame precoce. A introdução precoce da
alimentação complementar tem sido associada ao desenvolvimento e aparecimento de
doenças. Desta forma cabe ao enfermeiro atuar na identificação das possíveis causas do
desmame precoce e acompanhar, aconselhar e educar as famílias para manutenção do
aleitamento materno. A assistência da enfermagem na amamentação significa ultrapassar
a dimensão biológica e técnica do aleitamento, ampliando seus aspectos para assistência
de saúde mais humanizada, permitindo às mulheres a expressão dos seus anseios, medos e
dúvidas da amamentação.
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OBJETIVOS
Identificar os motivos desencadeantes do desmame precoce antes dos três meses de vida e
descrever as estratégias familiares estabelecidas para estimular o vínculo com a criança e as
medidas de prevenção de doenças nesta faixa etária.
MÉTODO
Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa, realizada em
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo - Brasil. A coleta de dados foi
realizada a partir do Sistema de Informação em Atenção Básica e na sala de vacinação, de
setembro a novembro de 2016, durante a semana, no período da tarde. As participantes
aceitaram ser incluídas no estudo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e responderam a um formulário com perguntas abertas, elaborado a partir
do levantamento bibliográfico realizado e composto por questões fechadas relacionadas
a caracterização das participantes e perguntas abertas que versam sobre o objeto de
estudo. A duração da aplicação do instrumento de coleta de dados foi de aproximadamente
30 minutos. Os dados foram sistematizados a partir da técnica de análise de conteúdo e
analisados na perspectiva da parentalidade.
RESULTADOS
A amostra foi constituída por 10 mães de crianças menores de seis meses que tiveram
desmame precoce. As justificativas para o desmame precoce foram: leite fraco, medo das
modificações estéticas mamárias, pressão social do parceiro, leite secou e ficou doente
durante o processo de amamentação. Ao serem questionadas sobre as estratégias de
desenvolvimento e manutenção do vínculo com bebê e as formas de prevenção de doenças,
as mães participantes relataram acalentar a criança no seu colo, fazer carinho, conversar,
brincar e cantar para o bebê enquanto o alimenta. Duas mães utilizavam o método de
colocar o bebê em seu colo enquanto oferecia a mamadeira, três mães sempre cantavam
para seu filho para o fazer dormir, quatro procuravam sempre conversar com o bebê durante
todo o dia e uma mãe brincava com o bebê de maneiras diferentes enquanto o alimentava.
Além disso, as mães relataram dormir junto com seus filhos e sempre pegar no colo quando
o bebê chora. Isso nos remete ao conceito de parentalidade, definido por Bornstein (2002)
como um conjunto de “atividades propositadas no sentido de assegurar sobrevivência e o
desenvolvimento da criança”, num ambiente seguro, de modo a socializar a criança e atingir
o objetivo de torná-la progressivamente mais “autônoma”. Este conceito possui três áreas
com onze dimensões: conhecimentos e compreensão, recursos, motivação, oportunidades,
saúde física, saúde mental, comportamento social, funcionamento educativo e intelectual,
cuidado, disciplina e desenvolvimento que irão determinar capacidades e competências
parentais, que objetivam assegurar a prevenção de adversidades que possam fazer sofrer
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a criança, assim como promover ações positivas que ajudem ao longo da sua vida. Ao
observarmos os relatos das mães sobre medidas ou comportamentos que promovam
o vínculo com seus filhos, identificamos que a dimensão do cuidado se constitui como
prioridade. Cuidados do nível físico que são traduzidos na garantia de alimentos, produção,
vestuário, higiene, hábitos de sono, assim como a prevenção de acidentes ou doenças
preveníveis e tomada de decisões rápidas. As práticas parentais positivas favorecem o
desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças na primeira infância e as que mais
se destacam são o comportamento moral, as expressões afetivas, o envolvimento dos pais no
brincar, o reforço e a disciplina adequada. Este nível de cuidado traduz exatamente o vínculo
que estas mães estão criando com seus bebês. Para Pedroso e Pucinni (2008), “O vínculo
mãe-filho, fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança, é fortalecido
(grifo nosso) pela amamentação, que proporciona grande variedade de estímulos ao recémnascido e interações mais intensas com sua mãe.” Sabe-se que a amamentação se constitui
como um ato construído a partir das representações sociais, culturais, a partir de valores
e crenças sociais. De acordo com Bender (2007) é “por meio da sua resposta como mãe as
necessidades físicas e emocionais do bebê ele vai aprender a conhecer a mãe e construir sua
confiança em uma pessoa cuidadosa e prestativa, e por meio da sua interpretação adequada
dos sentimentos dele, o bebê vai aprender a conhecer-se”. As necessidades de vínculo na vida
de um bebê se resumem em proteção do corpo da mãe, seu calor, seus gestos e delicadezas
empatia e proteção que garante segurança emocional, conversas e brincadeiras, cantigas de
ninar todas essas pequenas coisas fazem um vínculo efetivo da mãe com o bebê. Segundo
Winnicott (1988): “A figura materna é a continuidade de seu próprio corpo, com experiências
prazerosas ou não e que lhe despertam reações físicas e emocionais variadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos que os fatores desencadeantes para o desmame precoce se relacionam com
os aspectos sociais e culturais vivenciados pelas mães. E que, a superação da impossibilidade
de aleitar influencia em comportamentos de reforço e manutenção de vínculo, por meio
de práticas de aproximação e cuidado como, conversar com o bebê, estar presente na
maior parte do dia, prover satisfação de necessidades humanas básicas que, indiretamente,
contribuem para a prevenção de doenças. Essas estratégias estão vinculadas a parentalidade
que é estabelecida ao longo da primeira infância, por meio do papel dos pais e do núcleo
familiar, imprescindível para as futuras relações sociais que esta criança irá ter.
PALAVRAS-CHAVE
Parentalidade; Saúde da Família; Desenvolvimento Infantil
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REDE DE APOIO SOCIAL DA FAMÍLIA PARA O CUIDADO A
CRIANÇA/ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS
Manoela Cunha Nicoletti (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Stella Minasi de Oliveira
(Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Caroline Passos Arruda (Universidade Federal do
Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Giovana Calcagno Gomes (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande,
RS, Brasil), Marina Soares Mota (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil), Thiago Lopes Silva
(Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil)
ID: 1515

INTRODUÇÃO
As doenças crônicas definem-se a qualquer condição física, emocional ou mental que
incapacitam ou comprometem a criança de desempenhar atividades habituais da infância,
por necessitar de frequentes hospitalizações, utilizar de forma regular medicações ou usar
equipamentos especiais. As doenças crônicas são prolongadas em sua duração, não se
resolvem espontaneamente e raramente são curadas completamente. A doença crônica na
infância, não prejudica somente a criança, mas a sua família que precisa enfrentar inúmeras
situações adversas com a mesma. Estudo de abordagem qualitativa, exploratório, descritivo
e explicativo que teve como referencial metodológico a GroundedTheory.
OBJETIVOS
Objetivou-se conhecer a rede de apoio social formada pela família para o cuidado à criança/
adolescente com diabete mellitus.
MÉTODO
Participaram oito familiares de crianças e adolescentes com Diabetes mellitus, que
consultavam no Centro Integrado de Diabetes em um hospital do sul do Brasil (CID/HU/FURG)
e seis familiares que frequentavam a Associação de Pais de crianças e adolescentes com DM
em Tortosa na Espanha, totalizando em 14 familiares. Atenderam ao critério de inclusão ser
o principal familiar cuidador de criança e/ou adolescente com DM, prestando-lhe cuidados
diretos no ambiente familiar. Foram excluídos familiares cuidadores com menos de 18 anos.
A coleta de dados foi realizada nos meses de março a junho de 2015 no Brasil e nos meses de
setembro a novembro de 2015 na Espanha por meio de entrevistas gravadas e transcritas na
íntegra de forma a obter uma melhor compreensão da realidade e das vivências das famílias
relativa ao fenômeno em estudo. O contato inicial com os participantes foi realizado via
telefone, convidando-os para participar da pesquisa. A análise dos dados foram realizadas de
forma concomitante de acordo com o que é preconizado pela GroundedTheory (GT), de forma
comparativa e constante, seguindo os passos da codificação aberta, axial e seletiva e posterior
formulação da teoria. A pesquisa foi realizada em conformidade com a Resolução 466/2012 e
registrada sob CAAE: 40608814.7.0000.5324, recebeu parecer favorável número 15/2015 do
Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
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RESULTADOS
A família referiu que constrói uma rede de apoio social em relação ao cuidado da criança/
adolescente com DM. Verificou-se que a família necessita de auxílio para cuidar a criança/
adolescente com Diabetes, recebendo apoio da família, dos vizinhos, dos amigos, dos
profissionais da saúde, da escola, na fé em Deus, trocando experiências e apoio a outras
famílias em situação de cronicidade e recebendo apoio do governo para adquirir subsídios
para o cuidado à criança/adolescente com Diabetes Mellitus. O apoio que a família nuclear
necessita deve ser prioridade do enfermeiro. O acompanhamento no momento do diagnóstico
ajuda a criar vínculos com a família. Além do apoio profissional, é fundamental o apoio pessoal
para o ajustamento global e para o profissional de enfermagem adquirir a confiança dos
pais. Esta rede de apoio social mostra que a família necessita de auxílio para cuidar a criança/
adolescente com DM. Cuidar de um paciente infanto/juvenil com condição crônica não é
uma tarefa fácil podendo ser, por vezes, dolorosa para a família que necessitará de apoio, seja
material, emocional, de informação, afetivo ou de intercâmbio social. Prover essas demandas
implica na construção de redes de apoio social. A rede de apoio social age como mediadora
na reestruturação de suas relações afetivas e como mobilizadora de seus recursos pessoais
e financeiros de enfrentamento das demandas acrescidas pela necessidade de cuidado à
criança/adolescente com DM. O contexto que envolve essas famílias implica a necessidade de
apoio social com olhar compreensivo, especialmente para o enfrentamento de sentimentos
como medo e incompetência familiar para o cuidado, promovendo suporte favorável à saúde
dos cuidadores. Assim culminando em um cuidado qualificado à criança/adolescente com DM.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se como necessário o acompanhamento, o apoio de todos envolvidos no
gerenciamento deste cuidado à criança/adolescente com diabetes, e, servem de referência,
se empenham da sua maneira na busca por uma melhor qualidade de vida para estas crianças
e adolescentes. Os dados do estudo mostraram que o cuidado familiar é complexo e, se
não existir uma rede social para apoio ao cuidado poderá haver desequilíbrio no contexto
familiar e influenciar negativamente na saúde de todos os membros. Reconhecer a família
como sujeito ativo no cuidado à criança e adolescente com Diabetes é fundamental, pois ao
estabelecer parceria com a família, abrem-se espaços de escuta e acolhida para produção
compartilhada do cuidado e a possibilidade de construção de redes e apoio social necessário
para o enfrentamento da doença, diminuindo sua morbidade e qualificando o viver de seus
portadores e familiares.
PALAVRAS-CHAVE
Diabetes Mellitus. Enfermagem. Família. Criança. Adolescente.
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REPERCUSSÕES DA PRÁTICA CLÍNICA DO ENFERMEIRO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA: AUTONOMIA E RESOLUTIVIDADE
Mariana da Silva Bernardo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Kahl
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Kamylla Santos da Cunha (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Betina Hörner Schlindwein Meirelles (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1749

INTRODUÇÃO
O trabalho do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde destaca-se por atividades de cunho
assistenciais e gerenciais(1), nas quais a enfermagem compreende a realização de uma
assistência sistematizada, que se concretiza através do processo de enfermagem, o qual
requer pensamento e raciocínio crítico-reflexivo para a realização do cuidado ao paciente(2).
Neste cenário, a prática clínica, antes vista exclusivamente como curativa, individual e
biológica, passa a considerar os aspectos biopsicossociais no cuidado aos indivíduos, família
e comunidade, em relações dialógicas, horizontais e acolhedoras(3-4). Diante do exposto, das
especificidades da Atenção Primária à Saúde e do que se espera do profissional enfermeiro,
questiona-se: como a prática clínica desenvolvida pelo enfermeiro na Atenção Primária à
Saúde repercute no cuidado às pessoas neste cenário?
OBJETIVOS
Compreender como a prática clínica do enfermeiro repercute no cuidado às pessoas na
Atenção Primária à Saúde em um município ao sul do Brasil.
MÉTODO
Estudo com abordagem qualitativa, ancorado na Teoria Fundamentada nos Dados(5). Este
conteúdo é oriundo da dissertação de mestrado intitulada “Significando a prática clínica
do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde” que teve como fenômeno “Desvelando a
integralidade na prática clínica do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde alicerçada pela
Sistematização da Assistência de Enfermagem”. Dada a sua relevância, é apresentado aqui
o recorte do componente “Consequência”, inerente ao modelo paradigmático proposto por
Corbin e Strauss(5), que corresponde aos resultados previstos ou reais do desenvolvimento
da prática clínica do enfermeiro na Atenção Primária. O cenário do estudo foi o serviço
de Atenção Primária à Saúde de um município ao sul do Brasil. Participaram do estudo 18
enfermeiros, divididos em dois grupos amostrais. Participaram do primeiro grupo amostral
dez enfermeiros, sendo utilizado como critério de inclusão enfermeiros que integrassem
a Estratégia Saúde da Família há pelo menos seis meses e realizassem assistência direta às
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pessoas, famílias e comunidade através das consultas de demanda espontânea e demanda
programática. O segundo grupo amostral totalizou oitoenfermeiros, cujos critérios de
inclusão adotados foram:participação na Comissão Permanente de Sistematização da
Assistência de Enfermagem e também a atuação na assistência direta à população no centro
de saúde. A coleta de dados ocorreu entre abril e outubro de 2016, sendo divida em duas
partes, a primeira para a caracterização dos participantes e a segunda para a entrevista
individual não estruturada, realizada no próprio centro de saúde, em ambiente privado de
escolha dos participantes.As entrevistas foram gravadas com dispositivo de gravação de
áudio digital e posteriormente transcritas na íntegra. A análise dos dados se deu pela análise
comparativa constante, realizada em três etapas interdependentes, a saber: codificação
aberta, codificação axial e integração. O software NVivo 10® foi utilizado para auxiliar na
organização dos dados.
RESULTADOS
Referente às consequências da prática clínica desenvolvida por enfermeiros na Atenção
Primária à Saúde obteve-se a categoria intitulada “Consolidando o vínculo de confiança
com a comunidade por meio da ampliação da autonomia e resolutividade do enfermeiro”
sustentada por duas subcategorias. A primeira, intitulada “Ampliando a Prática Clínica
a partir dos protocolos de enfermagem” apresenta a percepção dos profissionais sobre a
implementação dos protocolos clínicos de enfermagem, os quais possibilitaram maior
subsídio ao desenvolvimento da prática clínicae de cuidado exercidas por estes profissionais
na Atenção Primária à Saúde, embasando-se em evidências científicas para sustentação
das ações a serem realizadas. Ademais, expandiram as alternativas e possibilidades de
diagnósticos e intervenções de enfermagem, além de aprimorar o trabalho interdisciplinar
entre os membros da equipe de saúde do serviço, uma vez que os protocolos possibilitaram
maior interação e troca de saberes entre estes para o atendimento à população. Após
a implementação destes protocolos, o enfermeiro pode obter melhor resolutividade e
maior segurança em seus atendimentos individuais, pois passou a orientar e estabelecer
sua prática clínica com maior autonomia. Na segunda categoria, intitulada“Contribuições
da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) para a Prática Clínica
do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde”, houve destaque para a CIPE que, embora
ainda estivesse em fase de teste nos centro de saúde do município durante o período de
coleta dos dados, possibilitou aos enfermeiros credibilidade para os resultados positivos
desta prática, pois consideram que a CIPE reforçará ainda mais a autonomia do enfermeiro,
proporcionando maior visibilidade ao seu trabalho através dos registros específicos do
enfermeiro. Destacaram ainda a importância da linguagem padronizada que vem junto com
a CIPE e facilita a comunicação entre os profissionais, possibilitando maior conhecimento
acerca da comunidade atendida, por meio dos diagnósticos mais frequentemente
emergidos, de modo que possibilita ao enfermeiro estabelecer critérios na prática clínica à
sua comunidade.

VOLTAR AO ÍNDICE

2062 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Família

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou repercussões positivas para o desenvolvimento da prática clínica do
enfermeiro na Atenção Primária à Saúde, sendo destacada a implementação dos protocolos
clínicos de enfermagem e a implementação da CIPE nas consultas de enfermagem, que
trazem benefício como melhorada relação interpessoal com os demais profissionais, além
do fortalecimento do vínculo de confiança com os indivíduos, família e comunidade.
Ressalta ainda que tais medidas tornam o trabalho do enfermeiro mais autônomo e
resolutivo,alicerçado em evidências científicas para a realização da prática clínica e do
cuidado ao usuário e à população de maneira humanizada e efetiva.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Prática clínica baseada em evidências.

SEGURANÇA DO PACIENTE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO DA ENFERMAGEM
Karina Oliveira de Mesquita (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, Sobral, CE, Brasil), Maria
da Conceição Coelho Brito (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, Sobral, CE, Brasil), Raissa
Oliveira de Mesquita (Centro Universitário UNINTA, Sobral, CE, Brasil), Geison Vasconcelos Lira (Universidade Federal
do Ceará, Sobral, CE, Brasil), Roberta Cavalcante Muniz Lira (Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil), Maria
Socorro de Araújo Dias (Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, Sobral, CE, Brasil)

ID: 2661

INTRODUÇÃO
A segurança do paciente vem sendo discutida mundialmente, em decorrência dos danos
derivados das práticas assistenciais à saúde em todos os níveis de atenção. Segurança
do Paciente é definida como a redução do risco de danos desnecessários associados à
assistência em saúde até um mínimo aceitável¹. Desse modo, iniciativas são instigadas a
fim de implicar trabalhadores e gestores na oferta de um processo de cuidar seguro. Este
deve ser alcançado por meio de uma cultura de atitudes seguras, construída e aceita por
todos os profissionais envolvidos. A segurança do paciente deve ser buscada em todos os
espaços e processos de cuidado em saúde da APS, incluindo a realização de procedimentos,
consulta, visita domiciliar ou acolhimento ao usuário. A enfermagem está implicada direta
ou indiretamente na prevenção de danos no cuidado ao paciente. Uma vez que a essência
da prática de enfermagem é o cuidado, os enfermeiros devem defender as políticas de
saúde e enfermagem que assegurem acesso ao tratamento de qualidade². Nesse contexto,
evidencia-se a importância de desenvolver estudos na área, que busquem reconhecer a
atuação dos profissionais diante do cuidado seguro e seu comprometimento com tal prática.
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OBJETIVOS
Analisar a responsabilidade e o comprometimento dos profissionais de enfermagem,
vinculados a Estratégia Saúde da Família de Sobral, com a segurança do paciente.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa. Teve como
cenário seis Centros de Saúde da Família (CSF) do município de Sobral/Ceará/Brasil. Procurouse contemplar uma amostra significativa, embora intencional de unidades de saúde,
abrangendo unidades de regiões centrais do município (Junco, Tamarindo e Pedrinhas), de
regiões mais periféricas (Terrenos Novos I e Vila União) e de área rural (Jaibaras). A pesquisa
ocorreu entre março/2016 a março/2017, com 15 profissionais, sendo 06 enfermeiros e 09
técnicos de enfermagem. Para coleta de dados foi feita inicialmente uma pesquisa documental
nos protocolos, guias de orientação dos CSF, seguido de entrevista semiestruturada e
observação não participante, configurando-se em um desenho metodológico denominado
triangulação. A triangulação de dados significa coletar dados em diferentes períodos e
de fontes distintas de modo a obter uma descrição mais rica e detalhada dos fenômenos.
Seu objetivo é contribuir não apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de múltiplas
perspectivas, mas também enriquecer a compreensão, permitindo emergir novas ou mais
profundas dimensões³. Ao final os dados foram submetidos a análise de conteúdo de Bardin,
seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados,
inferência e interpretação, além da categorização. Foram respeitados os aspectos éticos e
legais que envolvem pesquisas com seres humanos, conforme a Resolução N° 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde/MS. Ressalta-se que este estudo, representa recorte de
pesquisa de dissertação de mestrado e que foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Parecer nº 1.484.252/2016 e CAAE nº 49134415.5.0000.5053.
RESULTADOS
As análises realizadas baseiam-se na responsabilidade e no compromisso dos profissionais
com a segurança do paciente e no comprometimento organizacional para essa segurança.
No que diz respeito à atitude dos profissionais para lidar com os erros relacionados à
assistência, evidenciou-se que a maioria busca antecipar-se, reconhecendo o erro cometido
e tentando identificar sua causa, a fim de minimizar os danos causados ao paciente. Por outro
lado, também afirmam que o maior compromisso para discutir sobre os erros é da gerência
do serviço, não demonstrando corresponsabilidade da equipe. Infere-se incipiência no
que diz respeito a responsabilidade dos profissionais e dos Centros na garantia do cuidado
seguro. Evidenciando, por sua vez, uma fragilidade na dimensão da cultura de segurança
do paciente no âmbito da Estratégia Saúde da Família. Estudos relacionam a prática de
segurança do paciente, às atitudes individuais como organizacional, e afirmam que estas
influenciam o desenvolvimento de uma cultura de segurança em um local de trabalho. Bell
e colaboradores enfatizam a necessidade da responsabilização coletiva a qual abrange o
profissional envolvido no incidente, a equipe prestadora do cuidado de saúde e a instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente aos desafios, nota-se a necessidade de trabalhar a segurança do paciente no ambiente
da Atenção Primária à Saúde, local onde esse processo se torna mais complexo pela variedade
de áreas a qual envolve, considerando ainda que requer mudanças organizacionais, pessoais
e de gestão. É preciso reconhecer que processos de mudança demandam tempo e empenho,
porém almejam benefícios para a instituição, para os profissionais e os pacientes. A pesquisa
certamente trará contribuições para o processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família,
na medida em que instiga os profissionais de enfermagem e os gestores para a adoção de
estratégias que busquem um cuidado seguro e sensibiliza a gestão para o desenvolvimento
da educação permanente para os profissionais do sistema de saúde. Espera-se que este
estudo instigue a realização de outros na área, abrindo novas perspectivas, visto que a
produção sobre segurança do paciente deve entrar na agenda da política de saúde brasileira,
como forma de garantir um cuidado mais seguro.
PALAVRAS-CHAVE
Segurança do paciente; Atenção Primária à Saúde; Cultura.

TÁTICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS CONJUGAIS
E PARENTAIS: UMA PERSPECTIVA DA TRANSMISSÃO
INTERGERACIONAL
Simone Dill Azeredo Bolze (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Beatriz
Schmidt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Carina Nunes Bossardi
(Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Itajaí, SC, Brasil), Lauren Beltrão Gomes (Fundação Universidade
Regional de Blumenau - FURB, Blumenau, SC, Brasil), Maria Aparecida Crepaldi (Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC , Florianópolis, SC, Brasil), Marc Bigras (Université du Québec à Montréal - UQAM, Canadá), Mauro
Luís Vieira (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2363

INTRODUÇÃO
Testemunhar ou se envolver em interações conflitivas no contexto familiar é algo esperado
na trajetória desenvolvimental de uma criança, visto que conflitos fazem parte das relações
humanas e familiares. Dentre os conflitos familiares, aqueles mais frequentemente
vivenciados pela criança são entre seus pais, os quais podem trazer consequências para o
desenvolvimento infantil. Os efeitos dos conflitos são percebidos em função da maneira como
esses são manejados e resolvidos. Assim, conflitos conjugais construtivos, quer eles ocorram
na presença dos filhos ou não, envolvem táticas de resolução de conflitos bem-sucedidas,
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progressos no sentido da solução dos problemas, explicações sobre como os conflitos foram
resolvidos e percepções positivas de conflitos não resolvidos. De modo oposto, conflitos
conjugais destrutivos incluem táticas que envolvem agressão ou violência, hostilidade
verbal e não verbal, retirada abrupta da cena de conflito, deixando o cônjuge sozinho e sem
resolver a desavença, ameaças à integridade da família e conflitos sobre temas relacionados
à criança. Além disso, compreende-se que o relacionamento conjugal afeta a qualidade do
relacionamento pais-criança de forma recursiva. Tal influência se relaciona ao efeito spillover,
que pressupõe que os conflitos conjugais tendem a transbordar para a relação entre pais e
filhos. Salienta-se, ainda, que as formas de gerir o relacionamento conjugal e de exercer
a parentalidade podem ser compreendidas por meio de uma perspectiva intergeracional,
devido à tendência das pessoas a repetir padrões relacionais, comportamentais e sociais
aprendidos nas famílias de origem.
OBJETIVOS
Investigar táticas de resolução de conflitos conjugais e parentais, usadas pelo casal e entre
pais-criança, na perspectiva da transmissão intergeracional.
MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, exploratório, descritivo e correlacional, com método
misto, realizado por meio do modelo de duas etapas, e delineado pelo desenho explicativo
sequencial. A primeira etapa, de abordagem quantitativa, contou com a participação de 150
casais heterossexuais, mães e pais de crianças de 4 a 6 anos de idade. Os participantes dessa
etapa responderam aos instrumentos a seguir: Questionário Sociodemográfico, Revised
Conflict Tactics Scales (CTS2) e Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC). Foram realizadas
análises estatísticas descritivas e correlacionais, variadas e multivariadas, por meio do
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). A segunda etapa, de abordagem qualitativa,
teve a participação de 12 casais, todos integrantes da primeira etapa, os quais responderam
a uma entrevista semiestruturada, cuja finalidade foi explorar e complementar os dados
da primeira etapa em profundidade. As entrevistas foram analisadas por meio de análise
categorial temática com o recurso do software Atlas ti.
RESULTADOS
Os resultados da primeira etapa evidenciaram que casais que utilizaram táticas de negociação,
agressão psicológica e violência física de forma mais prevalente na relação conjugal
exerceram, respectivamente, mais disciplina não violenta, agressão psicológica e punição
corporal na relação com a criança. A partir dessa análise de varredura, ou seja, mais ampliada,
deu-se a investigação e análise da segunda etapa, na qual os resultados indicaram o uso de
táticas construtivas e destrutivas de resolução de conflitos entre os subsistemas conjugal
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e parental, bem como evidenciaram as influências das famílias de origem na manutenção
de padrões relacionais de uma geração para outra. Dessa forma, os achados de uma etapa
complementaram a seguinte. Com relação às táticas de resolução de conflitos conjugais, as
duas etapas indicaram a preponderância de negociação em situação de desentendimentos
e desavenças entre os membros do casal. A comunicação aberta, caracterizada pela postura
dos membros do casal de buscar ser flexível, voltar atrás na questão que ocasionou o conflito,
realizar concessões, acordos, pedir desculpas, foi uma particularidade que representa tal
tática de negociação. A comunicação aberta foi também evidenciada como um padrão de
continuidade intergeracional relacionada a um modelo harmônico da família de origem,
reiterando a tendência de manutenção de padrões comunicacionais de uma geração
para a outra. Dentre as táticas destrutivas de resolução dos conflitos conjugais, destacase a agressão psicológica, identificada de forma expressiva nas duas etapas da pesquisa. A
agressão psicológica se caracterizou, principalmente, pela hostilidade verbal, a qual alude
a discussões que evoluíram para brigas, nas quais os membros do casal mediram forças na
interação conflitiva, proferiram ofensas, xingamentos e apresentaram dificuldades de ceder
ou fazer concessões. A hostilidade verbal apareceu em conjunto com a agressão física, como
um aspecto de continuidade do modelo conjugal conflituoso da família de origem. No que se
refere às formas de resolução de conflitos parentais, dentre as táticas construtivas utilizadas
pelos pais com a criança, destacou-se a disciplina sem uso da violência, caracterizada pelo
comportamento dos pais de conversar, pedir e dar explicações à criança, além de repreendêla e lhe dar castigos que envolviam, principalmente, o isolamento temporário e a privação
de privilégios. Tais táticas também se configuraram como um modelo proveniente da família
de origem, denotando um caráter de continuidade do modelo positivo dos genitores.
Entretanto, as duas etapas desse estudo também indicaram o uso de táticas destrutivas de
resolução de conflitos com a criança, caracterizadas pela agressão psicológica e punição
corporal, sendo que essa última apareceu tanto como um fenômeno de repetição da família
de origem quanto de descontinuidade, apontando a possibilidade de rompimento com
padrões intergeracionais disfuncionais. Os achados dessa pesquisa sugerem que o clima
emocional negativo que insurge dos conflitos conjugais extravasa para a relação paiscriança, corroborando a perspectiva de efeito spillover.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que os resultados da presente pesquisa, oriunda da tese de doutorado da
primeira autora, podem contribuir para a prática profissional daqueles que atuam junto a
casais e famílias e para o enriquecimento do corpo teórico sobre conjugalidade, parentalidade
e transmissão intergeracional.
PALAVRAS-CHAVE
Relações conjugais; relações pais-criança; conflito conjugal; resolução de conflitos;
transmissão intergeracional
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A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A FIGURA
PATERNA DE UM FILHO DEFICIENTE
Marcus Vinicius de Souza Dias (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Iven
Giovanna Trindade Lino (Universidade federal de Mato Grosso do Sul , Campo Grande , MS, Brasil), Maria Angélica
Marcheti (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , Campo Grande, MS, Brasil), Fernanda Ribeiro Baptista
Marques (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , Campo Grande, MS, Brasil)

ID: 2656

INTRODUÇÃO
A deficiência de um membro familiar é complexa, dinâmica e multidimensional que
impedem sua participação plena e eficaz na sociedade de forma igualitária1. Em uma família,
o nascimento de uma criança com deficiência em seu núcleo, desconstrói completamente
a imagem do filho perfeito imaginado pela mesma, surgindo sentimentos de desilusão,
desespero, tristeza e vergonha colocando em risco sua estrutura familiar. As suas relações
também tornam-se enfraquecidas devido o cuidado exigir a presença constante de um
dos membros, podendo acarretar sobrecargas, exigindo desta família, o repensar de sua
estrutura organizacional enquanto grupo. Esta família passa por diversas mudanças em suas
vidas como: as alterações em suas vidas profissionais; redução do tempo livre por causa da
sobrecarga de cuidados para com o filho, o que torna, geralmente, o cotidiano de muitas
mães em algo exaustivo e de dedicação exclusiva aos filhos; além do aparecimento de
diversos sentimentos tanto em relação ao novo filho quanto em relação aos outros membros
da família. A deficiência também repercute na vida de um casal, na qual os desafios impostos
tanto no plano emocional quanto no cotidiano podem levar a insatisfações, divergências
de opinião e, consequentemente, a discussões e atritos entre o casal. Ao longo da história,
verifica-se uma tendência, por parte da equipe profissional, em delegar os cuidados da
criança a figura materna, pois a figura paterna esta ligada ao papel de provedor e mantenedor
da família. Dessa forma, na maioria das vezes, o pai não é reconhecido pela equipe de saúde
como participante efetivo nos cuidados do filho deficiente, sendo caracterizado apenas
como um ajudante da mãe, responsabilizando-a de maneira majoritária pelos cuidados do
filho com deficiência. O mundo contemporâneo está propiciando mudanças nas rotinas de
homens e mulheres, o que afeta o desempenho de papéis sociais, dentre eles o ser pai e
mãe. A função paterna não é mais definida pelos parâmetros rígidos que moviam o modo
de vida patriarcal, no qual o homem era considerado a cabeça da família e único responsável
pelo sustento financeiro. O homem como pai também sofre em sua dimensão com a perda
do filho perfeito imaginado, e o profissional ao compreendê-lo e estimulá-lo, facilita o
seu processo de enfrentamento, além de garantir sua interação com a figura paterna no
processo de elaboração no plano de cuidado para a criança com deficiência. Nesse sentido,
questionou: qual a compreensão dos profissionais da equipe multiprofissional sobre a figura
paterna diante do cuidado da criança ou adolescente deficiente?
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OBJETIVOS
Compreender o entendimento dos profissionais de saúde sobre a figura paterna no cuidado
do filho com deficiência.
DESENVOLVIMENTO
Estudo descritivo de natureza qualitativa realizada na Associação Pestalozzi em Mato Grosso do
Sul com profissionais de saúde que atuam diretamente com a assistência à saúde das crianças
e adolescentes em condição de deficiência e aos seus familiares na Instituição, excluindo os
profissionais da área administrativa e da educação. A coleta de dados foi realizada através
de entrevistas individuais, em sala privativa, por meio de um questionário semi estuturado,
elaborado especificamente para este estudo, nos meses de outubro e novembro de 2017.
A análise dos resultados a partir da temática foi realizada nas seguintes etapas: Pré-análise;
exploração do material e tratamento dos resultados/inferência/interpretação. Foram realizadas
nove entrevistas com os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional, desses três
são Fisioterapeutas, uma Psicóloga, uma Terapeuta Ocupacional, duas Enfermeiras e duas
Fonoaudiólogas. A idade destes profissionais variou de 23 anos a 56 anos. Oito profissionais
são do sexo feminino e um do sexo masculino. O tempo de formação destes profissionais
variou de nove meses à 34 anos de profissão. O tempo médio de serviço dos profissionais na
Instituição é de aproximadamente 11 anos, sendo o menor tempo 45 dias e o maior 26 anos.
Após a análise das entrevistas emergiu a categoria “Os papéis socioculturais da figura materna
e paterna” que discorre sobre a compreensão cultural que os profissionais da equipe de saúde
apresentam sobre o papel da figura materna e paterna no cuidado do filho com deficiência,
surgindo assim duas subcategorias. Nesse sentido surgiu a primeira subcategoria “A figura
materna como referência de cuidado” que na qual para os profissionais a figura materna é mais
efetiva no cuidado do filho com deficiência, pois é a mesma se abdica do trabalho e de sua
vida, assim tornando-se melhor membro familiar como referência de cuidador para a equipe
de saúde, por entenderem que a mãe é mais afetiva do que o pai no cuidado, os profissionais
tendem a pensar que ela sabe o que é melhor para o seu filho. Porém os profissionais identificam
que a mulher ao ser eleita como referência do cuidado torna-se um indivíduo sobrecarregado,
além de apresentar sentimentos de ansiedade sobre a condição do filho com deficiência.
Na segunda subcategoria “A figura paterna como provedor e autoridade” Os profissionais
entendem que cabe a figura paterna a função de garantir o sustento da família, ou seja, de
ser o provedor da mesma, além de compreender de que a figura masculina é responsável por
impor respeito e regras no filho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os profissionais não estão preparados para trabalhar com a figura masculina como pai, pois
em um mundo contemporâneo com discussões sobre machismo e feminismo ainda prevalece
paradigmas que precisam ser reformulados ou desconstruídos. O homem, sem referências
para ser cuidador, precisa de orientações e estimulações por parte dos profissionais para
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cuidar de seu filho em situação crônica permanente, como são dadas as mães. Recomendase que as politicas publicas e privadas no país estimulem a participação da figura paterna no
cuidado da criança e não apenas como provedor econômico da família.
REFERÊNCIAS
WORLD HEALTH ORGANIZATION . Relatório mundial sobre a deficiência. Tradução Lexicus
Serviços Lingüísticos. - São Paulo, 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Pai. Profissionais de Saúde. Deficiência.

CUIDADO INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
Angela Romero Cardenas (Universidad del Magdalena, Colômbia), Mirith Mirith Vasquez Munive (Universidad del
Magdalena, Colômbia), Ivonne Brito Jimenez (Universidad del Magdalena, Colômbia)

ID: 2514

INTRODUÇÃO
El programa de Cuidado integral en Salud Familiar y comunitaria busca mejorar la calidad
de vida de la población a través de acciones en educación en salud dirigidas a los miembros
del grupo familiar generando conciencia salubrista. Es un programa de intervención social
comunitaria en el territorio con un enfoque sistémico e interdisciplinario que tiene dos focos:
el individuo y su grupo familiar, y la comunidad. Este proyecto tiene 3 grandes componentes:
caracterización en Salud Familiar de las familias beneficiarias del proyecto. El segundo
componente es el programa de educación continua con la participación de profesionales en
diferentes áreas lideradas por Enfermería, quienes son responsables del desarrollo del curso
de educación de acuerdo a las necesidades identificadas. Así mismo, se realizan proyectos
transversales con los niños, niñas y adolescentes orientados al desarrollo integral y social.
El tercer componente es Intervención domiciliaria a partir del plan de intervención familiar
que permita evidenciar los cambios en los estilos de vida de la población beneficiaria.
OBJETIVOS
Caracterizar las familias que residen en la localidad 3 de la ciudad de Santa Marta a través
de instrumentos validados que permiten la comprensión de la dinámica familiar. Desarrollar
observación participante que promoviera la cogestión y participación en los procesos
de transformación Elaborar planes de intervención familiar de acuerdo a las necesidades
identificadas y bajo un enfoque interprofesional. Implementar programa de educación

VOLTAR AO ÍNDICE

2070 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Família

continúa en salud para mujeres, adolescentes y niños que lograra el empoderamiento
comunitario Generar espacios de diálogo abierto, que permitan la interacción y el dialogo al
interior de las familias Brindar herramientas conceptuales que permitan afrontar situaciones
de la vida diaria en el contexto familiar y comunal Promover la formación de redes de
apoyo social para la resolución de conflictos Fortalecer en los actores sociales, cualidades,
habilidades y capacidades para el manejo asertivo de eventualidades, y así minimizar un
posible impacto negativo
DESENVOLVIMENTO
Se realizó la caracterización a 100 familias vulnerables que habitan en la localidad 3 de la
ciudad de Santa Marta, la cual se caracteriza por ser una comunidad vulnerable con problemas
sociales, administrativos, con presencia de pobreza extrema y familias con necesidades
básicas insatisfechas, para ello se utilizaron instrumentos validados para la obtención de la
información de las familias que hacen parte del mismo. Entre ellos encontramos: Ficha de
caracterización socio familiar elaborada por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar la
cual da cuenta de los aspectos sociales, demográficos de la familia, así como características
de las viviendas, estructura familiar, funciona familiar, factores de riesgo biológicos y
sociales. Otros de los instrumentos utilizados fueron: Familiograma permite la valoracion
de la estructura familiar, el ecomapa, APGAR familiar y FACES III instrumento para medir
el grado de cohesion y adaptabilidad familiar. Con la aplicación de estos instrumentos y
la elaboración del mapa de riesgos y recursos de la OPS, se logró obtener un panorama
de las condiciones biológicas, sociales, psicológicas, económicas y de organización de las
familias. Posteriormente, se desarrolló el curso de educación continua en salud con las
mujeres en edad fértil y cuidadores de las familias, en temas orientados a mejorar estilos de
vida; se trabajó maternidad segura, prevención del cáncer, nutrición y economía familiar,
Practicas clave de AIEPI y saneamiento ambiental. Esto se logró con el apoyo de un equipo
multidisciplinario y se fortaleció con actividades puerta a puerta que permitieron educación
incidental de acuerdo a las necesidades particulares de cada familia. Al respecto se pretendía
ofrecer herramientas prácticas y conceptuales a los miembros de las familias para poder
afrontar situaciones generadoras de conflictos al interior de sus familias y sus barrios, de tal
manera que las soluciones sean viables y satisfactorias para los diferentes actores familiares
Transversalmente se trabajó con los niños y niñas actividades lúdicas para el desarrollo
integral y el fortalecimiento del autoestima y construcción de una personalidad proactiva,
esto a través, arte, deporte y talleres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Las actividades desarrolladas con las familias y la comunidad lograron transformar
costumbres, prácticas de autocuidado y reorientar los procesos de cuidado familiar
 La Participación activa de las familias en los procesos de cualificación y
empoderamiento en el manejo de eventos en salud familiar.
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 Al realizar el análisis de la valoración familiar se encontraron problemas del orden
social constituyéndose en la base para formulación de futuros proyectos y/o
estrategias de intervención social comunitaria.
 La educación en salud es la base fundamental para hablar de atención integral en
salud pues da cuenta de cómo se motiva a la familia, persona y comunidad para
trabajar en conjunto por mejorar su calidad de vida.
 El empoderamiento familiar y comunitario se logra a través de programas de
educación en salud orientados a la necesidad sentida de la población, pues
permite la coparticipación y cogestión de los grupos familiares y de esta manera la
transformación de contexto de forma más social y pertinente.
 La formación y el acompañamiento a las familias, es vital dentro de la atención
integral familiar, Por ello, las acciones deben ser desarrolladas con calidad,
claridad conocimiento de los temas, además de contar con recursos de apoyo que
complementen los saberes y la experiencia que ya se tienen.
PALAVRAS-CHAVE
Salud, familia, comunidade

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NA COLETA DOS DADOS NO PROCESSO
DE VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA FAMÍLIA
Eda schwartz (ufpel, pelotas, RS, Brasil), Fernanda Lise (ufpel, pelotas, RS, Brasil), Kathryn Anderson. Hoehn Anderson
(Georgia Southern University, Estados Unidos), Marie Luise Luise Friedemann (Florida International University,
Estados Unidos), Juliana DallAgnol DallAgnol (ufpel, pelotas, RS, Brasil), Elaine Amaral de Paula (ufpel, pelotas, RS,
Brasil), Vânia Greice da Paz da Paz Schultz (ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Luciana Rota Sena (ufpel, pelotas, RS, Brasil)

ID: 2249

INTRODUÇÃO
No desenvolvimento de uma de pesquisa, a coleta dos dados é fundamental e precisa
ter rigor teórico e metodológico. Neste processo, no campo de coleta de dados, podem
ocorrer fatores decorrentes de aspectos socioculturais, interpessoais, políticos e até mesmo
climático, os quais exigem flexibilidade para o alcance dos objetivos.
OBJETIVOS
Descrever as estratégias para a coleta dos dados no processo validação de instrumento de
avaliação da família
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DESENVOLVIMENTO
Trata-se de uma Reflexão teórico-metodológica sobre a coleta de dados em campo do
processo de validação de um instrumento de avaliação de famílias. Este estudo foi realizado
no período de outubro de 2017 a abril de 2018 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) que são
parte da política nacional de atenção básica e que possuem Estratégia em Saúde da Família
(ESF). Nestes locais foram selecionados os participantes, inicialmente por indicação dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para em visita domiciliar aplicar um instrumento que
avalia a eficácia familiar. Como critérios de inclusão, definiu-se família composta por dois
membros ou mais, ter mais de 18 anos e saber ler. O estudo respeitou os princípios de ética
em pesquisa envolvendo seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas sob parecer No 2.088.369.
RESULTADOS
Foram realizadas 100 visitas domiciliares acessadas em quatro UBS com ESF. Os resultados do
acesso ao campo estão descritos a seguir: poucas equipes de ACS indicaram as famílias, algumas
famílias não cumpriam os requisitos para a participação, especialmente o critério dois membros
por família com mais de 18 anos. Uma das equipes de ACS realizava visitas domiciliares duas
vezes na semana, o que não favorecia o cronograma da pesquisadora; percebeu-se ausência
de aquiescência dos ACS em acompanhar a pesquisadora nas visitas domiciliares, pois, desta
forma não realizavam as suas atividades. Em algumas UBS os ACS não localizaram nos registros
das famílias aquelas que cumprissem os critérios de inclusão e alguns endereços indicados por
eles não correspondiam. Além destes fatores, o clima chuvoso prejudicou alguns dias de coleta.
Foram adotadas estratégias para a continuidade da coleta, como a mudança de UBS, a solicitação
da pesquisadora aos ACS para realizarem a sua apresentação às famílias e seguirem para suas
atividades em domicílios próximos a residência, encontrando-se após em locais previamente
combinados. Em outra UBS, em que os ACS não se disponibilizaram para acompanhar e apenas
indicaram as famílias, houve necessidade de solicitar que as famílias participantes indicassem
outras que cumprissem os critérios de inclusão. Desta forma, as visitas domiciliares passaram a
ser realizadas pela pesquisadora e uma acadêmica de enfermagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As estratégias utilizadas para a coleta dos dados no processo de validação de instrumento
de avaliação da família apontam para o déficit de referências dos ACS em relação à indicação
de famílias, sendo necessário que as famílias participantes indicassem outras. A coleta de
dados em campo acompanha adversidades impostas ao pesquisador que deve ser flexível e
com perspicácia para pesquisar em contextos desafiadores.
PALAVRAS-CHAVE
Família; Enfermagem; Saúde
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FATORES QUE AUXILIAM AS FAMÍLIAS DURANTE O TRATAMENTO
DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
Christiane Aparecida Rodrigues De Lima (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS,
Brasil), Iven Giovanna Trindade Lino (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS, Brasil),
Francisneide Gomes Pego do Nascimento (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS,
Brasil), Larissa Fernandes de Menezes (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS, Brasil),
Maria Angélica Marcheti (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS, Brasil), Fernanda
Ribeiro Baptista Marques (Universidade Federal de Mato Grosso do sul , Campo Grande , MS, Brasil)

ID: 2243

INTRODUÇÃO
O câncer infantojuvenil, devido a seu desenvolvimento gradual é considerado uma doença
crônica, com prognóstico usualmente incerto, com longa ou infinita duração, exigindo
cuidados permanentes, assim as crianças/adolescentes que são acometidas pelo câncer
apresentam particularidades, e sua condição crônica desencadeia uma série de mudanças
na dinâmica familiar exigindo diversas readaptações. Nesse sentido, é importante que
a família receba auxilio para enfrentar situações decorrentes do processo de doença do
familiar, de forma que se sinta amparada e acolhida. Para tanto, há necessidade da presença
de apoios informativos, espiritual, emocional e material e ações de cuidado dos profissionais
centrados na família. Assim, temos o suporte social como um processo interativo, no qual
ajuda de ordem emocional, instrumental e informativa as famílias e essas são obtidas através
de redes sociais, que são compostas por um conjunto de sistemas e de pessoas significativas,
onde as relações sociais estabelecidas permitem o surgimento de redes apoiadoras. Sendo
assim, questiona-se quais são as redes de suporte social acessadas pelas famílias durante o
tratamento do câncer infanto-juvenil?
OBJETIVOS
Delinear as redes sociais e as redes apoiadoras que auxiliam as famílias das crianças/
adolescentes com câncer durante o tratamento
DESENVOLVIMENTO
Estudo qualitativo descritivo, realizado famílias de crianças/ adolescentes em tratamento
quimioterápico, realizado em um hospital público da região Centro-oeste do Brasil, entre os
meses de agosto e setembro de 2017. Para este estudo adotou-se a classificação de criança e
adolescente sugerida pelo Ministério da Saúde , que define como criança o sujeito entre 0 e
9 anos de idades e adolescente sujeitos entre 10 e 19 anos de idade Utilizou-se a definição de
que rede social é uma relação que interliga os indivíduos que possuem vínculos sociais entre si,
permitindo que os recursos de apoio nasçam através desses vínculos ¹; e apoio social possui a
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dimensão informativa ou de recursos fornecidos por membros da rede gerando efeitos físicos,
emocionais e comportamentais benéficos ¹ e a junção da rede social e rede apoiada, compõe
a rede de suporte social. Para coleta de dados realizou-se entrevistas individuais com o familiar
da criança/ adolescente, utilizando um instrumento semiestruturado elaborado para o estudo.
Após as transcrições os dados foram analisados utilizando a Análise de conteúdo de Morse e
Field. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o parecer de número 2.038.691. Foram
entrevistados seis familiares, desses, cinco eram mães e um pai; a média de idade foi de 37
anos, variando entre 31 e 46 anos. Dos entrevistados, quatro eram casados e/ou união estável
e dois eram divorciados. Em relação a composição familiar: três famílias eram constituídas por
pais e irmãos; uma por pais e filho único e duas por mães e filhos. O quantitativo de filhos por
família variou entre um e quatro, com média de três filhos. O tempo médio de tratamento
das crianças/adolescentes foram de sete meses a três anos, a idade média das crianças foi de
seis anos, variando entre dois a 13 anos de idade. Após análise do conteúdo das entrevistas
emergiu como tema: “Pilares que auxiliam a família durante o tratamento da doença” este
apresenta as redes sociais e apoiadoras utilizadas pelas famílias para superar adversidades
decorridas do adoecimento e tratamento da criança/adolescente com câncer. Deste tema
surgiram quatro categorias, sendo: “O relacionamento interpessoal como um dos suportes para
o tratamento da criança com câncer” na qual aborda que o relacionamento dos participantes
com a equipe de saúde e seus familiares foi utilizado como rede de apoio para superação
da situação vivenciada; desta emergiram duas subcategorias: “O ambiente hospitalar como
apoio” que retrata o relacionamento dos pais em ambiente restrito hospitalar com a esquipe
de saúde e outros familiares que vivenciam situações similares e a subcategoria “A família como
alicerce no cuidado” que aborda a flexibilização de cada família para ajudar no cuidado da
criança/adolescente doente. Na categoria “O apoio instrumental como mecanismo facilitador
no auxílio ao tratamento da doença” relata que o apoio advindo dos familiares e os auxílios
externos para captação de recursos via mídia social são importantes facilitadores e ajudam a
família durante o tratamento. Além disso, a categoria “A espiritualidade a religiosidade como
fator de fortalecimento da família” retrata que a família descreve a religião e a espiritualidade
como fonte de apoio nos momentos de fragilidade e a fé é tida como esperança para
familiares e crianças/adolescente com câncer. A categoria “A informação como alicerce para
enfrentamento da doença pela família” aborda assuntos referente ao acesso das informações
pelas famílias, sendo os meios mais utilizados para obtenção dessas são: as mídias sociais, a
instituição de saúde e compartilhamento de informações entre pais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo fornece subsídios aos profissionais de saúde, para que práticas já existentes
sejam fortalecidas, tais como rodas de conversa e projetos realizados com as famílias. Esta
pesquisa também sinaliza para o desenvolvimento de novos estudos, que contemplem
outros contextos e situações vivenciadas pelas famílias, principalmente relacionadas às
mídias eletrônicas no cotidiano da família de crianças e/ou adolescentes com câncer.
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PALAVRAS-CHAVE
Apoio social; criança; câncer; família

SOBRECARGA FÍSICA DE ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS EM UMA ENFERMARIA PEDIÁTRICA
Amanda Marques Bezerra (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Francisneide
Gomes Pego do Nascimento (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Iven
Giovanna Trindade Lino (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Maria Angélica
Marcheti (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Marisa Rufino Ferreira Luizari
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil), Fernanda Ribeiro Baptista Marques
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil)

ID: 2255

INTRODUÇÃO
A hospitalização infantil é um fator estressante e traumatizante na vida de uma criança, junto
com os impasses físicos em que a mesma se encontra, é necessário que ela e toda sua família
se adaptem ao novo ambiente. Durante a internação da criança, o acompanhante também
se encontra hospitalizado, fato estressante que o expõe a problemas físicos e emocionais1.
O acompanhante também passa pelos processos de adaptação em conjunto com a criança,
permeando a exaustão física correspondente principalmente das condições físicas do
hospital2. Comumente, um membro da família acaba assumindo o papel de cuidador
principal se tornando acompanhante e responsável pelos cuidados da criança, necessitando
abandonar seus afazeres e seus hábitos cotidianos, se esgotando fisicamente3. A equipe de
enfermagem é muito próxima a este universo, tratando diariamente com estas pessoas, e
assim, também compartilha das angústias apresentadas pelas famílias. Depois da criação
das políticas que permitem a presença do acompanhante pediátrico em período integral,
surgiu também a necessidade da inclusão da família no plano de cuidados do enfermeiro,
desenvolvendo interação harmoniosa com esta família e incluindo-os nos cuidados da
criança conforme suas possibilidades. A equipe é responsável por fornecer o suporte
adequado4. Dessa forma, questionou-se: Quais fatores podem desencadear a sobrecarga
física no acompanhante da criança hospitalizada?
OBJETIVOS
Descrever os fatores que desencadeiam a sobrecarga física enfrentada pelos acompanhantes
das crianças hospitalizadas.
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DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo5. O estudo foi realizado com acompanhantes de
crianças internadas, no período de julho a dezembro de 2017, em uma enfermaria pediátrica
de um hospital público de Campo Grande – MS, As entrevistas foram gravadas e transcritas
na íntegra, posteriormente, analisadas conforme a Análise de Conteúdo de Morse e Field6.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul com parecer nº 2.095.643. Foram entrevistadas sete mães que acompanhavam
seus filhos. A média do tempo de internação das entrevistadas foi de 45 dias e cinco delas
não realizavam o revezamento com outra pessoa. Quatro das sete famílias entrevistadas
não moravam em Campo Grande–MS. Após a análise dos dados, foi encontrada a categoria
“Fatores que desencadeiam a sobrecarga”, que descreve os fatores que foram citados pelas
acompanhantes como incômodos e inclui as subcategorias: “Espaço físico” e “Permanência
no ambiente hospitalar”, também foram citados o cansaço e a aflição de voltar para casa.
Durante a internação elas relataram obstáculos no sono e repouso e dificuldade em ter uma
pessoa de confiança para realizar o revezamento durante a internação da criança, fazendo
com que elas fiquem em tempo integral no ambiente hospitalar. Além disso, o espaço
físico inadequado, a permanência tempo integral no hospital sem revezamento e devido
o cansaço extremo, referem a vontade de voltar para suas casas o mais rápido possível,
porém, entendem que a hospitalização é necessária para a recuperação e reabilitação da
saúde da criança. Dessa forma, evitam pensar em si mesmas, focando apenas na restauração
da saúde da criança. Estes foram alguns dos fatores identificados como desencadeantes
da sobrecarga. A subcategoria espaço físico permeou principalmente o local de descanso,
onde os entrevistados relataram que as poltronas eram velhas e pequenas, causando dores
no corpo e repouso inadequado. Na subcategoria sobre a permanência em tempo integral
no ambiente hospitalar incluiu o cansaço físico, pois, não tinham tempo para obterem uma
higiene satisfatória e nem cuidados pessoais, pois, todo momento tinha algum procedimento
ou visita dos profissionais. A falta de luz solar e de um ambiente aberto também foi citado
pelas acompanhantes, pois, sentem falta de “ar puro”, causando o cansaço físico e mental.
Todas as acompanhantes entrevistadas eram mães e relataram não revezar com outra pessoa
pelo fato de não terem outra pessoa de confiança ou por conta da faixa etária da criança,
necessitando do aleitamento materno. Ademais, também acreditam que faz parte do seu
papel de mãe acompanhar o filho em tempo integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou que as acompanhantes enfrentam uma situação de agitação devido
à hospitalização da criança. O fato do ambiente hospitalar não ser considerado por elas
adequado para a recepção dos acompanhantes, causa um desgaste ainda maior, diminuindo
assim, a qualidade de vida durante o período da internação. Além disso, existem os fatores
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emocionais que também contribuem para a sobrecarga física. As mães acreditam que é seu
papel ficar o tempo inteiro com a criança, assim, esquecem-se de seu bem estar e saúde,
dedicando-se apenas ao cuidado da criança. A partir dos resultados encontrados, é possível
perceber que acompanhantes se sentem sobrecarregadas fisicamente durante a internação
da criança. Portanto, sabemos que a atribuição dos profissionais de saúde também é
possuírem um olhar holístico ao ser humano, entendendo suas dificuldades, medos e
anseios, atuando assim, para uma melhor qualidade de vida das pessoas. As repercussões
desse estudo apontam para o planejamento de futuras ações que melhorem a qualidade de
vida dos acompanhantes das crianças hospitalizadas.
PALAVRAS-CHAVE
Acompanhantes de pacientes; Criança; Hospitalização.
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OS SABERES QUE ATRAVESSAM O PARTO E NASCIMENTO
ATRAVÉS DE DOULAS E ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS
Carla Klitzke Espíndola (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Patrícia Zucco (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2173

INTRODUÇÃO
Os saberes são construções sociais, não são neutros, são políticos e possuem sua gênese
em relações de poder (FOUCAULT,2017,1987). O parto, como qualquer fenômeno social
e histórico, é produto de sua época (TORNQUIST, 2004, CARNEIRO, 2015). Na conjuntura
brasileira, a maioria deles ocorrem em instituições hospitalares (TESSER, 2017). Nestes
espaços, há pessoas mobilizadas para assistir à parturição, à mulher-parturiente e ao parir. Tal
cenário promove o encontro de diversos saberes-poderes, corporificados e protagonizados
por sujeitas/os que são portadoras de conhecimentos empíricos e/ou sistematizados
teoricamente. Esses saberes podem ser classificados, especialmente, como: acadêmicos e/
ou científicos; religiosos e/ou espiritualistas; filosóficos; de movimentos sociais; experiências
compartilhadas entre gerações e entre mulheres. Em suas complexidades, cada um desses
saberes possuem ramificações, posições, orientações, contradições, e contribuem para a
fluidez, tensão, construção e desconstrução de saberes.
OBJETIVOS
Identificar a produção de conhecimento sobre os saberes que atravessam o parto e
nascimento através de doulas e enfermeiras obstétricas
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MÉTODO
Considerando os conflitos entre os saberes na assistência ao parto, propomos analisar
a produção de conhecimento sobre o parto na sua relação com os saberes de doulas e
enfermeiras/os obstétricas, particularmente nas revistas qualis A1 dos estudos feministas
e de serviço social, e nas plataformas Plataforma Scielo; Banco de Teses e Dissertações da
Capes; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Biblioteca Virtual em Saúde.
A motivação para o recorte nas narrativas de doulas e enfermeiras obstétricas se deve a
seis razões: a) participarem da assistência ao parto e à mulher-parturiente; b) no âmbito
hospitalar, o ‘cuidado’ à parturição é historicamente atribuído às mulheres, antes às parteiras,
agora às enfermeiras e, recentemente, em Santa Catarina e em outros estados, compartilhado
com as doulas; c) representarem profissões eminentemente femininas e associadas ao
‘cuidado’ da mulher-parturiente; d) viabilizarem políticas públicas (Rede Cegonha, 2011)
e recomendações internacionais (OMS, 2018) que contemplam a superação dos modelos
obstétricos ‘mais intervencionistas’; e) as doulas, com propostas de acompanhamento da
mulher e promoção do seu protagonismo, passam a partilhar um espaço por excelência
intervencionista e atravessado por narrativas intervencionistas; f ) por estas profissionais doulas e segmentos da enfermagem - terem uma formação que problematiza o modelo
biomédico. Para tal, realizamos um levantamento bibliográfico on-line, em julho de 2017,
com os seguintes grupos de descritores: descritores A: ‘parto’ e ‘saberes’; Descritores B: ‘parto’,
‘saberes’, ‘doulas’, ‘enfermeiras obstétricas’. A seleção dos textos se ateve aos resumos, títulos
ou palavras-chaves, sem períodos cronológicos e/ou idiomas.
RESULTADOS
A pesquisa evidenciou um número total 351 trabalhos sobre o tema ‘saberes e parto’,
todavia, esse número é nulo quando aplicamos o conjunto de descritores B. Realizada a
leitura dos títulos identificados na plataforma Scielo, constatamos que os artigos são
publicados principalmente em revistas do campo da enfermagem (10 trabalhos), da saúde
pública e coletiva (08) e das ciências sociais e humanas (04), e apontam para discussões
ancoradas na perspectiva do movimento do parto humanizado. Segundo a plataforma do
Banco de Teses e Dissertações da Capes, dos 139 trabalhos localizados com os descritores
A, 99 são dissertações, 31 são teses de doutorado, oito (8) de mestrado profissional e um
(1) profissionalizante. É a partir do ano de 2010 que se registram mais produções anuais
sobre o tema, antes desse período haviam apenas 38 trabalhos. As áreas de conhecimento
mais representadas por esses 139 trabalhos são: enfermagem (49 trabalhos); educação
(14 trabalhos); saúde coletiva (13 trabalhos); antropologia (09 trabalhos); história (06
trabalhos). Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), dos 131 trabalhos
encontrados com os descritores A, 90 são dissertações e 41 são teses. As instituições que mais
se destacaram com produções a respeito do tema foram a Universidade de São Paulo (USP),
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com 20 produções; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 16. Constatamos
que dos 60 arquivos levantados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com o conjunto de
descritores A, 49 são artigos, seis (06) teses e cinco (05) monografias. Os artigos foram mais
publicados em revistas de enfermagem (30 artigos), da saúde pública e coletiva (12) e das
ciências sociais e humanas (07). O período com maior número de publicações foram 2012 (08
trabalhos) e 2003 (06 trabalhos). Desse grupo de trabalhos, seis (06) são em inglês e sete (07)
em espanhol, os demais em português. É oportuno registrar a publicação do Dossiê ‘Parto’
da Revista Estudos Feministas, em 2002, nele, o artigo de autoria de Maria Lucia Mott (2002),
intitulado “Bibliografia comentada sobre a assistência ao parto no Brasil (1972–2002)”. A
autora apresenta o resumo de 76 trabalhos multidisciplinares sobre assunto entre 1972 até
2002. São de autoria de 50 autoras diferentes e discutem, em ordem crescente, os seguintes
temas: parteiras; parto; maternidades; corpo e saúde mulher; enfermeiras obstétricas;
humanização do parto e modelos de assistência ao parto; casas de parto; campo médicoobstétrico; medicalização do parto; pré-natal; mortalidade materna; participação masculina
no cenário do parto. Destacamos, através de levantamento bibliográfico online nas duas
revistas qualis A1 do Serviço Social (Revista Katálysis e Revista Serviço Social e Sociedade),
a ausência de qualquer produção (dossiê ou artigo) sobre o tema ‘parto’. O que nos chama a
atenção, visto que historicamente a área da saúde é a que mais emprega assistentes sociais
(KRÜGER, 2010). Tal dado sugere que outros temas têm sido privilegiados na produção
acadêmica do serviço social, principalmente aqueles ligados às discussões marxistas, que
tem sido problematizado como ‘cegueira ideológica’ (LISBOA e OLIVEIRA, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os pontos que chamaram atenção no levantamento bibliográfico, destacamos
três. Primeiro, nenhum trabalho teve como sujeitas/os cognoscentes enfermeiras e doulas
concomitantemente, portanto, não foram localizadas qualquer produção acerca do objeto
de estudo em tela. Chama a atenção a ausência de artigos com o conjunto de descritores B,
o que sugere a inexistência de produções de conhecimento sobre esse objeto. Segundo, os
trabalhos não foram publicados em revistas de estudos feministas, de gênero ou do serviço
social, sendo a protagonista do debate a enfermagem. Terceiro, somente dois (02) trabalhos
referem em seus resumos o ‘feminismo’ e os estudos de gênero como referencial teórico.
PALAVRAS-CHAVE
Parto; Saberes; Doulas; Enfermeiras Obstétricas
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VIVÊNCIAS DE MULHERES QUE OPTARAM PELO PARTO
DOMICILIAR PLANEJADO NO OESTE CATARINENSE
Iasmim Cristina Zilio (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil),
Cláudio Claudino Silva Filho (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Tassiana Potrich
(Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Crhis Netto Brum (Universidade Federal da
Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Siglinde Ribeiro Melo (Prefeitura Municipal de Chapecó, Chapecó, SC,
Brasil), Joice Moreira Schmalfuss (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Chapecó, SC, Brasil)
ID: 2552

INTRODUÇÃO
Antigamente, o parto era vivenciado no espaço doméstico pelas mulheres e seus
acompanhantes, contudo, com o advento da tecnologia e avanços na área da saúde,
medicina e obstetrícia, juntamente com mudanças sociais, ocorreu a institucionalização do
parto e, consequente, medicalização. Tais mudanças culminaram na perda da autonomia da
mulher, colocando-a como coadjuvante no processo de parir. Deste modo, muitas mulheres
estão regressando ao ambiente primordial de realização do parto, optando pela modalidade
Parto Domiciliar Planejado (PDP) a fim de retomar seu protagonismo e proporcionar um
nascimento humanizado e respeitoso ao seu bebê.
OBJETIVOS
Descrever a vivência de mulheres que optaram pelo PDP no oeste catarinense.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo-exploratório, realizada com dez
mulheres. Foram incluídas no estudo aquelas que permaneceram durante todo o trabalho
de parto e parto no domicílio e excluídas as que foram transferidas para alguma instituição
de saúde no decorrer do trabalho de parto ou parto; com menos de 18 anos e que tiveram
parto domiciliar desassistido. Os dados do estudo foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas, entre setembro e novembro de 2016 e realizadas, majoritariamente,
no domicílio das participantes, sendo registradas com um gravador digital smartphone.
A finalização da coleta seguiu o critério de saturação dos dados e a análise considerou os
pressupostos de Bardin. O estudo respeitou os aspectos éticos segundo a Resolução número
466 de 2012, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da
Fronteira Sul, sob parecer número 1.707.590 e CAAE 56837416.7.0000.5564.
RESULTADOS
A partir da análise dos dados foi possível categorizar as participantes do estudo. Estas
possuem idade média de 27,6 anos, sendo que a maioria ficou entre a faixa etária de 25 a
33 anos, nove são casadas e uma vive em união estável, oito entrevistadas possuem ensino
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superior completo, enquanto duas possuem o segundo grau completo. A renda familiar e
condições socioeconômicas, em salários mínimos, variou entre dois a dez. A maioria das
entrevistadas segue alguma crença/religião. Em relação à gestação, nove entrevistadas
realizaram mais de dez consultas pré-natal, sendo metade delas primíparas e o restante,
multíparas. Dois temas emergiram, sendo que o primeiro intitulou-se “Eu faria todo o
dia se fosse para sentir aquela emoção de novo”. Este tema demonstrou que o PDP é um
acontecimento muito aguardado e planejado pelas mulheres, envolvendo um preparo
psicológico, físico e do domicílio. Cada PDP apresentou-se como um evento singular e
especial, configurando-se na realização de um sonho para muitas mulheres. Estas relataram
a experiência de parir no lar discorrendo sobre a preparação do ambiente, com a utilização
de músicas, aromas, flores, entre outros, propiciando, além de uma ambientação, aconchego.
O preparo psicológico para lidar com as contrações, bem como com o trabalho de parto e
parto foi referido como de suma importância. As mulheres também mencionaram eventos e
reações causadas pelo trabalho de parto, tais como vômito e/ou diarreia, dor lombar, cansaço
e exaustão, comportamentos esperados no processo de parturição. Em relação à dor, as
vivências denotaram a particularidade e a subjetividade do processo álgico, uma vez que
cada mulher referiu a dor de maneira diferente, seja ela tolerável para algumas entrevistadas,
ou de grande intensidade e visceral para outras. Ainda, as mulheres diferenciaram a dor
do trabalho de parto de uma dor provocada por alguma patologia como diferentes da dor
decorrente do período expulsivo, a qual foi comparada a uma força interior. Já em relação
ao alívio da dor, as mulheres referiram o uso de diversos métodos não farmacológicos, como
banhos de aspersão e de imersão, uso da bola suíça, massagens, deambulação, adoção de
posições variadas e confortáveis, entre outros. Para além, a satisfação esteve relacionada,
segundo as vivências, como fator amenizador da algia. Neste contexto, a satisfação foi o
sentimento mais demonstrado nas falas das participantes, contemplando desde o trabalho
de parto até o contentamento por estarem em seus lares, incluindo a presença de familiares
e amigos e o apoio do marido. Este sentimento também ficou perceptível nas falas no
que se refere à assistência prestada pela equipe de PDP que acompanhou o processo,
visto que esta preservou um atendimento holístico e humanitário que complementou a
técnica, englobando aspectos emocionais, físicos e culturais. O segundo tema, intitulado
“O nascer é natural, o parir é natural, antigamente só se era assim, eu não sei porque existe
tanto esse preconceito” apontou que a decisão pelo PDP se deu por vivências de partos
anteriores e pelo medo de sofrer intervenções desnecessárias em ambiente hospitalar.
Ainda, a vivência do PDP demonstrou-se permeada por aspectos e variáveis intrínsecas e
extrínsecas ao processo que culminaram na decisão e certeza por esta modalidade de parto.
Aliado às experiências anteriores, o conhecimento buscado pelas entrevistadas e o apoio
do cônjuge foram fatores decisivos na opção pelo PDP. Ademais, o apoio dos familiares e
da equipe configurou-se como essencial para a realização e o sucesso do PDP. Entretanto, a
falta de apoio dos demais profissionais da saúde foi assinalado como aspecto negativo da
assistência à saúde, evidenciado pelo descontentamento relacionado ao julgamento e ao
preconceito experienciados pelas participantes do estudo, ao relatar a realização do PDP
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quando procuraram serviços de saúde para procedimentos de rotina, como a vacinação do
recém-nascido. Demostrou-se que o PDP é a melhor opção para mulheres que aprofundam
conhecimento acerca da biologia e fisiologia feminina e gestacional, possibilitando fugar
da realidade oferecida pelo sistema de atendimento vigente em muitas instituições de
saúde. Nesse sentido, o conhecimento pode ser considerado como ferramenta essencial e
propulsora da mudança de realidade, auxiliando na escolha da mulher por um parir e nascer
natural e respeitoso, além de auxiliar no combate a práticas assistenciais obstétricas não
recomendadas e/ou desnecessárias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mulheres vivenciaram o PDP com muita vivacidade e intensidade, evidenciando-o
como uma modalidade de parto que respeita o parir e o nascer, de forma natural e não
intervencionista, protagonizando como autores a mãe, o bebê e as pessoas presentes nesta
modalidade de atendimento.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Parto domiciliar; Parto Humanizado; Pesquisa
Qualitativa.

“ESCOLHI O PARTO DOMICILIAR”: AS REDES DE APOIO PARA
SUSTENTAR A DECISÃO DE OUTRA FORMA DE PARIR
Pricilla Porto Quadro (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Marilu Correa Soares (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Luiza Rocha Braga
(UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Greice Carvalho Matos (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Susana Cecagno (UFPel, Pelotas, RS,
Brasil), Cássia Luise na Baptista Rodrigues (UFPel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2533

INTRODUÇÃO
A mulher, desde os primórdios, era a protagonista no processo de nascimento do
seBoettcher (UFPel, Pelotas, RS, Brasil), Juliane Portella Ribeiro (UFPel, Pelotas, RS, Brasil),
Juliau filho e escolhia, instintivamente, o modo como se daria o evento, ou seja, escolhia
o lugar e a posição que a deixasse mais confortável para parir. Em meados do século XX,
o parto tornou-se um processo institucionalizado, e a partir deste momento, abre-se
espaço para outros personagens no cenário do nascimento e a mulher que deveria ser
protagonista do evento, passa a ser apenas um objeto do processo de parturição. O modelo
de assistência obstétrica atual está baseado na medicalização do processo de parturição,
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no excesso de adventos tecnológicos e cesáreas eletivas. Além desses aspectos, surge a
submissão da mulher às normas e rotinas impostas pelas instituições hospitalares sem levar
em consideração as peculiaridades de cada ser. Diferentemente da atenção intervencionista
que caracteriza o parto hospitalar, o parto domiciliar é um modelo de assistência em que se
prioriza o emprego de terapias que não envolvam medicamentos e sim formas alternativas
de cuidado utilizando-se terapias complementares como acupuntura, banho de imersão e
chuveiro e massagens para relaxamento, respeitando as particularidades de cada gestante,
seu filho e sua família.
OBJETIVOS
Conhecer a vivência de mulheres que optaram pelo Parto Domiciliar.
MÉTODO
O presente resumo é parte dos resultados da pesquisa “Parto domiciliar: Retrocesso, modismo
ou busca por respeito?”. Estudo qualitativo e descritivo com dez mulheres que optaram pelo
parto domiciliar e forma contatadas a partir de grupos de apoio à gestação nas redes sociais.
A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada, individual e gravada.
RESULTADOS
Com base nos resultados, constata-se que a escolha do parto domiciliar se deu em função de
experiências anteriores negativas ou pela dúvida de ser o ambiente hospitalar o melhor lugar
para parir. A opção não foi inconsequente nem irracional e sim, alicerçada na construção de
um ideal em relação ao parto a partir de muito estudo e busca de conhecimento ao longo
da gestação. Acredita-se que a mulher esclarecida de seus direitos, desenvolve autonomia
para uma vivência mais participativa no seu parto tornando este momento uma experiência
enriquecedora, além do refletir no fortalecimento da unidade familiar. Devido às mudanças
físicas, sociais e psicológicas provenientes da decisão e do planejamento para a chegada de
um filho e do processo de adequação da mulher e dos familiares para vivência do processo
gestacional, contar com uma rede de apoio torna-se fundamental para que a experiência
seja positiva. Na opção pelo parto domiciliar a rede de apoio qualificada é primordial para
que a vivência do processo de parturição seja permeada por sentimentos positivos e está
intimamente relacionada com a forma como os casais construirão os novos significados
que irão refletir na vida conjugal e parental. Por meio dos discursos das participantes foi
possível observar o companheiro como principal fio de sustentação da rede de apoio da
mulher. Neste contexto percebe-se um “novo” modelo de pai, participativo e envolvido
evidenciando uma mudança radical na percepção de que os filhos não são exclusividade
das mães e sim da parceria de ambos. A rede de apoio da mulher durante a gestação,
parto e pós-parto não fica restrita ao companheiro, pois entende que as redes sociais vão
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determinar as particularidades de uma pessoa (hábitos, costumes, crenças e valores) em
virtude das relações estabelecidas, e tem a função de fornecer apoio emocional por meio de
informações, materiais e de serviços. Nesta perspectiva, as entrevistadas relataram outras
pessoas além do companheiro que também fizeram parte momento do parto demonstrando
a relevância da presença de pessoas que promovam ambiente de tranquilidade para que a
mulher se sinta segura e possa expressar os sentimentos que surgirem durante o processo de
parturição. Diferente da rede de apoio primária que se mostrou qualificada com a presença
de companheiros, familiares e amigos em todo processo de parto domiciliar, as mulheres
deste estudo enfatizaram fragilidades na rede de apoio secundária, tanto no que se refere
aos profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde e que deveriam prestar
acolhimento e ser fonte de informações para as mesmas quanto às instituições que prestam
serviços no decorrer da gestação, parto e puerpério.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conhecermos as redes de apoio das mulheres que ousam enfrentar o modelo de
assistência obstétrica atual, percebe-se a importância das relações entre as pessoas que
compartilham e fazem diferença no processo de escolha, sustentação e enfrentamento
acerca das decisões sobre a escolha pelo parto domiciliar. Porém, na rede de apoio
secundária apontada pelas mulheres foi possível pressupor que ainda prevalece no senso
comum a representação social do parto domiciliar como um ato de irresponsabilidade. O
julgamento pela sociedade da escolha do casal por este tipo de parto, gera frustrações e
constrangimentos a aqueles que buscam resgatar o parto como um evento natural e único.
Os depoimentos revelaram o companheiro como o principal apoiador da mulher nessa
jornada. A construção da parentalidade por esses casais é muito exercitada, pois o pai,
até antes passivo dentro do processo gestacional, agora aprofunda seus conhecimentos e
torna-se ativo, saindo da posição do “pai que ajuda” para “o pai que tem consciência do seu
papel na criação do filho”. Os resultados deste estudo apontam que as mulheres querem de
volta a possibilidade de escolha acerca do processo de parir, e que esta, seja respeitada. O
conhecimento está disponível, na tela do computador à um toque de distância, para quem
quiser ler. Estes “novos” pais leem muito, debatem, questionam e não se contentam com as
escassas e falhas informações disponibilizadas pelos profissionais de saúde. As entrevistadas
demonstraram consciência de saber o que é melhor para elas e seus filhos e basearam suas
escolhas nas referências mais atualizadas sobre o assunto e cercaram-se de todo cuidado
para vivenciarem o nascimento de seus filhos.
PALAVRAS-CHAVE
Parto domiciliar, parto humanizado, parto normal.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A
REALIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO NO CENTRO
OBSTÉTRICO
Bianca da Costa Vieira (Enfermeira. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil), Marli
Terezinha Stein Backes (Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do Departamento de Enfermagem
(UFSC), Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN/UFSC) e Programa de Pós-Graduação em Gestão
do Cuidado em Enfermagem (MPENF/UFSC), Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Martinhago Borges Fernandes
(Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem (PEN/UFSC). Professora da Graduação de Enfermagem da Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul), Palhoça, SC, Brasil), Débora Batista Rodrigues (Enfermeira. Mestranda em
Enfermagem (PEN/UFSC). Enfermeira da Secretaria do Estado de Santa Catarina (SES/SC), Florianópolis, SC,
Brasil), Heloísa Helena Zimmer Ribas Dias (Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do Departamento
de Enfermagem (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil), Dirce Stein Backes (Enfermeira. Doutora em Enfermagem.
Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Franciscana (UFN) e Coordenadora do Curso
de Mestrado Profissional Materno-Infantil da UFN, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1824

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseado na aprendizagem
significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais1. A atuação dos
profissionais de enfermagem é fundamental, pois são considerados como facilitadores do
trabalho de parto e, com base nisto, é aconselhado que eles desempenhem esta atuação
proporcionando à parturiente uma assistência humanizada em conjunto com a equipe
multiprofissional2.
OBJETIVOS
Identificar o significado que técnicas de enfermagem atuantes no Centro Obstétrico atribuem
às boas práticas de cuidado baseadas em evidências científicas aplicadas às parturientes
durante a fase de dilatação do trabalho de parto.
MÉTODO
Este estudo originou-se de um Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de Enfermagem,
que por sua vez, trata-se de um subprojeto que compõe o macroprojeto “Gestão do cuidado
de enfermagem para a qualidade da atenção obstétrica e neonatal” financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pesquisa de abordagem
qualitativa que utilizou como referencial metodológico a Teoria Fundamentada em Dados,
ou Grounded Theory, seguindo a versão de Strauss e Corbin3. A coleta dos dados foi realizada
no período de agosto de 2016 à março de 2017, em duas maternidades públicas localizadas
em Florianópolis/SC, a maternidade do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
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(Maternidade A), e a Maternidade Carmela Dutra (Maternidade B). O centro obstétrico da
maternidade A atende em torno de 250 partos mensais e contava com 22 técnicos de
enfermagem e 13 auxiliares de enfermagem, dos quais sete encontravam-se afastados. O
centro obstétrico da Maternidade B atende em média 365 partos mensais e contava com
25 técnicos de enfermagem e dois auxiliares de enfermagem, sendo que oito estavam
afastados no momento da coleta de dados. Foi utilizado como instrumento de coleta de
dados a entrevista semi-estruturada, que foi gravada em áudio e transcrita para a realização
da análise. Inicialmente, foram realizadas entrevistadas em profundidade com seis técnicas
de enfermagem do centro obstétrico da maternidade A. Na sequência, foram entrevistadas
mais seis técnicas de enfermagem do centro obstétrico da Maternidade B. A inclusão destas
participantes ocorreu de forma aleatória e justifica-se pelo fato destas profissionais atuarem
de forma ativa na assistência à parturiente na fase de dilatação do trabalho de parto. Também
foi considerado o fato das profissionais se encontrarem nos locais de trabalho nos dias da
coleta de dados, bem como a disponibilidade das mesmas e o fato de aceitarem participar
da pesquisa de forma voluntária. A análise dos dados foi realizada concomitantemente com
a coleta dos dados, sendo que a análise conduziu o processo de coleta, até a saturação dos
dados. Realizou-se a codificação aberta e axial, em fases diferentes, porém integradas e
complementares3. Na codificação aberta cada entrevista realizada foi examinada linha por
linha, e frase por frase, para realizar a separação dos dados em partes distintas e compará-los
constantemente em busca de similaridades e diferenças, a fim de identificar as categorias
emergentes dos dados. Na codificação axial as categorias identificadas na codificação aberta
foram analisadas e classificadas e os dados separados anteriormente foram reagrupados.
As categorias foram associadas às suas respectivas subcategorias para gerar explicações
mais precisas sobre elas. O presente estudo considerou as determinações da Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos4.
Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das instituições onde foram realizadas as
coletas dos dados, mediante o parecer Nº 1.148.080 e o parecer Nº 1.158.569. As entrevistas
foram realizadas mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
pelas participantes. As participantes do estudo foram identificadas através de codinomes,
tais como, TE1, TE2, TE3... (referindo-se às letras iniciais de Técnica e Enfermagem).
RESULTADOS
O referido trabalho compreende duas categorias: Cuidando da parturiente no centro
obstétrico e Educação permanente. Entretanto, este trabalho tem seu enfoque na segunda
categoria, que é composta por duas subcategorias. Na primeira subcategoria, Percepção
sobre as capacitações e treinamentos, as técnicas de enfermagem relataram que as
capacitações proporcionam reciclagem, segurança, maior liberdade, conhecimento do que
está bom e do que está ruim, busca por novos cuidados, tendo como objetivo principal,
melhorar a assistência realizada. As técnicas de enfermagem consideraram a necessidade
das capacitações acontecerem de forma contínua, e com todos os membros da equipe e
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que abordem também outros temas, igualmente importantes. A segunda subcategoria,
Capacitações e treinamentos realizados, revelou a baixa frequência das capacitações e
treinamentos e períodos longos entre uma e outra, além de evidenciar a disposição e anseio
dos profissionais em realizá-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo confirma um dos pressupostos traçados no início do estudo de que alguns técnicos
de enfermagem possuem pouco conhecimento e/ou necessitam de atualização sobre as
boas práticas de cuidado à parturiente durante o trabalho de parto baseadas em evidências
científicas, e/ou não possuem interesse em realizá-las. Revela a carência de educação
permanente nesta área de atuação e indica a necessidade da realização de Educação
Permanente contínua, incluindo todos os membros da equipe, para que o aprendizado
no trabalho se incorpore ao cotidiano e possa transformar as práticas das técnicas de
enfermagem e a própria organização do trabalho, aumentando a qualidade da assistência
perinatal nos centros obstétricos.
REFERÊNCIAS
1.Brasil. Portaria nº 1.996/2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde. 2007. Brasília, DF: ME, 2007.
2.Pieszak GM, Terra MG, Neves ET, Pimenta LF, Padoin SMM, Ressel LB. Percepção dos
profissionais de enfermagem acerca do cuidar em centro obstétrico. Revista RENE. Santiago,
v.14, n.3, p.568-578, 2013.
3.Strauss A, Corbin J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento
de teoria fundamentada. (Tradução Luciane de oliveira da Rocha). 2. ed., Porto Alegre:
Artmed; 2008.
4.Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Resolução no. 466 de 12 de
dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos. Brasília. 2012.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem obstétrica; Parto humanizado; Trabalho de parto
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A OBESIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: A VIVÊNCIA DE
MULHERES NA IMINÊNCIA DA CIRURGIA BARIÁTRICA
Suelen Franco (Faculdade de Medicina de Botucatu / Unesp, Botucatu, SP, Brasil), Carla Maria Vieira (Centro de
Ciência, Tecnologia e Inovação para Soberania Segurança Alimentar e Nutricional - Interssan / Unesp, Botucatu,
SP, Brasil), Maria Rita Marques Olivera (Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para Soberania Segurança
Alimentar e Nutricional - Interssan / Unesp, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 2405

INTRODUÇÃO
A existência da mulher, enquanto gênero socialmente definido, tem sido atrelada ao ideal
de beleza, artificialmente produzido na conjuntura contemporânea. O corpo da mulher,
como construção social, está ligado ao modo como ela organiza sua subjetividade, impondo
uma adequação ao modelo de corpo induzido pelo apelo midiático, predispondo à vivência
de um vazio existencial que atende ao que lhe é imposto, perdendo o que lhe é original
e particular. A partir desta perspectiva, ser mulher e ser obesa, nas estruturas vigentes da
sociedade ocidental, carrega significados sociais subestimados ou até ignorados nas práticas
de cuidados da saúde. Diante dessas lacunas de investigação, este estudo foi estruturado a
partir da seguinte pergunta balizadora: “Como mulheres vivenciam a obesidade, o corpo
em excesso, o modelo de beleza e a perspectiva de emagrecimento na iminência da cirurgia
bariátrica?”.
OBJETIVOS
O objetivo estudar a relação que se estabelece entre gênero e emagrecimento, buscando
compreender a vivência de mulheres na iminência da cirurgia bariátrica, ao explorar suas
experiências e percepções frente a si e ao papel que sociedade lhe impõe.
MÉTODO
O emprego da abordagem qualitativa é justificado pela importância de explorar as
dinâmicas sociais envolvidas na obesidade e a busca por entender os fenômenos e seus
significados no ambiente natural. A pesquisa qualitativa se aplica ao estudo da experiência
humana, considerando o contexto histórico e cultural no qual os indivíduos estão inseridos.
Nessa perspectiva, o estudo adota como método de análise dos dados a linha de raciocínio
compreensivista/interpretativa. O referencial metodológico empregado foi a análise de
conteúdo interpretativa, que requer imersão e engajamento ao material a ser analisado, que
permite ultrapassar resultados descritivos, e/ou provenientes do senso comum e alcança
uma visão crítica sobre o tema de estudo. O material analisado provém da transcrição
em verbatim, da gravação audiovisual de uma reunião de encerramento de um grupo de
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mulheres em acompanhamento nutricional, pré-operatório, em ambulatório de cirurgia
bariátrica. O vídeo tem a duração de 67 minutos e sua transcrição resultou em um conjunto
de registros com aproximadamente 30 laudas. Esse vídeo foi produzido por uma equipe
de pesquisa, como material complementar de um estudo prospectivo de intervenção
nutricional, com duração de seis meses (ano de 2014), com mulheres em fila de espera para
realização de cirurgia bariátrica na Clínica Bariátrica de Piracicaba (SP). A análise dos dados
está em fase preliminar. Até o presente momento, foram realizadas as seguintes etapas:
1) imersão, engajamento e transcrição em verbatim do material; 2) leitura flutuante; e 3)
identificação dos eixos de análise.
RESULTADOS
No decorrer dos seis meses em que aconteceram as reuniões grupais, foi estabelecido
vínculo importante entre as mulheres, sejam elas participantes ou condutora do grupo.
Esse entrosamento é evidenciado pela boa adesão e participação ativa no grupo, como
também na adesão as orientações alimentares tratadas, que eram concernentes ao
período que precede a realização da cirurgia bariátrica. Esses fatores foram observados no
decorrer da transcrição em verbatim do material. Eixos norteadores foram identificados na
condução da reunião, que originou o material analisado. São eles: os significados do peso
e emagrecimento; as motivações para realizar a cirurgia bariátrica; e as expectativas após a
cirurgia bariátrica; as dificuldades enfrentadas na mudança de estilo de vida; a importância
da rede de apoio no enfrentamento à obesidade. Este resumo restringe-se à análise
preliminar dos três primeiros eixos norteadores. A obesidade representa uma barreira social
em “ser mulher” na vivência de mulheres obesas. “Dentro de casa eu ouvia vaca gorda, sua
vaca gorda! Ah por que lá fora tem, lá fora tem, o que eu vejo nas mulheres lá fora eu não
vejo em você aqui dentro de casa. Que é o corpo né, ele me humilhava muito.” O casamento
heteronormativo, a maternidade, o trabalho doméstico (limpeza, preparo do alimento,
etc.), e a beleza, compõem o papel de gênero imposto socialmente à mulher. Qualquer
desvio deste padrão, é um potencial precursor de sofrimento psico-social, dado que a sua
feminilidade é inferiorizada, corroborando para a objetificação e desqualificação humana
da mulher. Contudo, é no ideal de magreza, que a objetificação do corpo da mulher atinge
o seu ápice. Contemporaneamente, ser magra é uma condição essencial na construção do
ideal de beleza, que por sua vez é um pressuposto para a validação da condição humana da
mulher. A partir do momento que não se é magra/bonita, deixa-se de ser humana (tribufu,
vaca). A iminência da cirurgia bariátrica carrega significado paradoxal, a obesidade versus
magreza, a feiura versus beleza, a tristeza versus felicidade, os problemas versus soluções.
A vivência de ser gorda, e as expectativas da conquista da magreza, são resgatadas pelas
mulheres em diversos momentos da reunião. Partindo da perspectiva de gênero, a cirurgia
bariátrica se apresenta como dispositivo de aperfeiçoamento da vivência social da mulher.
A mulher acredita que com o emagrecimento, consequente da cirurgia bariátrica, ela poderá
desempenhar as atividades a ela incumbida de maneira aperfeiçoada. “Sabe, eu preciso, eu
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quero viver, quero ver meu filho crescer, quero ir no quarto, sentar com o meu filho, levantar,
eu quero limpar a minha casa direito. Eu não conseguia limpar a minha casa, não é grande,
mas eu não conseguia. Eu quero colocar uma roupa bonita, quero ficar do jeito que eu era,
se olhar, sabe.” Ser magra assume caráter central dentre as atribuições impostas à mulher,
visto que o desvio deste padrão desqualifica a condição humana da mulher. “depois que a
gente fizer a cirurgia, a gente vai continuar tendo acompanhamento aqui né? Porque se não
tiver no outro mês já estaremos tribufu de novo”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bem maior que o peso físico é dor de carregar um corpo obeso e só quando se tem a
oportunidade empática de aproximação subjetiva é possível compreender o tamanho dessa
dor. Da dor de quem não se percebe e de fato não é aceita como tal. Assim, acima de tudo,
o emagrecimento pela cirurgia surge como promessa de aceitação e competência social.
PALAVRAS-CHAVE
Mulher, obesidade, cirurgia bariátrica, sexualidade, pesquisa qualitativa

A PERCEPÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA AO
TRABALHO DE PARTO E PARTO NA ÓTICA DAS PUÉRPERAS DE
UMA MATERNIDADE
Francisco Ariclene Oliveira (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Elayne Cristina Mendes Martins
(Faculdade de Quixeramobim, Fortaleza, CE, Brasil), Maria Eveline Andrade Sousa (Faculdade Metropolitana da
Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Tania Maria Vasconcelos Morais (Faculdade Metropolitana da Grande
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Manuela Mendonça Figueiredo Coelho (Faculdade Metropolitana da Grande
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil), Denizielle Jesus Moreira Moura (Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 1724

INTRODUÇÃO
A gestação é uma experiência marcante na vida da mulher de intensa transformação,
que envolve mudanças físicas, hormonais e emocionais. O trabalho de parto e parto é
um momento singular na vida da mulher, no qual cada uma vivencia de forma distinta na
sua subjetividade. É um momento que requer dos profissionais um cuidado que envolve a
participação ativa da mulher, tornando-a a principal protagonista no contexto em que está
inserida. Em virtude disso, os enfermeiros devem assumir uma postura de encorajamento
e valorização, preservando a dignidade e objetivando o empoderamento da mesma.
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Diante disso, cabe ao enfermeiro e aos demais profissionais envolvidos na assistência
promoverem cuidados que minimizem os fatores causadores de estresse e possíveis
despreparos enfrentados pela mulher no trabalho de parto e parto, disponibilizando
estratégias e informações que irão garantir à mesma uma segurança e conforto maior.
Dentre as estratégias que podem ser utilizadas pelo enfermeiro estão o acolhimento;
a promoção da presença do acompanhante; a promoção de um ambiente adequado,
calmo e seguro, sendo tais práticas ações dignificantes da enfermagem. Tendo em vista
que o enfermeiro como o profissional que mantém contato com a mulher durante todo o
processo parturitivo, compreendemos que seja fundamental o estabelecimento de uma
relação de confiança e empatia entre ambos. Considerando-se a magnitude simbólica
da dor vivenciada pelas mulheres durante o trabalho de parto e parto e entendendo
que este momento não deve ser um momento apenas doloroso, mas, principalmente,
prazeroso e que proporcione plenitude e alegria a mulher, foram observadas boas práticas
e alguns métodos alternativos para alívio da dor, conhecidos também como métodos não
farmacológicos. Diante desse contexto, surgiu a seguinte questão de pesquisa: Qual a
percepção das puérperas acerca dos benefícios desses métodos?
OBJETIVOS
Conhecer a percepção das boas práticas de assistência ao trabalho de parto e parto na ótica
das puérperas de uma maternidade.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. O estudo realizouse em uma unidade de médio porte e nível de complexidade secundária, integrante do
Sistema Único de Saúde, localizada em Maracanaú (CE), no período de fevereiro a março
de 2017. O material empírico da investigação foi reunido por meio de uma entrevista
semiestruturada formulada pelos autores, fundamentada no Caderno HumanizaSUS,
Humanização do parto e do nascimento, do Ministério da Saúde. Para maior precisão das
narrativas concedidas pelas pacientes, utilizamos um gravador. O trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza sob o número de parecer 424.773.
Ressaltamos que foram seguidos todos os princípios éticos conforme resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
As narrativas demonstram que os métodos não farmacológicos mais aceitos pelas
parturientes foram: apoio físico e emocional/acompanhante e deambulação. A análise dos
relatos das mulheres acerca do uso desses métodos de assistência ao parto possibilitou
identificar algumas categorias temáticas. Dentre estas, emergiu com maior destaque o
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‘aumento da dilatação cervical e consequente diminuição do tempo de trabalho de parto’.
Algumas participantes relataram também que os métodos utilizados foram um eficiente
‘apoio para a evolução do trabalho de parto’, colaborando para que o mesmo ocorresse
de forma mais tranquila e dando-lhes suporte adequado. Os relatos demonstram que
a utilização dos métodos contribuiu para tornar esse momento menos doloroso e com
uma vivência mais positiva, capaz de despertar sensações de bem-estar e satisfação na
parturiente, respeitando as decisões da mulher e deixando-a livre para usar os métodos que
a ofereçam maior conforto. No presente estudo, todas as participantes tiveram a presença
de um acompanhante de sua escolha durante todo o trabalho de parto e parto, o que foi
de grande importância para mantê-las seguras e confiantes, fato observado durante as
entrevistas, principalmente pela ausência de discursos que revelassem medo ou solidão,
embora apenas uma das puérperas tenha relatado essa importância, conduzindo a
categoria temática ‘acompanhante como provedor de apoio e segurança’. O ato de dividir
essa experiência torna a mulher mais satisfeita, sentindo-se devidamente apoiada e feliz,
capaz de narrar uma experiência positiva. Durante a utilização dos métodos também foram
percebidos benefícios na promoção do ‘relaxamento e bem-estar’, reduzindo a ansiedade
e o estresse. O presente estudo revelou que as entrevistadas optariam pelo parto normal
em uma próxima gravidez, o qual na percepção da grande maioria deve-se ao fato de
proporcionar uma rápida recuperação e, consequentemente, breve retorno as atividades
do cotidiano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maternidade traz mudanças significativas na vida da mulher. Devido as transformações
físicas e emocionais que ocorrem, um novo mundo precisa ser reorganizado de acordo com
a nova fase de vida, que é ser mãe. Nessa perspectiva, a partir dos relatos analisados nesse
estudo, percebemos que parir de forma natural é uma experiência marcante na vida destas
mulheres. As boas práticas de assistência ao parto e o uso dos métodos não farmacológicos
contribuem para um maior contentamento com a experiência do parto. Todas as mulheres
em questão demonstraram maior segurança por estarem na presença do acompanhante
naquele momento. Ter suas necessidades e desejos atendidos, como escolher a melhor
posição, deambular, banhar-se, alimentar-se e contar com o apoio profissional, coopera para
que a mulher possa se empoderar do seu parto e tenha um novo olhar sobre esse momento,
pois, por cultura, o parto sempre está relacionado a algo ruim e muito doloroso.
PALAVRAS-CHAVE
Parto. Métodos não farmacológicos. Alívio da dor.
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A ROTINA BIOMÉDICA NO ÂMBITO DA CONSULTA DE
ENFERMAGEM
Luciana de Souza Freitas de Carvalho (Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Bruna de Paula Pereira ( Instituto Fernandes Figueira (FIOCRUZ) , Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vanessa Silva de
Oliveira (Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Daniela Soares de
Oliveira (Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz da Costa Vargens
(Universidade Estadual do Rio de JaneiroUERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade De São
Paulo USP, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1372

INTRODUÇÃO
A partir da criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1984,
as mulheres brasileiras passaram a ser assistidas no âmbito da saúde e do planejamento
reprodutivo, às questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, à sexualidade,
à prevenção de câncer cervicouterino, entre outros, sem qualquer discriminação e
objetivando atingir as mulheres de diversos grupos populacionais. Neste contexto, a Consulta
de Enfermagem manifesta-se como uma da ações de enfermagem, prestadas à mulher,
fundamentada nos princípios científicos, éticos e bioéticos da profissão. Considerada um
instrumento desenvolvido para observar necessidades de intervenção ou mudanças, além
de acompanhar o estilo de vida, estimulando o autocuidado e favorecendo a promoção da
saúde. Nesse sentido, o acolhimento na consulta de enfermagem torna-se essencial para
o acesso da mulher aos serviços de saúde, sobretudo, no que diz respeito à ginecologia,
permitindo a criação de vínculos, a intervenção e a avaliação integral, fortalecendo, assim,
os princípios do SUS. Entretanto, o ambiente em que a consulta ginecológica é realizada é
cercado de práticas puramente medicalizadas que propiciam invasão ao corpo da mulher e
manutenção do modelo biomédico
OBJETIVOS
Descrever a percepção de mulheres assistidas por enfermeiros(as) em relação à consulta
ginecológica de enfermagem.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, realizada em uma Clínica
da Família da área programática 3.2, que presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro, Brasil, entre os meses de novembro de 2015 e Dezembro de 2016. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas com 18 mulheres que estavam cadastradas
na Estratégia de Saúde da Família do cenário do estudo, maiores de 18 anos e que tinham
sido assistidas em consulta ginecológica de enfermagem por, pelo menos, duas vezes.
Foram respeitadas todas as exigências éticas do Conselho Nacional de Saúde e o projeto
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foi aprovado pelo CEP/UERJ: 1.551.835, tendo coparticipação com o CEP/SMS: 1.661.439. O
tratamento dos dados seguiu os pressupostos da análise conteúdo temática de acordo com
a sistematização proposta por Oliveira.
RESULTADOS
Inicialmente, as mulheres desconhecem que o enfermeiro está apto para acompanhar consultas
ginecológicas e isto provoca estranheza por parte das mesmas. As mulheres relatam que não é
comum o enfermeiro desenvolver consultas ginecológicas, e que, na maioria das vezes, foram
assistidas por um médico ginecologista. Deste modo, elas descrevem a consulta ginecológica
de enfermagem como sendo algo “estranho” e que gera “surpresa”. Elas não percebem o
enfermeiro como um profissional capacitado para esse tipo de consulta. Para elas, apenas o
profissional ginecologista pode desenvolver consultas ginecológicas. Ficou evidenciado a partir
dos relatos, que o papel do enfermeiro é exercer outros tipos de ações e atividades de saúde,
enquanto o médico ginecologista detém o conhecimento relativo às questões ginecológicas.
Na perspectiva das mulheres, a consulta de enfermagem ginecológica é considerada
normal. Para as entrevistadas, normal significa que os mesmos questionamentos realizados
na consulta médica, também são feitos na consulta de enfermagem. Além disso, relatam que
o tipo de consulta não difere das realizadas anteriormente por médicos ginecologistas. Na
fala das mulheres, foi relatado que o enfermeiro realiza explicações durante a consulta, tanto
em relação a dúvidas pertinentes à área ginecológica quanto em relação aos procedimentos
que serão realizados durante a consulta. Outro ponto importante que emergiu nos dados,
foi em relação às perguntas realizadas pelo enfermeiro durante a consulta. As entrevistadas
relataram que o mesmo se mostrou preocupado em relação às demandas apresentadas por
elas, valorizando suas queixas e promovendo um ambiente agradável na consulta. De acordo
com as mulheres, dentre os questionamentos realizados pelo enfermeiro durante a consulta,
temos as questões sexuais, ciclomenstrual, atividade sexual, histórico familiar de câncer, além
das queixas no momento da consulta. No tocante a relação entre a mulher e o enfermeiro
na consulta ginecológica, as entrevistadas referem que há uma boa relação eacolhimento. As
mulheres revelam que a criação de vínculo é imprescindível na consulta ginecológica, pois,
deste modo, gera uma relação de confiança e intimidade entre profissional e paciente. Neste
contexto, as entrevistadas percebem que o enfermeiro é capaz de prescrever medicações,
solicitar exames complementares, além de fornecer orientações sobre o que for pertinente à
consulta de forma resolutiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as mulheres acreditam que o enfermeiro é responsável por outras atividades
nos serviços de saúde enquanto o profissional médico é o detentor do conhecimento
da área ginecológica a rotina atual de consulta ginecológica de enfermagem na atenção básica
de saúde ainda é voltada para uma assistência tecnocrática. Assim, as mulheres não percebem
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diferença entre a consulta de enfermagem e a médica no que se refere à abordagem esperada
durante o atendimento, com foco nas queixas patológicas e na prescrição. Isto deixa claro que
a enfermagem ainda reproduz o modelo biomédico de assistência. Apesar disso, destacouse que os enfermeiros são comprometidos com as demandas e queixas apresentadas.
Diante disso, o enfermeiro precisa assumir um papel transformador na dinâmica habitual
das consultas ginecológicas. Estas devem ser pautadas nas premissas da humanização e da
desmedicalização da assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da mulher; consulta ginecológica, enfermagem

A TRAJETÓRIA DE MULHERES ATÉ O DIAGNÓSTICO DE
ENDOMETRIOSE
Vanessa Silva Oliveira (Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora HU - UFJF, Juiz de Fora, MG,
Brasil), Camilla Freitas Cunha (Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Karoline Rangel Neves (Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro , Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1970

INTRODUÇÃO
A endometriose é uma doença que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva,
podendo ser definida como a presença de células e tecido endometrial fora da cavidade
uterina. As principais manifestações dessa patologia podem variar entre irregularidades
menstruais, dor pélvica crônica incapacitante e infertilidade. A severidade desses sintomas
é um fator que contribui diretamente para a diminuição da qualidade de vida da mulher
portadora de endometriose, afetando assim o seu bem-estar físico, mental e social. A mulher
muitas vezes não tem suas queixas valorizadas e nem reconhecidas pelos profissionais,
gerando frustração e causando impacto negativo na vida da paciente. Tendo em vista essa
desvalorização e pensando no âmbito da desmedicalização da consulta ginecológica, a
consulta de enfermagem pode contribuir para a consolidação de um modelo humanizado
no atendimento à mulher.
OBJETIVOS
Descrever a trajetória das mulheres desde o aparecimento dos sintomas até o diagnóstico
da endometriose.
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MÉTODO
Trata-se de pesquisa descritiva e qualitativa, em que participaram 10 mulheres diagnosticadas
com endometriose, acima dos 18 anos, residentes no município do Rio de Janeiro. Estas
foram captadas em grupos fechados de uma rede social da internet. Para esta estratégia
de captação das participantes e realização das entrevistas, foram selecionados grupos
fechados de uma rede social usando a expressão “endometriose”. Estes grupos continham
componentes que expressassem, direta ou indiretamente, através das discussões no grupo
ou comentários, que algumas de suas participantes receberam diagnóstico de endometriose.
Após a seleção dos grupos fechados, as pesquisadoras solicitaram autorização para ter
acesso ao grupo fechado de discussão. Assim, participando das discussões do grupo, fizeram
a captação de mulheres que atendiam aos critérios de inclusão do estudo. Após a captação,
as pesquisadoras fizeram contato por mensagem privada e marcaram um encontro em local
púbico, escolhido pela mulher.
O cenário da pesquisa foi um local público de escolha da participante. Apesar de ser local
público, procuramos um local mais afastado, distante do trânsito de pessoas para tentar
garantir o máximo de privacidade durante as entrevistas. O instrumento de coleta de dados
foi um roteiro de entrevista semiestruturada. A primeira parte composta por perguntas
fechadas ligada à caracterização e a segunda, com uma pergunta orientadora e tópicos que
foram introduzidos ao longo da entrevista. No local da entrevista, foi oferecido o Termo de
Consentimento livre esclarecido (TCLE). Utilizou-se um aparelho eletrônico para gravação,
após o consentimento das participantes. Foram excluídas as mulheres que não residiam no
Município do Rio de Janeiro e/ou mulheres assintomáticas. Atenderam-se as exigências do
Conselho Nacional de saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP),
sob nº 1.650.425. Para tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo temático/
categorial.
RESULTADOS
As mulheres relataram sintomas fortes desde a primeira menstruação trazendo
repercussões negativas para a sua vida profissional, social e afetiva. Referiram que nunca
tiveram um ciclo menstrual sem dor, sentindo cólicas fortes, incapacitantes e presentes
mesmo fora do período menstrual. Alegaram que os medicamentos proporcionavam
um alívio nas dores relacionadas à endometriose, mas que não eram suficientes para
acabar totalmente com o sintoma ou curar a doença. Para elas, por muito tempo, eram
sintomas normais do período menstrual. Também relataram repercussões negativas no
trabalho, referiram ir trabalhar, mesmo durante as crises de dor e sangramento intenso
e em uso de medicações em excesso, principalmente pelo medo de serem malvistas.
Algumas mulheres tiveram que abandonar o emprego devido à dificuldade em lidar
com os sintomas. Os mesmos também repercutiram negativamente em sua vida pessoal,
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pois causaram interrupção de momentos como festas e viagens devido às crises. Nos
relacionamentos amorosos, ocorreram brigas e o afastamento do parceiro. No período
de busca das mulheres com sintomas até o diagnóstico, estas vivenciaram diversas
dificuldades como à desvalorização dos seus sintomas por parte dos profissionais.
Caracterizaram esta situação como descaso e falta de interesse por parte dos mesmos.
Alegaram que, para os médicos, eram sintomas normais do período menstrual e não
davam importância aos seus relatos. Além da falta de interesse e paciência, alguns
profissionais não associavam os sintomas referidos pelas mulheres à endometriose, mas
sim a outras doenças como infecções, inflamações e doenças sexualmente transmissíveis.
As entrevistadas referiram ainda peregrinação por diversos médicos sem sucesso.
Apontaram falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre endometriose. Além
de referirem que os médicos ainda não estão preparados para definir diagnóstico e tratar
a endometriose. As entrevistadas relataram que, para ter o diagnóstico da endometriose,
necessitaram pagar por consultas particulares com médicos especializados e investir em
planos de saúde. Segundo elas, os planos de saúde ajudam a diminuir os custos com a
doença. Uma vez que o diagnóstico via Sistema Único de Saúde (SUS) é um processo
demorado e que não podem depender. Relataram que foi necessária a realização de
diversos exames, e que muitas vezes, não foi possível confirmar o diagnóstico. De
uma forma geral, referiram demora para o diagnóstico definitivo. Algumas mulheres
obtiveram o diagnóstico rapidamente, caracterizando como sorte. Outras entrevistadas
tiveram o diagnóstico de endometriose após diversas tentativas para engravidar sem
sucesso. Relataram ainda que os profissionais só suspeitaram de endometriose, após a
falha tentativa de investigação de outras patologias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a escuta ativa e olhar sensível dos profissionais de saúde às demandas dessas
mulheres é de suma importância. Devem fazer os devidos encaminhamentos em tempo
oportuno, em especial, os enfermeiros a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida da
mulher com endometriose.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Endometriose. Ginecologia. Saúde da Mulher.
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A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PROCESSO DE PARIR: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Maria de Jesus Hernández Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Evangelia
Kotzias Atherino dos Santos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Andréia Isabel
Giacomozzi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Alcira Escobar Marin (Universidad
del Valle, Colômbia), Marli Terezinha Stein Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Débora Batista Rodrigues (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2137

INTRODUÇÃO
A violência caracteriza-se como um grave fenômeno social que está em expansão e de modo
especial, contra a mulher. Neste contexto uma das formas de violência contra a mulher
é a chamada violência obstétrica, que ocorre no cenário institucional em maternidades
públicas e privadas, geralmente, perpetrada por parte dos profissionais da área da saúde e
tem sido objeto recente de estudos em diversos países do mundo1. Nesta perspectiva, com
o intuito de subsidiar o aprofundamento e a reflexão sobre a violência obstétrica, emerge
a seguinte questão: Qual a contribuição das pesquisas desenvolvidas no âmbito nacional e
internacional acerca da violência obstétrica no processo de parir?
OBJETIVOS
Identificar a contribuição das pesquisas desenvolvidas, em âmbito nacional e internacional,
acerca da violência obstétrica no processo de parir.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Para a realização deste estudo, seis etapas
foram percorridas: estabelecimento do problema de revisão; seleção da amostra a ser
estudada; categorização dos estudos; análise dos estudos incluídos na pesquisa; discussão
dos resultados; e por fim, a apresentação da revisão2-3. Para compor o corpus da pesquisa,
buscou-se no período de janeiro a março do ano de 2015 artigos nas bases de dados: LILACS,
MEDLINE e CINAHL e na biblioteca eletrônica SciELO, nos idiomas em inglês, espanhol e
português. Verificou-se o título, o resumo e/ou o assunto. Nessa busca de artigos nas bases
de dados utilizou-se os descritores: violência, parto e enfermagem obstétrica, e a palavra
mulher, nos idiomas inglês, espanhol ou português, a depender da base de dados. Após
a identificação, realizou-se a seleção da amostra, de acordo com a questão norteadora e
os critérios de inclusão definidos. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem a
violência obstétrica no processo de parir envolvendo o trabalho de parto e parto indexados
nas bases de dados e publicados entre os anos de 2007 a 2017. Como critérios de exclusão
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foram considerados: todos os estudos que abordassem a violência não relacionada à
questão obstétrica, documentos técnicos; resumos de congressos, anais, teses, dissertações,
editoriais, comentários, opiniões, artigos de reflexão e artigos não encontrados na íntegra.
Após a avaliação dos estudos, o conteúdo foi analisado por estatística descritiva simples e
sintetizado em forma de texto.
RESULTADOS
Os estudos selecionados expressam diversos tipos de violência obstétrica. Entre os tipos
mais frequentes destacam-se: ausência de informações sobre os procedimentos obstétricos,
violência física, verbal e outros tipos de violência relacionados aos procedimentos
desnecessários no trabalho de parto e parto, sendo os principais perpetradores da violência
o pessoal médico e da enfermagem. Foram identificados 1.269 estudos nas bases de dados
selecionadas. Os artigos duplicados foram computados apenas uma vez. Nessa primeira etapa
foram excluídas 680 publicações que não respondiam à questão de pesquisa. Procedeu-se
então à leitura integral e crítica de 589 artigos pré-selecionados. A amostra final resultou
em 25 publicações: 09 na base de dados de PUBMED/MEDLINE, 08 na LILACS, 05 na SciELO
e 03 na CINAHL. Seis estudos foram publicados entre os anos de 2007 e 2010 e, 19 nos anos
de 2011 a 2017, o que indica que as publicações abordando o tema têm aumentado nos
últimos anos, possivelmente devido ao fato de que na atualidade o tema está relacionado
a um problema de saúde pública por causar vários agravos à saúde. Em relação aos países
de origem, onze trabalhos são do Brasil, três do México, dois dos Estados Unidos, dois de
Ghana e, Turkia, Pasquitão, Cuba, Venezuela, Peru, África do Sul e Costa Rica apresentaram,
cada país, um artigo. Acredita-se que o fato do Brasil estar em primeiro lugar no número
de publicações possa estar relacionado ao constante movimento da humanização do parto
presente no país nos últimos 10 anos. Segundo o tipo de periódico, constatou-se que os 25
artigos foram publicados em 22 periódicos diferentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência no processo de parir demonstra que há necessidade de melhorar a qualidade
do cuidado ofertado pelos profissionais. É necessário um relacionamento mais humano e
integral no cuidado, reduzindo a prática rotineira de métodos invasivos e desnecessários.
Busca-se assim, garantir a diminuição dos riscos para o binômio mãe/filho prevenindo a
adoção de intervenções desnecessárias. Evidenciou-se como principais perpetradores
da violência obstétrica, os profissionais médicos, seguido pela enfermagem. É necessário
melhorar e qualificar o cuidado, adotando a educação permanente com os profissionais
envolvidos nas instituições na atenção ao parto, como também fazer o monitoramento
sistemático do cuidado junto às mulheres, visando coibir práticas violentas.
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A VIVÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EM UM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO NA VOZ DE PUÉRPERAS
Nayara Girardi Baraldi (Professora Doutora por tempo determinado do Departamento de Enfermagem da Ufscar,
São Carlos, SP, Brasil), Juliana Stefanello (Professora Doutora do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Angelina Lettiere (Professora Doutora do
Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP,
Brasil), Daniela Taysa Rodrigues Pimentel (Enfermeira Especialista do Departamento Materno-Infantil e Saúde
Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália Rejane Salim (Professora
Doutora associada ao Departamento de Enfermagem da Ufscar, São Carlos, SP, Brasil), Márcia Regina Cangiani
Fabbro (Professora Doutora associada ao Departamento de Enfermagem da Ufscar, São Carlos, SP, Brasil), Ana
Márcia Spano Nakano (Professora Titular do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (In Memoriam), Ribeirão Preto, SP, Brasil)

ID: 2374

INTRODUÇÃO
No estudo populacional realizado por Silverman et al.1 sobre o efeito da VPI antes ou
imediatamente após a gestação na prática do aleitamento pôde verificar que a VPI,
independentemente do período em que ocorre, antes ou após a gestação, diminuía
sutilmente o início do aleitamento e contribuía para cessá-lo mais rapidamente. Fato
semelhante foi observado no estudo longitudinal desenvolvido por Nakano2 com 315
puérperas da região de Ribeirão Preto (SP), no qual se concluiu que as participantes que não
sofreram violência tiveram quase três vezes mais chance de manter o aleitamento materno
exclusivo (AME) com 30 dias quando comparadas as que sofreram. Da mesma forma que as
mulheres que não sofreram violência física tiveram 3,5 vezes mais chance de manter o AME
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com 30 dias. No entanto, a análise da confiança materna para amamentar e a sua relação
com a violência por parceiro íntimo (VPI) não se demonstrou estatisticamente significativo.
Desse modo, e diante da baixa produtividade literária acerca desta temática na vertente
qualitativa1,3-10 e tendo em vista a necessidade de estudos acerca da temática VPI no ciclo
gravídico-puerperal, com destaque para a fase do AM devido a carência de estudos sobre
o assunto, tanto em âmbito nacional, como apontado por Lourenço e Deslandes9, quanto
internacional, como mencionado por Devries et al.11, é que se propõe o presente estudo a
fim de se identificar e entender as vivências maternas da amamentação no contexto de VPI
em maior profundidade.
OBJETIVOS
Entender as vivências da amamentação e sua relação com a situação de VPI.
MÉTODO
Trata-se de estudo qualitativo, que teve como referenciais teóricos a Dominação Masculina
e o Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu; em relação à metodologia, os dados foram tratados
por meio do Método da Interpretação dos Sentidos. Participaram do estudo 21 puérperas,
que se encontravam em situação de VPI em uma das fases do ciclo gravídico-puerperal
e que tinham, no mínimo, 180 dias de pós-parto. Foi obtida, por meio de entrevista, a
condição sociodemográfica, econômica, familiar e da VPI. E as questões norteadoras sobre
a experiência de amamentar e da VPI contribuíram para a confecção dos dados qualitativos.
RESULTADOS
Quanto à VPI na gestação, nove participantes sofreram algum tipo de violência, enquanto
que, no período puerperal, esse número subiu para dezenove. Sobre o AM, apenas uma
seguiu em AM exclusivo até o sexto mês. Os relatos obtidos originaram a categoria temática:
“A violência por parceiro íntimo e as repercussões no aleitamento materno e na criança”, a
qual abarcou as temáticas sobre as repercussões da VPI para a lactação, o impacto da VPI para
o bebê e a vivência do aleitamento materno, temas esses abordados em três subcategorias
distintas: “...Se não tivesse as brigas, o M. (filho) mamaria mais...”; “...eu me arrependo muito
de ter brigado na frente do meu filho porque ele viu tudo, tinha vez que ficava nervoso
e chorando de noite [enquanto estava] dormindo...” e “Vivência do aleitamento materno”.
Desse modo, sendo o AM parte integrante do ciclo gravídico-puerperal foi possível observar,
que em contextos violentos, o mesmo sofreu repercussão desta VPI impactando tanto na
duração como no seu tipo. A VPI para estas participantes também foi responsável para o
desmame precoce e/ou para a introdução precoce de alimentos. Segundo as participantes,
a VPI fez com que as mamadas fossem interrompidas, e por vezes, gerou reflexos no bebê,
tais como: choro, irritabilidade, problemas no ciclo do sono e predileção pela figura materna
e em contrapartida afastamento da figura paterna. As mesmas também relataram que o
estresse e os sinais de depressão, oriundos deste contexto de VPI, interferiram na vinculação,
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na afetividade e nos cuidados para com o filho. As participantes também disseram sobre as
dificuldades no estabelecimento do manejo do AM, e que, os companheiros concordavam
com a amamentação, no entanto, não as apoiava nem física e nem emocionalmente e, além
disso, costumavam desmotivar a prática do AM ao proferir ofensas quanto ao corpo das
mesmas, o que, de certa forma, destruía a imagem corporal da mulher e abalava sua estima,
que por consequência repercutia na maneira como amamentavam. Observou-se ainda que
a maior parte das participantes tiveram o desejo de amamentar, entretanto, além da VPI, as
dificuldades iniciais no manejo do AM, assim como a volta ao trabalho, foram situações que
desmotivaram a prática do AM, em especial, o AME até o sexto mês de vida do bebê.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos achados provenientes dos relatos puerperais pode-se compreender que ao dar
voz às puérperas envolvidas em situação de VPI pode-se desvelar e entender em maior
profundidade o fenômeno do AM em um contexto de VPI fato este que não se apresenta em
pesquisas com recorte quantitativo. Desse modo, propõe-se maior visualização da temática
no meio acadêmico, no âmbito da saúde e também no meio relacional dessas mulheres a fim
de que esse assunto possa ser visualizado e discutido de forma individualizada e integralista.
REFERÊNCIAS
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2.Nakano AMS. A violência por parceiro íntimo no ciclo gravídico puerperal: implicações na
amamentação [relatório de pesquisa]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, 2016.
3.World Health Organization. Intimate partner violence during pregnancy. Geneva: World
Health Organization, 2011.
4.Jardini L. A violência por parceiro íntimo e sua relação com a vivência da amamentação [tese].
São Paulo (SP): Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo; 2013.
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Aleitamento materno exclusivo e autoeficácia materna entre mulheres em situação de
violência por parceiro íntimo. Texto Contexto Enferm. 2016; 25(4):1-10
6.Kendall-Tackett KA.Violence against women and the perinatal period: the impact of lifetime
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9.Lourenço MA, Deslandes SF. Experiência do cuidado materno e amamentação sob a ótica
de mulheres vítimas de violência conjugal. Rev Saúde Públ. 2008; 42(2): 615-21.
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initiation and duration of breastfeeding?. Breastfeeding Review. 2014; 22(2):11-9.
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PALAVRAS-CHAVE
Aleitamento materno; violência por parceiro íntimo; saúde materno-infantil; pesquisa
qualitativa

ACOMPANHAMENTO AO PARTO HOSPITALAR HUMANIZADO: O
PAPEL DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
Franciele Volpato (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Jacques da Costa
Monguilhott (Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Joyce Green Koettker (Maternidade
Carmela Dutra, Florianópolis, SC, Brasil), Vania Sorgatto Collaço (Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça,
SC, Brasil), Soliane Scapin (Maternidade Victor Ferreira do Amaral, Curitiba, PR, Brasil)
ID: 2159

INTRODUÇÃO
Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a assistência ao
parto normal, no cenário obstétrico brasileiro predominam práticas assistenciais autoritárias
e padronizadas, que limitam a autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento.
Esse modelo, centrado em rotinas institucionais e na figura do profissional médico, é
responsável pelos altos índices de intervenções desnecessárias e muitas vezes prejudiciais,
incluindo as elevadas taxas de cesarianas - 55,4% do total de nascimentos no Brasil, sendo
mais prevalente no setor privado (85%) do que no público (40%). Considerando que a
maioria dos partos acontece em ambiente hospitalar, 98,36% em 2016, as mulheres que
decidem por esse local de nascimento enfrentam o desafio de garantir seu direito por uma
assistência humanizada, baseada em evidências científicas e boas práticas para o parto e
nascimento. Nesse contexto, o acompanhamento pela enfermeira obstétrica, profissional
com formação voltada para o cuidado, durante o processo de gestação, trabalho de parto/
parto e pós-parto, como um serviço além da equipe hospitalar, fortalece a mulher através da
informação e de um cuidado centrado nas suas necessidades e expectativas.
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OBJETIVOS
Descrever como acontece o acompanhamento ao parto hospitalar humanizado (PHH) pela
enfermeira obstétrica.
MÉTODO
Relato de experiência do acompanhamento ao parto hospitalar humanizado, realizado
pelas enfermeiras obstétricas da Equipe Hanami, em maternidades do sistema suplementar
de saúde, Florianópolis/SC.
RESULTADOS
O acompanhamento é assumido por duas enfermeiras obstétricas, sendo que a mulher
decidirá, por empatia, qual delas irá acompanhá-la no trabalho de parto e parto. Na
primeira consulta, em torno de 36/37 semanas de gestação, a enfermeira discute com
a mulher/família o contrato de prestação de serviços, conhece o acompanhante de sua
escolha, avalia exames laboratoriais e realiza avaliação obstétrica. Além disso, a consulta
tem um aspecto sensível importante que merece ser destacado: levanta-se a história
de nascimento da mulher, seus medos e anseios, a história de concepção do bebê, sua
aceitação, desenvolvimento.
A consulta tem duração média de duas horas, sendo que a maior parte do tempo é
dedicada ao cuidado através da fala e escuta, troca de informações e orientações, com
vistas à construção de vínculo. A segunda consulta, geralmente com 39/40 semanas, é
realizada por outra enfermeira da dupla, a fim de que a mulher possa usufruir de diferentes
olhares acerca do seu cuidado. Além de atender as demandas da mulher, procura-se nessa
consulta reforçar as diferenças entre verdadeiro e falso trabalho de parto, a fim de que a
mulher/acompanhante se sintam tranquilos e seguros para chamar a equipe no momento
oportuno. Discute-se também o plano de pós-parto, que inclui cuidados com o recémnascido, amamentação e adaptação da casa/vida para a chegada do bebê.
Cabe salientar que a mulher tem acesso livre às enfermeiras da equipe, através de grupo
de whatsapp e contato telefônico. No dia em que suspeitar trabalho de parto, ou em caso
de bolsa rota, a mulher ou acompanhante entra em contato com a enfermeira. Juntas,
definem a melhor conduta a ser tomada naquele momento, as quais dependem geralmente
da dinâmica uterina e da ansiedade da mulher. Já no domicílio, a enfermeira realiza a
avaliação da mulher (física e emocional), faz os registros necessários e a monitorização
fetal conforme a evolução do trabalho de parto. Além disso, a enfermeira promove um
ambiente favorável para que o desenrolar do trabalho de parto aconteça de forma ativa
e o mais agradável possível. Através de técnicas não farmacológicas para o alívio da dor
e outros cuidados, que incluem massagem, homeopatia, rebozo, spinning babys, entre
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outros, a enfermeira contribui para favorecer o processo parturitivo natural e incluir o
acompanhante nos cuidados. Nesse sentido, o deslocamento do domicílio para o ambiente
hospitalar acontece no final da fase ativa do trabalho de parto, visto que se compreende que
menos tempo em ambiente hospitalar é sinônimo de menos intervenções desnecessárias
ou, no momento em que a mulher solicitar. Na maternidade, a enfermeira acompanha a
mulher, como segunda acompanhante, desde a triagem até o quarto no pós-parto. Seu
papel é apoiar a mulher, ajudá-la a suportar as contrações, auxiliá-la em caso de tomada
de decisão, favorecer um ambiente saudável, e ser a profissional de confiança e referência
da mulher naquele espaço. No entanto, a enfermeira obstétrica não tem autonomia para
decidir condutas nem atender ao parto em ambiente hospitalar, visto que essa atribuição
é da equipe plantonista da instituição.
No pós-parto imediato, a enfermeira auxilia com a amamentação e cuidados com a mulher
e o bebê, no sentido de fortalecer esse vínculo precocemente. Ainda na maternidade,
acontece após 24h a primeira consulta de pós-parto, que tem como objetivo principal o
estabelecimento da amamentação. Além disso, promove cuidados ao períneo, ou ferida
operatória, esclarece dúvidas no manejo com o recém-nascido e permite uma escuta
sensível e acolhedora. Na sequência, já em domicílio, acontece a consulta de terceiro ou
quarto dia de pós-parto, que visa principalmente auxiliar a mulher com a apojadura e suas
demandas. O encerramento do atendimento é realizado no décimo dia pós-parto, quando
se realiza uma avaliação do acompanhamento e do estado geral da mãe e do bebê.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A enfermeira obstétrica pode favorecer a redução de procedimentos desnecessários durante
o processo parturitivo, aumentando a satisfação da mulher e a qualidade na assistência.
No entanto, a enfermeira obstétrica tem sua autonomia limitada nas instituições quando
oferece serviço de acompanhamento ao PHH, visto que o atendimento ao parto não é
permitido. Considerando que a enfermeira obstétrica é profissional habilitada e capacitada
para o atendimento ao parto de risco obstétrico habitual, os benefícios da assistência de
enfermagem no cenário obstétrico, bem como as recomendações da OMS, questiona-se
a impossibilidade da continuidade dessa assistência em ambiente hospitalar. Haja vista,
permitir que a mulher tenha opção pelo profissional que atenderá ao seu parto é fortalecer
o protagonismo e a autonomia feminina.
PALAVRAS-CHAVE
Parto humanizado; enfermeira obstétrica; acompanhamento.
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APOIO FAMILIAR AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO:
REVISÃO INTEGRATIVA DE PESQUISAS QUALITATIVAS
Márcia Regina Cangiani Fabbro (Universidade Federal de São Carlos , São Carlos , SP, Brasil), Jêniffer Cristina Lima de
Oliveira Dionizio (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos , SP, Brasil), Natália Salim (Universidade Federal de
São Carlos, São Carlos , SP, Brasil), Nayara G Baraldi (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos , SP, Brasil)

ID: 1736

INTRODUÇÃO
O apoio familiar ao Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é essencial para o sucesso desta
prática. Quando a amamentação é vista como um “problema da mulher”, indiretamente
exclui pais de receberem orientações dos profissionais de saúde, e torna evidente a
necessidade de mais investimentos em ações educativas de inclusão paterna nos cursos
pré-natais. Os avós também podem ser grandes apoiadores no aleitamento materno (AM),
devido aos conhecimentos construídos durante a vida, evidenciando a necessidade de
entender a dinâmica familiar e suas influências na prática da amamentação. Portanto,
identificar as situações e os contextos, nos quais a família reconhece seu apoiou à nutriz
em AME pode ser uma ferramenta importante para dar pistas das experiências exitosas
ou não de apoio ao AME. “Como a família percebe o seu apoio à nutriz em AME e aquele
ofertado à família pelos serviços.
OBJETIVOS
Descrever e analisar, à luz dos artigos selecionados, como a família percebe seu apoio e
reconhece o suporte recebido pelos serviços de saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa de pesquisas qualitativas, baseada no método de
Whittemore. Etapas: 1 - Seleção de artigos originais a partir dos títulos. 2 - Aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão a partir da leitura dos resumos. 3 - Verificação do rigor
científico. 4 - Análise e releitura dos resultados dos artigos selecionados. Realizaram-se buscas
nas bases de dados Cinahl, Lilacs, Medline, Pubmed e Web of sciense, com os descritores AM;
Família; Apoio Social; Período Pós-Parto combinados em díade, fixando AM. Os critérios de
inclusão foram: terem sido publicados entre janeiro de 2006 a dezembro de 2016 (período
inicial escolhido devido ao novo regulamento para funcionamento dos Bancos de Leite
Humano no Brasil); estar em português, inglês e espanhol; serem derivados de pesquisas de
campo com pais ou familiares; serem de abordagem qualitativa.
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RESULTADOS
Foram selecionados seis artigos, sendo dois dos Estados Unidos, dois da Austrália, um do
Reino Unido, um do Paquistão e um Brasil, a maioria foram da área de Enfermagem. Os
sujeitos das pesquisas foram 4 homens (pais) e 2 avós. Da análise temática emergiram quatro
categorias: Apoio ofertado à nutriz: Esta categoria reuniu as visões dos familiares quanto ao
apoio ofertado à nutriz. Foram encontrados situações/contextos que caracterizaram o “apoio
instrumental da família”, o “apoio emocional” e o “apoio presencial”, proveniente tanto dos
pais quanto dos avós. No entanto, o relato dos avós desses estudos identifica a necessidade
de “estabelecer limites” em seu apoio, tanto para ajudar como para não atrapalhar os novos
pais. Falta de apoio dos profissionais/ serviços: Nesta categoria abordaram a postura dos
profissionais/serviços frente os familiares. A “falta de informação específica para familiares”,
tanto dos profissionais, como de livros ou mídias revelam uma sensação de “exclusão
e despreparo da família”, dado que muitos pais foram excluídos da aula ou consulta de
amamentação, por parte dos profissionais da saúde. Os avós destes estudos também
se queixam de não serem incluídos nos grupos de gestantes e no pré-natal. Portanto, os
estudos selecionados revelam “fragilidades do apoio dos profissionais” onde foi destacado
o despreparo deles em acolher a família e capacitá-la como apoiadora da prática do
aleitamento materno exclusivo. Sentimentos e emoções: A análise dos artigos selecionados
também identificou que os pais dos estudos relatam sentirem “ciúmes”, da relação da mãe
com o bebê. Os pais homens destes estudos não se sentem incluídos por parte das mães, e
parece haver conflitos conjugais com sentimentos de ciúmes, demonstrando que os novos
pais estão buscando seu papel nesta relação. Outro sentimento identificado foi a sensação
de “nem sempre ser ouvido”, dificultando que eles exerçam o apoio tanto dos pais quanto
das avós. Dos relatos das avós, foi possível destacar que o processo do apoio à amamentação
causa conflitos familiares, em especial com a figura da sogra (avó paterna), dado que não se
sentem a vontade em apoiar suas noras. Sentimento de utilidade também foi identificado nos
resultados deste estudo. Alguns pais destes estudos não sabem como ajudar suas parceiras,
se sentem incapazes e descartáveis no processo, outros não percebem incentivos, por parte
de suas parceiras, para participar da amamentação. Os pais/homens destes estudos também
revelam que não se sentem valorizados no processo do AM, pelo fato da fonte de alimento
para o filho ser a mama, sendo a mulher, exclusivamente a responsável pela nutrição do bebê.
Despreparo da sociedade: Nesta categoria reunimos resultados que mostram o despreparo
da sociedade para com a família e com a mãe que amamenta. A visão da mama sexualizada
foi identificada como um aspecto dificultador para o apoio ao AME, tanto que o ato de ver
a esposa/companheira amamentar em público foi considerado constrangedor para os pais
de quase todos os estudos. Os mitos e crenças populares de alguns países, como é o caso
dos estudos da Tanzânia, dificultam o apoio dos pais às companheiras para a prática do
AME. A incumbência do sucesso ou insucesso da amamentação dirigida exclusiva à mulher
foi identificada como aspecto dificultador. Outro aspecto importante é que os parceiros no
pós parto reduzem a violência física contra suas esposas, como se não ser violento neste

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2109

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

momento representasse um tipo de “apoio”, utilizando da justificativa que elas estão muito
frágeis, e que devem se preocupar com o bem estar do bebê. A amamentação aqui pode ser
considerada um fator protetivo, mas esse dado também revela as desigualdades de gênero
presentes também no período puerperal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as famílias revelam vários tipos de apoio, que se articulam com sentimentos de
ciúmes e exclusão da prática de amamentar, evidenciando conflitos familiares e perpetuação
de mitos e crenças. Diante disso, o papel do enfermeiro deve ser focado na inclusão destes,
por meio da criação de espaços e estudos que trabalhem com os relatos dos familiares para
compreendê-los e auxiliá-los em suas necessidades no período do pós-parto, valorizando
uma assistência que insira a família nos cursos pré-natais e com um olhar ampliado sobre o
pós-parto e amamentação.
PALAVRAS-CHAVE
Aleitamento Materno; Família; Apoio Social; Período Pós-Parto.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES ALCOOLISTAS A
PARTIR DA PERSPECTIVA DE GÊNERO FEMININO
Silvio Eder Dias da Silva (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Joel Costa Lobato (Faculdade de
Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Jeferson Santos Araújo (UNIVESPA, Marabá, PA, Brasil), Natacha Mariana
Farias da Cunha (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Arielle Lima Dos Santos (Faculdade
de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Yasmin Martins de Sousa (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa,
Belém, PA, Brasil), Adriana Alves Moura (CESUPA, Belém, PA, Brasil), Roseneide dos Santos Tavares (Faculdade de
Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil), Amanda Leticia Santos dos Ferreira (Faculdade de Enfermagem ICS/
UFPa, Belém, PA, Brasil), Irene de Jesus Silva (Faculdade de Enfermagem ICS/UFPa, Belém, PA, Brasil)

ID: 1605

INTRODUÇÃO
A modernidade permitiu que o consumo de álcool por mulheres se expandisse, porém,
estudos epidemiológicos ainda apontam diferença no padrão de consumo do álcool entre
homens e mulheres, constando-se que as mulheres ainda consomem menos bebidas
alcoólicas que os homens (1). O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD)
realizado em 2012 no Brasil constatou que a frequência de consumo da bebida alcoólica
por mulheres teve um aumento 10 pontos comparado ao I LENAD realizado em 2006 em
que 27% das mulheres no país bebiam com frequência (2). Além de gerar transtornos
sociais como acidentes de trânsitos e agressões, o abuso do álcool está associado a diversos
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riscos à saúde, principalmente para mulheres, pois são mais frágeis aos efeitos do álcool
quando comparado ao biológico masculino(3). Poucas são as pesquisas relacionadas ao
binômio alcoolismo e mulher, principalmente no que diz respeito a estudos experimentais,
controlados, que tentam explicar os fatores que envolvem o alcoolismo feminino, além de
estudos que mostre intervenções voltadas a elas. Grande parte das pesquisas são baseadas
em estudos com homens e comparação entre o gênero (4).
OBJETIVOS
Descrever as representações sociais de mulheres alcoolistas acerca da sua dependência
química a partir da sua história de vida. Analisar as implicações dessas representações sociais
para o cuidado de si.
MÉTODO
Este estudo é do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando como aporte
metodológico a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e de seus seguidores
para guiar a análise dos dados. (5). A pesquisa foi realizada com 30 mulheres alcoolistas
em abstinência que participam das reuniões dos alcoólicos anônimos, sendo empregado
o ponto de saturação dos dados para terminar a etapa de coleta de dados. A técnica de
análise foi a temática empregada muito na psicologia social. O estudo obedeceu os quesitos
da Lei 466/2012 (CNS, 2012), este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, sendo aprovado
no dia 05 de maio de 2016, sob o Parecer nº 1.531.926 e CAAE 55773016.8.0000.0018. No
total, participaram do estudo 30 mulheres alcoolistas, com idade superior a 18 anos, que
estavam frequentando assiduamente os grupos de apoio alcoólicos anônimos e todas em
abstinência de bebida alcoólica. Como campo de pesquisa para o estudo, tivemos alguns
Grupos de Alcoólicos Anônimos cadastrados no Escritório Geral dos Alcoólicos Anônimos de
Belém do Pará, os quais nos permitiram identificar grande número de mulheres.
RESULTADOS
A Teoria das Representações Sociais é operacionalizada de forma que haja uma aproximação
do universo do senso comum, permitindo desvelar um conjunto de opiniões elaboradas por
sujeitos sobre um objeto psicossocial, como uma forma de saber prático (5). Problematizando
que o alcoolismo feminino sofre um grande estigma, portanto pouco estudado. A relação
do álcool é forte por contextos históricos em que sempre foi considerado o homem como
ser forte e sua liberação para beber (4). O fenômeno das representações sociais é explicado
de forma teórica com a construção de saberes sociais envolvido com a dimensão cognitiva
dos indivíduos. Essa Representação Social (RS) é criada nas instituições, nas ruas, pelos
meios de comunicação, comunicação informal, através de movimento sociais, ou seja, em
todos os lugares de aspectos sociais, por meio de argumentação, falas e discussão do seu
cotidiano (7). Ainda que o alcoolismo feminino abrange muito mais que apenas alcoolização
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e descontração, essa questão relaciona-se com processo de enfrentamento das situações
frustrantes e fuga da amargura, envolvendo a carga negativa para o alcoolismo que elas
carregam e também a sua identidade pessoal (8). No decorrer dos últimos dez anos, o
consumo de bebidas alcoólicas tem sido feito mais cedo pelas pessoas, aumentando
o risco para dependência do álcool. Em meio a este fato estão inseridas as mudanças no
padrão do uso de bebidas alcoólicas e o consumo por mulheres que tem se tornando
semelhantes aos padrões masculinos (8). Desde que estudos começaram a ser realizados
acerca da relação entre gênero e a doença alcoolismo, a abordagem enfatiza o gênero
masculino, provavelmente por causa do estigma construído ao longo das décadas sobre a
mulher envolvida com o alcoolismo. Os efeitos causados pelo álcool como agressividade,
isolamento e/ou fracasso no cumprimento nas suas funções no seio familiar é percebido
com maior gravidade em mulheres (6). A mulher tem suas características peculiares que
precisam ser investigadas de forma isolada, com um olhar atento em buscar os diversos
fatores que envolvem o alcoolismo feminino, além de buscar intervenções pertinentes para
essas alcoolistas. Porém, o consumo de bebidas alcoólicas por mulheres ainda é visto como
algo negativo pela sociedade, um conceito construído e julgado como comportamento
imoral, o que dificulta a procura por atendimento especializado, podendo agravar a doença
(3). A princípio, o alcoolismo possui saberes consensuais, porém a busca pela sobriedade
em uma instituição que ajuda no combate à alcoolização, na qual o método utilizado é
o compartilhamento de experiências e informações, torna o saber mais elaborado, com
sentidos científicos, assim há a objetivação da substância alcoólica ancorada como doença.
As mudanças de pensamentos e ideias são dinâmicas, e a habilidade de entender e avaliar
os eventos envolvidos na mudança é um conhecimento socialmente compartilhado, pois
são conhecimentos da vida diária que estão em constante formação e transformação de
representações sociais através de relações interpessoais (7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bebida alcoólica por muito tempo foi representada como algo positivo em suas vidas, porém
as suas experiências vividas e compartilhadas puderam lhe remeter a outras denominações,
então se reconheceu a substância como droga, denominação social e pessoas comum entre
as mulheres entrevistadas. A busca pelo conhecimento das representações processuais de
mulheres em abstenção foi realizada com base no referencial teórico e metodológico da
Teoria das Representações sociais, utilizado como facilitador, já que possibilita a compreensão
da relação entre essas mulheres e o objeto social alcoolismo, visto que são seres pensantes
que processam em seu cognitivo a hierarquia da importância do objeto social em seu amplo
aspecto dentro de um grupo social.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Alcoolismo. Psicologia Social.
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ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER: REVISÃO
INTEGRATIVA
Fabiane Pertille (Universidade do Estado de Santa Catarina -Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Denise Antunes de
Azambuja Zocche (Universidade do Estado de Santa Catarina -Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Veridiane Patricia Orso
(Hospital Unimed , Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1587

INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde (MS) desde o ano 2000 vem implementando ações para melhoria
das condições de vida das mulheres, através de políticas públicas e programas direcionados
a saúde das mulheres, visando incorporar a perspectiva de gênero a partir da análise de
demandas epidemiológicas e planejamento das ações de saúde.1 No plano de ações
programáticas, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), demonstra a
partir de suas diretrizes a importância do reconhecer a influência dos determinantes sociais
na saúde da população feminina, destacando que, nesta área, a integralidade da atenção,
depende de uma visão ampliada, a partir de seu contexto de vida, das demandas apresentadas
em determinados momentos, assim como de suas particularidades e das condições
apresentadas enquanto sujeito capaz e responsável diante de suas escolhas.2 Segundo
a Constituição Federal (CF) a integralidade encontra-se no discurso do Estado, e torna-se
questão norteadora das políticas públicas de saúde, regulamentando a administração da
população.3 Assim, possuir a integralidade como uma linha orientadora para afirmação do
SUS (Sistema Único de Saúde), está articulado a criação de políticas de atenção que atendam
problemas e situações específicas conforme as necessidades e condições de vida de cada
indivíduo em todos os níveis de complexidade do sistema.4 Neste contexto, destaca-se que
houve uma utilização de se perceber que os manuais do Ministério da Saúde destacam de
uma forma ampla, a importância da atenção humanizada e do acolhimento para com as
mulheres brasileiras, e buscam demonstrar para as equipes de saúde que existem muitos
aspectos envolvidos no contexto da saúde da mulher como emocionais, socioeconômicos
e culturais e que estão integrados a uma política de atenção integral a saúde efetiva.5 As
mulheres possuem necessidades diferentes e que embora possuam semelhanças biológicas,
suas circunstâncias se dão de formas distintas, o que resultam em necessidades de diferentes
níveis de saúde, e também refletem na falta de saúde da mulher6
OBJETIVOS
conhecer a produção científica dos últimos 12 anos disponível na literatura científica online
sobre as ações de integralidade da atenção à saúde, direcionado as mulheres brasileiras.
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MÉTODO
trata-se de uma revisão integrativa realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), utilizando os descritores: Políticas de saúde, saúde da mulher, Integralidade
da atenção à saúde e saúde da mulher, integralidade e materno infantil, separados pelo
operador boleano “and”, no período de junho e julho de 2016. A análise dos dados deu-se a
partir da proposta operativa para análise de qualitativos, estruturada através dos momentos
de pré-análise, exploração do material e tratamento e interpretação dos resultados.7
RESULTADOS
Foram encontrados como resultados da pesquisa com o descritor Políticas de Saúde
and Saúde da Mulher um total de 4.979 documentos, que após os critérios de inclusão e
exclusão resultaram num total 8 artigos. O mesmo procedimento ocorreu para a busca com
os seguintes descritores: Integralidade da atenção à saúde and Saúde da mulher, com um
total de 392 trabalhos, e após o refinamento e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão
estabelecidos, resultou num total de 4 artigos salvos. A busca para o descritor Integralidade
da atenção à saúde and Saúde da mulher and Materno Infantil/Integralidade and Saúde
da mulher and materno infantil, resultou em um total de 46 trabalhos, onde foram salvos
somente 3 trabalhos. Após essa etapa de identificação realizou-se a seleção dos artigos de
acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão previamente definidos. Concluída
esta etapa de pré seleção, procedeu-se a leitura na íntegra dos documentos, além disso essa
etapa foi validada por um revisor, especialista na área de saúde da mulher. Dessa forma
foram incluídas 15 publicações nesta revisão. Nesta perspectiva, há uma predominância de
estudos do tipo documento oficial 33%, seguida do método qualitativo observado em 27%
das publicações, revisões bibliográficas e integrativas correspondendo a 13%, observações
participantes 13%, e por último relato de experiência 7% e estudo quantitativo com 7%
das publicações. Em relação à predominância da área do conhecimento, destacaram-se as
publicações na área da Enfermagem com 60% e da saúde pública com 30%, seguida da
área de psicologia com dois estudos 6%, e da atenção primária e materno infantil com 4%.
Quanto a origem das produções, a região Sudeste apresentou maior número de publicações
33%, seguida das regiões Sul 26,6% e Centro Oeste 26,6%, com a mesma quantidade de
publicações, apresentando apenas dois estudos realizados fora do Brasil, um que tratou
das normas de saúde para atenção integral à saúde da mulher e do homem no estágio de
vida adulta e o outro sobre um paralelo de experiências entre Brasil e Portugal relacionados
a educação em saúde para atenção à gestante. Com relação aos tipos de publicação
foram predominantes as do tipo artigo com 53,3%, seguidos de documentos oficiais com
33,3 % e teses com 13,3% dos estudos. Os sujeitos da pesquisa são mulheres (100%) em
diferentes aspectos ciclo vital feminino, mas em papéis de usuários da atenção básica,
gestantes, puérperas, com diagnóstico de CA colo uterino, professoras e enfermeiras. O
tema relacionado a integralidade da mulher com maior ênfase no estudo foi encontrado
no que se refere a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação (26,6%), seguido de
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promoção e prevenção (13,3%), acolhimento, vinculo e promoção (13,3%). Ao analisar os
temas transversais, percebe-se que a variável acolhimento aparece em 40% dos aspectos
citados na temática do estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que o olhar da integralidade a saúde mulher tem a necessidade de conquistar
olhares diversos, visto a mobilidade e inserção feminina em diversos segmentos e
características. As questões que envolvem a saúde da mulher, estão ampliando os referenciais
para além da questão voltada a reprodução humana, mas a partir dos referenciais dos estudos
de gênero, incluindo temas relacionados a sexualidade, contracepção, aborto e violência o
que contribui para a melhoria da qualidade de vida das mesmas, voltando temáticas sobre
promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação, e humanização, refletindo as ações
voltadas para o âmbito da atenção integral a saúde da mulher.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas de saúde; Saúde da mulher; integralidade da atenção á saúde.

ATENÇÃO PRÉ-NATAL E A SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ
Magda dos Santos Ferreira (Univali, Itajaí, SC, Brasil), Lenir Maria Baruffi (UPF, Passo Fundo, RS, Brasil), Juliana
Vieira de Araújo Sandri (Univali, Itajaí, SC, Brasil), Carina Nunes Bossardi (Univali, Itajaí, SC, Brasil), Fabiola Hermes
Chesani (Univali, Itajaí, SC, Brasil)

ID: 1589

INTRODUÇÃO
A atenção ao pré-natal de baixo risco tem como objetivo para a saúde materna abordar
aspectos psicossociais e realizar atividades educativas e preventivas. Vale salientar a
importância para encorajar a mulher a falar de si. Saber ouvir é tão importante quanto saber
o que dizer, ou seja, dar assistência imparcial, na qual o enfermeiro tem a função de ouvinte
e educador em saúde na assistência pré-natal. Abordar o tema sexualidade é delicado, já
que a mulher grávida fica insegura no que diz respeito à sexualidade, devido às mudanças
físicas e hormonais (1,2,3). Para o Ministério da Saúde, o principal objetivo da atenção ao prénatal é acolher a mulher desde o início de sua gravidez, entendendo que é um período de
mudanças físicas e emocionais, quando cada gestante vivencia essa fase de forma distinta.
Essas transformações podem gerar medos, dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente a
curiosidade de saber o que acontece no interior de seu corpo (4).Nesse sentido, o enfermeiro
tem um papel importante na gestação devido às transformações que ocorrem no corpo
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da mulher, imagem que a mulher tem do seu corpo e na maneira como ele aborda esse
assunto. Esse tema é diferenciado, pois pretende trazer informações relevantes, também
para que possam discutir e refletir.
OBJETIVOS
Para tanto, teve como objetivo compreender a percepção da sexualidade da mulher grávida.
Estudo de caráter qualitativo, exploratório e descritivo(5).
MÉTODO
Realizado com onze gestantes, com idade superior a 21 anos, residentes na área de
abrangência das Estratégias de Saúde da Família ou CAIS, no município de Passo FundoRS, no período de julho e agosto de 2014. Foram incluídas, no estudo, gestantes que
realizaram o acompanhamento no pré-natal de baixo risco na cidade de Passo Fundo, RSe
que aceitaram de livre e espontânea vontade participar. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob o número697.241. Utilizou-se
como instrumento para a coleta de dados uma entrevista semiestruturada, elaborada pela
pesquisadora a partir do objetivo do estudo. Para a análise de dados, foi utilizada a proposta
metodológica de análise categorial temática(6).
RESULTADOS
A partir das falas dos sujeitos, surgiram as seguintes categorias: 1) percepção da sexualidade
pela gestante;2) convivendo com as alterações e mudanças no seu corpo; 3) sentimentos e
sensações na vida sexual durante a gestação; 4) ações educativascomo abordagem profissional
acerca da sexualidade das gestantes no pré-natal e5) percepções sobre a interação do parceiro
durante a gestação. Na primeira categoria identifica-se na fala dos sujeitos a relação entre o
sexo e sexualidade. Ainda, a maioria das mulheres percebe que são parte da sexualidade outros
elementos, aspectos importantes como companheirismo, amizade e amor. Já na segunda
categoria os depoimentos nos ajudam a entender como cada mulher se sente nos diferentes
momentos da gestação. Além disso, é interessante observar, nos relatos, como elas percebem
esse processo, pois, mesmo que não estejam dentro dos padrões considerados belos e atraentes,
seus companheiros demonstram sentir isso diante das alterações que ocorrem. Referente à
terceira categoria os depoimentos indicam mudanças das sensações, dos sentimentos que
interferiram na relação de ambos, gestante e companheiro. No decorrer da pesquisa, surgiram
falas mais complexas relacionadas à subjetividade, pois as reações das gestantes normalmente
estão relacionadas às expectativas em torno da gravidez, das alterações do seu corpo, das
dúvidas as quais moldam ou influenciam sua personalidade e também é um momento
único em suas vidas, pois é um período de adaptação onde se preparam para assumir a sua
nova identidade, a de mãe. No que diz respeito à quarta categoria foi possível perceber que
o enfermeiro da unidade básica de saúde durante o pré-natal, seja durante as consultas ou
no grupo de gestantes, deverá adotar uma postura de educar, compartilhando informações,
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estabelecendo vínculos, enfim, estratégias e planejar ações educativas e acompanhamento,
importantes para sua melhoria na qualidade de vida. Por fim, a quinta categoria identificou-se
que os parceiros passaram a adequar seus comportamentos ao que consideravam que a esposa
grávida poderia suportar, pois a maioria dos pais percebeu mudanças no âmbito emocional.
Várias destacaram a aproximação do casal, sendo o bebê visto como uma concretização da
união amorosa com suas esposas. Contudo, algumas relataram um afastamento do casal no
período da gestação, relacionado à diminuição da atividade sexual, em função de cansaço,
ansiedade ou medo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desse estudo,percebeu-se que a percepção sobre sexualidade possui um amplo
significado, contudo referem-se ao sexo e confundem os termos sexo e sexualidade. No
entanto, outros elementos são considerados importantes como o companheirismo, amor
durante a gravidez como forma de expressar a sexualidade. É imprescindível que, desde a
formação, os futuros profissionais busquem a escutar e a esclarecer as gestantes em relação
aos seus medos, dúvidas, emoções ou curiosidades a respeito das transformações que
ocorrem no período gestacional.Buscou-setrazer subsídios para melhorar este cenário na
vivência da sexualidade da gestante durante o pré-natal, pois é um momento importante
para que sejam realizadas essas ações educativas, proporcionando ao casal segurança,
tranquilidade, bem-estar e prazer nessa fase tão única da vida da mulher.
PALAVRAS-CHAVE
Gravidez; Assistência de enfermagem; Pré-Natal; Sexualidade

COMPROMETIMENTO DOS SINTOMAS DO CLIMATÉRIO NA VIDA
COTIDIANA DE MULHERES
Daniela de Souza Ferreira (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil), Dayse Cunha
Silva (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil), Angela Maria Drumond Lage
(Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil)

ID: 2001

INTRODUÇÃO
O climatério consiste em um período natural do ciclo de vida da mulher, que delimita a fase
reprodutiva para a fase não reprodutiva, sendo que a menopausa, caracterizada pela ausência
de menstruação por 12 meses consecutivos, representa um dos sinais evidenciadores desse
período. Essa fase ocorre entre os 40 a 65 anos de idade, causando mudanças na produção
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dos hormônios femininos, queda na produção de estrogênio e progesterona e aumento
na produção do hormônico folículo estimulante, levando a cessação da atividade folicular
e ausência de menstruação. A intensidade dos sintomas vivenciados pela mulher nesse
período está associada ao ambiente sociocultural, condições de vida e o grau de privação
estrogênica, podendo acarretar instabilidade vasomotora, distúrbios menstruais, sintomas
psicológicos, atrofia geniturinária, bem como osteoporose e alterações cardiocirculatórias,
que podem comprometer a qualidade de vida das mulheres.
OBJETIVOS
Os objetivos do estudo foram identificar as alterações decorrentes do climatério no cotidiano
de vida da mulher que comprometem a relação familiar e conjugal e reconhecer os sintomas
e sentimentos vivenciados nesse período.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada em um município de médio
porte localizado na região do Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais. Participaram do
estudo 23 mulheres na faixa etária entre 40 a 65 anos, identificadas por meio do cadastro
familiar com diagnóstico confirmado do climatério em uma das Unidades de Saúde da Família
do município de estudo. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro semi estruturado
para entrevista individual. Os dados coletados foram submetidos a técnica de Análise de
Conteúdo. O estudo seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, recebendo parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário
do Cerrado de Patrocínio – UNICERP com protocolo número 20161450ENF006, assegurando
o anonimato das participantes e confidencialidade dos dados.
RESULTADOS
Em relação as características sociodemográficas e ginecológicas, os resultados evidenciaram
que 39,13% das participantes estavam na faixa etária de 50 a 55 anos de idade, 39,13% com
cinco anos de estudo, 82,61% eram casadas, 52,94% tiveram parto normal, com média de 2,30
filhos, e que 87,00% fizeram uso de método contraceptivo hormonal no período reprodutivo.
Identificado que 69,56% não se lembravam da data da última menstruação. Quanto a análise
dos relatos emergiram as categorias analíticas relativas ao comprometimento dos sintomas
no cotidiano, estratégias para amenizar os sintomas e sentimentos apresentados durante
o climatério. Em relação ao comprometimento dos sintomas no cotidiano, evidenciadas
as interferências no dia a dia do trabalho, nas atividades do lar e nas relações familiares e
conjugais, associadas aos sintomas físicos e emocionais, como os fogachos, cefaleia, cansaço,
sudorese intensa, taquicardia, mal estar, diminuição da libido, irritação, insônia, estresse e
ansiedade. Na categoria relacionada às estratégias para amenizar os sintomas, identificados
os relatos do uso de medicação, manutenção dos membros inferiores elevados, utilização de
banho relaxante, uso de roupas de tecido leve, adoção do diálogo com familiares e a prática

VOLTAR AO ÍNDICE

2118 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

de atividade física. Relativo aos sentimentos vivenciados no climatério identificado tristeza,
medo do envelhecimento, sentimentos depressivos, sensação de inutilidade, solidão e
perda da feminilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou reconhecer os sentimentos vivenciados pelas participantes durante
o climatério e o seu comprometimento significativo na qualidade de vida dessas mulheres.
Identificado que os sentimentos experienciados afetaram negativamente a autoestima
comprometendo as relações conjugais e familiares. Evidenciado que, apesar de inseridas
na Estratégia Saúde da Família, o atendimento direcionado a essas mulheres nessa fase
de vida está centrado numa abordagem medico centrada, sem uma perspectiva integral,
individualizada e holística. Destaca-se ainda que a troca de experiências nessa fase de vida
é extremamente válida para as mulheres assim como o atendimento multiprofissional.
Ressalta-se, portanto a importância de uma escuta qualificada direcionada a essas mulheres
de forma a reconhecer suas dúvidas, angústias e anseios, bem como contribuir para o
enfrentamento desse período com melhor qualidade de vida. Espera-se que os resultados
desse estudo possam estimular a elaboração de futuras pesquisas acadêmicas e contribuir
para a ampliação de estratégias e ações assistenciais, com ênfase na promoção da saúde,
levando em consideração os aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
PALAVRAS-CHAVE
Climatério. Enfermagem. Qualidade de vida.

CONCEPÇÕES DE ENFERMEIROS NO CONTEXTO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MULHERES
Sheila Mara Pedrosa (Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, GO, Brasil), Michelle Souza Santos (Centro
Universitário de Anápolis, Anápolis, GO, Brasil), Rayssa Karoline Barbosa Gonçalves (Centro Universitário de
Anápolis, Anápolis, GO, Brasil)
ID: 2689

INTRODUÇÃO
A população de mulheres no Brasil em 2015 correspondia a uma média de 51% do total dos
brasileiros além de serem maioria no país são as mulheres que mais procuram os serviços
de saúde e que geralmente são as responsáveis pelos cuidados de saúde de sua família.
Devemos pensar então na saúde dessas mulheres de maneira holística em um conjunto de
ações que estruturam uma assistência integral, de maneira que a mulher seja cuidada em
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todos os ciclos e necessidade de vida. Para tanto, a abordagem de aspectos como diversidade
sociocultural, ambiental, étnica e religiosa são necessárias. Tais fatores são determinantes na
autonomia das mulheres o que, por sua vez, também interfere no processo saúde doença
dessa mulher. Situações vivenciadas como as de violência sexual e doméstica, a vivência de
preconceito, a vivência em situação de rua, a privação de liberdade, a vivência no campo,
privação de liberdade de escolha e expressão, todos esses fatores influenciam na saúde das
mulheres. Contudo, as ações de saúde voltadas às mulheres, nas últimas décadas, têm sido
voltadas às intervenções relacionadas ao aspecto reprodutivo e prevenção de canceres de
mama e colo de útero, que representam altas taxas de mortalidade, ou seja, é grave problema
de saúde pública, porém, essa abordagem restringe as ações pautadas na integralidade.
Sob essa ótica, volta-se a atenção ao enfermeiro o profissional de saúde que tem formação
generalista e que é um dos principais responsáveis pela promoção, prevenção e reabilitação
de saúde do paciente/família. Com a descentralização progressiva do SUS após o seu
estabelecimento houve o fortalecimento das ações dentro da atenção básica, incluídas aí as
atividades voltadas à saúde da mulher. E o enfermeiro sendo o profissional que desenvolve
suas habilidades nos diversos níveis de atenção e que também é o norteador do cuidado
necessita desenvolver sua assistência de forma holística e sistematizada.
OBJETIVOS
Compreender os significados de promoção e assistência à saúde da mulher por enfermeiros
que atuam nesse contexto em Anápolis - GO
MÉTODO
Estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa realizado em um município do
interior de Goiás. o campo de estudo foi composto por unidades que tem como foco a saúde
da mulher, sendo então quatro Unidades da Estratégia de Saúde da Família (UESF), uma em
cada região da cidade, Norte, Sul, Leste e Oeste, e um Centro de Atenção Integral à saúde
(CAIS) com atendimento voltado exclusivamente para a mulher. Os participantes do estudo
foram 10 enfermeiras que atuam no serviço público de saúde, sendo quatro no CAIS-Mulher
e seis enfermeiros em unidades selecionadas da Estratégia de Saúde da Família. A coleta de
dados foi realizada nos meses de junho a agosto de 2017 após contato dos pesquisadores
com o campo de estudo. Foi realizada por meio de observação do campo, com confecção
de diário de campo e entrevistas semiestruturadas orientadas por instrumento de coleta
de dados. As entrevistas foram gravadas, de acordo com autorização dos participantes, e
transcritas pelas próprias pesquisadoras. A análise de dados foi realizada por meio do método
de interpretação de sentidos . O processo de análise de dados ocorreu inicialmente pela
leitura exaustiva do material resultante da transcrição da fala dos participantes, em seguida
foi realizada a identificação das ideias centrais contidas nas falas dos sujeitos participantes.
As ideias centrais foram agrupadas em núcleo de sentido e esses reagrupados formando as
categorias temáticas. Quanto aos aspectos éticos, a proposta do trabalho foi submetida para
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análise na Plataforma Brasil e só foi executada após a aprovação do mesmo, além disso, foi
conduzida segundo a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Foram identificadas as seguintes categorias temáticas: a primeira “A assistência do enfermeiro
à saúde da mulher”; a segunda: “As mulheres atendidas e seu contexto de vida”; e a terceira e
última “Influência do modelo de assistência e de gestão no atendimento à mulher”. De modo
geral as participantes atuantes da ESF e do centro de referência conseguem identificar problemas
relacionados à todos os aspectos da vida das mulheres mesmo que, principalmente as que atuam
na ESF, tendem a focar na saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Atribuem as dificuldades
de um atendimento adequado e holístico às falhas de gestão e planejamento que refletem em
questões práticas do seu dia a dia de atuação. Além disso, as participantes relatam impotência
frente a problemas no âmbito da regulação das usuárias do SUS quando são encaminhadas ao
atendimento especializado ou necessitam realizar exames complementares e se veem de mãos
atadas quando dependem do planejamento e ações pertinentes à gestão da saúde no município.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A assistência do enfermeiro está atrelada à forma como esse profissional concebe a saúde da
mulher e ao que é considerado como importante investigar junto a ela. Para uma mudança
de abordagem ou enfoque é necessário, antes, a mudança de modelo de atenção à saúde
e uma rede operacional pautada no compartilhamento do cuidado para que o mesmo seja
continuo e integral.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiro; Saúde da mulher; Integralidade em saúde.

CONFLITOS VIVENCIADOS POR PARCEIRAS DE ALCOOLISTAS
Angela Maria Drumond Lage (Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio, Patrocinio, MG, Brasil), Andreia Inácio
Machado (Centro Universitário do Cerrado-Patrocinio, Patrocinio, MG, Brasil), Gisélia Gonçalves de Castro (Centro
Universitário do Cerrado-Patrocínio , Patrocínio, MG, Brasil), Daniela de Souza Ferreira (Centro Universitário do
Cerrado-Patrocínio, Patrocínio, MG, Brasil)

ID: 1910

INTRODUÇÃO
O alcoolismo representa um relevante problema de saúde pública na atualidade, estando
associado a alterações comportamentais, como agressividade, conflitos familiares, violência
doméstica e urbana, bem como a alterações orgânicas, como a hipertensão arterial, gastrite,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2121

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

cirrose, e clínicas, como depressão, doenças mentais, que resultam em grande demanda
aos serviços de saúde. O alcoolismo, e suas consequências, compromete o processo saúdedoença do indivíduo, da família e da sociedade. Os efeitos psicológicos, sociais, culturais,
jurídicos, políticos e econômicos do consumo excessivo de álcool podem acarretar
incalculáveis prejuízos, redução das condições e qualidade de vida para o próprio usuário,
bem como para seus familiares. Ocasiona também incapacidades biopsicossociais, podendo
gerar oportunidades perdidas no processo produtivo, social, afetivo e familiar.
OBJETIVOS
Os objetivos do estudo foram identificar os sentimentos de mulheres acerca da convivência
conjugal com parceiros alcoolistas; conhecer os conflitos vivenciados no relacionamento
afetivo e familiar e analisar o enfrentamento dos conflitos decorrentes dessa convivência.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, tendo como cenário do estudo um
município de pequeno porte, localizado na região do Alto Paranaíba, do Estado de Minas
Gerais. Os participantes do estudo foram mulheres, com idade superior a 18 anos, que
atenderam aos critérios de inclusão referentes a convivência conjugal atual ou pregressa
com parceiros alcoolistas e ao cadastro em uma das duas equipes de saúde da família
do município. Inicialmente foi realizado contato prévio com os profissionais de saúde
da equipe de saúde da família, principalmente com os agentes comunitários de saúde,
tendo sido identificadas dezoito mulheres nas fichas de cadastro das famílias adscritas nas
equipes e que atenderam aos critérios de inclusão mencionados. De posse dos endereços,
foram realizadas visitas domiciliares para esclarecimento sobre os objetivos e propósitos
da pesquisa e efetivação do convite para a participação no estudo e assinatura do termo
de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados por meio de entrevista
individual, gravada com o consentimento das participantes, no ambiente familiar e em
data e horário pré-estabelecidos. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de
Conteúdo. O estudo atendeu as recomendações da Resolução 466/12, tendo o projeto sido
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Cerrado–Patrocínio
com protocolo de número 1450ENF015, assegurando aos participantes o anonimato e a
confidencialidade dos dados.
RESULTADOS
Quanto ao perfil sociodemográfico das 18 participantes do estudo, foi identificado que,
apesar de 77,8% serem adultas, 16,7% eram jovens e 5,5% idosas; 71,1% possuíam menos
de oito anos de escolaridade e 27,7% informaram ter, ou estar cursando, o ensino superior.
A maioria das participantes (88,9%) informou conviver com os parceiros em união civil ou
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estável; 44,4% relataram renda familiar mensal de um a três salários mínimos e 33,3%, renda
familiar de três a seis salários mínimos. Para 27,8% das participantes, a união conjugal não
havia gerado descendentes. Quanto ao perfil dos parceiros das participantes, identificado
que 83,2% eram adultos, 77,7% possuíam menos de oito anos de escolaridade e 82,4%
iniciaram o uso do álcool na adolescência, anteriormente a união conjugal, sendo que em
66,7% o uso do álcool era diário. Quanto a categoria relativa aos sentimentos vivenciados,
emergiram das falas das participantes as subcategorias analíticas referentes à insegurança
nos relacionamentos conjugais e ao medo associado às consequências da dependência
financeira e emocional do parceiro. Evidenciado que o relacionamento com parceiro alcoolista
era considerado ruim e muito complicado, devido a inexistência de diálogo, a insatisfação
sexual em função da perda da libido do parceiro e desconfiança relativa a traições por parte
do parceiro, perda frequente do controle emocional do parceiro e alterações frequentes
de humor, o que acabava gerando insegurança e instabilidade na relação conjugal. Na
subcategoria relativa ao medo, evidenciado que este foi um sentimento predominante
entre as participantes, estando associado a diversos motivos como o temor de que os
companheiros adoecessem em decorrência de doenças graves; o envolvimento em acidentes
no trânsito; repercussão no desempenho das atividades de trabalho como risco de demissão,
o envolvimento em brigas na comunidade; o temor de que os filhos se envolvessem com o
álcool, seguindo o exemplo paterno; além do temor de serem agredidas fisicamente. Na
categoria empírica associada aos conflitos, foram identificadas as subcategorias associadas
ao desgaste do relacionamento afetivo e sexual do casal, a violência familiar, ao desajuste no
relacionamento familiar e à interferência do álcool no convívio social do casal. Evidenciado
no relato de todas as participantes a existência de situações de brigas e desavenças com os
parceiros quando alcoolizados que, em algumas vezes se resumiam a discussão verbal, mas,
em outros momentos, resultavam em agressão física e lesão corporal. Quanto a categoria
empírica referente ao enfrentamento dos conflitos foram identificadas as subcategorias
analíticas associadas ao apoio familiar e da rede social, ao sentimento de desesperança da
mulher e ao sofrimento e resignação perante a situação vivenciada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou reconhecer que o alcoolismo representa um grave problema emocional
para a maioria das participantes, gerando um enorme desgaste e sofrimento no decorrer
dos anos de relacionamento conjugal. Evidenciado nos relatos que, ao longo do tempo,
essa situação desestrutura emocionalmente e psicologicamente a mulher, interferindo
negativamente na educação dos filhos. Evidenciado também a sensação de impotência
e vulnerabilidade aos atos cometidos pelos parceiros, afetando a sua autoestima e saúde
mental. Foi possível reconhecer a inexistência de uma rede de apoio social no município de
estudo que atenda às necessidades das mulheres, bem como de seus parceiros, restando
para algumas famílias apenas o apoio religioso. Espera-se que os resultados deste estudo
constituam um importante instrumento de diagnóstico e de reflexão para o setor saúde
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do município cenário do estudo, contribuindo para a elaboração de novos projetos na área
de saúde, bem como na saúde mental. A atenção primária à saúde representa o recurso
de saúde mais utilizado pelas participantes, necessitando, portanto de implementação de
estratégias e elaboração de ações direcionadas a saúde da mulher, de forma a atender as
necessidades de uma atenção acolhedora, integral e humanizada.
PALAVRAS-CHAVE
Alcoolismo. Relacionamento familiar. Enfermagem

CONHECIMENTOS, IMAGENS E ATITUDES FRENTE A VELHICE:
UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Wagner Ferreira Monteiro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), George Lucas Augusto
Trindade da Silva (Centro Universitário Luterano de Manaus, Manaus, AM, Brasil), Ana Paula Runfe (Centro
Universitário Luterano de Manaus, Manaus, AM, Brasil), Darlisom Sousa Ferreira (Universidade do Estado do
Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Bianca Jardim Vilhena (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM,
Brasil), Aderlaine da Silva Sabino (Centro Universitário Luterano de Manaus, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2017

INTRODUÇÃO
Os entendimentos a despeito do envelhecimento humano podem ser tidos como um
processo natural, um fenômeno representativo que faz parte do ciclo vital da humanidade
desde sua concepção. Atrelado a essas questões é necessário estudar mecanismos que
ajudem essa crescente população a ter dignidade e qualidade de vida. Nessa perspectiva,
a formação de grupos de vida associativa, nos quais os idosos podem posicionar-se e
desenvolver inúmeras atividades, constituem-se uma importante estratégia de inserção
social e promoção do envelhecimento saudável.1,2 Sendo assim, nada mais justo do que
possibilitar e estimular projetos de integração social e de convivência, nesses espaços onde
os idosos buscam qualidade de vida. Neste estudo a Teoria das Representações Sociais
(TRS) foi adotada como possibilidade teórica capaz de desvelar conhecimentos, imagens e
atitudes frente à velhice entre idosos participantes da vida associativa.
OBJETIVOS
Apreender as representações sociais sobre velhice entre idosos participantes de vida
associativa no Serviço Social do Comércio da cidade de Manaus – AM; caracterizar o perfil
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sociodemográfico dos idosos participantes de vida associativa em uma instituição não
governamental na cidade Manaus; analisar o núcleo Central das Representações Sociais da
velhice entre os idosos.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das
Representações Sociais e na mini teoria do núcleo central. Foram participantes, 98 idosos
integrantes das atividades desenvolvidas no Serviço Social do Comercio de Manaus-AM. Os
dados foram obtidos por meio de três instrumentos: coleta de evocações livres de palavras,
caracterização sócio demográfica e perfil de saúde. A técnica de evocação livre de palavras
foi aplicada utilizando o estimulo indutor velhice, organizada pelo software EVOC versão
2005 e analisada a luz do quadro de 4 casa de Pierre Vergé. Os demais instrumentos foram
organizados em tabelas e gráficos e analisados por meio de estatística descritiva. O Estudo
atendeu todos os preceitos éticos contidos na resolução 466/2012 para pesquisa envolvendo
seres humanos do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
O perfil dos sujeitos revelou amostra predominantemente feminina, com faixa etária entre
60-64 anos, prevalecendo à viuvez, majoritariamente possuem o ensino médio completo
e a renda varia entre 1 a 2 salários mínimos. No referente à avaliação dos idosos quanto
ao estado de saúde, metade deles percebia sua saúde como boa, destacando que tão
importante quanto o bom estado de saúde é o estado de saúde autodeclarado. No que
concerne a análise das representações sociais da velhice, as cognições localizadas na zona
do provável núcleo central são por ordem crescente de frequência: limitação; cuidadoso;
experiência e saudável. Esses elementos indicam que a velhice para os idosos está ancorada
em duas categorias, uma relacionada aos aspectos negativos da velhice limitação e outra
que engloba os ganhos que o ser idoso adquire com o passar dos anos: experiência, fazendo
necessário o ser cuidadoso, estando inserido o saudável nesse processo. Conforme a teoria
do núcleo central, os demais elementos que entram na composição das representações
sociais fazem parte do sistema periférico e desempenham um papel essencial no seu
funcionamento, estando mais associado às características individuais e ao contexto imediato
e contingente.1 Na composição da primeira periferia localizado no quadrante superior
direito, foram evidenciadas as cognições fase da vida; discriminação; frequentar grupos e
felicidade, as quais evidenciam três elementos com características positivas para os sujeitos
pesquisados e um elemento negativo. No quadrante inferior direito, referente à segunda
periferia, foram constatados os termos, segundo sua ordem de frequência absoluta: lazer;
liberdade e doenças. No que diz respeito à da zona de contraste, localizada no quadrante
inferior direito, foi identificado o elemento: aceitação. Esses entendimentos da velhice abrem
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novos espaços para uma necessária compreensão sobre essa fase do desenvolvimento
humano, nos quais seja possível uma pausa reflexiva sobre a etapa da vida que, apesar dos
temores, todos, conscientemente ou não, anseiam chegar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, as representações sociais sobre velhice entre idosos participantes de vida associativa
do SESC - Amazonas apontaram elementos constitutivos positivos e negativos, representando
marcadores significativos aos sujeitos no processo de envelhecimento. Considera-se que a
relação representacional em questão apresenta relevância na compreensão dos significados
simbólicos evocados pelos sujeitos. Considera-se ainda a potencialidade da influência da
participação em grupos sociais em gerar positividade na sinergia das relações humanas
entre os membros da instituição grupal. A temática torna-se relevante quanto à luz da teoria
das representações sociais, pois oportuniza uma reflexão livre de imagens preconceituosas
sobre o envelhecimento, revelando a importância do conhecimento pessoal e subjetivo
do próprio idoso no seu processo de envelhecer. Ressalta-se que os aspectos negativos da
velhice nessa representação, vincula-se a natureza biológica, como consequência natural
do ciclo vital, que requer processo adaptativo, sem comprometer a qualidade de vida. Os
dados do perfil sociodemográfico, econômico e de saúde contribuem para a sistematização
da assistência, subsidiando as ações dos profissionais que integram os cuidados da pessoa
idosa abrangendo a integralidade de cada um. Finalmente, pensa-se que este estudo não
esgota as possibilidades de exploração diversas, a construção e a difusão das representações
sociais e de sua relação com os sujeitos. Entretanto, pode-se dizer que contribui para o
aprimoramento científico na saúde do idoso e na identificação das necessidades da vida
cotidiana. Poder-se-á, assim, subsidiar também outros estudos que contemplem outros
cenários de investigação, no que tange a velhice, a saúde e o envelhecimento populacional.
REFERÊNCIAS
1.ARAÚJO, L.F.; et al. Representações sociais da velhice entre idosos que participam de
grupos de convivência. Psicol. cienc. prof. vol.25 no.1 Brasília Mar. 2005
2.SOUZA, S. R. P. Representações sociais da velhice: desafios no envelhecer contemporâneo.
Revista Portal de Divulgação (São Paulo), 37, Ano IV, out. 2013.
3.LIMA, Andreza Maria; MACHADO, Laêda Bezerra. Ser interessado: núcleo central das
representações sociais do “bom aluno” de professoras. Inter Meio: revistado Programa de
Pós-Graduação em Educação, Campo Grande, MS, v.16, n.32, p.202-213, jul./ dez. 2010.
PALAVRAS-CHAVE
Velhice. Saúde do Idoso. Representações Sociais.
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CONTRUINDO PONTES ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E A
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR: UMA REDE DE APOIO AS
GESTANTES ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Francielli Girardi (Unisinos, , Chapecó, SC, Brasil), Carine Magalhães Zanchi de Mattos (Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). , Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 2692

INTRODUÇÃO
As atividades de promoção em saúde coletivas são práticas de educação em saúde,
imprescindível na atenção básica, já consolidados e conduzidos pelos profissionais da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e apoiadas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF). A articulação entre a atenção básica e a área hospitalar, é imprescindível para
estabelecer uma rede de apoio as gestantes. Essa estratégia de articular os diferentes níveis
de atenção em saúde, esta presentes nas diretrizes propostas pela Estratégia Rede Cegonha
(ERC), buscando fortalecer a rede de apoio e principalmente estabelecer um o vínculo entre
a gestante, atenção básica e referencia hospitalar, melhorando a qualidade da assistência
prestada em todos os níveis de atenção.
OBJETIVOS
Descrever a vivencia de uma enfermeira gestora, na construção e efetivação da rede de
apoio para gestantes entre a atenção básica e a rede hospitalar, de um município pequeno
do interior do RS.
MÉTODO
Estudo do tipo relato de experiência, desenvolvido através de atividades coletivas de
educação em saúde. A metodologia foi expositiva dialogada discursiva, promovido por
meio de roda de conversa. A população alvo foram: gestantes, companheiros e familiares.
As atividades coletivas com as gestantes ocorreram mensalmente, em cada território da
ESF, conduzidas pelos profissionais das equipes multiprofissionais pertencentes a seis ESF.
Um encontro era destinado para o reconhecimento do ambiente hospitalar. O período da
realização das atividades ocorreu no ano de 2016.
RESULTADOS
O grupo de gestantes realizava encontros mensais, totalizando nove rodas de conversa.
As gestantes, parceiros e familiares que participavam do grupo mensalmente eram
organizados dividindo-se em trimestres gestacionais, pois essa estratégia, condizia com a
realidade vivenciada pela gestante . No primeiro trimestre eram abordadas as seguintes
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temáticas como: os sinais e sintomas do primeiro trimestre gestacional; exames, vacinas e
medicamentos. No segundo foram abordados o preparo das mamas para a amamentação;
prevenção e cuidados de patologias comuns durante a gestação (HAS/DM); E no terceiro
trimestre os temas desenvolvidos foram, tipos de parto e o preparo para a chegada do
bebê; conhecendo a instituição hospitalar referência, percorrendo da internação ao centro
obstétrico. Também era incentivado a participação de mais membros da família para auxiliar
a gestante e multiplicar o conhecimento compartilhado. Era oferecido um lanche a cada
encontro para confraternização e fortalecimento de vínculo, estimulando a alimentação
saudável, esse momento era acompanhado por acadêmicas de nutrição, quando também
agendavam a consulta nutricional individual. A participação da gestante nos encontros
do grupo era registrada na própria carteira de pré-natal, controlando e incentivando a sua
participação, de forma que no sexto encontro recebiam uma lembrancinha para o bebê.
As gestantes e seus familiares participavam ativamente das rodas de conversa, retiravam
suas dúvidas, mitos e compartilhavam seus conhecimentos. Um encontro foi destinado para
o reconhecimento da referência hospitalar e alojamento conjunto. A visita em ambiente
hospital, era uma estratégia de formar vínculos com os profissionais, conhecer estrutura
física, reduzindo assim à ansiedade ao desconhecido. Neste momento, gestantes, parceiros
e familiares, relatavam ficarem mais tranquilas para o momento do parto, pois entenderam
as formas de assistência prestada no ambiente hospitalar para com as gestantes, sentindose acolhidas também pela instituição hospitalar. Também após o parto a puérpera,
sairá da referência hospitalar, com o agendamento da sua primeira consulta puerperal,
a ser realizada na atenção básica, já estava vinculadas ao serviço de puericultura, dando
continuidade ao cuidado com o bebê, além do atendimento às demandas necessárias como:
encaminhamentos ao psicólogo, ginecologista e outros. Com a oferta deste serviço, foi
possível perceber a redução dos índices de mortalidade materna do município diretamente
ligado ao acolhimento imediato à gestante de risco, organização de serviço de referência
e contra-referência melhorando a resolutividade. A mortalidade infantil do município
também foi reduzida em função do acompanhamento efetivo das gestantes com vinculação
e acolhimento antes, durante e após o parto pela equipe multiprofissional que esteve
engajada em realizar o plano de cuidado à cada uma das gestantes do grupo, elencando
prioridades de atendimento e intervenção como assistência social para acessibilidade à
alimentação, moradia, material de higiene e outros, bem como intervenções nutricionais,
odontólogas, psicológicas, psiquiátricas e protetivas entre outras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desta experiência percebeu-se que é possível organizar e fortalecer a rede de
apoio às gestantes, fortalecer o vínculo com cada uma delas e seus familiares e oferecer
uma assistência pré-natal que vise uma abordagem integral, garantindo as gestantes o
compartilhamento de experiências, mediados por profissionais de saúde, reconhecendo as
diversas formas de cuidado. A efetivação do cuidado e redução dos índices de mortalidade
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se deram ao conjunto de medidas tomadas no município, gerenciadas pelo grupo de
gestantes porém alinhadas e apoiadas pelos gestores, equipes multiprofissionais através
de um plano de cuidados individual, a organização e desenho da linha de cuidado e a
empatia dos profissionais para “ganhar” estas gestantes e suas famílias focados num cuidado
compartilhado e consciente.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em Saúde, Saúde da Mulher; Gestante.

DEIXAR O CIGARRO E SEUS DESAFIOS: O OLHAR DE MULHERES
SOBRE O ABANDONO DO CIGARRO
Marinalda Boneli da Silva (Unisul, Palhoça, SC, Brasil), Silvia Cardoso Bittencourt (Unisul, Palhoça, SC, Brasil)
ID: 1795

INTRODUÇÃO
O tabagismo é um dos fatores que mais contribui para o desenvolvimento das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e a Atenção Primária em Saúde tem sido o local de
escolha para ações de controle de tabagismo. De forma geral embora a prevalência do
tabagismo seja maior em homens, parece haver maior procura por parte das mulheres
para deixar o cigarro e há indícios de que fumar e deixar de fumar possuam características
diferentes entre homens e mulheres, que podem estar relacionadas a fatores biológicos e
socioculturais.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer, a partir do olhar de mulheres que buscaram apoio em
ambulatório de apoio para deixar o cigarro, vinculado ao Programa Nacional de Controle de
Tabagismo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), desafios encontrados e estratégias
utilizadas no processo de abandono do cigarro levando em conta sua condição feminina.
MÉTODO
Foram incluídas no estudo 15 mulheres que acompanharam no ambulatório por pelo menos
12 meses (tempo preconizado por diretrizes do SUS) e que abandonaram o cigarro (mesmo
que tenham apresentado recaída). Os dados foram coletados por entrevista guiada por
roteiro semiestruturado e foi realizada análise temática de conteúdo para processamento
dos dados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISUL, CAAE
78891917.3.0000.5369.
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RESULTADOS
A partir das falas das entrevistadas, em diálogo com os objetivos específicos da pesquisa e
com o referencial teórico, foram elaboradas três categorias temáticas, cada uma delas com
duas subcategorias: (a) “Quem me ajudou” (a.1 itinerários terapêuticos e a.2 pessoas e coisas
que ofereceram suporte); (b) “Cigarro e ‘ser’ mulher” (b.1 “não faz diferença, só que não!” e
b.2 maternidade); e (c) “Desafios para deixar o cigarro” (c.1 “trocar de tábua de salvação” e
trocar de prazer). Sobre (a) “Quem me ajudou”, relataram, no seu itinerário terapêutico, a
importância de apoio no contexto do ambulatório, em especial como espaço de escuta
para lidar com as dificuldades que ocorreram no processo de parar o cigarro, além da busca
de auxílio na dimensão espiritual (ligada às suas crenças religiosas). Também referiram
ter encontrado apoio na mudança de hábitos de vida, tais como, atividade física, uso de
alimentos específicos e chás. Sobre (b) “Cigarro e ‘ser’ mulher”, a maioria quando questionada
sobre a questão de especificidades femininas relativas ao tabagismo, respondeu que não
havia diferença entre razões para fumar ou deixar de fumar que fossem específicas para
homens e mulheres. No entanto, todas as mulheres, no decorrer de suas falas apontaram
para questões específicas do papel social da mulher influenciando sua relação com o tabaco,
tais como, a tripla jornada de trabalho, o opressivo ambiente doméstico e questões afetivas
relacionadas à condição feminina. Também apontaram para o período da gestação como
época de “proteção” para o uso de tabaco (com parada do uso ou redução significante) e
a volta ao tabagismo logo que a criança nasceu (algumas vezes na própria maternidade).
Sobre (c) “Desafios para deixar o cigarro”, a maior dificuldade relatada por todas as mulheres
foi relativa à como lidar com o estresse e ansiedade gerado por diferentes razões (tanto
decorrente de questões vivenciadas no plano social quanto no plano individual/psicológico).
Assim, o cigarro seria como uma “tábua de salvação” nos momentos de ansiedade, angústia,
tristeza ou raiva. Não se deixar levar por esses sentimentos, sem o uso do cigarro, foi o maior
desafio relatado. Outro desafio relatado foi vinculado ao prazer de fumar, pois, se fumar
é prazeroso, é difícil abandonar esse prazer no contexto cotidiano e que, em um primeiro
momento, parece não ser substituível por outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se, por um lado, o tabaco é visto como problema de saúde pública por estar vinculado ao
desenvolvimento de doenças, por outro, o tabagismo tem características que usualmente
não são percebidas pelos profissionais de saúde que lidam com usuários de serviços de saúde
que apoiam tabagistas a deixar o cigarro. Conhecer o olhar de mulheres que vivenciaram seu
uso e seu abandono pode contribuir para ampliar o olhar daqueles que atuam na área de
saúde pública, em especial na Atenção Primária em Saúde, ampliando a compreensão sobre
esse tema. As questões trazidas por essas mulheres apontam para aspectos de sua história
de vida e do cotidiano que podem ser comuns a outras mulheres. Tanto no que se refere
aos significados que o tabaco ocupa para lidar com adversidades que estão associadas ao
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cotidiano feminino, como seu papel como algo prazeroso, aspectos esses que podem estar
sendo negligenciados quando se fala em apoiar fumantes para abandonar o cigarro. Dessa
forma, o cuidado àquelas que procuram auxílio para deixar o cigarro, além do que já se
conhece sobre os aspectos fisiológicos de atuação da nicotina, pode incorporar esse olhar
ampliado, em que as questões sociais e culturais trazidas pelas próprias mulheres possam ser
consideradas. Com isso, espera-se que esse processo de abandono possa ser mais exitoso e
menos sofrido, respeitando os limites e o tempo de cada mulher nesse processo que envolve
diferentes dimensões além do aspecto farmacológico da dependência da nicotina.
PALAVRAS-CHAVE
Tabagismo, tabagismo e mulher, atenção primária em saúde, cessação tabaco

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHANTES NA
REALIZAÇÃO DA MASSAGEM PERINEAL DURANTE A GESTAÇÃO
Juliana Jacques da Costa Monguilhott (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Odaléa Maria Bruggemann (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1912

INTRODUÇÃO
Cerca de 53 a 79% das mulheres apresentam algum tipo de laceração no parto vaginal,
sendo as mais frequentes as lacerações perineais de primeiro e de segundo graus.(1) Com
o objetivo de favorecer a proteção perineal no momento do parto, diferentes práticas
vêm sendo realizadas e investigadas pelos profissionais de saúde. Há evidências de que a
massagem perineal digital realizada pela gestante ou companheiro de sua escolha, a partir
de 34 semanas de gestação até o momento do parto, pode reduzir a resistência muscular
e o trauma perineal, na medida em que aumenta a flexibilidade dos músculos do períneo.
Apesar do desconforto nas primeiras semanas de realização da massagem, relatado pela
maioria das mulheres, a prática tem sido avaliada de forma positiva, inclusive quando
realizada pelos companheiros.(2)
OBJETIVOS
Conhecer os desafios e estratégias dos acompanhantes para realizarem a massagem perineal
em suas companheiras durante a gestação.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, inserida no macroprojeto
“Massagem perineal na gestação para prevenção do trauma perineal no parto: abordagem
quantitativa e qualitativa”, de método misto, cuja primeira etapa foi a realização de um
ensaio clínico randomizado. A coleta de dados foi realizada de abril de 2016 a abril de
2017, por meio de entrevistas semiestruturadas e notas descritivas, na residência ou local
de trabalho dos participantes, Florianópolis/SC. Foram entrevistados 10 acompanhantes
de gestantes que fizeram parte do grupo de intervenção do ensaio clínico randomizado,
ou seja, realizaram a massagem perineal. As entrevistas foram gravadas e posteriormente
transcritas. A análise dos dados foi realizada utilizando-se a técnica de análise de conteúdo
proposta por Bardin, seguindo as seguintes etapas: pré-análise, com organização do
material; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, inferência e
interpretação.(3) Para auxiliar na organização, codificação e análise dos dados, foi utilizado o
programa computacional ATLAS.ti – versão 8.0.
RESULTADOS
Os participantes da pesquisa eram o companheiro da gestante, com idade entre 19 a 39
anos, nenhum possuía experiência anterior em acompanhar uma mulher durante as
consultas de pré-natal, bem como durante o trabalho de parto e parto. Todos estavam
realizando a massagem perineal pela primeira vez e presenciaram o nascimento do filho.
Alguns aspectos relacionados à experiência dos acompanhantes em realizar a massagem
perineal foram revelados em duas categorias que serão apresentadas a seguir. A primeira
- “Desafios apontados pelos acompanhantes para a realização da massagem perineal” se
refere às dificuldades relatadas pelos acompanhantes, principalmente no início da realização
da massagem, devido ao desconhecimento acerca do períneo, uma parte do corpo feminino
que nunca havia sido explorada desta forma. Os participantes também demonstraram grande
preocupação com o desconforto sentido pela gestante durante a realização da massagem
perineal e reconheceram que se tratava de algo muito íntimo, que poderia interferir no
bem-estar emocional da mesma. A falta de acesso à informação sobre essa prática durante
o pré-natal também foi um desafio relatado, reconhecendo que o acompanhamento dos
profissionais de saúde para a realização da massagem perineal pode trazer mais segurança
para a sua realização. Apesar dos vários desafios apontados, a maioria dos entrevistados
destacou que durante a realização da massagem a maior dificuldade foi o desconforto
sentido nos dedos, mãos e braços, pois era difícil encontrar uma posição confortável para
realizar a prática. Além disso, os companheiros também relataram dificuldades para incluir a
massagem perineal na rotina e estabelecer o momento mais adequado para o casal, a fim de
conseguir realizar a prática diariamente. A outra categoria - “Estratégias para a realização da
massagem perineal”, revela que os acompanhantes utilizaram várias estratégias para superar
as dificuldades encontradas ao realizar a massagem perineal em suas companheiras. A
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utilização constante do material educativo, confeccionado para a pesquisa e disponibilizado
às gestantes e seus acompanhantes, com informações acerca da massagem perineal, de
forma ilustrativa, facilitou a realização da prática, destacando-se o vídeo com o passo-a-passo
para a realização da massagem. Cada casal adotou o melhor horário para fazer a massagem,
passando a inserir esta prática na rotina diária no momento que julgou mais oportuno, a
partir de suas possibilidades. Alguns acompanhantes utilizaram adaptações na técnica de
realização da massagem pelo receio de machucar a companheira, entre elas o aumento da
amplitude do movimento, utilizando apenas um dedo, ao invés de dois dedos. Apesar de a
maioria usar o óleo de amêndoas, fornecido pela pesquisadora, dois participantes relataram
a necessidade de utilizar outro tipo de lubrificante. Outra adaptação utilizada foi pedir
para a gestante realizar a massagem nos primeiros dias, identificando a musculatura, para
depois o companheiro iniciar, favorecendo primeiramente o autoconhecimento. Alguns
casais também adotaram o revezamento na realização da massagem, principalmente por
motivo de trabalho. As posições para realização da massagem foram gradativamente sendo
escolhidas e adaptadas pelos acompanhantes, buscando o conforto do casal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da massagem perineal não é comumente orientada pelos profissionais durante o
pré-natal, consequentemente, a inserção dos acompanhantes para a realização dessa prática
e as informações sobre seus potenciais benefícios são limitadas. No entanto, os resultados
revelam que apesar das dificuldades inicialmente enfrentadas, realizar a massagem perineal
é uma experiência positiva para a maioria dos acompanhantes, uma vez que a adoção
de estratégias, em comum acordo com a gestante, contribuem para a superação das
dificuldades. A realização da massagem perineal pelo acompanhante durante a gestação
também pode estimular a presença do companheiro no pré-natal e sua participação nos
cuidados direcionados à mulher e ao bebê, inclusive nas fases que serão vivenciadas pelo
casal após o parto.
REFERÊNCIAS
1.American College of Obstetricians-Gynecologists (ACOG). Practice Bulletin. Episiotomy.
Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. Number 71, April 2006.
Obstet Gynecol. 2006; 107:957-62
2.Beckmann, MM; Stock OM Antenatal perineal massage for preventing perineal trauma.
Cochrane Review. v. 7, 2015. 3.Bardin, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Almedina Brasil, 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Acompanhantes de parto, Massagem períneal; Atenção pré-natal; Enfermagem obstétrica.
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DESRESPEITO NA ASSISTÊNCIA A MULHER PARTURIENTE:
DESVELANDO A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL OBSTÉTRICA EM
UMA MATERNIDADE PÚBLICA
Yamê Regina Alves (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Jane Baptista Quitete
(Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RN, Brasil), Daniela Matos Oliveira (Universidade Federal
Fluminense, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Marilanda Lopes Lima (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ,
Brasil), Roberta Matos Souza (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, Brasil)

ID: 2185

INTRODUÇÃO
A violência institucional se apresenta em estabelecimentos prestadores de serviços públicos,
como maternidades, de diversas formas como maus tratos sofridos pelas usuárias, discriminação
de ordem de gênero, raça e questão social. Durante a atenção ao trabalho de parto e parto,
a violência institucional pode se apresentar quando há violação dos direitos das mulheres. A
violência institucional obstétrica é uma designação usada para caracterizar a violência sofrida
por mulheres no trabalho de parto, parto e pós-parto dentro de instituições públicas de saúde,
no caso, os hospitais. De acordo com a Fundação Perceu Abramo em pesquisa intitulado
“Mulheres brasileiras e Gênero nos espaços públicos e privados” um quarto das mulheres
sofre violência no parto. Considerando estas questões definiu-se como objeto deste estudo: a
vivência da violência institucional obstétrica na perspectiva das usuárias.
OBJETIVOS
Descrever a violência institucional obstétrica na perspectiva das usuárias.
MÉTODO
pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. As participantes do estudo
foram mulheres que pariram em uma maternidade pública do município de Rio das
Ostras, baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, maiores de 18 anos, que desejassem
participar do estudo, ter tido pelo menos um parto na maternidade pública do município
citado e frequentar ou ter frequentado grupo de mulheres denominado Troca-troca. Foram
excluídas desta pesquisa as participantes que apresentaram complicações obstétricas
durante a gestação, trabalho de parto e/ou o parto, bem como as mulheres que tiveram filho
prematuro, natimorto e/ou neomorto. A coleta de dados ocorreu entre agosto e outubro
de 2015, após apreciação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital
Universitário Antônio Pedro, com parecer consubstanciado nº 1.109.636. A técnica de coleta
foi a entrevista semiestruturada gravada e filmada, com a pergunta norteadora: “Fale-me
como foi seu trabalho de parto e o seu parto?”. A coleta de dados foi encerrada a partir do
momento em que a amostra saturou, ou seja, o número de participantes foi definido quando
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os dados coletados respondiam ao objetivo e se repetiam, figurando uma exaustão dos
resultados. Os dados obtidos foram auscultados com acurácia, repetidas vezes, transcritos
pela própria pesquisadora, e, ao final, organizados com base no referencial metodológico
da análise de conteúdo. Com o intuito de aplicar a proposta metodológica, foram realizadas
sucessivas leituras dos textos resultantes das entrevistas promovendo uma profundidade no
entendimento dos significados das experiências apresentadas pelas participantes. Os dados
então foram selecionados a partir do texto base dos relatos, comparados entre si, chegandose a agrupamentos temáticos e unidades de significação que se seguiria em categorias e
subcategorias. A participação das depoentes foi voluntária. Esta pesquisa considerou riscos
emocionais, que poderiam trazer algum tipo de incômodo as participantes entrevistadas,
ao serem abordados assuntos que rememoram situações desagradáveis e/ou traumáticas
vividas durante o trabalho de parto e parto. Sendo que, caso fosse necessário, as depoentes
seriam encaminhadas para o Serviço de Atendimento Psicológico/SPA da Universidade
Federal Fluminense/Campus Rio das Ostras. Fato que não foi necessário para nenhuma
participante desta pesquisa.
RESULTADOS
A maioria das participantes deste estudo apresentavam 30 anos de idade e haviam parido
pelo menos um filho de parto vaginal. Apenas uma depoente teve parto cirúrgico. Quatro
participantes se declararam casadas, tendo apenas uma depoente solteira. Quanto ao nível
de escolaridade, quatro participantes possuíam ensino médio completo, e apenas uma
participante possuía ensino fundamental completo. A análise dos dados permitiu compreender
que as mulheres passaram por diversas situações de violência institucional obstétrica durante
a parturição. A apreciação dos dados revelou 01 (uma) categoria temática, a saber: Categoria
01: Desrespeito na assistência à mulher parturiente. O desrespeito na assistência à mulher
parturiente é determinado por múltiplos fatores que acarretaram repercussões na vida dessas
mulheres, para um entendimento destes fatores, esta categoria vem expor a experiência destas
mulheres sob uma análise aprofundada da má assistência durante a parturição. Descrevendo
as situações que viveram, a partir da união de agrupamentos temáticos que apresentavam
entre si uma similaridade conceitual e aproximação causal entre eles, além de uma maior
relevância para o estudo. A Categoria 01 é composta por três (03) subcategorias: negação
do direito a informação, anulação da autonomia e cuidado deficiente. A negação do direito a
informação a mulher parturiente se apresenta nas falas das entrevistadas, quando o profissional
de saúde não informa e/ou não orienta claramente as mulheres sobre os procedimentos que
serão realizados. Neste estudo consideramos: episiotomias realizadas sem informar e/ou
consentimento a parturiente, assinatura de documentos sem a devida orientação do que se
trata, omissão de informações sobre o estado clínico (dilatação, estágio do trabalho de parto,
sinais vitais, dentre outras), bem como administração de medicações sem informar o porquê
da indicação das mesmas. Durante as entrevistas a anulação da autonomia da mulher em
trabalho de parto foi relatada por todas as participantes, e pode ser percebida na imposição,
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por parte do profissional de saúde, de rotinas e atitudes sobre a vontade da mulher. Do total
de mulheres que buscam as instituições hospitalares para o parto apenas 5% vivenciaram
um parto sem intervenções, as demais sofreram procedimentos excessivos e sem evidencias
científicas favoráveis como: restrição ao leito, ausência de estímulo para caminhar, falta de
alimentação durante o parto, parir em posição litotômica e em alguns casos, ser submetida a
manobra de kristeller. O cuidado deficiente é identificado nos depoimentos, uma vez que as
mesmas são abandonadas durante o trabalho de parto deixando de serem acompanhadas e
atendidas em suas necessidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo revela que, as mulheres são desrespeitadas durante o trabalho de parto e parto
e vivenciam sofrimento físico e emocional devido a desumanização da assistência a saúde,
consequência da sujeição das mulheres a rotinas estipuladas, hierarquizadas, ausência de
direitos ou recusa de atos, caracterizando violência institucional obstétrica.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Obstétrica, Saúde da Mulher, Violência Contra a Mulher, Parto

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTÊNCIAL PARA A ATUAÇÃO
DA ENFERMEIRA OBSTETRA NO PARTO DE RISCO HABITUAL:
UMA PESQUISA CONVERGENTE ASSISTÊNCIAL
Renata Marien Knupp Medeiros (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Ana Beatriz Nicolini (UNEMAT, Diamantino, MT, Brasil),
Áurea Cristina de Paula Corrêa (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Luanna de Arruda e Silva Dalprá (UFMT, Cuiabá, MT,
Brasil), Isabele Torquato Mozer (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil), Kauana Meire Pereira Guerra (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 1983

INTRODUÇÃO
Os protocolos assistenciais são ferramentas de apoio teórico-prático que favorecem o
planejamento do cuidado em saúde e possibilitam a qualificação da assistência individual
e coletiva. Estes instrumentos exercem marcada influência na construção de modelos de
atenção à saúde por serem considerados estratégicos tanto no processo de planejamento,
implementação e avaliação de ações, como na padronização destas e na reorganização dos
processos de trabalho, dotando os profissionais de maior segurança e autonomia. Atualmente,
na área obstétrica, é possível verificar que muitas práticas rotineiramente utilizadas na
assistência ao trabalho de parto e parto não se encontram embasadas em evidências
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científicas que orientam a utilização de intervenções e tecnologias de forma segura. Por
essa razão, os protocolos assistenciais nessa área surgem como importantes instrumentos
que concorrem para a qualificação da assistência oferecida à mulher e ao recém-nascido.
Considerando a importância da utilização de protocolos para a assistência obstétrica no que
se refere ao suporte na tomada de decisões profissionais, com base em princípios éticos,
relacionais e nas melhores pesquisas sobre a segurança e efetividade de procedimentos
e intervenções, o Ministério da Saúde (MS) passou a estimular o desenvolvimento dessa
tecnologia no contexto dos serviços de saúde vinculados à Rede Cegonha, em especial, dos
Centros de Parto Normal, a fim de normatizar e qualificar o cuidado em saúde nestes espaços.
A proposta deste estudo surgiu a partir da necessidade de resgatar o parto como um evento
fisiológico/natural, abolir práticas rotineiramente utilizadas de forma inadequada e conferir
direcionalidade no trabalho de enfermeiras obstétricas e demais profissionais atuantes em
uma Unidade de Pré-parto, Parto e Puerpério (PPP), de um hospital universitário localizado
no município de Cuiabá-MT. Tal demanda foi percebida pela equipe local, que propôs a
elaboração de um protocolo de assistência ao parto de risco habitual, baseado nas boas
práticas de atenção e humanização da assistência ao parto e nascimento, como forma de
intervir na problemática identificada.
OBJETIVOS
Analisar o processo colaborativo de elaboração de um protocolo assistencial para uma
Unidade PPP, de um Hospital Universitário localizado no município de Cuiabá-MT.
MÉTODO
O processo de elaboração do protocolo e da pesquisa foi amparado pelo referencial
metodológico da Pesquisa Convergente Assistencial, que prevê a imersão dos pesquisadores
no campo de pesquisa e tem como finalidade o desenvolvimento da investigação em
saúde associada à assistência. A elaboração do protocolo se deu de forma colaborativa,
com a participação de seis enfermeiras obstetras, no âmbito dos Grupos de Convergência
(GC) - uma modalidade de grupo que se diferencia dos demais principalmente por não ter
como finalidade apenas a coleta de dados, mas, também, o intuito de introduzir inovação/
transformação no processo assistencial. O levantamento dos dados foi realizado por meio
de triangulação de técnicas característica deste método, que compreende: Grupos de
Convergência; entrevistas abertas e observação participante. A proposta deste estudo
foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller da
Universidade Federal de Mato Grosso e aprovada sob o número 1.302.939.
RESULTADOS
As análise dos dados possibilitou a organização das informações em dois eixos de organização
principais:
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1) O uso da PCA como ferramenta metodológica para a elaboração de protocolos
permitiu descrever o processo de elaboração do protocolo voltado para a assistência ao
parto de risco habitual, a partir do referencial metodológico da PCA. Este processo de
elaboração foi composto por nove passos que não ocorreram necessariamente de forma
sequencial, uma vez que alguns deles se estenderam ao longo do processo: 1.Autorização
Institucional; 2. Envolvimento e integração entre os participantes (enfermeiras obstetras e
pesquisadoras); 3.Levantamento dos problemas da unidade; 4.Planejamento continuado
e flexível do processo de construção; 5.Levantamento das evidências científicas; 6.
Avaliação e organização das evidências; 7. Grupos de Convergência; 8. Elaboração textual
do protocolo; 9. Aprovação institucional do protocolo.
2) O resultado do processo de elaboração do protocolo. Neste eixo evidenciou-se a
relevância do uso dos Grupos de Convergência como estratégia metodológica para a
elaboração de protocolos, uma vez que esta técnica de trabalho em grupo possibilitou
a convergência entre a prática profissional e a de pesquisa, em um processo que partiu
da necessidade local, considerou as peculiaridades do serviço e as especificidades dos
usuários e profissionais, garantindo a operacionalização e a viabilidade da tecnologia
elaborada. Dentre as contribuições do processo de elaboração destacam-se o
estabelecimento do grupo de enfermeiras obstétricas; o movimento de incorporação das
evidências científicas na prática assistencial e o nivelamento das práticas em saúde, uma
vez que o protocolo é um instrumento que estimula a reflexão dos profissionais para a
tomada de decisão, tornando a assistência mais segura por estar embasada nas melhores
evidências científicas disponíveis, assim como em princípios éticos e humanizados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vislumbra-se com a implementação do protocolo maior respaldo técnico e legal, autonomia
profissional e valorização das práticas desenvolvidas pelas enfermeiras, além de avanços na
qualidade e na humanização da assistência ao parto. Conclui-se que o processo de criação
e elaboração do protocolo já apresentou contribuições para a humanização da assistência
ao parto e nascimento, uma vez que influenciou no uso racional das tecnologias em saúde
e na inserção das boas práticas de atenção ao parto e nascimento. Ficou evidente que a
metodologia adotada favoreceu o engajamento, compromisso, motivação e participação
ativa das enfermeiras durante todo o processo, possibilitando alcançar resultados benéficos
tanto para a prática assistencial, como para o avanço da ciência. Cabe destacar que a
elaboração de um protocolo no contexto deste estudo gerou visibilidade na instituição
hospitalar e mobilização de outras categorias profissionais para a construção de instrumentos
norteadores da prática clínica, para as suas áreas de assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Protocolos; Enfermagem; parto humanizado; humanização da assistência; parto normal.
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EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA: CONDUTAS NO DESCOLAMENTO
PREMATURO DE PLACENTA
Clara de Cássia Versiani (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Amanda Caroline
Rodrigues de Oliveira (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil), Girlete Silva de
Souza (Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MS, Brasil), Silvânia Pires de Oliveira (FUNORTE
Faculdades Unidas do Norte de Minas, Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 2438

INTRODUÇÃO
O Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) constitui uma importante complicação
obstétrica e incide em 1% a 2% das gestações, especialmente entre 24 e 26 semanas. A
causa primária do DPP é desconhecida, mas o distúrbio mais comumente associado é a
hipertensão induzida pela gravidez ou crônica o qual está relacionado a 20-30% dos casos
de descolamento (1, 2).
OBJETIVOS
Conhecer as condutas de assistência à gestante de alto risco com diagnóstico de DPP a luz
da literatura.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa qualitativa da literatura que teve como fonte as bases
de dados da Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados
Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem (BDENF), Scientific Eletronic Library
Online (SciELO) e PUBMED/Medical Literature Analysis and Retrievel System Online
(MEDLINE). Definiu-se como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): descolamento
prematuro de placenta, gravidez, mortalidade materna, hemorragia. Foram incluídos artigos
científicos completos, com ano de publicação entre 2012-2017, em idioma português e
inglês. As buscas foram realizadas em Abril de 2017, totalizando 11 artigos.
RESULTADOS
Para análise e síntese dos 11 artigos selecionados foi construída uma tabela sinóptica
com: nome do periódico, método de pesquisa, título do artigo, autores, ano de publicação
e condutas no DPP. Os estudos (3, 4, 5) abordaram a comparação do perfil das causas
de risco maternos com o prognóstico materno e os desfechos obstétricos e perinatais
relacionados ao diagnóstico de DPP em pacientes que realizaram o parto em unidades
hospitalares. Os achados (6 ,7 ,8 ,9) dissertaram acerca da gravidade, das causas do DPP e
do grande número de morbimortalidade materna e fetal. Identificaram que as hemorragias
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e as doenças hipertensivas da gestação são prejudiciais no avanço da gravidez (10, 11).
Portanto, é de extrema importância à reflexão sobre a necessidade de uma equipe de
saúde preparada para enfrentar quaisquer fatores que possam afetar adversamente o
curso de uma gravidez (12). A morte provocada por hemorragia é preocupante. Medidas
efetivas no período de pós-parto imediato, diagnóstico prematuro e melhor assistência
prestada aos clientes com descolamento prematuro de placenta podem reduzir as causas
e consequências desse tipo mortalidade nos serviços hospitalares (13). Acentua-se que
o tratamento inclui a propedêutica clínica e obstétrica, é fundamental o controle do
estado volêmico, através de transfusões de concentrado de glóbulos, ricos em fatores
de coagulação, e de acompanhamento com hematologista. O tratamento obstétrico
é determinado conforme a vitalidade e a possibilidade da mãe/filho obterem a melhor
resposta. Em relação à via de parto, as pesquisas não apresentam uma concordância,
porém a cesariana é o mecanismo mais realizado nesses casos (10, 7, 8, 14). Devem-se
adotar os cuidados de monitoração materna do ponto de vista hemodinâmico, do estado
de coagulação e constante monitoração (4).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As condutas para o DPP abordam como aspectos fundamentais: a hospitalização, monitoração
dos dados vitais, reposição volêmica, correção da coagulopatia o parto deve ser feito da
forma mais rápida possível. Nesse sentido, o crescimento do acesso aos serviços de saúde
e o empenho efetivo dos profissionais de saúde na assistência à mulher é fundamental no
caso de DPP.
REFERÊNCIAS
1.Corrêa MD, Melo VH, Aguiar R. Noções práticas de obstetrícia. 13ª. ed. Belo Horizonte:
Coopmed, 2004.
2.Rezende J, Montenegro CAB. Obstetrícia Fundamental. 12ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013.
3.Nunes DR, Bertuol E, Siqueira RI. Avaliação dos fatores associados aos resultados neonatais
no descolamento prematuro de placenta. Arquivos Catarinenses de Medicina. v.45 n.4 p 1127, 2016.
4.Cardoso AS, Fernandes AV, Teixeira DC et al. Descolamento prematuro de placenta. Rev
Med Minas Gerais 2012; 22 (Supl 5): S10-S1 9 [acesso em: 08/04/2018. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302006000300008>.
5.Dias MAB, Domingues RMSM, Schilithz AOC. Incidência do near miss materno no parto e
pós-parto hospitalar: dados da pesquisa nascer no Brasil. Cad. Saúde pública, vol. 30, supl.1,
Rio de Janeiro, 2014.
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6.Rocha BD, Menezes FL, Zamberlan C, Gomes IEM, Bordignon JS. Produção científica acerca
do descolamento prematuro da placenta. J Nurs Health. 2017;7(2):188-98.
7.Ananth CV, Lavery JA, Vintzileos AM et al. Severe placental abruption: clinical definition
and associations with maternal complications. Am J Obstet Gynecol. 2016 Fev; 214(2):272.
e1-272. Pubmed PMID: 26393335. [acesso em 16 de mai de 2017]. Disponível em: < https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393335>.
8.Armstrong WJ, Post MD, Donnelly M, Manco-Johnson MJ, Fisher BM, Winn VD. Patterns of
placental pathology in preterm premature rupture of membranes. J Dev Orig Health Dis.
2013 Jun; 4(3):249-55. Pubmed PMID: 23828732 [acesso em 20 de mai. De 2017]. Disponível
em:< https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23828732>.
9.Tchirikov M, Zhumadilov Z, Winarno A S, Haase R, Buchmann, J. Treatment of preterm
premature rupture of membranes with oligo-/anhydramnion colonized by multiresistant
bacteria with continuous amnioinfusion and antibiotic administrations through a
subcutaneously implanted intrauterine port system: a case report. Fetal Diagn Ther. 2017;
42: 71-76. Pubmed PMID: 26447923 [acesso em: 18 de fev. de 2018]. Disponível em:< https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26447923>.
10.Corrêa Júnior, Dias M, Patrício EC, Félix LR. Intervenções obstétricas no parto pré-termo:
revisão da literatura e atualização terapêutica. Rev. méd. Minas Gerais; 23(3)jul.-set. 2013
11.Martins, H E L; Souza, M L; Arzuaga-Salazar, M A. Mortalidade materna por hemorragia
no Estado de Santa Catarina, Brasil. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 47, n. 5, p.1025-1030,
Out. 2013
12.Passos, E.C.S. et al. Perfil da morte materna no município de Caxias - MA. Revista Ciência
& Saberes-Facema, v.2 n. 1, p161-165. 2016 [acesso em: 16 de abr. de 2017]. Disponível em: <
http://www.facema.edu.br/ojs/index.php/ReOnFacema/article/view/69>.
13.Souza, M L; Laurenti, R; Knobel, R; Monticelli, M; Brüggemann, O M; Drake, E. Mortalidade
materna por hemorragia no Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem. Maio-jun. 2013.
14.Kovo M ,Schreiber L, Ben-haroush A, Asalee L, Seadia S, Golan A, Bar J. The placental factor
in spontaneous preterm labor with and without premature rupture of membranes. J Perinat
Med. 2011 Jul;39(4):423-9.
PALAVRAS-CHAVE
Descolamento prematuro de placenta; Gravidez; Hemorragia; Mortalidade materna.
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ENDOMETRIOSE X INFERTILIDADE: REPERCUSSÕES RELATADAS
EM BLOGS PÚBLICOS DE MULHERES PORTADORAS
Carla Marins Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Jaqueline de Barros Freitas (Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vanessa Bellatrix Gomes de Almeida Feitosa
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Nayara Rosa Vieira (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1387

INTRODUÇÃO
A endometriose é uma doença ginecológica comum entre mulheres em idade reprodutiva,
caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora da cavidade uterina, induzindo
uma reação inflamatória crônica. E, a maioria das mulheres apresenta sintomas, muitas
vezes incapacitantes, que repercutem na vida da mulher em muitos aspectos, como
biológicos, psicológicos, sociais e econômicos. Dentre as principais repercussões
associadas a endometriose é a infertilidade e essa dificuldade para engravidar pode afetar
emocionalmente as portadoras de endometriose. Uma grande parte das mulheres acredita
que estar grávida é uma questão essencial, que deve ser vivida. Em razão disso, podem
surgir dúvidas em relação a percepção dessa mulher como ser sexual. Além disso, pode
gerar outras diversas repercussões como isolamento social, alto índice de faltas no trabalho
e dificuldades de relacionamento. Diante desta situação, um meio que se mostra eficaz para
que essas mulheres consigam lidar com a patologia, são os blogs. Estes são os diários virtuais
onde as pessoas podem compartilhar suas vivências ou somente ler e se identificar com as
histórias relatadas. A interação entre essas mulheres e a troca de experiências é um meio
muito eficiente para que elas lidem de forma melhor com essa condição, compartilhando
dificuldades e mudanças físicas e emocionais acarretadas pela endometriose.
OBJETIVOS
Descrever a vivência de mulheres portadores de endometriose em relação a infertilidade
relatadas em blogs públicos.
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa. Como fonte
de pesquisa, foram utilizados os 16 blogs públicos, encontrados em um famoso site de pesquisa
da internet. Na pesquisa, foram incluídos depoimentos de mulheres que tivessem publicado
em blogs abertos, no período de 2010 até novembro de 2017, a sua vivência em relação a
endometriose. Os blogs foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: Blogs com
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fácil acesso, sem que houvesse a necessidade de conter senha ou login; Blogs que conseguissem
expressar diretamente a vivência da mulher portadora de endometriose e infertilidade; Blogs
que tivessem depoimentos de mulheres, e, que esses depoimentos pudessem ser analisados
e interpretados, de acordo com o objetivo do estudo. A organização do material par análise foi
realizada através das seguintes etapas: Os blogs foram procurados pelos termos: “endometriose”
e “blog” e “vivência da endometriose em blog”; Os blogs encontrados foram salvos através de
seus links em arquivos; os textos dos blogs foram extraídos e salvos em um arquivo separado e
organizados desde a sua primeira publicação até novembro de 2017; Apenas foram extraídos
para a análise dos dados, os depoimentos das mulheres com diagnóstico de endometriose. Os
comentários de outras pessoas não foram utilizados no estudo. O tratamento dos dados seguiu
os pressupostos da análise de conteúdo temática de acordo com a sistematização proposta por
Oliveira. Nesta método, as seguintes etapas foram seguidas: pré-análise, exploração do material
e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
RESULTADOS
“Vivenciando a dificuldade para engravidar”– as mulheres descrevem em seus depoimentos sobre
o desejo de engravidar. Inclusive, muitas delas faziam planos e imaginavam que conseguiriam
engravidar rapidamente, porém se depararam com as dificuldades em relação a fertilidade
como consequência da endometriose. Isto provoca uma série de reações emocionais negativas e
relatam uma sensação de incapacidade e de imperfeição. Durante a análise dos dados, surgiu de
maneira importante o diagnóstico tardio da endometriose e a sua descoberta como portadora
por conta da dificuldade em engravidar. Diante das muitas tentativas sem sucesso, essas
mulheres buscam por medidas alternativas, como chás e medicina oriental. Referem ansiedade
e marcação constante de consultas médicas. Além disso, começam a buscar por procedimentos
como a Fertilização in Vitro, inseminação artificial e tratamentos hormonais para vivenciarem
a maternidade. Nesse contexto, as blogueiras sempre manifestaram atitudes e expectativas
positivas quanto aos tratamentos que foram realizados para conseguir a tão esperada gravidez.
A fé é bastante citada pelas autoras dos blogs, sendo o suporte nos momentos de desânimo.
Assim, para elas, o blog é considerado uma ferramenta de rede de apoio para enfrentar estas
dificuldades. Relatam que descrevem suas angústias, dúvidas e medo, interagem com as
seguidoras e auxiliam outras pessoas que vivenciam a mesma situação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as repercussões da endometriose no que tange a infertilidade dificulta a
vivência da maternidade. Os dados mostraram que, diante desta situação, as blogueiras
buscam diversas alternativas para conseguir engravidar. Neste período de busca e angustia,
os diários eletrônicos (blogs) auxiliam no enfrentamento da endometriose e promovem
exteriorização de seus anseios, limitações e fragilidades. Com isso, criam uma rede de apoio
com suas seguidoras. Diante disso, os profissionais de saúde podem se utilizar destes relatos
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e do uso de redes sociais de internet para se instrumentalizarem sobre as vivências das
mulheres portadoras de endometriose afim de valorizar a iniciativa dessas mulheres e incluir
no cuidado a discussão sobre a experiência de relatar em blogs.
PALAVRAS-CHAVE
Endometriose; saúde da mulher; rede social; enfermagem

ESCOLHA PELO TIPO DE PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA
Fernanda Honnef (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Stela Maris de Mello Padoin
(Universidade Federal de Santa Maria , Santa Maria, RS, Brasil), Jaqueline Arboit (Universidade Federal de Santa Maria ,
Santa Maria, RS, Brasil), Cristiane Cardoso de Paula (Universidade Federal de Santa Maria , Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1505

INTRODUÇÃO
A institucionalização do processo de parto a partir da metade do século XX modificou o
cenário em que este processo ocorre. Repercutindo dentre outros aspectos, no aumento
das intervenções e na inserção de novos atores, sendo que o protagonismo do parto foi
transferido das mulheres para os profissionais. Este contexto de institucionalização refletiu
no aumento dos índices de parto cirúrgicos e de intervenções no parto normal. Apesar dos
benefícios inegáveis da institucionalização para a redução da morbimortalidade materna
e perinatal, o uso indiscriminado, do parto cesáreo, por exemplo, está sendo associado a
índices elevados de morbimortalidade materna. Nesta direção, o processo de escolha pelo
tipo de parto é complexo, sofrendo influência dos profissionais, familiares e de pessoas
próximas das mulheres.
OBJETIVOS
Identificar as evidências científicas acerca da escolha das mulheres pelo tipo de parto.
MÉTODO
Revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados LILACS e Scopus. Para esta
revisão foram seguidos seis passos, quais sejam: 1. Seleção do tema: escolha das mulheres
pelo tipo de parto, e elaboração da questão de revisão: quais as evidências científicas acerca
da escolha das mulheres pelo tipo de parto?; 2. Definição dos critérios de inclusão: artigos
de pesquisa desenvolvidos no Brasil, cujas participantes foram mulheres que experenciaram
o processo de parto, publicados em português, inglês ou espanhol, e que respondessem a
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questão de revisão. A inclusão de estudos desenvolvidos no Brasil justifica-se pelo modelo
de assistência obstétrica prestado neste país; 3. Definição das informações a serem extraídas
dos estudos: objetivo, abordagem do estudo, principais resultados e nível de evidência; 4.
Avaliação dos estudos incluídos na revisão: análise crítica dos estudos selecionados pro
meio da análise do nível de evidência; 5. Interpretação dos resultados; 6. Apresentação da
síntese do conhecimento. A busca das produções foi desenvolvida nas bases eletrônicas de
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) combinando
os descritores em Ciências da Saúde e palavras-chave parto, parto humanizado, parto
normal, parto obstétrico, trabalho de parto, saúde reprodutiva, cesárea, decisão, autonomia,
direito, preferência, escolha, participação, por meio dos operadores booleanos AND e OR. E
na SciVerse Scopus utilizando as palavras-chaves selecionando o item “Al Fields”: Parturition,
Humanizing Delivery, Natural Childbirth, Labor Obstetric, autonomy, patient preference,
combinadas com operadores boleanos AND e OR. A busca ocorreu no mês de julho de 2017,
por duas pesquisadoras de modo independente, com objetivo de minimizar possível viés
de aferição dos estudos. Nos casos de divergência recorria-se ao terceiro revisor que era
expertise no tema. Foram identificadas inicialmente 774 produções. Os estudos duplicados
foram contabilizados apenas uma vez. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram
acessados 50 artigos para leitura na íntegra, dos quais 14 responderam a questão da revisão.
RESULTADOS
Quanto à avaliação crítica dos estudos, utilizou-se a proposta que leva em consideração o tipo
de questão clínica do estudo primário1 .Assim 11 estudos direcionavam-se ao significado,
sendo sete com nível de evidência II e quatro com nível de evidência IV, e três estudos
relacionavam-se ao prognóstico ou à etiologia e todos apresentavam nível de evidência IV.
A partir da leitura dos artigos pode-se evidenciar a escolha das mulheres pelo tipo de parto
assim como fatores relacionados com esta escolha. Mais da metade dos estudos apontou a
escolha das mulheres pelo parto normal, já em menor número a escolha pelo parto cesáreo.
Os fatores relacionados a esta escolha, no parto normal consistiam na compreensão de que
este é mais seguro e rápido, permitindo a participação ativa das mulheres. Já a escolha pelo
parto cesáreo, relaciona-se com a expectativa de ter um parto com menos dor, que pudesse
ser planejado quanto ao dia e horário, ocorresse com rapidez, ainda pela insegurança com
a assistência local, experiências negativas em parto normal anterior, experiência positiva
no parto cesariana e para realizar laqueadura. Outro aspecto identificado foi que embora
mais da metade das mulheres tenham escolhido o parto normal este não se concretizou,
repercutindo no sentimento de perda de controle e protagonismo das mulheres no processo
de parto e nascimento. Ainda evidencia-se que existem diferenças entre preferência pelo
parto cesariana e pelo parto normal em instituições públicas e privadas, sendo que as
mulheres que desejam a cesariana e possuem condições financeiras, buscam as instituições
particulares, o que fica explícito pelo maior número de parto cesariana nas instituições
privadas. Pode-se evidenciar a busca por informações para escolher o tipo de parto, dentre
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estas informações destacam-se as vantagens e desvantagens de cada tipo de parto, suas
repercussões para vida da mulher e do seu filho. Como fonte para estas informações tem-se
as conversas com pessoas da família, amigos, mídia e contato com profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As evidências científicas acerca da escolha do tipo de parto pelas mulheres mostram que
estas tem uma escolha que por vezes não é realizada. O que revela o poder dos profissionais
no controle do processo parturitivo no qual suas escolhas muitas vezes prevalecem sobre as
escolhas das mulheres. Assim, para a garantia do protagonismo das mulheres, é fundamental
que estas sejam preparadas, com informações desde o pré-natal sobre as indicações dos
tipos de parto, seus riscos e benefícios.
REFERÊNCIAS
1.Fineout-Overholt E, Stillwell SB. Asking compelling, clinical questions. In: Melnyk BM,
Fineout-Overholt, (Eds.). Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best
practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. p. 25-39.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da Mulher; Comportamento de Escolha; Parto.

ESCOLHENDO DESCUIDAR DA PRÓPRIA VIDA APESAR DE TER
CONSCIÊNCIA DA EXPOSIÇÃO AO HIV/AIDS
Vanessa Silva de Oliveira (Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora HU - UFJF, Juiz de Fora,
MG, Brasil), Ricardo Vasconcellos Teixeira (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, SP, Brasil), Carla Marins
Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1396

INTRODUÇÃO
Embora sejam feitos esforços para conter o crescimento da epidemia de aids e a morte pela
doença, e também já se identifique queda de novos números de casos, inclusive em declínio
entre mulheres é notório que o número de casos ainda se faz relevante e apresenta um
grande desafio de saúde para o mundo. A epidemia de aids se apresenta de maneira dinâmica
e multifatorial, e sua prevalência se dá além das questões biológicas ou características virais.
A exposição de mulheres ao HIV inclui questões de comportamento sexual, condições de
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vida, gênero, idade entre outros. Dessa forma, para que haja reflexão sobre a exposição ao
HIV/AIDS, é fundamental entender a saúde com uma visão mais ampla. Assim, é importante
pensar em estratégias que impulsionem novas formas de viver saudável. Para que isso
aconteça, deve-se levar em conta o contexto do indivíduo e os significados que cada um
atribui ao “viver saudável”. A estratégia da promoção da saúde visa à busca pela melhoria da
qualidade de vida da população. E tem como objetivo a produção da gestão compartilhada
entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário, dentre outros setores,
a fim de produzir autonomia e corresponsabilidade. Dessa forma, a promoção de saúde,
naturalmente, levará à resolutividade de atividades de controle e prevenção de HIV/AIDS.
OBJETIVOS
Identificar os significados atribuídos por mulheres à exposição ao HIV/AIDS, e analisar o
processo de interação social dessas mulheres com a exposição ao HIV/AIDS, a partir dos
significados por elas atribuídos.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para que os objetivos deste
estudo fossem alcançados considerou-se como melhor escolha metodológica para nortear
a coleta e análise dos dados a Grounded Theory. A coleta dos dados se deu no município
do Rio de Janeiro entre os meses de janeiro a setembro de 2017 por meio de entrevistas
semiestruturadas gravadas. Foram utilizados como cenário do estudo espaços públicos de
grande circulação de pessoas como praias, praças públicas e ruas, desta cidade. Tal escolha
buscou a diversidade e rotatividade de pessoas. Os participantes do estudo foram 13
mulheres, que estavam circulando por esses lugares, e as idades variaram entre 22 e 64 anos,
que formaram quatro grupos amostrais para atingir a saturação teórica dos dados. Foram
respeitadas todas as exigências do Conselho Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em pesquisa (1.747.076). A análise dos dados ocorreu concomitantemente à
coleta destes e se desenvolveu durante todo o decorrer do estudo. Este processo seguiu os
pressupostos teóricos do Interacionismo Simbólico.
RESULTADOS
Emergiram dos dados o seguinte modelo explicativo: através do ensino formal, mídias,
estudos científicos, orientações profissionais ou de pessoas próximas e memórias do
passado, as mulheres atribuem significados à exposição ao HIV/AIDS. Esta exposição significa
não se proteger e não ser protegida pelo outro no sentido de desleixo, irresponsabilidade e
imprudência. Entrando na situação e definindo a situação para si, as mulheres sabem o que
deve ser feito para não se expor. Consideram fundamental o uso do preservativo, o uso de
equipamentos de proteção individual no exercício laboral e adoção de comportamentos

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2147

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

não desviantes. Assim, a mulher determina sua linha de ação e age abertamente não
usando preservativo e reconhecendo sua exposição ao HIV/AIDS, considerando os outros
mais expostos. Através da análise das categorias descritas anteriormente, identificou-se
como categoria central: “Escolhendo descuidar da própria vida apesar de ter consciência
da exposição ao HIV/AIDS”. Os dados analisados neste estudo nos permitiram inferir que,
independente de a mulher ter conhecimento sobre os modos de contaminação e de
exposição ao HIV/AIDS, do seu nível de escolaridade, da sua idade, tipo de relacionamento,
e atividade exercida, ela decide não se proteger.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que existe uma lacuna entre o que ela sabe e o que ela faz, ou seja, ela sabe
que é necessário se proteger da exposição ao vírus, mas decide descuidar da própria
saúde em favor do parceiro. Para isso, busca amenizar essa exposição através de medidas
minimizadoras não eficazes que são influenciadas pelo contexto ideológico. Além disso,
independente da consciência de risco, a mulher demonstra uma consciência crítica para os
outros sobre a exposição ao HIV/AIDS, mas não mostra sensibilização para si. E, muitas vezes,
quando toma essa proteção para ela, é quando está menos exposta. Exemplo disso é o risco
ocupacional, uma vez que no ambiente do trabalho todos sabem que quem está ali tem um
potencial para transmitir a infecção. Mas, na vida pessoal, não existe proteção e ela se entrega
à decisão do parceiro. Isto ocorre pois ela acredita que o amor, a fidelidade, o compromisso,
a monogamia e o divino amenizam sua exposição, fato que se evidencia como alienação de
si, para consigo mesmo. Isto se traduz no contexto do fenômeno. Como consequência, ela
decide se descuidar. A ideologia pode ser algo que, de certa forma, bloqueia os sentidos para
a consciência crítica na tomada de decisão e de autonomia das pessoas. Dessa maneira, os
profissionais de saúde podem ser implicados neste contexto, atuando junto à mulher como
agentes no processo de ressignificação que esta precisa realizar sobre os cenários social,
político, cultural, ético, estético e antropológico nos quais está inserida. Nesse aspecto, estes
profissionais devem buscar apreender a percepção dessas mulheres, a fim de contribuir para
a mudança de sua linha de ação numa perspectiva de promoção da saúde. Dessa forma, deve
haver estímulo para autonomia e empoderamento das mulheres, com intuito de auxiliar
no processo de mudanças e fornecer subsídios para o processo decisório quanto aos seus
envolvimentos sexuais e à sua saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Vulnerabilidade. HIV. Aids. Enfermagem.
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EXPERIÊNCIA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: A ESPERA
PELO TRATAMENTO
Luciene Barbosa Bispo Ferreira (Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Elenice Valentim Carmona (Unicamp, Campinas,
SP, Brasil)

ID: 2132

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, representando
importante problema de saúde pública, o qual faz a mulher experimentar diversos
sentimentos angustiantes ao associá-lo à possibilidade de morte, mutilações e limitações
físicas. Assim, faz-se necessário diagnóstico precoce e tratamento especializado para
viabilizar a possibilidade de cura à mulher que vivencia esta experiência.
OBJETIVOS
Compreender o significado da experiência de mulheres no processo de espera pelo início do
tratamento do câncer de mama.
MÉTODO
Estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa fenomenológica, desenvolvido
no ambulatório de Mastologia Oncológica de um hospital público de ensino, localizado
no Estado de São Paulo. Os sujeitos foram mulheres diagnosticadas com câncer de mama,
que compareceram no ambulatório para iniciar o tratamento. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente em local privativo,
gravadas, transcritas e analisadas por meio da Análise de Conteúdo proposta por Bardin e
discutidas com base no referencial da fenomenologia.
RESULTADOS
Foram entrevistadas 14 mulheres e em seus relatos foram identificadas três categorias:
“Buscando o diagnóstico”, na qual a mulher relata como deu-se o processo de diagnóstico
do câncer de mama; “Desvelando a experiência de ter câncer de mama”, em que as mulheres
relataram o período de espera pelo início do tratamento do câncer e “Vivenciando a
interação com a rede de apoio”, que foi identificada como família, religião e acolhimento dos
profissionais de saúde. Notou-se que, apesar da existência de portarias e legislações que
regulamentam o início do tratamento do câncer em 60 dias após o diagnóstico e descrevem
como deve ser o fluxo de atendimento, as mulheres ainda encontram dificuldade para ter
acesso ao diagnóstico e início do tratamento. Frequentemente, são levadas a custear exames
particulares e buscar auxílio de pessoas influentes, inseridas na administração pública ou
nas instituições, para terem acesso ao tratamento em menor tempo. A comunicação entre
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os serviços de saúde, considerando referência e contrareferência, também não tem sido
sistematizada, de modo que a mulher que aguarda o atendimento em serviço especializado
para iniciar o tratamento, percorre por si mesma os serviços de saúde em busca de
atendimento para alívio de sintomas relacionados à doença, tais como a dor e a angústia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do panorama traçado neste estudo por meio dos relatos das mulheres que vivenciaram
o processo de espera pelo início do tratamento do câncer de mama, faz-se ainda necessário
reestruturar a rede de serviços públicos ofertados à mulher, de modo a desburocratizar o
acesso ao diagnóstico e minimizar a espera por tratamento, principalmente dentre mulheres
que já possuem queixas mamárias ao buscar a atenção primária. Somado a isso, a assistência
humanizada, que vai além da realização de procedimentos técnicos e mecanizados, deve ser
o foco do cuidado, contemplando as necessidades singulares de cada mulher que vivencia o
estar com o câncer de mama e aguarda tratamento.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Neoplasias da mama; Saúde da mulher; Pesquisa qualitativa; Acessibilidade
aos serviços de saúde; Qualidade da assistência à saúde.

EXPERIÊNCIAS DE CASAIS COM PARTO DOMICILIAR: DA ESCOLHA
À VIVÊNCIA
Márcia Regina Cangiani Fabbro (Universidade Federal de São Carlos. , São Carlos, SP, Brasil), Rafaela Roque Siani
Hiene (Universidade Federal de São Carlos. , São Carlos, SP, Brasil), Natália Salim (Universidade Federal de São
Carlos., São Carlos, SP, Brasil), Nayara G. Baraldi (Universidade Federal de São Carlos., São Carlos, SP, Brasil)

ID: 1916

INTRODUÇÃO
No século XVI, o parto era entendido como um ato feminino, no qual mulheres apoiavam
emocionalmente outras mulheres, e as ajudavam a parir em suas próprias casas. As parteiras
tradicionais da comunidade assumiam a assistência ao parto das mulheres que viviam ao
seu redor. Com o passar dos anos e o desenvolvimento tecnológico, a assistência à saúde
migrou-se para o modelo biomédico, o qual concebeu o parto como uma doença a ser
tratada no hospital. Na atual condição obstétrica do Brasil, de cesáreas indiscriminadas e
desrespeito à capacidade de autonomia da mulher, o parto domiciliar resgata a naturalidade
do processo, mas acima de tudo a autonomia da mulher sobre seu corpo e suas decisões no
processo de nascimento, evidenciando a necessidade de um processo de re-significação do
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sistema de saúde, tomando a mulher e família protagonistas do parto e nascimento. Hoje, o
movimento de humanização do parto e nascimento retoma o domicílio como opção segura
de local para o parto, desde que com equipe qualificada para a assistência. Neste contexto de
medicalização do parto, os casais que tomam tal decisão passam por diversas dificuldades
em todo o ciclo gravídico-puerperal.
OBJETIVOS
Compreender os elementos que facilitaram e dificultaram a trajetória e vivência de casais
com o parto domiciliar
MÉTODO
Trata-se de um estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa. O estudo de caso foi
definido como um meio de organizar dados sociais, preservando o caráter unitário do objeto
social estudado, com intuito de mapear, analisar e descrever o meio, as relações e percepções
frente a um fenômeno ou episódio em questão (1). A pesquisa foi realizada em uma cidade
do interior de São Paulo, Brasil, com população aproximada de 240 mil habitantes, com área
de 1.136,907 km2 e densidade demográfica de cerca de 195 hab/km2 (2). A coleta de dados
foi realizada de março a maio de 2017 (três relatos) e nos meses de novembro e dezembro
de 2017 (dois relatos) totalizando aproximadamente 15 horas de gravação em áudio. O
instrumento de coleta de dados foi inspirado na Metodologia de Investigação Comunicativa
(3), a qual preconiza o diálogo igualitário, que considera as diferentes contribuições dos
sujeitos em função da validade de seus argumentos, ao invés de valorizá-las com base em
posições de poder que os sujeitos ocupam. Foi utilizado o relato comunicativo - entrevista
diferenciada em que a análise é realizada com a participação dos sujeitos. A análise dos
dados foi guiada pelo Método da Análise de Conteúdo.
RESULTADOS
A análise dos dados empíricos culminou nas seguintes categorias: “Fugindo do modelo
vigente de atenção ao parto”, “Experiências familiares negativas com parto normal”,
“Movimento de busca de informações e empoderamento” e “Apoio (ou não) da família e dos
amigos”. Os resultados apontam que a falta de apoio da família e de amigos na decisão do
parto domiciliar, assim como as experiências familiares negativas com o parto, foram aspectos
que dificultaram a trajetória destes casais. Já as fontes de informação e empoderamento e o
respeito da equipe à autonomia da mulher foram aspectos que trouxeram satisfação com a
experiência vivida. A fuga do modelo vigente da atenção ao parto e nascimento não significa
que o parto domiciliar seja um “mar de rosas”. Como qualquer modelo em formação, o parto
domiciliar necessita de constante reflexão sobre sua prática. Destaca-se a necessidade
contínua de comunicação entre equipe e familiares no momento do parto, dado importante
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apontado pelos casais como perturbador quando a equipe não está sensibilizada a isso.
Este potencial entrave indica a necessidade de alinhar a forma como a equipe se reporta ao
casal, notadamente no que diz respeito à evolução do trabalho de parto que, independente
do local onde ocorra, gera inseguranças as quais são intensificadas por tais circunstâncias.
Realização de estudos acerca desse assunto é extremamente importante, visto que não se
encontra na literatura tal abordagem. Todos os casais citaram o parto domiciliar como forma
de fuga do sistema vigente de atenção ao parto que ocorre nos hospitais e identificou-se
também que o parto domiciliar não garante 100% de satisfação e autonomia do casal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que todos os casais entrevistados optaram pelo parto domiciliar após profundo
estudo e busca de informações, considerando-se bem-sucedidos em suas vivências e tendo
como ponto de destaque positivo elementos como autonomia de decisões, respeito da equipe
envolvida e sentimentos de maior pertencimento e envolvimento com o processo de parir.
Compreender se a autonomia do casal está sendo respeitada como um todo, assim como o
que pode ser melhorado na prática do parto domiciliar é imperativo para que se entregue a
excelência pretendida nesse modelo de assistência. Ao olhar os fenômenos parto normal e
domiciliar percebemos que o Brasil ainda possui uma longa jornada de evolução à frente. Para
as mulheres, a escolha do local de parto deve ser um direito explícito, um dever do sistema de
saúde prover um ambiente livre de julgamentos, para que ela possa ser atendida com respeito,
acolhimento e empatia independente das circunstâncias. Esta pesquisa apontou indícios de
que quando a equipe de parto domiciliar não se comunica adequadamente, em especial
com os familiares, não os colocando a par dos acontecimentos, estes se sentem excluídos do
processo, aspecto que merece ser aprofundado em pesquisas posteriores. Também desperta
a atenção para explorar a experiência de famílias com os filhos mais velhos que presenciaram
o processo do parto, o que não é passível de se concretizar em âmbito hospitalar.
REFERÊNCIAS
(1)Goode W, Hatt P. Métodos em pesquisa social. São Paulo: Nacional; 1973.
(2)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [www.ibge.gov.br]. Contagem Populacional
[Acesso em 30 mar 2017]. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?l
ang=&codmun=354890&search=sao-paulo|sao-carlos
(3)Gómez J, Latorre A, Sánchez M, Flecha R. Metodología Comunicativa Crítica. Barcelona: El
Roure; 2006.
PALAVRAS-CHAVE
Parto humanizado; Acontecimentos que mudam a vida; Parto domiciliar; Família.
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EXPERIENCIAS DE MUJERES ATENDIDAS POR PARTERAS
TRADICIONALES DURANTE EL TRABAJO DE PARTO EN UNA
COMUNIDAD RURAL DE MEXICO
Brenda Berenice Suárez Padilla (Universidad Autónoma de Querétaro, México), Wendy Cano Ugalde (Universidad
Autónoma de Querétaro, México), Leslie Anais Aguilar Rangel (Universidad Autónoma de Querétaro, México),
Nancy Viridiana Ruiz Vargas (Universidad Autónoma de Querétaro, México), Ruth Magdalena Gallegos Torres
(Universidad Autónoma de Querétaro, México)

ID: 1249

INTRODUÇÃO
El parto con parteras provee tranquilidad, confianza, humildad, generosidad y sabiduría,
en contraparte con el parto en un servicio biomédico donde los profesionales de la salud
piensan más en los resultados técnicos que en lo estrictamente humano; las pacientes lo
perciben como un lugar frio, sin calor humano. Es necesario mencionar que las parteras,
además de traer vida al mundo, son compañeras, amigas, madres y consideradas miembros
de la familia (Pimienta, 2013). Los servicios de la partera son requeridos con mayor
frecuencia por las mujeres residentes de comunidades suburbanas, indígenas y rurales, ya
que resulta un servicio accesible, puesto que los honorarios de la partera generalmente
suelen darse en especie o ajustados a las condiciones económicas de la mujer por la
marginación o lejanía de gran parte de los servicios médicos institucionales. Esto también
concuerda con que en el medio rural el parto es considerado como un evento familiar,
con la participación de sus integrantes en el domicilio de la paciente, además de que las
parteras comparten con la paciente un idioma, conceptos corporales y valores culturales
(Toaquiza, 2015).
OBJETIVOS
Describir las experiencias vividas por mujeres que han sido atendidas por parteras
tradicionales durante el trabajo de parto, en una comunidad rural, para formar un referente
de saberes que permita a la Enfermería moderna ampliar el conocimiento de los servicios de
atención en salud desde una óptica intercultural.
MÉTODO
Estudio de aproximación cualitativa, de tipo fenomenológico realizado en el municipio
de El Marqués, Querétaro, México. Se consideraron mujeres que fueron atendidas por
partera tradicional durante el trabajo de parto. El tipo de muestreo fue por conveniencia.
Se realizó entrevista con la siguiente pregunta generadora: Desde su experiencia de vida
¿cómo es la atención del parto atendido por una partera? Se realizó análisis de contenido.
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El proyecto fue evaluado y aprobado por un Sub Comité de Investigación y un Comité de
Ética. Se entregó consentimiento informado a las participantes.
RESULTADOS
Se obtuvieron tres categorías: 1) Vivencias en el cuidado prenatal, 2) Experiencias durante
el trabajo de parto y posparto, 3) Visión de la partería. Para la primera categoría de las
experiencias en el cuidado prenatal, el discurso demuestra que parte de ese cuidado está
demostrado por el “acomodamiento” que realiza la partera al sobar el estómago de la
mujer, el uso de plantas medicinales, y respecto al sexo del bebe se considera que cuando
es un niño el estómago de la mujer se “abulta” y cuándo se trata de una niña “se ensancha”
la mujer. Para la categoría de las experiencias de las mujeres durante el parto y posparto,
se argumenta que la atención se realiza en la casa de la mujer y se hace participe al esposo.
El trabajo de parto se realiza en posición “hincada”, se pone un “mecate” amarrado a un
palo para que la mujer se sostenga y haga fuerza. Posterior al parto se sugiere que la mujer
ande “fajada” y que no consuma alimentos dañinos como los irritantes. En lo referente a
la tercer categoría de la visión que tiene la mujer hacía la partería, el discurso refiere que
con la partera hay mayor confianza, además de que es una práctica que va acorde con sus
costumbres; no obstante las mujeres refieren que prefieren la atención en el hospital por
estar en las manos del doctor y de las enfermeras, lo que resulta más seguro y cómodo,
sin embargo las mujeres refieren haber sido violentadas por el personal de salud de quién
reciben regaños y reclamos, así como la imposición de un método anticonceptivo que
ellas se han negado a utilizar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El acercamiento con la experiencia vivida de las mujeres que fueron atendidas por parteras
durante el trabajo de parto expresa que esta práctica se mantiene vigente ya que forma
parte de la cotidianeidad y del contexto cultural que existe en el país. Simultáneamente
el proceso de aculturación se manifiesta al encontrarse el sistema de salud impuesto
socialmente, lo que ocasiona una asimilación por parte de las mujeres hacia la aceptación
y preferencia por la atención hospitalaria con respecto a la atención con parteras, pese a
sentirse más en confianza por ser atendidas en su hogar. Con todo lo anterior el proceso de
aculturación requiere una intervención por parte de los profesionales de la salud, desde
un enfoque intercultural, para que sean preservadas las prácticas tradicionales que han
acompañado a la sociedad mexicana desde tiempos remotos. Para la Enfermería moderno
esto resulta relevante para incorporar a la práctica el enfoque intercultural, así como la
importancia del trato digno y del concepto moderno de “parto humanizado”.

VOLTAR AO ÍNDICE

2154 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA AO PARTO E O ENSINO
APRENDIZAGEM
Bruna Madruga Pires (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Marilu Correa Soares (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Luiza Rocha Braga (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil),
Ivanete da Silva Santiago Strefling (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Evelin Braatz Blank
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Juliane Portella Ribeiro (Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, RS, Brasil), Ana Paula Lima Escobal (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Susana Cecagno
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2706

INTRODUÇÃO
O que significa formação? É introduzir alguém ao passado de sua cultura (sentido
antropológico), é despertar alguém para as questões que esse passado produz para o
presente, é estimular a passagem do instituído ao instituinte. A universidade é um dos
níveis de ensino que se responsabiliza pelo processo de humanização, possibilitando
a inserção dos seres humanos na sociedade e a reflexão sobre seu papel no mundo. Na
última década no Brasil, foram construídos movimentos para estimular a reflexão sobre o
papel das universidades na sociedade e a valorização do ensino de graduação, por meio
da compreensão e operacionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação da Área da Saúde (DCN). A dimensão desumanizante no campo da saúde
vem ocorrendo na medida em que, baseado no modelo biomédico, os usuários do sistema
são reduzidos a objetos da própria técnica. A implementação de práticas humanizadas no
âmbito assistencial é um desafio devido a necessidade de sensibilização e preparação dos
trabalhadores que têm uma formação acadêmica fundamentalmente tecnicista. A questão
da humanização também está atrelada às representações criadas sobre o parto ser de
domínio médico, que necessita de intervenções, senso comum ao longo dos anos que vem
sendo rompido hoje pelas políticas públicas.
OBJETIVOS
Identificar a relação entre a formação profissional e as práticas de humanização do parto e
nascimento.
MÉTODO
O presente resumo é parte dos resultados da pesquisa intitulada “Representações Sociais
da humanização do parto e nascimento para profissionais de saúde”. Pesquisa descritiva
de abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações Sociais, proposta
por Serge Moscovici. Fizeram parte do estudo 13 profissionais de saúde (sete médicos e
seis enfermeiras) da unidade materno infantil de um hospital de ensino do sul do Brasil. Os
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dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 2017 por meio de entrevista
semiestruturada gravada. Para análise de dados utilizou-se Análise Textual Discursiva e o
referencial teórico da Teoria das Representações Sociais.
RESULTADOS
A humanização vem sendo discutida há mais de três décadas e, se tratando da área perinatal,
desde os anos 70 para a violência instituída. Embora a Programa de Humanização do Parto e
Nascimento exista há 17 anos é notório que, por meio do discurso dos profissionais, a política
do Ministério da Saúde (MS) não foi vivenciada ao longo da formação profissional. Observouse nos discursos que os profissionais consideraram ter uma formação mais humanizada
relacionada aos procedimentos que realizavam e não em relação às mulheres que atendiam.
Os entrevistados acreditam muito que a experiência profissional e o exemplo que passam
para seus alunos nos campos práticos são importantes no processo de formação profissional
e consolidação das práticas sobre humanização do parto. Os discursos dos participantes
deste estudo trazem a importância do profissional ter experiência para transmitir aos
alunos segurança e confiança na hora da assistência ao parto. Abordam também o quanto
é fundamental que o profissional acredite no que está fazendo, não só pelo comprimento
de protocolos, mas por acreditar neste processo. É preciso saber “quando não intervir”,
mais do que “treinar a mão” nas técnicas de intervenção. Para o sucesso de uma assistência
humanizada, o ensino deve abordar valores como o respeito ao paciente e ao trabalho
em equipe multiprofissional. Os profissionais desta pesquisa trazem que passam esse
ensinamento humanizado aos alunos e proporcionam que vivenciem cada oportunidade.
Em contrapartida, um profissional referiu não contribuir como gostaria na formação dos
alunos devido à falta de profissionais nos plantões. Observou-se o descontentamento do
profissional no exercício da preceptoria, pois aponta o desinteresse dos alunos pela área
da obstetrícia e a falta de profissionais, que acaba dificultando o melhor aproveitamento
do campo prático. Porém a sobrecarga de serviço conduz a uma preceptoria deficiente,
uma vez que, para conseguirem gerir eficazmente o seu tempo, os profissionais optam por
executar alguns procedimentos ao invés de ensinar e orientar. Outra constatação importante
relaciona-se a questão de a humanização não estar atrelada a realização de procedimentos.
Os entrevistados manifestam dificuldade de humanizar o parto devido ao fato de atenderem
gestantes do alto risco. O processo de humanização do parto e nascimento promove o
envolvimento efetivo da parturiente como sujeito ativo capaz de escolhas e contribui
para que tenha consciência dos seus direitos e de sua autonomia, cabendo ao profissional
respeitar, entender as necessidades e limites do ser humano e respeitar seus direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontam que a humanização do parto surge como uma prática
nova e que ainda está sendo aprimorada no cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde. As
representações sociais desse novo modelo de atenção estão ancoradas no desconhecimento
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dos profissionais sobre o que realmente é humanizar o parto. Nos relatos observou-se que
existe resistência por parte de alguns profissionais em aderir práticas de humanização da
assistência, fato que está ligado ao tipo de formação acadêmica, pois a grande maioria não
teve contato com a temática na graduação e alguns foram apreender sobre humanização
nas especializações. Segundo Moscovici, as representações sociais se definem pelo fato
de serem apresentadas como uma modalidade de conhecimento particular que tem por
função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, sustentadas
pelo conhecimento oriundo da experiência cotidiana e reapropriações de significados
historicamente consolidados. Existem movimentos rumo à qualificação da atenção obstétrica,
porém, precisa-se de mudanças para que, na prática, as diretrizes de uma assistência humanizada
ao parto e nascimento sejam de fato implantadas nos serviços de saúde. Acredita-se que as
atividades de educação permanente para os profissionais da maternidade são práticas que
contribuirão para fortalecimento de ações em prol da humanização do parto e do nascimento.
Outra questão importante é a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos acadêmicos,
para que o futuro profissional adquira conhecimento desde a graduação sobre a humanização
do parto, podendo articular teoria e prática.
PALAVRAS-CHAVE
Parto; humanização do parto; profissional de saúde; assistência integral à saúde; pesquisa
qualitativa

GESTÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM DURANTE O
TRABALHO DE PARTO VISANDO AS BOAS PRÁTICAS DE
CUIDADO À PARTURIENTE
Bianca da Costa Vieira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Débora Batista Rodrigues (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Martinhago Borges Fernandes (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Carolina Custódio (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Heloísa Helena Zimmer Ribas Dias (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Dirce Stein Backes (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2151

INTRODUÇÃO
As boas práticas de cuidado prestadas às parturientes durante o trabalho de parto tem como
finalidade proporcionar alívio da dor de forma não invasiva, respeitando a autonomia e a
qualidade da assistência. Deve acontecer em todo o trabalho de parto, sendo que o momento
mais oportuno é na fase de dilatação, devido ao manejo da dor. Com isso, é fundamental
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identificar as boas práticas que estão sendo (ou não) realizadas, bem como a visão dos
profissionais que as realizam. A enfermagem possui atuação fundamental como facilitadores
neste processo, logo, é aconselhado que eles desempenhem esta atuação, proporcionando à
parturiente uma assistência humanizada em conjunto com a equipe multiprofissional1.
OBJETIVOS
Compreender o significado que técnicas de enfermagem atuantes no Centro Obstétrico
atribuem às boas práticas de cuidado baseadas em evidências científicas aplicadas às
parturientes durante a fase de dilatação do trabalho de parto.
MÉTODO
O estudo está baseado nos resultados de um Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina concluído em 2017. Este estudo
de abordagem qualitativa integra também o macroprojeto intitulado “Gestão do cuidado
de enfermagem para a qualidade da atenção obstétrica e neonatal”. O método utilizado foi
a Grounded Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados, na versão de Strauss e Corbin2.
A pesquisa foi desenvolvida em duas maternidades públicas localizadas no município de
Florianópolis/SC: Maternidade do Hospital Polydoro Ernani de São Thiago (Maternidade
A) e Maternidade Carmela Dutra (Maternidade B), no período de agosto de 2016 a março
de 2017. O Centro Obstétrico da Maternidade A atende em torno de 250 partos mensais
e contava com 22 técnicos de enfermagem, 13 auxiliares de enfermagem, dos quais sete
(técnicos e/ou auxiliares) encontravam-se afastados. O Centro Obstétrico da Maternidade
B atende cerca de 365 partos mensais e contava com 25 técnicos de enfermagem, dois
auxiliares de enfermagem, sendo que oito (técnicos e/ou auxiliares) estavam afastados no
momento da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada através de um instrumento semiestruturado com perguntas norteadoras, e a análise aconteceu por meio da codificação
aberta e axial. Na codificação aberta os principais conceitos foram identificados e suas
propriedades e dimensões descobertas, a partir da análise palavra por palavra, e linha por
linha. Neste momento, aconteceu o agrupamento dos fenômenos, formando as categorias.
Na codificação axial, as categorias foram relacionadas às suas respectivas subcategorias, com
o objetivo de obter uma explicação mais completa sobre os fenômenos, suas propriedades e
dimensões2. Inicialmente, foram realizadas entrevistas com seis técnicas de enfermagem do
Centro Obstétrico da Maternidade A. Na sequência, foram entrevistadas mais seis técnicas
de enfermagem do Centro Obstétrico da Maternidade B. A inclusão destas participantes foi
realizada aleatoriamente e justifica-se pela atuação de forma ativa e rotineira na assistência
à parturiente na fase de dilatação do trabalho de parto. Também foi considerado o fato
das profissionais se encontrarem nos locais de trabalho nos dias da coleta, bem como a
disponibilidade das mesmas e o fato de aceitarem participar. A coleta e análise dos dados
aconteceu concomitantemente até o momento de saturação dos dados, sendo que, as
entrevistas foram gravadas em áudio. A presente pesquisa considerou as determinações
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da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo
seres humanos3. Foi considerada também a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa
das instituições onde o estudo foi realizado sob os pareceres nº 1.148.080 e nº 1.158.569.
As entrevistas foram realizadas mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foi mantido o sigilo das participantes sendo identificadas por codinomes, como:
TE1, TE2, TE3...TE12.
RESULTADOS
Com base nas 12 entrevistas, a pesquisa resultou em cinco categorias: Cuidando da parturiente
no Centro Obstétrico, Valorizando a presença do acompanhante, Desempenho pessoal e
coletivo, Gestão do cuidado de enfermagem realizada pela enfermeira e Educação permanente.
Todavia, este trabalho tem seu enfoque na categoria Gestão do cuidado de enfermagem
realizada pela enfermeira, que compreende as subcategorias: Percepção sobre a atuação da
enfermeira e Atuação do enfermeiro na assistência à parturiente. De acordo com a primeira
subcategoria, a pesquisa mostrou que a gestão das boas práticas assistenciais é variável. No
entanto, as entrevistadas consideram que a maioria das enfermeiras do Centro Obstétrico
é a favor da humanização e, principalmente, do parto normal. Com isso, as enfermeiras
incentivam, sugerem e orientam a aplicação dos métodos não farmacológicos para alívio da
dor. Foi mencionado que as enfermeiras são receptivas e esclarecem as dúvidas das técnicas
de enfermagem e sempre coordenam, organizam e supervisionam os trabalhos dentro do
Centro Obstétrico. Quanto à segunda subcategoria: Atuação do enfermeiro na assistência à
parturiente, as entrevistadas relataram que apesar das enfermeiras preocuparem-se com o
bem estar das parturientes, algumas delas deveriam se envolver mais com a assistência, visto
que possuem mais conhecimento para a realização das boas práticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O posicionamento e a responsabilidade da enfermeira interfere na realização das boas práticas
por parte das técnicas de enfermagem com as parturientes no Centro Obstétrico. Este fato
corrobora com os resultados da pesquisa onde evidenciou-se que maior envolvimento da
enfermeira na assistência às parturientes incentiva as técnicas de enfermagem na realização
das boas práticas assistenciais.
REFERÊNCIAS
1.Pieszak GM, Terra MG, Nevez ET, Pimenta LF, Padoin SMM, Ressel LB. Perceção dos
profissionais de enfermagem acerca do cuidar em centro obstétrico. Revista RENE. Santiago,
v.14, n.3, p.568-578, 2013.
2.Strauss A, Corbin J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento
de teoria fundamentada. (Tradução Luciane de oliveira da Rocha). 2. ed., Porto Alegre:
Artmed, 2008. 288p.
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3.Ministério da Saúde (BR). Gabinete do Ministro. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012.Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos Brasília,
DF: MS, 2012.
PALAVRAS-CHAVE
Centros de assistência à gravidez e ao parto. Dor do parto. Enfermagem obstétrica. Trabalho
de parto. Parto humanizado.

IMPACTO DA MASTECTOMIA NA FEMINILIDADE
Daniela de Souza Ferreira (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio-Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil), Kamila Duarte
Pereira (Centro Universitário do Cerrado Patrocínio- Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil), Lindianne Kelly Fernandes
(Centro Universitário do Cerrado Patrocínio-Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil), Angela Maria Drumond Lage (Centro
Universitário do Cerrado-Unicerp, Patrocínio, MG, Brasil)

ID: 2002

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, apresentando
impacto na morbidade e mortalidade da população feminina. Estudos indicam aumento de
sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. O câncer
de mama é uma das doenças que mais preocupa as mulheres uma vez que a retirada parcial
ou total da glândula mamária pode contribuir com o surgimento de agravos psicológicos e
emocionais, pois esse órgão simboliza a feminilidade, a sexualidade e a maternidade.
OBJETIVOS
Os objetivos do estudo foram reconhecer os sentimentos vivenciados perante o diagnóstico
e tratamento do câncer de mama, identificar o impacto da mastectomia sobre a feminilidade,
bem como reconhecer o apoio recebido da rede social.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado em um município de pequeno
porte localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba do Estado de Minas
Gerais. Participaram do estudo dez mulheres que haviam sido submetidas à mastectomia
parcial ou total, identificadas no setor de Tratamento Fora do Domicilio do referido município.
Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, com roteiro semiestruturado,
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gravada com o consentimento das participantes. A análise dos dados foi realizada pela técnica
de Análise de Conteúdo. O estudo seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, recebendo parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário do Cerrado de Patrocínio – UNICERP com protocolo número 20141450ENF026,
assegurando o anonimato das participantes e confidencialidade dos dados.
RESULTADOS
Em relação ao perfil sociodemográfico das participantes, identificado que 70% estavam na
faixa etária de 30 a 49 anos, 50% eram casadas ou em união estável, 70% possuíam menos
de oito anos de escolaridade e 40% informaram a ocorrência da doença em familiares de
primeiro grau. Quanto a categoria relativa aos sentimentos vivenciados emergiu dos relatos
das participantes a ambiguidade de sentimentos associados à dificuldade de aceitação do
diagnóstico e o conformismo e aceitação do mesmo. Ao analisar os sentimentos após o
tratamento, identificado a incerteza do futuro e o medo de recidiva. Relativo à percepção
da feminilidade, evidenciado um impacto significativo da mastectomia na autoestima e
autoimagem das participantes, com reflexos na não aceitação da visualização do corpo
nas atividades de autocuidado e no comprometimento do convívio conjugal. A perda da
feminilidade esteve associada para algumas participantes a dificuldades na retomada da
vida social devido aos incômodos provocados pelo olhar do outro. A alopecia também foi
considerada um fator impactante na feminilidade dessas mulheres. Em relação ao apoio
recebido da rede social destaca-se o apoio do núcleo familiar que esteve presente de forma
significativa, contribuindo para o enfrentamento do tratamento. A religiosidade também
contribuiu para o enfrentamento dos obstáculos, além de proporcionar consolo e esperança
em um desfecho favorável do tratamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou que os sentimentos vivenciados após a mastectomia estavam
relacionados a incerteza do futuro e ao medo de recidiva da doença, apresentando impacto
negativo significativo na autoestima e autoimagem das participantes. A rede social ficou
restrita ao núcleo familiar. Identificado que apesar do município cenário do estudo ser de
pequeno porte, reforça-se a necessidade de ampliação da rede de apoio social, possibilitando
a criação de espaços de escuta e compartilhamento de experiências de forma a contribuir
para uma assistência a saúde da mulher integral e humanizada.
PALAVRAS-CHAVE
Câncer de mama. Enfermagem. Mastectomia.
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IMPLICAÇÕES DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PARA A MULHER E O
RECÉM-NASCIDO NO PUERPÉRIO
Claudini Honório De Pieri (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria de Jesus
Hernández Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Evangelia Kotzias
Atherino dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marli Terezinha Stein
Backes (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2138

INTRODUÇÃO
A violência obstétrica é definida como todo ato ou omissão do profissional de saúde que
leve à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres e que se
expressem no tratamento desumano, no abuso da medicalização e na patologização dos
processos naturais, fazendo com que a mulher perca a sua capacidade de decidir livremente
sobre o seu corpo e sexualidade, impactando negativamente na sua experiência de gestação,
parto, nascimento e pós-parto, bem como na qualidade de vida do binômio mãe-filho. Por
ser praticada por agentes e órgãos públicos que deveriam estar voltados para a defesa do
direito à cidadania da gestante e parturiente, é considerada um dos tipos de violência mais
preocupantes. Estudos sobre a violência obstétrica de diferentes países demostram que os tipos
de violência que prevalecem nas maternidades que são a violência por negligência; violência
verbal ou psicológica, incluindo tratamentos grosseiros, ameaças, gritos e humilhações;
violência física, incluindo a recusa deliberada da administração de anestésicos para aliviar o
sofrimento das parturientes; e violência sexual. O puerpério, por si só, é um período no qual
a autoconfiança da mulher encontra-se em crise. Tornar-se mãe é um ritual de transição e
implica num esforço de reorganização dos papeis historicamente atribuídos ao sexo feminino
dentro da sociedade patriarcal e, neste processo, diversos sentimentos irão aflorar no decorrer
dos dias; entre eles a euforia, o medo, o alívio, a ansiedade, entre outros. A redução da violência
obstétrica institucional no trabalho de parto e parto consiste num desafio, tendo em vista a
sua invisibilidade e não reconhecimento como violação dos direitos humanos. Neste cenário,
ampliar o conhecimento sobre o cuidado prestado às mulheres em trabalho de parto e parto
torna-se uma ferramenta valiosa para a avaliação do processo de atenção no atendimento
obstétrico nas maternidades. Desta forma, verifica-se a necessidade de promover mudanças
na forma do cuidado das mulheres no trabalho de parto e parto, para que estas possam ter
uma experiência positiva e seus direitos assegurados durante o trabalho de parto, parto e
puerpério. Este estudo assumiu como pressuposto a ideia de que para mudar este tipo de
cuidado, é importante identificar quais percepções os sujeitos envolvidos tem sobre ele.
OBJETIVOS
Conhecer as consequências da violência obstétrica para a mulher e o recém-nascido durante
o puerpério.
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MÉTODO
Pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa, desenvolvida em um hospital
público de uma cidade do Peru. Utilizou-se a Teoria das Representações Sociais como referencial
teórico. Participaram do estudo 30 puérperas. Os critérios de inclusão abrangeram mulheres
com mais de 18 anos que permaneceram internadas em trabalho de parto normal por pelo
menos 6 horas, no Centro Obstétrico. Os dados foram coletados por meio de roteiro de entrevista
semiestruturada no período de janeiro a março de 2015. Para análise dos dados, utilizou-se a
análise temática de conteúdo. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética de
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo aprovado pelo
parecer nº 872.447, e ao Hospital Regional de Loreto com aprovação pelo parecer nº 003-ID. As
mulheres receberam todas as informações referentes à investigação, e formalizaram a decisão
de participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS
Quanto às características sociodemográficas, a faixa etária das mulheres entrevistadas variou
entre 18 e 45 anos, com a prevalência do intervalo de 21 a 29 anos. A maioria das mulheres
viviam em união estável, possuíam ensino médio incompleto, tinham renda mensal inferior a um
salário mínimo e declaravam-se totalmente dependentes financeiramente de algum membro
da família. A partir da análise dos relatos das participantes, emergiram as seguintes categorias:
1) A dor da violência física no puerpério: a violência física foi representada como agressões,
procedimentos violentos e que causaram dor no local lesionado, como a manobra de
Kristeller e a episiotomia, trazendo desconforto e dor no puerpério e com implicações
para o recém-nascido, uma vez que foram relatadas dificuldades para se sentarem e
segurarem seus filhos no pós-parto.
2) O poder e a culpabilidade no puerpério: foram relatados abusos de poder praticados,
principalmente, pela classe médica, como não informar a mulher sobre o que está sendo
feito e não solicitar seu consentimento para a realização de procedimentos com ela e o
bebê. Ainda, foi relatado que os profissionais atribuíam o desfecho negativo do parto
unicamente à mulher.
3) A dor que cala por ser mulher: foi relatado que as agressões vinham acompanhadas de
aspectos que diziam respeito ao ser mulher, como ameaças de que não será mais desejada
por nenhum homem caso a sutura não fosse feita, pesadelos pelo tipo de cuidado
que tiveram, dificuldades para dormir após o parto e medo de que os profissionais a
reprimissem por não estar realizando corretamente a função de mãe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossos dados permitiram compreender as implicações da violência obstétrica para a mulher
e o recém-nascido no puerpério, que trazem, principalmente, sentimentos de culpa e de

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2163

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

tristeza às mulheres. A violência obstétrica apresenta uma estreita ligação com a violência
de gênero, pois transforma a mulher em um objeto de intervenção profissional, não a
considerando como sujeito de seus próprios atos e decisões sobre o que lhe acontece. É
necessário rever e melhorar os cuidados de enfermagem no atendimento às mulheres e
recém-nascidos no puerpério, escutando suas vozes e dando significação às suas experiências
neste momento importante das suas vidas.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado pós-natal. Parto. Percepção social. Período pós-parto. Trabalho de parto. Violência
contra a mulher.

LA EXPERIENCIA DE SER PARTERA TRADICIONAL EN UNA
COMUNIDAD RURAL DE QUERETARO, MEXICO
Leslie Anais Aguilar Rangel (Universidad Autónoma de Querétaro, México), Wendy Cano Ugalde (Universidad
Autónoma de Querétaro, México), Brenda Berenice Suárez Padilla (Universidad Autónoma de Querétaro, México),
Nancy Viridiana Ruíz Vargas (Universidad Autónoma de Querétaro, México), Ruth Magdalena Gallegos-Torres
(Universidad Autónoma de Querétaro, México)

ID: 1259

INTRODUÇÃO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el ejercicio de la partería como la
atención dispensada a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la
atención que recibe el recién nacido (Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población
de las Naciones Unidas & International Confederation of Midwives, 2014). En este sentido,
la práctica de las parteras ha tenido un elevado reconocimiento social, así como amplio
respeto por su pueblo, ya que además de asistir al parto, realizan el control del embarazo,
promueven hábitos de vida saludables, prescriben afrodisíacos y anticonceptivos, inducen
abortos y deciden sobre el futuro de los recién nacidos e incluso arreglan casamientos (Díez y
Casteleiro, 2015). En México, las parteras continúan siendo un personaje vigente y relevante
en la vida de las mujeres de zonas rurales.
OBJETIVOS
Describir la experiencia de ser partera en una comunidad rural de la ciudad de Querétaro,
México.
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MÉTODO
Estudio de aproximación cualitativa, de tipo fenomenológico realizado en el municipio de
El Marqués, Querétaro. Se consideró a una partera tradicional en el ejercicio de su profesión.
El tipo de muestreo fue por conveniencia. Se realizó entrevista con la siguiente pregunta
generadora: ¿Cómo ha sido su experiencia en la atención de partos?. Se realizó analisis de
contenido. El proyecto fue evaluado y aprobado por un Sub Comité de Investigación y por
un Comité de Ética. Se entregó consentimiento informado a la participante.
RESULTADOS
Se entrevistó a una partera tradicional de 84 años, con más de 40 años de experiencia como
partera. Costo por parto: 50.00 pesos mexicanos (8.6 reales). Se presentan 2 categorías: 1)Inicio
en la atención de partos. Se pudo apreciar que la profesión inició por necesidad de cumplir un
papel secundario: “aplicar inyecciones“, sin embargo, la participante descubrio que “Dios“ le
dio el don de trabajar de partera y se involucró en ello, además de que ya se encontraba casada
cuando empezó y tuvo la “licencia“ de su esposo. Vale la pena señalar que recibió capacitación
por parte de personal de salud en la ciudad de Querétaro y en Celaya, Guanajuato, por lo que
ha combinado la parte empírica con una formación formal, lo que se aprecia en su discurso
“Pues ya que mi señor me dio licencia pues yo y como ya había visto hartitos partos con la tía
que se me combinaba con el piquete, le dije que si me dejaba y me dejo, hey, pero si aprendí
con lo que ella hacía y con lo que veía a dónde íbamos… pero no pues uno lo hace como
con más sospecha con más responsabilidad de que uno en nombre de Dios que Dios ayuda“.
2) prácticas después del parto. Por el relato de la participante, su intervención es sobre todo
cuando ya inicia el trabajo de parto de las mujeres. Se busca concientizar a la mujer sobre la
importancia de que se deje “tocar“ para valorar cómo va la dilatación, aspecto que es muy difícil
ya que muchas de las embarazadas no lo permiten. Se dan recomendaciones generales una
vez obtenido el producto, sin embargo, no hay garantía de que se sigan dichas sugerencias.
Después del parto“Cuando nacía/salía el bebé ya que hacía, pos ya arreglarlo y a ella ponerle
su apósito, aunque fuera de garritas, pos que algodón, aunque fuera garritas limpias, pos
que se aprevenían, ora no, pos ora ya todos allá, allá si hay, pos ya que se acuesten“, “Que se
cuiden después del parto, pues que no vayan a hacer uso de matrimonio, hasta después de los
cuarenta días, hey, que se cuiden de no alzar cosas pesadas, que su reglamento que tengan
mucho cuidado en no alzar cosas pesadas, de no barrer“ “la matriz a veces cuando la tienen
bajada, necesito alzarla de los pies y bajarla abajo, como un columpio les digo, la tiene muy
inflamada, es que, ustedes no se cuidan en el reglamento, comen muchas cosas frías y alzan
cosas pesadas, o se acuestan muy seguido con el señor“.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mucho se necesita estudiar sobre el trabajo de las parteras. Aunque nos encontramos en el
siglo XXI, el uso de la medicina tradicional, creencias, costumbres y prácticas de hace muchos
años siguen vigentes, aspectos que hay que comprender, no para apartar a las mujeres
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(parteras y usuarias) de sus prácticas, sino para que se mejore la educación de ambas,
sobre todo en México, que es un país con una tradición indígena muy fuerte y arraigada. En
este caso, se aprecia que la partera está abierta al estudio y capacitación, por lo que como
personal de enfermería se tiene la responsabilidad de fortalecer dicha educación ya que lo
que se ha aprendido sí se aplica en la práctica.

NECESSIDADES DE SAÚDE DE MULHERES NA ATENÇÃO BÁSICA:
DEMANDAS PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM
Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ana
Luiza Barreto Zapponi (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva
(Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 1434

INTRODUÇÃO
A compreensão das necessidades de saúde das mulheres que buscam o serviço na atenção
básica pode contribuir para a revisão das consultas de enfermagem voltadas para a saúde
da mulher, como subsídio para o fortalecimento da educação permanente dos trabalhadores
e como indicadores para a busca de recursos para a melhoria das condições de trabalho no
que se refere aos recursos físicos, estrutura e recursos humanos, especialmente na área da
saúde das mulheres. Neste sentido, ouvir as usuárias atendidas nesse cenário contribuiu para
conhecer e problematizar as aproximações e distanciamentos entre o que é proposto nas
políticas e programas dirigidos à saúde das mulheres e o cuidado realizado nas Consultas de
Enfermagem na Atenção Básica. Investigar as necessidades de saúde de mulheres atendidas
no contexto da Atenção Básica significa compreender que uma vez identificadas, se tornam
um instrumento de grande importância para análise das práticas de saúde possibilitando
uma melhor compreensão e possíveis medidas organizacionais para que o serviço de atenção
básica possa atender às necessidades trazidas pelas usuárias do Sistema Único de Saúde.
OBJETIVOS
Identificar necessidades de saúde apresentadas pelas mulheres atendidas na atenção básica
em saúde; analisar as necessidades de saúde de mulheres no contexto da atenção básica
e discutir a contribuição do profissional do enfermeiro para a atenção às necessidades de
saúde da mulher no contexto da atenção básica.
MÉTODO
Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, com abordagem apoiada no método
fenomenológico e na fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. O estudo foi desenvolvido
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na cidade do Rio de Janeiro, em unidades básicas de saúde, no período de 2016 a 2017. Os
participantes da pesquisa foram mulheres atendidas nestas unidades. Como instrumento
para coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista abordando a situação biográfica
das entrevistadas e duas perguntas fenomenológicas: “Qual é o seu propósito ao procurar a
atenção básica de saúde?”, e “O que você espera procurar atendimento voltado para a saúde
da mulher na Unidade Básica de Saúde?” A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Comitê de Ética em Pesquisa da
Secretaria Municipal de Saúde e de Defesa Civil do Rio de Janeiro
RESULTADOS
Identificou-se que o significado da ação das mulheres em procurar a atenção básica e em
procurar atendimento voltado para a saúde da mulher foram respectivamente: se cuidar e
realizar exames. Da análise dos motivos-para emergiram duas categorias concretas do vivido
que permitiu identificar que o típico da ação da mulher que é atendida na atenção básica
é cuidar da saúde mediante realização de exames. A realização do exame citopatológico e
a realização do exame de mamografia foram as necessidades de saúde que emergiram das
falas das mulheres. Evidenciou-se, nesse sentido, que o processo decisório de cuidar da saúde
mediante realização de exames, está fundamentado pelo conceito proposta por Heller de
necessidades naturais necessárias. A identidade da mulher em procurar atendimento voltado
para a saúde da mulher na atenção básica está ancorada na realização de exames, sendo tal
característica identitária sedimentada no seu mundo social. Tal compreensão evidencia a
forte influência do modelo medicalizado de atenção à saúde predominante no âmbito do
Sistema Único de Saúde. Enquanto o conceito de necessidade de saúde que fundamenta
as ações das equipes de saúde da atenção básica for pautado em agravos e demandas por
serviços especializados, tendo como pano de fundo a concepção de saúde como ausência
de doença, influenciará constantemente a percepção pelas mulheres quanto a estrutura da
realidade social da atenção básica, traduzido como o típico da ação procurar atendimento
na atenção básica para cuidar da saúde mediante realização de exames. Trazer para a prática
assistencial da atenção básica os conceitos fundamentais de necessidades de saúde é uma
forma de sustentar e impulsionar as políticas e programas de atenção básica que tem como
preceito superar o modelo biomédico hegemônico. O conceito ampliado de necessidades
de saúde permitirá não somente atender as necessidades de saúde das mulheres atendidas
na unidade básica, como também reiterá-las ou ampliá-las, o que exigirá a instauração de
um novo processo de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fenomenologia de Alfred Schutz permitiu desvelar o fenômeno estudado, com destaque para
os motivos existenciais que fundamentaram a decisão da mulher em ser atendida no âmbito
da Atenção Básica de Saúde. Aponta, portanto, que as necessidades de saúde das mulheres
que chegam aos serviços de saúde são apresentadas como demandas. As necessidades de
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saúde podem funcionar como analisadoras das práticas em saúde, considerando que seu
reconhecimento e enfrentamento estão vinculados aos princípios do Sistema Único de
Saúde o que implica por parte das equipes de saúde, em esforço de tradução e atendimento
às necessidades trazidas pela população. A categoria concreta do vivido que emergiu nesta
pesquisa é uma resposta ao desafio de implementação para a prática profissional do conceito
ampliado a saúde presente na nossa constituição e nos princípios do Sistema Único de Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária a Saúde, Saúde Pública, Saúde da Mulher, Enfermagem.

O CUIDADO AO PARTO E NASCIMENTO NA PRESENÇA DO
ACOMPANHANTE DE ESCOLHA DA MULHER
Kauana Meire Pereira Guerra (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Ingrid de Melo Veloso
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Áurea Christina de Paula Corrêa (Universidade Federal
de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Fabiane Blanco e Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT,
Brasil), Renata Cristina Teixeira (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2302

INTRODUÇÃO
A gestação é um momento singular na vida da mulher, que implica em alterações físicas,
emocionais e socioculturais, além dos processos familiares envolvidos. É nessa perspectiva
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda no documento intitulado “Sumário
de recomendações da OMS para uma experiência positiva de parto” que todas as mulheres
tenham o direito a um acompanhante de livre escolha durante o parto e o nascimento1. No
contexto nacional está e uma prática garantida por Lei desde o ano de 20052, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), e reforçada em várias proposições ministeriais3, 4. A presença
do acompanhante tende a gerar uma sensação de bem-estar para a parturiente, modificando
a forma como ela percebe o ambiente hospitalar, pois, a presença de um indivíduo familiar
em um local institucionalizado fomenta um sentimento positivo para a mulher e de acordo
com a literatura emana confiança, tranquilidade, diminuindo a ansiedade e a dor durante o
trabalho de parto5.
OBJETIVOS
Analisar a dinâmica do cuidado ao parto e nascimento em uma unidade de Pré-parto, Parto
e Pós-parto (PPP) de um hospital de ensino, com a presença do acompanhante de escolha
da mulher.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo de natureza exploratória e abordagem qualitativa, realizado em
uma unidade de PPP de um hospital de ensino localizado na capital do estado de Mato
Grosso vinculado à Rede Cegonha e ao Projeto de Aprimoramento e Inovação no Cuidado
e no Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Projeto Ápice On). Participaram do estudo,
após consentimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
parturientes, profissionais que atuam na unidade, bem como os discentes dos cursos de
enfermagem e medicina que estavam diretamente envolvidos no cuidado ao binômio
mãe-filho da instituição. O estudo foi realizado entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017,
com a aplicação da técnica de observação participante e registro dos dados em diário de
campo. Para a análise dos dados foi implementada a técnica de análise de conteúdo do tipo
temática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer n° 1.302.939.
RESULTADOS
Em conformidade com o que é exigido por lei, o direito ao acompanhante foi garantido
a todas parturientes que participaram do estudo. Observou-se que, durante a interação,
em nenhum momento foi questionado ou impedido a escolha da mulher quanto, ao
indivíduo que a acompanharia durante seu processo parturitivo. No que diz respeito a
relação entre equipe profissional e o acompanhante, essa se deu – em sua maioria – de
forma harmoniosa, uma vez que este era incentivado a participar de forma ativa em todo
o processo, desenvolvendo ações tais como, o auxílio durante as técnicas de alívio da dor,
no banho quente e/ou no uso da bola e massagens dentre outros. E também, durante a
realização de condutas mais complexas como, por exemplo, o corte do cordão umbilical.
Vale ressaltar que tais procedimentos visam à promoção do conforto, bem-estar e a
segurança da parturiente e do Recém-Nascido (RN). Durante a observação poucos foram
os momentos em que os profissionais se sentiram desconfortáveis com a presença de um
indivíduo que não fazia parte da equipe, dentro da sala, como por exemplo os momentos em
que já havia uma quantidade exacerbada de profissionais e acadêmicos. Quanto a relação
entre acompanhante e a mulher percebeu-se que a presença de uma pessoa com a qual
ela possuía proximidade e alguma tipo de vínculo, seja familiar, conjugal ou de amizade,
conforme apontado na literatura, amenizou as tensões, medos e incertezas relacionadas ao
momento que a mulher estava vivenciando, sendo capaz de transformar o ambiente, antes
desconhecido, em um local mais aconchegante e tranquilo. Para além, os acompanhantes
proporcionaram às parturientes sentimentos de segurança e confiança, com palavras calmas
e carinhosas e com o toque e o abraço. Isto tem reflexo direto na qualidade do cuidado
desenvolvido, uma vez que quando a mulher está mais tranquila, ela se torna mais ativa e
autônoma no processo parturitivo, favorecendo uma assistência mais segura e de qualidade.
No que corresponde ao contato entre acompanhante e RN, este não se deu de forma ativa
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durante a primeira hora após o parto, pois, em alguns nascimentos, a equipe pediátrica
imediatamente examinava e iniciava as condutas assistenciais ao bebê, antes mesmo de
entregar o recém-nascido aos braços da mãe. Nas situações em que o neonato foi colocado
em contato pele a pele imediato com à mãe, prática indicada pela OMS e MS, como cuidado
adequado e seguro ao RN que nasce bem, o acompanhante exercia ação mínima durante
este momento realizando cuidados, apoiando o contato entre o binômio mãe e filho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos durante a pesquisa vão ao encontro com a literatura, pois, demonstram
que a presença do acompanhante é de vital importância para a parturiente durante o seu
trabalho de parto, parto e pós-parto, pois garante, um ambiente mais tranquilo e favorece
um cuidado mais seguro e de qualidade para mulher e ao RN. Observou-se também que o
acompanhante influência de forma positiva na dinâmica do cuidado ao parto e nascimento,
na medida em que promove sentimentos positivos na parturiente e até mesmo na equipe,
pois, participa de forma ativa e auxilia nos cuidados a mulher, servindo de apoio para ela e
para os profissionais. Para além, evidencia-se a necessidade de ampliar as boas práticas no
que se refere ao cuidado com RN.
REFERÊNCIAS
1.WHO. World Health Organization. Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit.
Care in normal birth: a practical guide [Cuidados no parto normal: um guia prático]. Geneve:
WHO; 2018.
2.BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Brasília (DF): Ministério
da Saúde, 2015;
3.BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de Junho de 2011. Brasília - DF:
Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2011/prt1459_24_06_2011.html>. Acesso em 16 de setembro de 2016;
4.BRASIL. Ministério da Saúde. Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em
Obstetrícia e Neonatologia. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2017;
5.OLIVEIRA, A. S. S.; RODRIGUES, D. P.; GUEDES, M. V. C.; FELIPE, G. F.; GALIZA, F. T.; MONTEIRO,
L.C. O acompanhante no momento do trabalho de parto e parto: percepção de puérperas.
Cogitare Enfermagem, v. 2, n. 16, p. 247 – 53. 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Parto humanizado; Assistência ao parto; Acompanhantes de pacientes.
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O PHOTOVOICE COMO MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS EM
GROUNDED THEORY
Maria Anabela Ferreira dos Santos (ESEL, Portugal), Maria dos Anjos Pereira Lopes (ESEL, Portugal), Maria Antónia
Rebelo Botelho (ESEL, Portugal)

ID: 2396

INTRODUÇÃO
Em investigação qualitativa os métodos visuais para recolha de dados são cada vez mais
utilizados. O Phothovoice é um método cada vez mais utilizado na pesquisa qualitativa
por aumentar a possibilidade de captar as perceções e experiências dos participantes que
consiste na recolha e análise de fotografias capturadas pelos próprios participantes.
OBJETIVOS
Apresentar um exemplo da utilização do Photovoice como método de recolha de dados
num estudo de Grounded Theory; captar através do Photovoice as perceções e experiências
das participantes sobre o processo de maternidade que estão a viver; divulgar a utilização
do método de recolha de dados Photovoice.
MÉTODO
O conceito do Photovoice é abordado tendo em conta os fundamentos teóricos subjacentes
e a aplicabilidade do método. A título de exemplo será apresentado a sua utilização como
método de recolha de dados num estudo que visou alargar a compreensão da transição para
a maternidade após os 35 anos. Neste estudo, para aceder à experiência de maternidade
das participantes, recolhemos fotografias e realizámos entrevistas semiestruturadas. Foram
introduzidas algumas alterações e adaptações à técnica do Photovoice descrita pelos
seus concetores, devidas à especificidade do estudo e das participantes. Inicialmente as
participantes foram informadas do tema e objetivo do estudo e da utilização do Photovoice.
Solicitou-se-lhes que escolhessem momentos que considerassem ter contribuído de alguma
forma para a sua adaptação à maternidade, os fotografassem e os descrevessem oralmente
ou por escrito. Não foram impostas qualquer tipo de limitações quanto ao número ou material
a ser fotografado, apenas foi sugerido que fotografassem preferencialmente objetos ou
lugares relacionados com o motivo que as levou a tirar essa fotografia, em vez de rostos, de
modo a preservar a identidade e manter o anonimato das participantes. Não foi necessário
distribuir máquinas fotográficas ou instruir as participantes sobre o seu uso, porque todas
possuíam telefones portáteis com câmaras acopladas que sabiam manejar. Numa segunda
fase, foram realizadas entrevistas em profundidade em que foram discutidos, analisados
e validados com o investigador as fotos capturadas e os temas identificados. A esta fase
denominada photoelicitation, foi utilizada a técnica SHOWeD modificada, colocando
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questões específicas às participantes acerca das fotografias por elas capturadas, para as
descreverem e analisarem criticamente, de forma a dar resposta aos nossos objetivos. A
análise dos dados foi efetuada segundo a metodologia construcionista da Grounded Theory
preconizada por Kathy Charmaz. Para a seleção das participantes, na amostragem inicial
definimos critérios de inclusão, sendo posteriormente utilizada a amostragem teórica. Na
análise dos dados foi utilizado o método das comparações constantes na codificação inicial,
focalizada e teórica.
RESULTADOS
A análise das fotos capturadas pelas participantes e elicitação das mesmas durante as
entrevistas, contribuiu para a identificação das categorias do estudo, nomeadamente:
“Consciencializando o desejo de ser mãe”, “Escolhendo o momento certo”, “Confrontando-se
com o lado obscuro”, “Cuidando de si” e “Ser outra”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Photovoice revelou-se um importante método de recolha de dados por permitir aceder
à perspetiva das participantes e melhor compreender o significado que o fenómeno da
maternidade tem para estas mães com mais de 35 anos. A utilização do Photovoice em
simultâneo com a Grounded Theory, revelou trazer benefícios recíprocos.
PALAVRAS-CHAVE
Photovoice; Maternidade Tardia; Grounded Theory

O PROFISSIONAL DE SAÚDE NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER
DE MAMA: FAZENDO O POSSÍVEL MESMO SABENDO O QUE DEVE
SER FEITO
Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carolina
de Mendonça Coutinho Silva (Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (.
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)
ID: 1433

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é o tipo de câncer mais presente entre mulheres em todo o mundo. A
detecção precoce das lesões tumorais é essencial para a definição da conduta terapêutica
e do prognóstico para a mulher. O acometimento por dessa patologia repercute em vários
aspectos e situações de vida das mulheres. Os profissionais que atuam na atenção primária
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têm a possibilidade e a responsabilidade de detectar precocemente as lesões e com isso
contribuir para a melhora das condições de tratamento e redução das repercussões para a
vida das mulheres.
OBJETIVOS
Identificar os significados atribuídos à detecção precoce do câncer de mama pelos profissionais
de saúde e Analisar o processo de interação dos profissionais de saúde com a detecção precoce
do câncer de mama a partir de suas ações no âmbito da Rede Básica de Saúde.
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo. Utilizou-se o referencial teóricometodológico o Interacionismo Simbólico e a Grounded Theory para subsidiar uma
interpretação da ação e das relações dos profissionais de saúde em busca da detecção
precoce do câncer de mama, baseados na definição e interpretação de significados por
eles atribuídos. Foram informantes no estudo 20 profissionais de saúde de nível superior,
com idade superior a 18 anos, que trabalham na Rede Básica de Saúde. Foram critérios de
inclusão: ser aptos a suspeitar do diagnóstico de câncer de mama em consulta especializada
(ginecológica, de enfermagem, saúde da família), a partir de histórico de saúde da mulher,
suas queixas ou de um exame (clínico ou de imagem). Atenderam a esses critérios 10 médicos
e 10 enfermeiros, identificados pela letra E (entrevistado) e da sequência numérica da ordem
das entrevistas. As entrevistas foram realizadas em hora e local indicados pelos participantes,
em locais propícios dentro dos Centros de Saúde e com a anuência das respectivas diretoras
das Unidades. O projeto foi apreciado e aprovado por Comitê de Ética em pesquisa e foram
observadas todas as exigências da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Da análise comparativa constante dos dados emergiram quatro categorias: Querendo
detectar o nódulo precocemente; Refletindo sobre o que é ideal no atendimento à Saúde da
Mulher e as falhas dos profissionais de saúde; Percebendo e enfrentando as dificuldades da
Atenção Primária para a detecção precoce do câncer de mama e Construindo a identidade
profissional através de sua formação e interpretando a própria atuação profissional. Pelo
conteúdo dessas categorias evidenciou-se que o profissional de saúde sabe que o ideal é
detectar nódulos impalpáveis ou pequenos e entendem que fazem a sua parte ao solicitar
exames de imagem, realizar Exame Clínico das Mamas, rastrear a partir dos grupos de maior
risco e orientar a mulher quanto ao cuidado de si. Acreditam que há fatores que dificultam
a realização de ações que consideram ideais, tornando-se obstáculos para a detecção
precoce. A formação profissional influencia, pois a graduação e a pós-graduação não são
suficientes para todo conhecimento que esperam obter, além de possuírem uma formação
baseada no modelo tecnocrático, mais voltada ao tratamento do que preventiva, que não os
prepara para uma perspectiva ampliada da saúde. O processo de interação do profissional
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com a detecção precoce indicou que há elementos que dependem dele e outros fora de seu
controle, e embora queira fazer o ideal muitas vezes faz somente o que é possível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das adversidades da Atenção Primária à Saúde, o profissional precisa ter consciência
do seu papel pelo funcionamento das políticas de saúde e não negligenciar o cuidado
ou transferir a responsabilidade de suas ações. A detecção precoce do câncer de mama
depende mais da atitude responsável do profissional que tem a oportunidade com a mulher
do que da disponibilidade de recursos tecnológicos avançados. Estes são importantes, pois
amplificam as capacidades humanas de rastrear as alterações que se procura; contudo é o
comprometimento do profissional com a vida das mulheres que vai determinar o grau de
esforço que ele faz para ser um bom rastreador. Neste sentido, as competências técnicas
não são suficientes para o bom profissional, pois o cuidado é uma atitude interativa que
inclui o envolvimento e o relacionamento entre as partes, compreendendo acolhimento,
empatia, escuta do sujeito e respeito pelo seu sofrimento e pelas suas histórias de vida. Para
o enfermeiro, que tem o cuidado como a base de suas ações, compreender as proposições
aqui formuladas, incorporando-as em seu self profissional possibilitará mudanças para o
alcance da detecção precoce do câncer de mama. Um avanço pode ser obtido a partir da
mudança de perspectiva sobre o papel do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde e da forma
de perceber e realizar o processo de interação com a mulher que procura este serviço. Este
estudo aponta que há muito conteúdo a aprofundar nas questões da formação acadêmica
como um agente mediador de transformação da realidade da Atenção Primária à Saúde. O
desenvolvimento de pesquisas que associem os achados aqui descritos com a reavaliação
dos currículos para os cursos de graduação e pós-graduação de enfermagem podem ser
úteis quando se pensa em formar profissionais mais integrados com as políticas públicas
de saúde. É urgente que o meio acadêmico se preocupe não só de formar profissionais
tecnicamente competentes para identificar os problemas de saúde, mas que os cursos na
área de saúde tenham base humanista, o que seria mais condizente com as propostas das
políticas de saúde. Estas são formuladas cada vez mais com os preceitos da autonomia dos
sujeitos, integralidade, equidade, humanização. Para que haja uma plena integração das
ações com a elaboração dessas políticas, os profissionais necessitam ser preparados para
atuar neste sistema, definindo para si que são os principais responsáveis pelo sucesso das
propostas das políticas de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da mulher. Neoplasias da mama. Detecção precoce de câncer. Atenção primária à
saúde.
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PARTO E SEXUALIDADE: VIVÊNCIAS E SIGNIFICADOS PARA
MULHERES QUE OPTARAM PARIR DE MANEIRA NATURAL
Flávia Angelo Verceze (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Silvia Nogueira Cordeiro
(Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil)
ID: 1676

INTRODUÇÃO
Em um contexto social que apresenta um grande crescimento do movimento em prol da
humanização do parto e nascimento, que tem como premissa o resgate do parto natural,
é possível notar uma nova postura das mulheres em relação ao parir. Esse movimento se
constitui em torno de um ideário, ou seja, de um conjunto de valores e propostas partilhados
por muitas pessoas que recusam formas altamente medicalizadas para o nascimento de seus
filhos, e que, embora recuperem inúmeros elementos de um tempo passado, também não
seguem a forma tradicional, configurando como uma reinvenção da tradição. É com esse
grupo de mulheres, que escolheram parir seus filhos de uma maneira natural, que o presente
estudo pretende investigar quais seriam as relações existente entre parto e sexualidade
feminina, através do aporte teórico da psicanálise, que desde seu início traz a sexualidade
como uma questão central para a constituição do sujeito e sua subjetividade.
OBJETIVOS
A presente pesquisa encontra-se em andamento e tem com objetivo analisar as vivências e os
significados atribuídos a experiência de parir e sua relação com a feminilidade e sexualidade
feminina para mulheres que passaram pela experiência de um parto natural, aqui entendido
como um parto vaginal, sem anestesia, analgésicos ou substâncias para induzir o parto.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa clínico-qualitativa segundo a proposta de Turato (2003)¹, que trata
de um método de investigação metodológica embasada em três modelos já consagrados – as
ciências humanas, compreensivo e interpretativo, a psicodinâmica, aspectos psicodinâmicos
envolvidos nas relações interpessoais e as ciências da saúde. Tal método se funda na atitude
clínica e é particularizado para settings de saúde, voltado aos fenômenos de saúde-doença,
com concepções psicodinâmicas através de várias estratégias de investigação e análise
qualitativas. A coleta de dados está sendo realizada segundo a técnica de amostragem
por bola-de-neve, na qual o pesquisador, movido pelo interesse por determinado tema/
assunto, realiza uma entrevista em profundidade com um sujeito indicado pela vivência
pessoal ou informações que este detém sobre o proposto. Depois, por meio desse material
transcrito e analisado, o pesquisador desenvolve uma teoria descritiva – um esboço teórico
sobre o assunto. Na sequência, o entrevistador volta a selecionar um segundo sujeito, o qual
foi recomendado pelo primeiro a pedido do pesquisador e realiza uma entrevista similar,
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porém com questões melhor construídas. Assim, sucessivamente, parte para outros casos,
privilegiando as indicações feitas pelos sujeitos anteriores, até que percebe não encontrar
em um novo caso dados significativos para seu objetivo analítico visado, dando a amostra
por concluída – saturação teórica. As entrevistas são semidirigidas de questões abertas,
segundo Bleger (1995)², em que o entrevistador tem ampla liberdade para as perguntas
ou para suas intervenções, permitindo-se toda a flexibilidade necessária de cada caso. A
entrevista é entendida como uma relação, com características particulares, que se estabelece
entre o entrevistado e o entrevistador. Na análise de dados a técnica utilizada consiste na
análise de conteúdo, que consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações,
que utiliza procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens.
RESULTADOS
Nesta pesquisa a primeira participante foi indicada pela própria orientadora do trabalho e até
o momento foram realizadas 10 entrevistas. O perfil das entrevistadas consiste em sua maioria
mulheres casadas, com idade entre 20 e 40 anos, com escolaridade de nível superior, de pele
branca, parda e negra. As experiências de parto natural variam de 1 a 3 partos e, em sua maioria
domiciliares. Os resultados preliminares indicam a construção de 5 categorias: “Cesárea não,
obrigada: a escolha pelo parto” que engloba os motivos elencados pelas mulheres pela escolha
do parto natural, como medo da cirurgia ou intervenções médicas, entendimento do parto
como um acontecimento íntimo e ligado ao que elas nomeiam de instinto ou desejo por parir;
“Parto: transformação e empoderamento, que diz respeito as vivências e os significados que as
mulheres atribuem a experiência do parir – como um processo transformador na subjetividade
e feminilidade, de uma fragilidade a sentimentos de força e poder que desdobram em outras
áreas de suas vidas; “Vou deixar meu corpo agir”: con(cen)tração no corpo”, que refere-se
as vivências das mulheres no momento do parto em que o corpo e os processos de parto
ganham relevância quando comparadas ao pensamento racional – experiências de “transe”,
lampejos do inconsciente que elas denominam como partolândia; “Parto e vida sexual”; que
engloba mensagens das mulheres sobre a vida sexual antes e depois do parto, aparecendo
como um acontecimento que repercute em uma melhora na vida sexual, devido ao novo
modo de se relacionarem com seus corpos e companheiros. E “Parto e história: resgate da
ancestralidade”, que diz respeito as mensagens das participantes sobre um desejo de resgatar
histórias familiares sobre parto e do seu próprio nascimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Justifica-se esta pesquisa, devido à escassez de estudos sobre o processo do parto e sua
relação com a sexualidade pelo aporte teórico da psicanálise.
PALAVRAS-CHAVE
Parto, sexualidade, clínico-qualitativo.
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PERCEBENDO A VIDA GIRAR EM TORNO DA AMAMENTAÇÃO
Erika Sá Vieira Abuchaim (EPE UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil), Isilia Aparecida Silva (EEUSP, São Paulo, SP, Brasil),
Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrao (EPE UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil), Karla Oliveira Marcacine (EPE UNIFESP,
São Paulo, SP, Brasil), Kelly Pereira Coca (EPE UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2352

INTRODUÇÃO
A vivência da maternidade pode não atender as expectativas de algumas mulheres,
especialmente no que concerne ao processo de amamentação. Muitas puérperas enfrentam
dificuldades, incertezas e frustrações. Mesmo que tenham êxito nesse processo, podem
experimentar abalos em suas emoções e em sua saúde física, pela rotina de cuidados ao
filho e demais atividades domésticas. Após o nascimento da criança, a expectativa de
sucesso na amamentação, a necessidade de superação dos riscos potenciais ou reais de
frustração nessa prática e ainda, a realidade de cuidados e dedicação intensa à criança,
se torna motivo de preocupação, gerando sentimentos de insegurança, tristeza, desvalia,
ansiedade e depressão.
OBJETIVOS
Compreender o significado atribuído à amamentação por mulheres com sintomas de
depressão pós-parto.
MÉTODO
Adotaram-se o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados, segundo
Glaser e Strauss, como referenciais teórico e metodológico, respectivamente. A pesquisa
foi realizada no Centro de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno e Banco de Leite
Humano da Universidade Federal de São Paulo (CIAAM/BLH/UNIFESP), situado no
município de São Paulo. O local da pesquisa é uma unidade didática, científico, assistencial
com o objetivo e finalidade de incentivar, promover e divulgar as atividades de assistência,
ensino e pesquisa na área de aleitamento materno. O estudo foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
(CAEE: 14507113.9.0000.5392) e autorizado pela Coordenação do CIAAM/BLH/UNIFESP.
Foram entrevistadas 16 mulheres, atendidas no ambulatório de aleitamento materno e
com resultado ≥10 pontos na Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo, instrumento
utilizado para rastreio de sintomatologia depressiva. As entrevistas foram realizadas antes
do atendimento no serviço, logo após a aplicação da escala e verificação do score.
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RESULTADOS
As mulheres tinham idade média de 32 anos, 81,25% relatou convivência estável com
parceiro, 62,05% era primigesta e, 50% estava mantendo aleitamento materno exclusivo e
outras 50%, o aleitamento misto ou parcial na época da coleta de dados; 93,75% referiu ter
enfrentado dificuldades na amamentação durante o primeiro mês pós-parto, entre elas,
66,66% relataram ter apresentado traumas mamilares, dor e ou baixa produção láctea.
No que se refere aos aspectos depressivos, 60% das mulheres referiram antecedente de
depressão ao longo da vida. A partir dos dados de entrevista, foi identificado o fenômeno
central - Percebendo que a vida gira em torno da amamentação e cinco categorias Desejando amamentar, Tendo dificuldade para amamentar, Conseguindo amamentar,
Não conseguindo amamentar e Vivendo sob o domínio da amamentação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fenômeno central e a inter- relação de suas categorias revelam que a mulher é impelida
no processo de aleitamento materno por valorizar a amamentação, mas principalmente
o leite materno e seus benefícios para a saúde da criança, a mulher expressa, desde
a gestação, o desejo de conseguir amamentar seu filho. Vivenciar a amamentação, é
uma realidade que nem sempre se apresenta conforme as expectativas de algumas
mulheres as quais, muitas vezes se reconhecem no limite de sua resistência física e
emocional, oscilando entre a frustração do insucesso ou da realização de conseguir
amamentar. Este pode ser um processo provocador de instabilidade emocional, pelo
grau de conquista do êxito da amamentação ou pela decepção do insucesso, além de
uma demanda intensa da criança que deve ser atendida exclusivamente pela mãe, na
sua atividade de amamentação. Percebe-se em um redemoinho, cujo eixo de cuidados
e da construção da sua maternagem, passa pela sua trajetória de amamentar e atingir
plenamente o atendimento de demandas da criança, onde a amamentação assume
aspecto preponderante para seu êxito como mãe.
PALAVRAS-CHAVE
Amamentação Depressão pós-parto Grounded theory
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PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE A ASSISTÊNCIA
OBSTÉTRICA: FOI RAPIDINHO! CORTOU, COSTUROU, DEU TRÊS
PONTINHOS!
Isabella Mayara Cleide Diana Mariana Nepomuceno de Souza (Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO,
Brasil), Nilza Alves Marques Almeida (Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil), Edsaura Maria Pereira
(Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil), Maria Eliane Liégio Matão (Pontifícia Universidade Católica,
Goiania, GO, Brasil), Jaqueline Rodrigues de Lima (Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil)
ID: 2150

INTRODUÇÃO
A institucionalização do parto trouxe consigo a medicalização como reflexo da sociedade
moderna. A posição do parto se tornou litotômica de modo a favorecer o acesso de instrumentais
e a dor passou a ser controlada através das anestesias (1). As mulheres foram se distanciando
da autonomia sobre seu próprio corpo, sendo dominada pelos avanços tecnológicos e
intervencionistas e colocada como incapaz de vivenciar o processo fisiológico sem o aparato
mecanicista (2). Diante disto, ao longo de décadas os partos passaram a ser acompanhados
de várias intervenções excessivas desfavoráveis e dolorosas e sem respaldo científico. Dentre
elas se destacam a aceleração do parto com hormônio sintético, amniotomia, analgesia raqui
e peridural, posição litotômica, manobra de Kristeller e episiotomia (3,4). O dano gerado por
essa prática intervencionista tem retratado também a violência obstétrica (5) e as relações de
poder-saber retratado por interações verticalizadas no cuidado em saúde.
OBJETIVOS
Identificar a percepção de puérperas sobre a assistência obstétrica no Sistema Único de Saúde.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, com protocolo de parecer
nº 2.433.760 , atendendo aos aspectos éticos de pesquisa em seres humanos, conforme
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde6. Foram entrevistadas puérperas
de um hospital e maternidade pública de Goiânia, Goiás que se encontravam internadas
em Alojamento Conjunto, em período de pós-parto vaginal ou cirúrgico. Como critérios
de exclusão considerou-se a história de morte fetal na gestação atual e complicação pósparto que inviabilizasse a participação na entrevista. Foram utilizados dois instrumentos
de entrevista semiestruturada para obtenção de dados sociodemográfico e obstétrico e
apresentadas perguntas abertas para nortear a identificação da percepção das puérperas
sobre a assistência obstétrica no Sistema Único de Saúde. Os dados das entrevistas foram
analisados a partir da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin7, atendendo as fases de
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
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De acordo com o método descrito, as temáticas evidenciadas das falas possibilitaram gerar
inferências que remeteram às informações objetivas e subjetivas acerca do objeto de estudo.
A partir das temáticas centrais, estabeleceu-se um diálogo com o referencial teórico.
RESULTADOS
As 25 puérperas entrevistadas tinham em média 25 anos, a maioria vivia com o companheiro,
tinha ensino médio, autodeclarou-se branca, era multípara, teve parto normal induzido, iniciou
o pré-natal no primeiro trimestre de gestação, realizou oito ou mais consultas e chegou à
maternidade por meio de recursos próprios. Três temáticas emergiram das falas das entrevistadas:
1) Pouca abertura ao diálogo no pré-natal: as puérperas evidenciaram lacunas relacionadas à
comunicação insatisfatória dos profissionais de saúde e ausência de atividades educativas em
grupos durante a assistência pré-natal. A privação de informação e comunicação prejudicada no
pré-natal pode ter influenciado na tomada de decisão e planejamento de partos cirúrgicos por
algumas das participantes. Frente a essa realidade houve predomínio de uma visão medicalizada
e intervencionista por parte delas, com destaque em seus imaginários do parto cirúrgico como
um desfecho seguro e positivo para o nascimento; 2) Peregrinação e desamparo no momento
do parto: as puérperas revelaram peregrinação até definição da instituição de atenção ao parto e
nascimento. Suas falas apontaram fluxos indefinidos ou mal utilizados na rede de atenção e a falta
de vinculação da atenção primária com a maternidade. Isto reflete a fragmentação do cuidado
e a necessidade da vinculação da rede de assistência a nível de gestão local. O sentimento de
desamparo foi retratado pela falta da garantia do direito ao acompanhante e limitações para
sua permanência; 3) Desconforto gerado por práticas intervencionistas no parto: foi evidenciada
pelas puérperas uma quantidade elevada de intervenções relacionadas à condução do parto
normal como os procedimentos de episiotomia, indução sintética do parto, uso de cateter
venoso e ruptura mecânica da membrana amniótica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificou-se que as puérperas apresentaram dificuldades para o acompanhamento
adequado de pré-natal diante da comunicação insatisfatória dos profissionais de saúde, visão
medicalizada do processo de parto e nascimento frente a prática excessiva de intervenções
por parte dos profissionais de saúde e avaliação negativa da atenção obstétrica frente a falta
de empatia e cuidado humanizado. Diante disto, aponta-se a necessidade de reorganização
dos fluxos de atenção, assim como fortalecimento da rede de atenção ao pré-natal e parto
e nascimento, afim de evitar a peregrinação e a prática intervencionista que configure
violência obstétrica por interações verticalizadas no cuidado em saúde.
REFERÊNCIAS
1.VENDRÚSCOLO, C.T.; KRUEL, C.S. The history of childbirth: from homes to hospitals,
Midwives to physicians, subjects to objects. Disciplinarum Scientia, v. 16, n. 1, p. 95-107, 2015.
2.LEÃO, M.R.C. et al. Reflexões sobre o excesso de cesarianas no Brasil e a autonomia das
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4.RODRIGUES, D. P. et al. A Violência Obstétrica no Contexto do Parto e nascimento. Rev
enferm UFPE on line, v. 12, n. 1, p. 236-46, 2018.
5.ANDRADE, P. O. N. et al. Fatores associados à violência obstétrica na assistência ao parto
vaginal em uma maternidade de alta complexidade em Recife, Pernambuco. Rev. Bras. Saúde
Mater. Infant., v. 16, n. 1, p. 29-37, 2016.
6.BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 229 p.
7.BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.
Aprova normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Diário
Oficial da União, nº 12, Seção 1, p.59, 2012. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/
resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2017.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Serviços de Saúde. Violência contra a mulher.

PLANO DE PARTO: UMA DISTÂNCIA REAL ENTRE O
CONHECIMENTO E A PRÁTICA OBSTÉTRICA
Marissa Peu Castro Borges (Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil), Nilza Alves Marques Almeida
(Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil), Edsaura Maria Pereira (Universidade Federal de Goiás,
Goiania, GO, Brasil), Maria Eliane Liégio Matão (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiania, GO, Brasil),
Jaqueline Rodrigues Lima (Universidade Federal de Goiás, Goiania, GO, Brasil)

ID: 2334

INTRODUÇÃO
O Plano de Parto consiste em um documento escrito de caráter legal, que estabelece a relação
clínica entre a mulher grávida e o profissional de saúde, tanto no pré-natal como durante
o parto, sobre quais alternativas de assistência dentro das boas práticas prefere durante
seu parto (1). Trata-se de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde desde
1986, reforçada na publicação do “Guia Prático de Atenção ao Parto”, como categoria A das
práticas baseadas em evidências científicas (2), que se apresenta como parte componente da
Caderneta da Gestante, desde 2016 (3). No Brasil a proposta do Plano de Parto, elucidou-se a
partir da implantação da Rede Cegonha, como uma das Boas Práticas de Atenção ao Parto e
Nascimento apresentada em suas diretrizes (4) desde a Atenção Primária até a hospitalar (5).
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Embora o Plano de Parto seja uma proposta que abarca os dez passos da atenção pré-natal
contemplado na Caderneta da Gestante não se encontra reconhecido, institucionalizado
e implementado como estratégia de humanização do pré-natal e parto e nascimento na
Rede do Sistema Único de Saúde. Tem-se como pressuposto que essa lacuna existe em
decorrência do conhecimento limitado de profissionais de saúde acerca dessa estratégia.
Nessa perspectiva, o conhecimento e a prática dos profissionais de saúde apontam desafios
para a redefinição nas relações entre as gestantes e os promotores do cuidado obstétrico
durante o pré-natal e o parto (6).
OBJETIVOS
Identificar o conhecimento de profissionais de saúde sobre o Plano de Parto, no âmbito da
Rede Cegonha.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, com protocolo de parecer
nº 2.433.760, atendendo aos aspectos éticos de pesquisa em seres humanos, conforme
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (7). Foram entrevistados profissionais
de saúde médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da equipe de atenção obstétrica
de uma Hospital e Maternidade pública de Goiânia, Goiás, ativos nas funções de trabalho
como efetivos ou por contrato na instituição, no mínimo há três meses. Como critérios de
exclusão, considerou-se os casos de emergência assistencial que inviabilizasse a continuidade
de participação na entrevista. Foram utilizados dois instrumentos de entrevista, um
semiestruturado para obtenção de dados profissiográficos e, outro, com perguntas abertas
para nortear a identificação do conhecimento dos profissionais de saúde sobre o Plano de
Parto. As falas dos entrevistados foram analisadas a partir da técnica de Análise de Conteúdo
de Bardin (8), atendendo as fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados, inferência e interpretação. De acordo com o método descrito, as temáticas
evidenciadas das falas possibilitaram gerar inferências que remeteram às informações
subjetivas acerca do objeto de estudo. A partir das temáticas centrais, estabeleceu-se um
diálogo com o referencial teórico.
RESULTADOS
Dentre os 27 profissionais de saúde entrevistados, a maioria era do sexo feminino e
tinham mais de três anos de trabalho na instituição. Quanto à categoria profissional, 11
eram enfermeiros, dez técnicos de enfermagem e seis médicos. Dentre os profissionais de
nível superior todos afirmaram ter concluído pelo menos um curso de pós-graduação. No
momento da pesquisa três dos entrevistados ocupavam cargos de Gestão, sendo eles dois
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enfermeiros e um médico. Três temáticas emergiram das falas dos entrevistados:
1) Fontes de informação sobre o Plano de Parto: a maioria dos entrevistados mostrou
ter conhecimento limitado acerca dessa proposta da Caderneta da Gestante e pouco
incentivo para sua aplicação no pré-natal e durante o parto. Alguns referiram a instituição
de trabalho como fonte de acesso a informação sobre o Plano de Parto;
2) Instrumento de garantia de direito da gestante: uma parcela dos profissionais de saúde
explicitou compreensão sobre esta ferramenta como uma estratégia de garantia da
autonomia e do direito da gestante de boas práticas de atenção obstétrica. Destacaram
ser uma forma da gestante receber orientação e ter conhecimento sobre o trabalho de
parto para optar como vivenciar o seu parto e nascimento de seu filho;
3) Limitador da assistência e da conduta profissional: alguns entrevistados consideraram
a implementação do Plano de Parto uma utopia. Houveram aqueles que o consideraram
como uma barreira para a atuação profissional e de limitação seus direitos de ação e, por
esse motivo, justificaram não terem aceitação por esta proposta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento limitado sobre o Plano de Parto evidenciado pelos profissionais de saúde
aponta desafios para os gestores e equipes de saúde, no que tange a sua implementação
na atenção pré-natal e no parto e nascimento, e a necessidade de adesão a proposta
para redefinição satisfatória nas relações entre as gestantes e os promotores do cuidado
obstétrico, no âmbito da Rede Cegonha.
REFERÊNCIAS
1.SUÁREZ-CORTÉS, M.; ARMERO-BARRANCO, B.D.; CANTERAS-JORDANA, M.; MARTÍNEZROCHE, M.E. Uso e influência dos Planos de Parto e Nascimento no processo de parto
humanizado. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.23, n.3, p.520-526, 2015.
2.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Saúde Materna e Neonatal / Unidade de
Maternidade Segura Saúde Reprodutiva e da Família. Assistência ao Parto Normal: Um Guia
Prático. Genebra – Suiça. Grupo Técnico de Tradução: Ministério da Saúde, 53p., 1996.
3.BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta da Gestante. 3ª ed. Brasília (DF): 2016. Acesso em:
17 abr. 2018. Disponível em: <http://portaldearquivos.saude.gov.br>.
4.BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS, a Rede Cegonha. Brasília (DF): 2011.
5._____. ____. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Cadernos de Atenção Básica - nº 32.
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
6.BUSANELLO, J. et al. Humanização do parto e a formação dos profissionais da saúde.
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PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O PROCESSO DE
PARTO E NASCIMENTO: VIVÊNCIA DE PUÉRPERAS
Fernanda Honnef (Universidade Federal de Santa Maria , Santa Maria, RS, Brasil), Stela Maris de Mello Padoin
(Universidade Federal de Santa Maria , Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1508

INTRODUÇÃO
Historicamente o processo de parto e nascimento era vivenciado como um evento da esfera
familiar. Com a institucionalização deste processo, este passou a ocorrer em hospitais. Esta
mudança distanciou as parturientes de suas famílias, que passaram a ser acompanhadas
por pessoas estranhas. Estas modificações tornaram o cenário de parto e nascimento
desumanizado, uma vez que a presença do acompanhante é indicador de qualidade e
segurança no atendimento de mulheres no processo de parto e nascimento. As mulheres, na
presença do acompanhante tendem a ter um parto com menos dor, ansiedade e intervenções,
apresentando assim, melhores percepções acerca do parto. Considerando os benefícios da
presença do acompanhante, foi aprovada em 2005 a Lei n. 11.108 1, conhecida como “Lei do
Acompanhante”, a qual faz parte do movimento em direção a humanização do processo de
parto e nascimento. Mesmo com os comprovados benefícios da presença de um acompanhante
escolhido pela mulher e sua obrigatoriedade legal, esta inserção não é amplamente realizada
em todas a maternidades do país. Os motivos que sustentam a negação deste direito referemse a não adequação do ambiente e sensibilização de profissionais de saúde.
OBJETIVOS
Descrever a vivência de puérperas sobre a presença do acompanhante durante o processo
de parto e nascimento.

VOLTAR AO ÍNDICE

2184 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que teve como cenário de estudo o
alojamento conjunto de um hospital universitário, localizado no interior do estado do Rio
Grande do Sul. Adotou-se como critérios de inclusão: puérperas que tiveram seu trabalho de
parto e parto assistidos no hospital cenário do estudo, em período de até uma semana após o
parto. Como critérios de exclusão: puérperas com patologias maternas graves ou óbito fetal.
Participaram do estudo 15 puérperas. Para a geração dos dados foi realizada entrevista em
profundidade, que visava compreender aspectos ligados à vivência do trabalho de parto e
parto, dentre eles a presença do acompanhante. As entrevistas foram realizadas em uma sala
reservada, para garantir a privacidade das participantes. Ressalta-se que o encerramento da
coleta de dados ocorreu mediante o critério de saturação temática. A análise dos dados foi
realizada com base na análise de conteúdo temática 2. O estudo foi desenvolvido seguindo as
recomendações previstas na Resolução nº466 do Conselho Nacional de Saúde 3 e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE nº 52157215.9.0000.5346).
RESULTADOS
As puérperas participantes do estudo descreveram a vivência da presença do acompanhante
durante o processo de parto e nascimento. Também referiam quem escolheram como seu
acompanhante, e ainda, quais foram às ações destas pessoas durante o processo de parto
e nascimento. Quanto à escolha do acompanhante, esta se fundamenta no desejo das
mulheres de ter alguém de sua confiança, que as transmita calma, as apoie e conforte durante
o trabalho de parto e parto. Dentre as pessoas que foram escolhidas como acompanhante,
a maioria das mulheres escolheu seu companheiro, enquanto outras mulheres escolheram
a mãe, tendo em vista a experiência que estas já possuíam acerca do processo parturitivo.
No que se refere às ações desempenhadas pelo acompanhante durante o processo de
parto e nascimento, estas se relacionam com o apoio psicológico e físico, que proporciona
conforto as mulheres, auxílio no alívio da dor com métodos não farmacológicos tais como
massagens, banho e auxílio na deambulação. Nesta direção, as mulheres avaliaram como
positiva a presença do acompanhante. Para as que já haviam vivenciado o processo de parto
e nascimento sem esse direito garantido, foi observado diferença nas vivências, pois nos
partos anteriores a solidão dificultou o processo, causando medo, dor insegurança. Já no
parto atual, com a garantia da presença de um acompanhante de sua escolha, sentiram-se
mais seguras e amparadas para enfrentar o processo de parto e nascimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados pôde-se identificar que as potencialidades da presença do
acompanhante sob a perspectiva das puérperas. O apoio proporcionado pelo acompanhante
durante o trabalho de parto e parto tende a favorecer a redução das intervenções
desnecessárias, como uso de analgésico, pois o acompanhante auxilia e estimula a utilização
de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Ainda, a presença do acompanhante
estimula as mulheres a participar ativamente do trabalho de parto e parto, pois estas se
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sentem apoiadas e encorajadas por pessoas com que possuem vínculo afetivo. Considerando
os movimentos para humanização do processo de parto e nascimento, os acompanhantes
são atores fundamentais para que ocorra a humanização deste processo.
REFERÊNCIAS
1.Brasil. Presidência da República. Lei n.11.108, de 07 de abril de 2005, Altera a Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS. Brasília, DF, 2005.
2.Minayo MCS. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São
Paulo: Hucitec, 2014.
3.Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de saúde. Resolução, n.66/2012 - Normas
para pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da Mulher; Parto Humanizado; Acompanhante do Paciente.

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: O TEMOR DA DOENÇA
COMO FATOR PROPULSOR DE CUIDADO DA MAMA
Aline Costa Viegas (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Rosani Manfrin Muniz (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Michele Cristiene
Nachtigall Barboza (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Bianca Pozza Santos (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Daniela Habekost
Cardoso (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Débora Eduarda Duarte Amaral (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Juliana Amaral
Rockembach (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil), Janaína Batista Machado (Ufpel, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2340

INTRODUÇÃO
No ano de 2013, a incidência do câncer foi de 14,9 no mundo, ocorrendo 8,2 milhões de
mortes pela doença. No mesmo ano, o câncer com maior incidência em escala global na
população feminina foi o de mama (1,8 milhão), sendo a segunda causa de morte (464 000
mil). Foi a localização da doença com maior incidência para o público de mulheres em 161
países e a causa mais comum de mortalidade em 98 países. À nível global, sua incidência tem
crescido de modo constante, porém, desde 2000, o aumento tem sido mais lento1. Nesse
sentido, a prevenção do câncer de mama torna-se pauta das ações no âmbito da saúde. É
neste cenário também que a experiência de mulheres que conhecem ou cuidam de pessoas
com o câncer de mama constitui um dos fatores de propulsão para o cuidado da mama em
decorrência do temor da possibilidade de ter a doença.
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OBJETIVOS
Apresentar a experiência de mulheres que realizam ações de prevenção do câncer de mama
em relação ao temor da doença como fator propulsor para o cuidado da mama
MÉTODO
trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter interpretativo, desenvolvida em uma
Unidade de Saúde da Família do município de Pelotas, Rio Grande do Sul, com 20 mulheres
que realizavam exame ginecológico e avaliação das mamas no serviço. A coleta de dados
ocorreu de junho a outubro de 2016, por meio de entrevista semiestruturada, e o registro
dos encontros foi descrito em notas de campo. Para a análise de dados utilizou-se a análise
temática de Braun e Clarke2. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas sob o número
CAAE: 56981516.1.0000.5316.
RESULTADOS
No instante em que as mulheres se percebem vulneráveis ao câncer de mama ficam
preocupadas e com medo, referindo que essa doença é considerada o “maior bicho papão”
da vida delas, uma vez que conhecem pessoas que já sofreram e morreram por esta doença
e por isso a temem, o que faz com que se cuidem, principalmente, a partir de estratégias
relacionadas a prevenção secundária. Dessa maneira, elas reiteram que o sofrimento, a luta, as
metástases e as mutilações estão envoltas no conhecimento de quem já viu alguém com este
câncer, experiências que marcaram a vida das participantes que já passaram por esta situação,
tendo um sentido de que não optar por realizar os exames de detecção precoce pode não ser a
melhor opção. A experiência dessas mulheres com pessoas conhecidas e que acompanharam
o sofrimento impactam na vida delas e isto influencia no seu temor de desenvolver a doença.
Sendo assim, perder e/ou conhecer alguém com o câncer de mama faz com que as mulheres
vejam a sua finitude, pensem no sofrimento da família e queiram afastar a possibilidade da
doença. Ainda, para elas, em certos casos não adianta tratar o câncer, sendo a saída prevenir,
com destaque para os efeitos adversos decorrentes da terapêutica, que pode ser em vão.
Nessa linha de pensamento, para algumas mulheres, a prevenção é mais eficiente do que o
próprio tratamento, uma vez que creem que a possibilidade de morrer pode estar presente
independe da terapêutica estabelecida. Além do mais, para elas a prevenção visa cuidar para
que o câncer não se instale ou mesmo poder descobri-lo em um estágio menos avançado,
uma vez que poderia impossibilitar o tratamento. Portanto, tomar um rumo sem volta é algo
que incentiva as participantes a pensar na detecção precoce do câncer de mama, uma vez
que o descobrir tardiamente é incompatível com as terapêuticas existentes para a cura. Nesta
lógica, a detecção precoce tem o sentido de proteção para “não passar pelo pior”, ou que
tome “proporção que não tenha como voltar atrás”. E para garantirem estarem livres de sinais
e sintomas como a mutilação, a alopecia, a incurabilidade e a morte no contexto da doença
como certezas oriundas de quem tem ou terá o câncer. Compreende-se nas entrelinhas que
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elas acreditam que os exames de prevenção e detecção precoce do câncer de mama evitariam
a doença, o que as direciona para a sua realização como uma maneira de garantir “o estar livre”
da doença, sem ter uma lógica de descoberta precoce.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta investigação foi possível constatar que o medo contribui para que as mulheres
realizem os exames para detecção precoce do câncer de mama, tendo uma lógica de que
não podem se descuidar, e, portanto, necessitam realizar exames preventivos, ao passo que
ter este cuidado pode ser motivo de serenidade na vida da mulher, haja vista a possibilidade
de identificação da ausência da doença. As experiências com o câncer de mama por parte
das participantes deste estudo configuram um dos principais disparadores para a realização
dos exames preventivos à doença, como uma garantia de descobri-la precocemente e ter a
oportunidade de tratá-la, antes que seja tarde demais. Algumas explicitam a ideia de doença
devastadora, entretanto, tem a esperança de que realizando os cuidados preventivos possam
ficar livres dela.
REFERÊNCIAS
Global Burden of Disease Cancer Collaboration. The Global Burden of Cancer 2013. JAMA
Oncology [internet]. 2015 [acesso em 2017 set 14];1(4): p.505-27. Disponível em: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500822/pdf/emss-64123.pdf
Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology
2006. 3(2): 77-101.

PUERPÉRIO COMO MOMENTO DE SOFRIMENTO FÍSICO E
PSÍQUICO: DIFICULDADES VIVENCIADAS POR MULHERES NOS
CUIDADOS DE SEUS RECÉM-NASCIDOS
Yamê Regina Alves (Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Jane Baptista Quitete
(Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, Brasil), Gloria Maria Oliveira Magalhães (Prefeitura Municipal
de Casimiro de Abreu, Casimiro de Abreu, RJ, Brasil)

ID: 2174

INTRODUÇÃO
Sendo o momento da gestação e puerpério, momentos representativos, e, para grande parte
das mulheres um período de inquietação e angústia, reunindo constantes modificações, junto
a tecnologias, saberes comuns e empoderamento, conduz a importância do levantamento e
questionamento a respeito do assunto. É direito a mulher o acompanhamento da gestação
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pelo pré-natal, que objetiva assegurar o desenvolvimento gestacional, favorecendo o parto
de um recém-nascido saudável, sem repercussão negativa para a saúde da mulher, abordando
também aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. O casal que
vivencia o período gravídico-puerperal, apresenta necessidade de cuidados os quais podem
ser, de forma preferencial, através da educação em saúde. Carecem do compartilhamento
de reflexões, sobre as transformações vivenciadas, a troca de experiência, e se preparar do
ponto de vista corporal e emocional. Considerando estas questões definiu-se como objeto
deste estudo: dificuldades vivenciadas pelas mulheres no cuidado ao filho recém-nascido.
OBJETIVOS
Identificar as dificuldades vivenciadas pelas mulheres no cuidado ao filho recém-nascido.
MÉTODO
Trata- se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, realizada em
dois municípios da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. A coleta dos dados
ocorreu entre os meses de janeiro e abril de 2018. As participantes foram mulheres, com
idade acima de dezoito anos, independente da paridade, que tenham tido ao menos um
filho vivo, atermo, sem patologias ou síndromes, com mais de um mês e menos de dois anos
de vida, que tenham realizado no mínimo seis consultas de pré-natal pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) e que não estivessem no período do puerpério. Para coleta dos dados foi
aplicada a técnica do grupo focal, totalizando quatro grupos. Em todos os grupos houve
a presença de duas pesquisadoras, evitando-se a presença de profissionais que poderiam
ter participado do pré-natal das depoentes, evitando constrangimentos e análises não
fidedignas, possibilitando uma comunicação dinâmica e produtiva. Para a coleta de dados foi
utilizado um instrumento de coleta de dados do tipo roteiro de entrevista semi-estruturado,
preenchido pela pesquisadora. A primeira parte do roteiro consta de dados que viabilizaram
a caracterização das participantes, e a segunda parte do instrumento, consta de um roteiro
temático, utilizado pela pesquisadora para conduzir o grupo focal. A abordagem pedagógica
do grupo foi a roda de conversa contemplando os seguintes temas relacionados em um
roteiro temático: aleitamento materno, higiene, sono e repouso, cólicas abdominais. Outros
temas surgiram desde o primeiro grupo, que foram: a relação das mulheres com suas redes
de apoio e a perspectiva acerca do pré-natal. O grupo focal foi filmado e posteriormente,
as falas foram transcritas na íntegra pela pesquisadora. Os dados coletados na primeira
parte do instrumento de coleta de dados passaram por análise de perfil e caracterização das
participantes. Os dados oriundos da transcrição das falas foram fracionados em incidentes,
nomeados, agrupados e reagrupados, tantas vezes necessário, até revelarem categorias
temáticas, segundo Bardin2. As participantes foram nomeadas com nome de flores para a
garantia do sigilo. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital
Universitário Antônio Pedro, sob parecer consubstanciado nº 2.406.321. Foi considerado os
riscos emocionais das participantes nesta pesquisa. Neste caso, foi garantido a participante
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o direito de se retirar a qualquer momento sem prejuízos ou qualquer tipo de penalidade
e caso fosse necessário, foi garantido o encaminhamento para o Serviço de Atendimento
Psicológico /SPA da Universidade Federal Fluminense/Campus Rio das Ostras. Fato que não
foi necessário para nenhuma participante desta pesquisa.
RESULTADOS
Ao todo participaram deste estudo, vinte e nove mulheres, destas, somente dez se adequaram
aos critérios de inclusão. As participantes tinham faixa etária entre vinte e trinta e sete
anos, tendo uma média de 32,4 anos. Dentre as participantes, a escolaridade encontrada
foi de três com ensino fundamental incompleto, seis com segundo grau completo e uma
com o ensino superior completo. O grupo continha duas primíparas e oito multíparas,
que já haviam passado por cesárias e partos normais, o que foi de grande oportunidade
e acréscimo ao grupo, uma vez que houve uma troca muito grande entre as participantes,
sobre as diferenças e experiencias e a correlação do tipo de parto influenciador aos cuidados
com o recém-nascido. Todas as participantes fizeram seus pré-natais da última gestação
pelo SUS, sendo três com sete consultas, três com oito, duas com dez e duas com onze
consultas, tendo uma média de 8,7 consultas de pré-natal. Em relação aos profissionais que
acompanharam esses pré-natais, seis mulheres acompanharam sua gestação somente pelo
profissional médico, três tiveram um acompanhamento misto com médicos e enfermeiras
e, apenas uma participante fez seu pré-natal somente com a enfermeira. A apreciação dos
dados revelou 02 (duas) categorias temáticas, a saber: Categoria 01: Lacunas nas atividades
educativas durante o pré-natal, tendo como subcategorias: consulta de pré-natal reduzida
a procedimentos técnicos e, cuidado deficiente. Categoria 02: Puerpério como momento de
sofrimento físico e psíquico, tendo como subcategorias: dor física, dor psíquica, falta de rede
de apoio, falta de informação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo revela que, apesar das mulheres terem acompanhamento pré-natal com
número de consultas de pré-natal acima do mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde,
houve fragilidade nas atividades em educação em saúde e falta de comprometimento dos
profissionais envolvidos, potencializando-se medos e receios à cerca de inúmeras questões
relacionadas a maternidade e aos cuidados com o recém-nascido. Propõe-se que os serviços
de saúde que atendem a gestantes incluam no calendário de atendimento pré-natal
atividades educativas coletivas e individuais de modo sistematizado com vistas a minimizar
o sofrimento físico e psíquico das mulheres durante o puerpério.
PALAVRAS-CHAVE
Período pós-parto; Cuidado pré-natal; Saúde da mulher; Cuidado da criança; Enfermagem.
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QUANDO UMA MULHER É MÃE DE UM BEBÊ PREMATURO:
QUAIS OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS?
Karina Stagliano de Campos (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Silvia Nogueira Cordeiro
(Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil)

ID: 2165

INTRODUÇÃO
A prematuridade pode ser compreendida observando-se a idade gestacional e o peso
do bebê ao nascer. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) são considerados
prematuros os bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação e se
subdividem em três categorias: Prematuros extremos, aqueles cuja idade gestacional é <28
semanas; Muito prematuros, os bebês que nasceram com idade gestacional entre 28 e 32
semanas e os Prematuros moderados, com idade gestacional entre 32 e 37 semanas de
gestação (1). O estudo “Prematuridade e suas possíveis causas”, do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), mostra que a prevalência de partos de crianças prematuras no
Brasil chega a de 11,7%, segundo os últimos dados epidemiológicos divulgados em 2013 (2),
isso coloca o país na décima posição entre os países onde mais nascem bebês prematuros.
Segundo o Ministério da Saúde, a prematuridade está entre as principais causas de morte
no primeiro mês de vida e suas causas são multifatoriais, como: ruptura de membrana,
hipertensão crônica, pré-eclâmpsia (pressão alta durante a gestação), deslocamento
prematuro da placenta, infecções uterinas, gestação múltipla, fertilização in vitro, dentre
vários outros fatores (3). Importa ainda salientar, que a saúde emocional da mãe durante
o período gestacional pode influenciar na prematuridade (4). Com o acesso e avanço da
tecnologia, há um aumento da sobrevida desses frágeis bebês, entretanto, quando se dá
o parto prematuro, principalmente em casos dos prematuros extremos e/ou dos muito
prematuros, é necessário que o bebê fique internado em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, recebendo cuidados especializados 24 horas por dia. Para as mães, a construção
da maternidade nesses casos foi abruptamente interrompida, podendo ser entendida como
um evento traumático, excedendo a capacidade de elaboração e simbolização pela mãe.
Dessa maneira, para além de um bebê prematuro, existe também uma mãe prematura (5).
OBJETIVOS
A presente pesquisa de mestrado, que se encontra em andamento junto ao Programa de Pósgraduação em Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), objetiva interpretar os
sentidos e significados da maternidade para mulheres maiores de dezoito anos que tiveram
bebês que nasceram com idade gestacional abaixo de 32 semanas.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo enfoque metodológico é a pesquisa clínicoqualitativa, cujo foco são os múltiplos fenômenos presentes no campo saúde-doença. Este
método é um aprimoramento dos métodos qualitativos das Ciências Humanas, voltado para
o setting e as vivências em saúde, por meio de um olhar clínico, utilizando-se de um enfoque
psicodinâmico a fim de apreender os sentidos e significados trazidos pelos indivíduos em
relação às vivências no campo da saúde-doença (6). Logo, trata-se de um método que busca
alinhar as concepções metodológicas do método qualitativo e os conhecimentos e atitudes
clínico-psicológicas. A coleta de dados está sendo realizada, no Hospital Universitário da
Universidade Estadual de Londrina (HU/UEL), na Unidade Neonatal (UN), que possui a Unidade
de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) e a Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN).
Os sujeitos são selecionados por amostra proposital e a coleta será concluída quando se der
a saturação teórica, como proposto por Turato (2003)(7). Os participantes dessa pesquisa
são mães de bebês prematuros que nasceram com idade gestacional abaixo de 32 semanas.
O instrumento de pesquisa utilizado é a entrevista semidirigida de questões abertas, em
que tanto o entrevistador como o entrevistado conduzem a direção da entrevista, o que
proporciona o surgimento de informações mais livres e maior flexibilidade do entrevistador
(8). Para o tratamento dos dados, está sendo utilizada a técnica de análise de dados, que
consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, com o objetivo de
apreensão dos sentidos de um documento e de descrição do conteúdo das mensagens (9).
A análise das categorias estipuladas se fundamenta na perspectiva da teoria psicanalítica,
principalmente sob um referencial lacaniano.
RESULTADOS
Até o presente momento, foram realizadas quatro entrevistas, sendo que os resultados
preliminares indicam a construção de cinco categorias de análise: “A fragilidade da
prematuridade” que engloba os sentimentos vivenciados pelas mães em relação à baixa
idade gestacional do bebê e o iminente risco de morte; “Choro de vida”, que se refere
à necessidade das mães em escutar o choro de seus bebês no momento do parto como
indicativo de que estão vivos; “Não posso tocá-lo”, que diz respeito aos sentimentos das
mães no que tange à impossibilidade de tocar e segurar seus filhos no colo; “Plástico bolha”,
que diz respeito aos cuidados extremos das mães para proteger seus bebês de infecções e
a contatos com microrganismos e “Separação materna: saída do hospital” que engloba os
sentimentos vivenciados pelas mães quando vão para suas casas e precisam deixar seus
bebês no hospital.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Justifica-se esta pesquisa devido a escassez de estudos relacionados aos sentimentos
vivenciados pelas mães prematuras com o embasamento teórico da psicanálise lacaniana.
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PALAVRAS-CHAVE
Maternidade, nascimento prematuro, psicanálise, clínico-qualitativo.

REDE SOCIAL SIGNIFICATIVA DE GESTANTES DE ALTO RISCO:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Bruna Maffei (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria Aparecida Crepaldi
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Marina Menezes (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2289

INTRODUÇÃO
A gestação é caracterizada como um processo de alterações hormonais, físicas, psicológicas
e sociais, que variam conforme o estágio gestacional, aspectos pessoais e culturais(1).
Enquanto processo fisiológico natural, a gestação ocorre, em sua maioria, sem intercorrências.
Quando esta implica em maior probabilidade de complicações a saúde da mãe e/ou do bebê,
é considerada de alto risco, o que pode acarretar mobilizações emocionais potencialmente
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estressantes diante do medo pela saúde da gestante e do bebê(2). Diante desse período
de transição em que são exigidas adaptações frente a situações desconhecidas, a rede
social significativa é considerada um importante recurso de enfrentamento(3). Rede social
significativa é definida como um conjunto de relações consideradas relevantes na vida
do indivíduo e integram pessoas importantes, suas funções e características das relações
entre a pessoa e seus membros(4). Já o uso do termo apoio social engloba uma das funções
exercidas pela rede social(5). As relações sociais estabelecidas com a rede social do indivíduo
tendem a favorecer o desenvolvimento da identidade, confiança, autoestima, reciprocidade
do apoio, senso de pertencimento e a participação social(4,6), fortalecendo o enfrentamento
diante de situações de mudança potencialmente estressantes, como o período gestacional,
de forma a integrar a rede social durante o pré-natal.
OBJETIVOS
Caracterizar a produção científica publicada em bases de dados nacionais e internacionais,
acerca da rede social de apoio de gestantes de alto risco.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa. Optou-se por tal
revisão pelo seu rigor metodológico através da sistematização na busca, coleta e análise das
publicações, permitindo a inclusão de estudos empíricos e teóricos. O levantamento dos dados
foi realizado entre março e abril de 2018. As buscas ocorreram nas bases de dados PubMed,
Web of Science, PsycINFO e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A integração das palavras
ocorreu a partir de descritores padronizados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e
pelo Medical Subject Headings (MeSH Terms). Os termos utilizados em inglês foram “pregnant
women”, “pregnancy”, “high risk pregnancy”, “social network”, “social support” e os respectivos
termos em português e espanhol. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão:
1) artigos empíricos ou de revisão (integrativa, sistemática ou meta-análise) disponíveis
no formato completo nas bases de dados dos últimos cinco anos;
2) estudos publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol;
3) que tenham relação com a temática estudada. Foram excluídas as publicações sobre
a temática da gravidez na infância ou na adolescência, trabalhos de dissertações, teses e
demais artigos que não estivessem de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos.
Os artigos foram importados para o software Mendeley para excluir os estudos duplicados.
Utilizou-se um instrumento para a coleta dos dados e as informações dos artigos foram
submetidas a análise de conteúdo, do tipo temática, proposta por Bardin(7) através das
três fases descritas pela autora:
1) Pré-análise;
2) Exploração do material;
3) Tratamento dos resultados.
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RESULTADOS
Foram encontrados 1477 artigos, dos quais 230 foram excluídos por estarem duplicados e
1219 por não corresponderem aos critérios de inclusão, totalizando 28 artigos selecionados
para a análise, todos empíricos. Destes, 27 artigos estavam em inglês e um em português. As
áreas que mais publicaram foram a da medicina (10 estudos), enfermagem (8 estudos) e a
epidemiologia (4 estudos). Quanto ao país de origem dos estudos, destaque para os Estados
Unidos (7 estudos), Irã (6 estudos), Inglaterra (3 estudos) e Turquia (3 estudos). Em relação
ao delineamento metodológico, 11 artigos eram qualitativos e 17 quantitativos. Destaque
para os estudos transversais (22 estudos), seguido dos longitudinais (6 estudos). Quanto
às participantes, 25 envolveram gestantes de baixo risco e 3 gestantes de alto risco. Diante
da análise dos artigos, 13 estudos abordaram a relação entre o apoio social e os sintomas
depressivos. Os resultados também apontaram a relação positiva da rede familiar, em
especial do parceiro, e dos profissionais da saúde no período gestacional. Dentre os estudos
que apresentaram definição sobre os construtos rede social e/ou apoio social, diferentes
conceitos foram empregados sobre o mesmo termo, sem necessariamente estarem
fundamentados teoricamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se o aumento do interesse científico pelo estudo das redes sociais na gestação,
especialmente das áreas da medicina e enfermagem no âmbito internacional. Porém,
ainda são poucos os estudos que se propõem a aprofundar e discutir a relação entre tais
temáticas. Observa-se que uma das dificuldades no estudo das redes sociais envolve as
diferentes definições dos termos que são utilizados e, por vezes, a falta de aporte teórico
que fundamenta a pesquisa. São escassas também as pesquisas direcionadas as gestantes
de alto risco, se comparado as de baixo risco, o que reforça a relevância no estudo de tal
contexto. Ainda, a presença de uma rede social fornecendo apoio é um importante fator
de proteção na gestação, especialmente no contexto da depressão. A rede familiar e os
profissionais de saúde tiveram destaque, assim como os cuidados e orientações no pré-natal
por parte da equipe de saúde.
REFERÊNCIAS
1-Piccinini CA, Gomes AG, Nardi T, Lopes RS. Gestação e a constituição da maternidade.
Psicol. Estud. 2008; 13(1): 63-72.
2-Oliveira DC, Mandú ENT. Mulheres com gravidez de maior risco: vivências e percepções de
necessidades e cuidado. Esc Anna Nery. 2015; 19(1): 93-101.
3-Rapoport A, Piccinini CA. Apoio social e experiência da maternidade. Rev Bras Crescimento
Desenvolv Hum. 2006; 16(1): 85-96.
4-Sluzki CE. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1997.
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5-Gonçalves TR, Pawlowski J, Bandeira DR, Piccinini CA. Avaliação de apoio social em
estudos brasileiros: aspectos conceituais e instrumentos. Ciência & Saúde Coletiva. 2011.
16(3): 1755-1769.
6-Moré CLOO, Crepaldi MA. O mapa de rede social significativa como instrumento de
investigação no contexto da pesquisa qualitativa. Nova Perspectiva Sistêmica. 2012. 43, 84-98.
7-Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Gestante de alto risco; Rede social significativa; Revisão integrativa

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO DIABETES PARA MULHERES QUE
O VIVENCIAM NA GESTAÇÃO
Heloisa Helena Zimmer Ribas Dias (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Brígido Vizeu Camargo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Denize Cristina de Oliveira (UERJ,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Antônio Marcos Tosoli Gomes (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Betina Hörner Schlindwein
Meirelles (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Maria de Fátima Mota Zampieri (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2480

INTRODUÇÃO
A gestação é um fenômeno fisiológico, que deve ser percebida por gestantes e profissionais
de saúde como parte de uma experiência de vida saudável, envolvendo mudanças dinâmicas
do ponto de vista físico, social e emocional. Entretanto, trata-se de situação limítrofe que pode
implicar riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um determinado número de gestantes
que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável,
sendo denominadas como “gestantes de alto risco”(1). O Diabetes Mellitus (DM) representa o
problema metabólico mais frequente na gravidez, com prevalência entre 3 e 25% das gestações,
variando conforme a etnia, a população e do critério diagnóstico utilizado. Na gestação, existem
duas situações particulares em relação à doença: o DM pré-existente e o Diabetes Mellitus
Gestacional (DMG), que surge ao longo da mesma(1-2). O DMG é conceituado como sendo a
intolerância aos carboidratos diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo
ou não persistir após o parto. Em algumas situações, representa o aparecimento do DM tipo
2 durante a gravidez. Mulheres que desenvolvem DMG apresentam riscos sete vezes maior de
desenvolver DM tipo 2 posteriormente à gravidez e para o concepto, determina maior índice de
morbidade e mortalidade perinatais(1). Nos últimos 20 anos, a prevalência de DMG aumentou em
13%; a incidência de mulheres com DM tipo 1 aumentou em 14% e o DM tipo 2 surgiu como uma
doença, que pode começar na infância, sendo diagnosticada em crianças por volta dos 8 anos
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de idade. A convergência dessas tendências resultou em um aumento no número de mulheres
que dão à luz com DM pré-gestacional ou com DMG, bem como um aumento na proporção
de todos os nascimentos que são para mulheres com qualquer uma dessas condições(1-2). A
realização do presente estudo justifica-se por buscar compreender o universo representacional
e consensual de gestantes que vivenciam a gestação tendo alguma forma de DM. Dar voz a essas
mulheres, que motivam e recebem as ações específicas de saúde, é via que permite conhecer os
seus anseios, medos, imagens, dificuldades, atitudes, barreiras e sentimentos construídos; diante
de diagnóstico que se constitui em fenômeno social que apresenta transformações ao longo
do tempo. No presente estudo, adotou-se como referencial teórico a Teoria das Representações
Sociais (TRS), que define seu fenômeno de interesse, as representações sociais (RS), como um
conhecimento socialmente elaborado e partilhado com um objetivo prático e que contribui
para a construção de uma realidade, comum a um grupo social(3). A TRS possibilita a apreensão
de processos e mecanismos pelos quais indivíduos participam da construção de conhecimento
da doença em seu cotidiano, e também auxilia na compreensão das estratégias adotadas frente
à condição crônica. Nesse sentido, as representações sociais não se formam como conceitos
isolados, mas articulados em rede e interdependentes, e, portanto, as representações de saúde
e doença interagem para determinar concepções específicas de necessidades humanas e de
saúde(3-4). Diante deste contexto, que justifica a relevância do estudo, emerge a seguinte
questão norteadora: quais as representações sociais do diabetes para gestantes que o vivenciam
a gestação? Em busca de respostas para esta questão, optamos por desenvolver o presente
estudo que teve como objetivo conhecer as representações sociais do DM para mulheres que o
vivenciam na gestação.
OBJETIVOS
Conhecer as representações sociais do diabetes para mulheres que o vivenciam na gestação.
MÉTODO
Estudo qualitativo, exploratório-descritivo, onde utilizou-se como referencial teórico a Teoria
das Representações Sociais. Coleta de dados realizada através de entrevista semiestruturada
em profundidade, no período de março a setembro de 2014, com 30 gestantes portadoras
de Diabetes Mellitus pré-existente ou Diabetes Mellitus Gestacional, internadas numa
maternidade do sul do Brasil.
RESULTADOS
Mediante processos analíticos de pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados, pautados em Bardin, emergiram três categorias temáticas: o diagnóstico do
diabetes na gestação, o diabetes na gestação e o futuro frente ao diabetes após à gestação. Os
resultados traduzem o cotidiano das gestantes que convivem com a doença e perspectivas
futuras após a gestação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo diante do risco, as gestantes procuram vivenciar a gestação focando na saúde de
seu filho.
PALAVRAS-CHAVE
Complicações na gravidez; Diabetes induzida pela gravidez; Diabetes Mellitus; Percepção
Social; Representações Sociais.

REVELACIONES DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA OCULTAS DURANTE
LA ATENCIÓN DEL PARTO
Javier Alonso Bula (Universidad de Córdoba, Colômbia), Alvaro Antonio Sanchez Caraballo (Universidad de
Cordoba, Colômbia)

ID: 1409

INTRODUÇÃO
La OMS advierte, que en el mundo, muchas mujeres sufren un trato grosero y humillante
durante el parto, situación que no sólo atenta contra los derechos de las mujeres a una atención
respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida y la salud. (1) En algunas partes
del mundo, este trato irrespetuoso ha sido denominado “Violência obstétrica” (2), (3), (4)
para el contexto Colombiano, esta definición es poco usada, sin embargo; es conocida como
falta de respeto a la mujer y su hijo por nacer durante la atención en los servicios de atención
Materno- Infantil. Según Terán (5)esta es una de las formas de trasgresión más frecuente
contra la mujer durante la atención en salud en los servicios Ginecobstétricos. En Colombia,
se conocen pocos estudios relacionados con esta temática, sin embargo la problemática
de la violência obstétrica durante la atención de la mujer en los servicios de salud es una
realidad del día a día, bien sea porque no se tiene conocimiento sobre el tema o esta
situación pasa desapercibida por muchas mujeres, que consideran que las manifestaciones
de violência son parte del proceso de atención al que deben estar expuestas para evitar
complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. En el departamento de Córdoba
no se evidencian estudios que describan este tipo de situación. Por tanto, se hace necesario
explorar y describir ¿Cuáles son las revelaciones de Violência obstétrica ocultas durante la
atención del parto, en una Institución de salud de Montería ?
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OBJETIVOS
Describir cuáles son las revelaciones de violência obstétrica ocultas durante la atención del
parto con el fin de generar intervenciones que promuevan un parto humanizado.
MÉTODO
Investigación de tipo cualitativo descriptivo, desarrollada con la técnica de análisis de
contenido convencional (5) Este tipo de investigación apunta a comprender la realidad
social de un proceso que es visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas (6) La
muestra de estudio se obtuvo por saturación de la información, luego de realizar entrevistas a
profundidad con cada participante. La investigación se desarrolló en un tiempo de 12 meses,
en total se realizaron 18 entrevistas de aproximadamente 45 minutos de duración, las cuales
fueron transcritas fielmente en formato Microsoft Word®, versión 2010 y archivadas en medio
físico y magnético para uso exclusivo de esta investigación. Las informantes del estudio
fueron entrevistadas en sus hogares, previo consenso con cada una de ellas, de acuerdo con
su disponibilidad de tiempo y espacios. Para el análisis se tuvo en cuenta la técnica de análisis
de contenido convencional. Para el rigor metodológico, se tuvieron en cuenta los criterios de
credibilidad, auditabilidad y transferibilidad, propuestos por Guba y Lincon (12)
RESULTADOS
Emergieron tres categorías o unidades de análisis como se describe a continuación:
Distanciamiento entre el personal de salud y la mujer, el contenido oculto de la atención del
personal de salud durante la atención del parto y por último los sentimientos y expresiones
de la mujer ante el trato recibido durante la atención del parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudio brinda aportes a la comprensión del fenómeno de estudio orientando el cuidado
de enfermería en un entorno social que día a día deja de reconocer a la mujer como verdadera
protagonista de la atención del parto. Muestra las voces de la mujer en relación a los contenidos
ocultos de la atención materna durante la atención del parto, así mismo visibiliza una realidad
social que da cuenta de las manifestaciones de violência a las que se ve enfrentada una mujer
cuando llega a los servicios de salud. Existe la necesidad de devolver a la mujer el protagonismo
de la atención del parto y la participación activa en el proceso del nacimiento, al personal de
salud expresarse de manera respetuosa a la mujer brindando un cuidado humano, cálido y
acorde a sus necesidades, tomar como parte esencial en la atención los aspectos psicológicos
de la madre y abordarlos con el mismo interés que los fisiológicos.
PALAVRAS-CHAVE
Violência obstétrica, atención del parto, mujer en gestación
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SENTIMENTOS DO HOMEM DIANTE DA MASTECTOMIA DA SUA
COMPANHEIRA
Jovanka Bittencourt Leite Carvalho (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Larissa
Mendonça Torres Rosário (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Thais Rosental Gabriel
Lopes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Tassia Regine Morais Alves (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil), Sylvia Silva Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, RN, Brasil)

ID: 2584

INTRODUÇÃO
O diagnóstico do câncer de mama é culturalmente temido pelos indivíduos. Apesar das
evoluções tecnológicas e terapêuticas direcionados para a prevenção, promoção e reabilitação
clínica, ainda há significações sociais para o prognóstico ruim em que o câncer é fortemente
atribuído a terminalidade, afetando não somente às mulheres com essa enfermidade, mas
também os familiares envolvidos. Neste contexto, o homem, na maioria das vezes não
está preparado para lidar com a situação de doença da companheira, e tende a enfrentar
esse diagnóstico de diversas formas. Nos casos das mulheres submetidas à mastectomia,
estas em especial necessitam de apoio e acolhimento dada a situação que enfrentam,
uma vez que o procedimento provoca um impacto social e psicológico, em decorrência
do imaginário coletivo ser revestido por significações negativas e estigmatizadas. Nesse
sentido, homem, representa à conjugue, fonte de apoio e acolhimento nessa difícil etapa do
tratamento oncológico. Diante do exposto, faz-se necessário compreender os sentimentos
do homem diante de sua companheira submetida à mastectomia, uma vez que também
constitui objeto de cuidado, com necessidade de suporte e apoio a sua companheira frente
à intervenção cirúrgica.
OBJETIVOS
Compreender os sentimentos do homem diante da companheira submetida à mastectomia.
MÉTODO
trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa desenvolvido
junto a 12 homens companheiros de mulheres submetidas à mastectomia. O cenário do
estudo foi um hospital de referência situado no estado do Rio Grande do Norte, Brasil.
A coleta de dados ocorreu entre julho e outubro de 2016, por meio de entrevista com
roteiro semiestruturado composto por duas partes: a primeira referente às características
sociodemográficas dos participantes e a segunda com à questão norteadora. Antecedeu
a essa etapa a anuência do hospital e a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com parecer nº 1.618.233 como também
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos entrevistados. Os dados
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obtidos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, na modalidade da
análise temática proposta por Bardin com o objetivo de verificar frequência de aparição e
o significado das mensagens, uma vez que pretende-se descobrir os núcleos de sentido
velados na comunicação. Desse processo emergiram três categorias: conhecimento do
câncer de mama e do procedimento de mastectomia da companheira; sentimentos diante
da companheira submetida à mastectomia e apoio à mulher nos momentos difíceis e sete
subcategorias, as quais foram analisadas e discutidas com base na literatura científica sobre
a vivência do homem companheiro diante da mulher submetida à mastectomia.
RESULTADOS
Apresenta-se o resultado da segunda categoria emergida dos dados. Dessa forma,
evidenciou-se que os sentimentos vivenciados foram medo, esperança e a aceitação. O
medo esteve presente quando relacionado ao impacto da notícia do diagnóstico, a perda da
companheira, e a possíveis mudanças no relacionamento conjugal e familiar, da necessidade
de realização da cirurgia, a dificuldade diante do novo e o medo do que está por vir. Soma-se
o medo de suspender os planos futuros de caráter conjugal, algo idealizado com sua esposa,
sejam planos individuais ou profissionais, a insegurança nas realizações das atividades
do lar e cuidado dos filhos. Apesar do medo ser um sentimento presente na vivência dos
participantes, a esperança surge como antagonista no processo, buscando tornar o homem
mais leve e ao mesmo tempo com as forças renovadas para enfrentar as adversidades.
Evidenciou-se que a esperança está fortemente relacionada à fé espiritual como forma de
enfretamento diante da doença, uma vez que a partir desse sentimento os companheiros
conseguem estabelecer significados e respostas ao processo, com redução do sofrimento,
alimentando a esperança capaz de confortar e acalmar. No que tece ao último sentimento,
obteve-se a aceitação de duas formas mais prevalentes, por meio da fé e da reconstrução
da mama mediante a colocação da prótese de silicone. Os companheiros referiram que não
observaram grandes diferenças na imagem corporal da mulher após a mastectomia pelo
fato da colocação da prótese, referindo que esta não tem diferença para a mama natural. O
estudo demonstrou o quão desafiador é para o homem estar diante da mulher submetida
à mastectomia, impulsionando-o a desenvolver diversas formas de enfrentamento para a
situação, como a busca por informações e o apego a fé espiritual, a fim de se fortalecer
e então oferecer o suporte necessário à companheira. Destaca-se o apoio da rede social,
composta por familiares, amigos e da rede de profissionais de saúde, visto que contribuíram
com informações e orientações capazes de esclarecer, confortar e acima de tudo empoderar
o companheiro para o momento enfrentado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todos os avanços alcançados na Oncologia, o estigma da doença associada a
morte construída culturalmente se faz muito presente na sociedade e, dessa forma, provoca
sentimentos ambivalentes na estrutura familiar desde o diagnóstico do câncer até a modalidade
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da intervenção cirúrgica. As mudanças emocionais e familiares, a dificuldade diante do novo e
o medo do que está por vir são sensações vivenciadas pelo homem diante da mastectomia da
sua companheira, além do que pode acarretar à relação conjugal, visto que alguns cônjuges se
separaram, por não saberem lidar com a situação e por falta de diálogo.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias da Mama. Mastectomia. Cônjuges. Enfermagem Oncológica.

SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NO PUERPÉRIO:
VIVÊNCIAS DE MULHERES
Giovanna Brunna da Silva Justino (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Natália Rejane Salim
(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Márcia Regina Cangiani Fabbro (Universidade Federal
de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Nayara Girardi Baraldi (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP,
Brasil), Julie Ane Sousa (Fundação Hermínio Ometto, São Carlos, SP, Brasil)

ID: 2390

INTRODUÇÃO
Na atualidade, uma intensa transformação no pensamento social pode ser observada no que
diz respeito aos direitos da mulher. Nesse contexto, as mudanças no campo das políticas de
saúde permitiram um olhar integral para a saúde das mulheres, destacando a importância
da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, de forma a pautar a possibilidade de
escolha e da autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo e cuidado. Historicamente,
o movimento feminista vem contribuindo diretamente para essa transformação no campo
da saúde à medida que passou a problematizar as questões sociais e políticas no que
tange o papel social das mulheres e as desigualdades de gênero1. Apesar da discussão do
conhecimento e autonomia das mulheres sobre seus direitos reprodutivos e sexuais estarem
na pauta da agenda das políticas públicas, essas temáticas necessitam de ampla discussão e
aprofundamentamento durante todo o curso da vida das mulheres. Ainda que haja avanços
e conquistas nos últimos anos, a forma de organização da atenção obstétrica no contexto
brasileiro ainda se apresenta de forma fragmentada, o que tem interferido negativamente
na continuidade do cuidado no período pós-parto e assim na garantia dos direitos nessa
fase. Visto que a equipe de saúde tem papel fundamental na atenção à mulher no pósparto, é preciso que haja interação com a mesma, escutando-a, identificando suas dúvidas,
enfatizando a necessidade do autocuidado nesse período, desenvolvendo ações educativas
de forma a fortalecer a autonomia das puérperas. A sexualidade é uma temática muito
importante a ser trabalhada com as puérperas, uma vez que esse tema é visto como um
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tabu, cercado muitas vezes de mitos e crenças, o que torna essencial a abertura de espaços
para que as mulheres possam compartilhar sobre a sua sexualidade no período puerperal. O
acompanhamento no período pós-parto muitas vezes se restringe apenas ao exame clínico,
sendo ignorada a vida social e condições psicológicas em que a mulher se encontra2. Essa
discussão é importante para a compreensão dos direitos das mulheres nas diferentes fases
da vida, levando em conta as possibilidades de escolha em sua vida sexual. Dessa forma,
discutir a sexualidade e a contracepção no puerpério é fundamental já que esse representa
um período de adaptação física e emocional na vida das mulheres.
OBJETIVOS
Desta maneira, este projeto teve como objetivo compreender como as mulheres lidam com
a sexualidade e vida reprodutiva no período puerperal.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que teve o foco na análise dos sentidos
produzidos através das praticas discursivas sobre a vivência da sexualidade e do
planejamento reprodutivo. Nessa perspectiva o sentido é entendido como uma construção
social e interativa, presente na dinâmica das relações sociais na forma que as situações e
fenômenos são vivenciados e compreendidos3. A pesquisa foi realizada em um bairro de
periferia de uma cidade do interior de São Paulo, Brasil. Participaram do estudo mulheres
no período puerperal usuárias de uma Unidade de Saúde do município. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Posteriormente as entrevistas foram
transcritas na íntegra e realizada a leitura dos relatos coletados. Foram construídos mapas
dialógicos de cada uma das entrevistas para a análise dos dados.
RESULTADOS
A análise dos relatos permitiu o encontro de temas relacionados com as percepções
sobre o corpo no puerpério; os sentidos da vivência da sexualidade após o parto; gênero
e maternidade; planejamento reprodutivo e direito de escolha; lidando com uma nova
gestação. As mulheres mostram enfrentar diferentes desafios durante o período puerperal.
As questões de gênero atravessam as formas que as mulheres lidam com o próprio corpo
e na relação com o parceiro, diante da exigência do exercício do papel materno conforme
as concepções socioculturais. A sexualidade mostra ser um assunto pouco abordado e
aprofundado nos serviços de saúde, bem como o planejamento reprodutivo. As mulheres
relatam receber apenas orientações acerca do tempo de retorno da atividade sexual e
apontam a falta de espaço para compartilhar suas dúvidas e angustias. Diferentes sentidos
foram atribuídos à vivência da maternidade e da sexualidade. Os resultados desse estudo
mostram a importância da rede de relações na vida das mulheres no período pós-parto e a
necessidade de sensibilização da equipe de saúde para promover o atendimento integral à
saúde da mulher durante o puerpério.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da saúde sexual e reprodutiva de mulheres no período puerperal é fundamental
para favorecer a construção de estratégias de boas práticas de cuidado e para a elaboração de
políticas públicas de saúde. A falta de continuidade do cuidado e do planejamento reprodutivo
no puerpério podem trazer impactos negativos para a vida das mulheres. Dessa forma, é
essencial investir na formação e capacitação dos profissionais da área da saúde que trabalham
diretamente com a saúde das mulheres para o exercício do fazer em saúde alicerçada na
humanização, na integralidade e nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
REFERÊNCIAS
1. Scavone L. Maternidade: transformações na família e nas relações de gênero. Comunic,
Saúde, Educ, 2001; 5 (8):47-60.
2. Parreira BDM, Silva SR, Miranzi MAS. Intenção de uso de métodos anticoncepcionais entre
puérperas de um hospital universitário. Rev Rene. 2011; 12(1):150-7.
3.Spink MJ. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Rio de Janeiro: Biblioteca
Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais; 2010.
PALAVRAS-CHAVE
Contracepção; puerpério, saúde da mulher, direito sexual e reprodutivo.

SIGNIFICADO DO “SER DIAGNOSTICADA COM SÍFILIS” PARA
PUÉRPERAS COM DIAGNÓSTICO POSITIVO
Luciana de Souza Freitas de Carvalho (Universidade Estadual do Rio de janeiro UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Bruna Ferreira Martins (Instituto Fernandes Figueiras – IFF – FiOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Viviane Monique
Vianna de Oliveira (Instituto Fernandes Figueiras – IFF – FiOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Daniela Soares de
Oliveira (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Vanessa Silva de Oliveira
(Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora , MG, Brasil), Octavio Muniz da Costa
Vargens (Universidade Estadual do Rio de janeiro UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade
De São Paulo - USP , São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1385

INTRODUÇÃO
A sífilis em gestantes é um grave problema de saúde pública e é preconizado a
detecção e o tratamento oportuno dessas mulheres e de seus parceiros sexuais
infectados. Para garantir a detecção precoce e o tratamento, é necessário realizar alguns
testes sorológicos que são oferecidos durante o pré-natal. Diante dos resultados dos
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testes sorológicos e da confirmação do diagnóstico de sífilis, muitas mulheres podem
apresentar alterações biológicas e emocionais. Com isso, podem vivenciar medo, tensões,
vergonha, raiva, perder a confiança no parceiro, perder a autoestima. Apesar disso, após todos
os sentimentos negativos, a mulher pode descobrir sentimentos de autocuidado e proteção
da saúde, revisando seus comportamentos e expressando maior autonomia sobre seu próprio
corpo.
OBJETIVOS
Identificar o significado do “ser diagnosticada com sífilis” para puérperas que tiveram diagnóstico positivo.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada no alojamento
conjunto de um Hospital Maternidade do município do Rio de Janeiro, localizado na área
programática 1, a escolha deste cenário se deu em função de ser um dos maiores hospitais
maternidade do município do Rio de Janeiro, Brasil, e pelo elevado número de casos de
sífilis nesta região. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em aparelho
eletrônico com nove puérperas.
Foram atendidas todas as exigências preconizadas na Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde e aprovado por dois Comitês de Ética em Pesquisa (nº 2.195.623 e
n.331.269). Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo temática
de acordo com a sistematização proposta por Oliveira.
RESULTADOS
Emergiram 3 categorias  Categoria 1: “Sendo diagnosticada com sífilis” - As mulheres descobrem-se como
portadora de sífilis, porém não têm conhecimento de como contraíram a infecção
e questionam se foi o parceiro quem transmitiu. Diante disso, elas têm diferentes
reações psicológicas. De forma mais frequente são as reações de cunho mais
negativo e se sentem assustadas, chateadas, abaladas, chorosas, devido ao medo
de ser algo grave e não haver cura. Relatam também que ser diagnosticada com
sífilis é ruim, chato, estranho, horrível, desesperador, traumático e constrangedor.
De acordo com os relatos, esses sentimentos são vivenciados por elas em razão de
nunca terem contraído infecções anteriormente e que não queriam ter a infecção.
Vale apontar que algumas reações psicológicas não tinham um cunho negativo.
Algumas demonstraram, até mesmo, estarem conformadas com o diagnóstico. Foi
evidenciado nos relatos sentimentos de tranquilidade e normalidade no momento
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do diagnóstico, que estão relacionados à existência do tratamento e da cura da
infecção. Para elas, o diagnóstico foi um aprendizado, pois possibilitou que elas
repensassem sobre seu comportamento sexual e a importância da utilização do
preservativo. Além disso, refletiram sobre confiança nos relacionamentos com os
parceiros sexuais e o risco a saúde;
 Categoria 2 “diagnóstico positivo- compartilhar ou não essa informação?” – Ao
receberem o diagnóstico positivo, as mulheres expõem quais foram os sentimentos
que as levaram pensar em compartilhar ou não seu caso com outras pessoas, como
medo e vergonha. A partir desses sentimentos, tomaram a atitude de expor ou não
sobre a sua situação. Algumas mulheres conseguiram compartilhar seu diagnóstico
com outras pessoas e ao compartilhar, relatam ter sido uma situação complicada
pela vergonha de contar e o medo de ser julgada. Após terem compartilhado o
diagnóstico, as mulheres relataram que receberam algumas repercussões negativas
a quem contaram, ou seja, pessoas próximas. Afirmaram ter sido julgadas ter e
sofrido preconceito e relatam que foram acusadas de traição pelo companheiro.
Apesar disso, também foram relatados apoio e compreensão por parte de alguns
amigos e familiares, que demostraram estar junto com a mulher;
 Categoria 3 “refletindo sobre as repercussões após o diagnóstico” – as entrevistadas
se preocupam com as repercussões no bebê pela sífilis congênita e vivenciam
sentimentos negativos como nervosismo, medo dos riscos, arrependimento e
culpa. Além disso, sofrem repercussões nos relacionamentos amorosos, com relatos
de brigas e separações. Após essas reflexões, elas entendem a importância do
tratamento e é estimulada à mudança de atitude com inclusão do preservativo nas
relações sexuais, preservando assim a sua saúde e bem-estar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o diagnóstico de sífilis traz uma série de repercussões e evidencia a importância
do apoio emocional a mulher diagnosticada com sífilis. Merece destaque as capacitações
dos profissionais de saúde para que estejam aptos a orientar a mulher de forma clara sobre
os riscos e repercussões da infecção, além de ter uma escuta ativa e um olhas sensível para
as queixas verbalizadas e não verbalizadas. Além disso, importante oferecer suporte para
que, após o diagnóstico, seja possível reflexão sobre seu comportamento e ressignifiquem
suas atitudes, utilizando o preservativo em suas relações sexuais.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da mulher; sífilis; diagnóstico; enfermagem
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TENDO QUE SE SUBMETER AO PREVENTIVO REGULARMENTE:
PROPONDO UM MODELO EXPLICATIVO DE INTERAÇÃO SOCIAL
DA MULHER COM O PAPANICOLAU
Carla Marins Silva (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Daniela Soares de Oliveira (Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1399

INTRODUÇÃO
O câncer do colo do útero é considerado um problema de saúde pública, atingindo
principalmente mulheres com maior vulnerabilidade social. Amplas estratégias preventivas
vêm sendo utilizadas para controle. Atualmente, a estratégia mais eficaz no controle do câncer
de colo de útero é o rastreamento pelo exame Papanicolau. Todavia, para que haja efetividade
nesta prevenção e redução da incidência de morbimortalidade por câncer do colo do útero,
faz-se necessária a adesão regular de uma alta proporção das mulheres ao exame. Desta
forma, acredita-se que a percepção que a mulher tem acerca deste tipo de exame e o processo
de interação social dela com o exame influenciam na sua realização. Fatores culturais, sociais,
crenças, valores e experiências anteriores parecem ter grande impacto na adesão da mulher a
este exame. Assim, isto ocorre em um contexto complexo, pois envolve a implementação de
políticas públicas e significados, atitudes e percepções das mulheres para com elas mesmas e
com o mundo à sua volta no que tange ao cuidado à saúde.
OBJETIVOS
Identificar os significados do exame Papanicolau para mulheres e analisar o processo de
interação social dessas mulheres com o exame, no contexto do câncer do colo do útero, a
partir dos significados por elas atribuídos.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para que os objetivos deste
estudo fossem alcançados considerou-se como melhor escolha metodológica para nortear
a coleta e análise dos dados a Grounded Theory. A coleta dos dados se deu no município
do Rio de Janeiro entre os meses de janeiro a setembro de 2017 por meio de entrevistas
semiestruturadas gravadas. Foram utilizados como cenário do estudo espaços públicos de
grande circulação de pessoas como praias, praças públicas e ruas, desta cidade. De acordo
com o referencial metodológico, é possível mudar de cenário, se necessário. No entanto,
na presente pesquisa não foi necessário, tendo em vista a grande diversidade de mulheres
encontradas no cenário proposto. Outro ponto a ser considerado é que as entrevistas não
foram realizadas em unidades de saúde e, com isso, as respostas dadas pelas participantes
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não sofreram nenhum tipo de interferência relacionada com a apreensão do atendimento
no serviço. As participantes do estudo foram 10 mulheres, que estavam circulando por esses
lugares, e as idades variaram entre 25 e 64 anos, que já tinham iniciado a vida sexual. Estas
formaram 2 grupos amostrais para atingir a saturação teórica dos dados. Foram respeitadas
todas as exigências do Conselho Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em pesquisa (1.660.721). A análise dos dados ocorreu concomitantemente à
coleta destes e se desenvolveu durante todo o decorrer do estudo. Este processo seguiu os
pressupostos teóricos do Interacionismo Simbólico.
RESULTADOS
Emergiu dos dados o seguinte modelo explicativo do processo de interação social: A
mulher, durante a sua vida, sofre ação de diversos fatores individuais em conjunto, tais como
perspectivas, referências de grupos, memórias do passado, além dos objetos, self, mente e
símbolos. Desse modo, no decorrer deste processo, é construído um conteúdo a partir de
experiências passadas e orientações de profissionais de saúde sobre o exame Papanicolau,
o que a faz considerar o exame como prevenção. Para as mulheres, esse exame é uma forma
de prevenir doenças em geral com a ideia de receio de um agravo. A mulher, ao entrar na
situação e defini-la para si, reconhecendo os objetos sociais, reproduz o discurso de que o
exame é importante, seguindo a perspectiva de prevenção de complicações e agravamento.
Assim, sustentam a importância da prevenção na perspectiva do diagnóstico para tratamento
por convencimento. Todavia, as mulheres vivenciam barreiras para a realização do exame, tais
como: vergonha e desconforto, falta de acesso, falta de sintomas e o impeditivo do trabalho.
A partir disso, a mulher determina sua linha de ação, “tendo que se submeter ao exame
Papanicolau regularmente apesar de todas as dificuldades”. Diante disso, a mulher interpreta
suas ações à luz da ação do outro e também interpreta a ação do outro. E, assim, ela revê
perspectivas, define a situação e a linha de ação. Assim, emergiu dos dados a categoria central:
“tendo que se submeter ao exame Papanicolau regularmente”, em que fica evidenciado que,
apesar de todas as dificuldades, a mulher realiza o exame de Papanicolau para prevenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, conclui-se que, mesmo que não seja de forma regular como preconizado pelos
protocolos, a mulher se submete ao exame Papanicolau para prevenção de doenças. Ficou
evidente, pelos dados, que é necessário promover atividades que vão além de orientações
e informações sobre o câncer do colo do útero e a importância deste exame. É importante
criar estratégias de promoção da saúde para estimular a autonomia das mulheres e o
empoderamento do próprio corpo, para, assim, propiciar maior cobertura do exame através
da adesão regular das mulheres.
PALAVRAS-CHAVE
Teste de papanicolau; saúde da mulher; enfermagem

VOLTAR AO ÍNDICE

2208 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

VIVÊNCIA DE PUÉRPERAS PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE
GESTANTES SOBRE AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO
PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO
margarete Maria de lima (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Nayara Thas
dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Ariane Thaise Frello roque
(Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Roberta Costa (Universidade Federal de Santa
Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Zaira Aparecida de Oliveira Custódio (Universidade Federal de Santa Catarina ,
Florianópolis , SC, Brasil), Talita de Oliveira Piza (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil),
Juliana Dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 2704

INTRODUÇÃO
O leite materno é o alimento mais adequado para promover o desenvolvimento e
crescimento eficaz da criança. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
recomendam a amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida da criança em
livre demanda. Após esse período o aleitamento materno poderá ser complementado com
outros tipos de alimentos até os dois anos de idade 1. Com inúmeras vantagens o leite
materno é significantemente eficaz para redução da morbimortalidade infantil, pois é rico
em vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e água. Estimativas apontam
que apenas 35% das crianças com até 6 meses de vida são amamentadas exclusivamente
2. Neste sentido, a educação em saúde à mulher no período gravídico-puerperal é uma
importante estratégia para o aumento das taxas de aderência ao aleitamento materno. A
orientação é fundamental para o empoderamento dessas mulheres diante das diversas
situações que poderão ocorrer durante o pós-parto, principalmente no ato de amamentar.
OBJETIVOS
Identificar como puérperas participantes de um grupo de gestantes e casais grávidos
vivenciaram as dificuldades e formas de superação no processo de amamentar
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Participaram do estudo 42 mulheres no
puerpério que estiveram presentes no reencontro de pais e bebes desdobramento do
grupo de gestantes e casais grávidos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista
individual semiestrutura no período de março a agosto de 2017. A análise foi guiada pela
proposta operativa de Minayo. Recorte do macroprojeto aprovado no Comitê de Ética em
Pesquisa sob parecer n. 2.051.643, CAAE 63797417.4.0000.0121.
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RESULTADOS
As mulheres participantes do estudo receberam orientações sobre amamentação durante uma
tarde de atividade educativa no grupo de gestantes. Estas orientações foram realizadas de maneira
dialógica, demonstrando posição da amamentação, pega correta da aréola, e esclarecendo
dúvidas apontadas pelas mulheres e seus acompanhantes. O estudo apontou que as puérperas
percebem o aleitamento materno como essencial para a manutenção da vida de seus filhos, por
conhecerem seus benefícios e dessa forma buscam mantê-lo. Contudo, vivenciam dificuldades
no processo de amamentar, as quais foram de natureza física, patológica, emocional ou até
mesmo cultural/social. A dor durante a amamentação foi relatada pelas mulheres participantes
do estudo. A mesma pode estar associada a diversas causas, como fissuras, ingurgitamento
mamário, entre outros. Ela pode ser apontada como fator importante no que diz respeito ao
desmame precoce, pois ao passar por essa sensação desagradável muitas vezes a frequência
das mamadas é diminuída, o que pode influenciar até mesmo no reflexo da ejeção do leite,
resultando em uma diminuição na ejeção láctea 3. O estudo encontrou outros fatores que
limitaram a promoção do aleitamento materno. Dentre eles, os sentimentos como o medo de
não conseguir amamentar, ansiedade relacionada à amamentação, vontade de desistir do AME
pela dificuldade de mantê-lo, frustação por não conseguir manter o AME, estresse, cansaço físico
com o manejo da amamentação, depressão pós-parto (DPP), babyblues e seguidos períodos
de choro da puérpera. Muitos são os fatores estressores que podem surgir no puerpério que
estão relacionados ao surgimento dos sentimentos de tristeza, desespero, frustração, entre
outros. Neste estudo estes sentimentos também surgiram após a internação do RN na UTI-NEO,
o diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca e hipogalactia. Ficou evidente que algumas
limitações podem levar à outras complicações muito mais severas, por isso o apoio profissional
capacitado foi essencial para a superação dessas limitações. A rede de apoio atuou como
importante base as puérperas para início e progresso do aleitamento materno. Foi evidenciado
que o profissional da saúde, parceiro ou outro familiar desempenharam papel significativo neste
processo. O profissional de saúde tem papel fundamental no apoio e promoção do aleitamento
materno. As intervenções dos profissionais diante das dificuldades no processo de amamentar
auxiliaram as puérperas a manter o aleitamento materno, retirando dúvidas, minimizando medos
e ansiedades geradas durante este processo. As ações educativas com enfoque na amamentação
iniciadas no pré-natal e continuadas durante o puerpério contribuem para a promoção, proteção
e apoio do aleitamento materno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo de gestantes e casais grávidos foi um dos contribuintes para a construção do
conhecimento a respeito das vantagens da amamentação, o qual impulsionou as mães a
buscarem apoio diante das dificuldades encontradas no manejo do aleitamento materno.
As dificuldades apresentadas nesta pesquisa se não manejadas e apoiadas corretamente
podem favorecer o desmame precoce. Neste sentido, os profissionais de saúde devem se
capacitar visando oferecer um atendimento efetivo no processo de amamentar.
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VIVÊNCIA DOS CUIDADOS PÓS-PARTO DE MÃES COM FILHOS
PORTADORES DE MICROCEFALIA
Maria Suely Medeiros Correa (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Jaqueline Alves Silva (Universidade de
Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Jeniffer Bezerra Guimarães Barreto (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil),
Ligia Passos Nascimento (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Fatima Maria Silva Abrão (Universidade de
Pernambuco, Recife , PE, Brasil), Maria Aparecida Beserra (Universidade de Pernambuco, Recife , PE, Brasil)
ID: 2424

INTRODUÇÃO
O puerpério é uma fase do ciclo-gravídico-puerperal evidenciado por transformações
profundas nos aspectos psíquicos, biológicos e sociais.1 Nessa perspectiva os cuidados
da equipe de saúde são apontados como uma ferramenta capaz de acolher a puérpera
fornecendo atenção integral e humanizada 2. Um fator imprescindível na manutenção do
cuidado para a mãe e o filho são os aspectos psíquicos, principalmente diante de criança
com alguma má-formação congênita, quando o sofrimento dos pais se comparou ao luto
vivenciado na morte. Por isso, vivenciar um puerpério na qual o recém-nascido é portador
de microcefalia pode contribuir para desencadear alterações psicopatológicas graves, como
depressão pós-parto 3
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OBJETIVOS
Portanto, o objetivo desse estudo foi conhecer a vivência sobre o pós-parto de mães de
crianças com microcefalia.
MÉTODO
Para a compreensão da vivência do puerpério dessas mulheres, escolheu-se descrever o
seu vivido através do seu modo ser puérpera nessa situação. Desta forma, voltou-se para a
abordagem qualitativa, pois essa contemplar a aproximação das questões vividas no pósparto, na medida em que abarca os fenômenos, as manifestações, as ocorrências, os fatos,
os eventos, as ideias, os sentimentos e os assuntos que moldam as vivências humanas 4. As
entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2017 no Hospital Universitário Oswaldo
Cruz em Recife-PE, participaram 11 mães de crianças com microcefalia contaminadas pelo
Zica vírus, para compreender o vivido das puérperas foi utilizado uma aproximação ao
pensamento filosófico de Martin Heidgger como referencial teórico.
RESULTADOS
A análise compreensiva heiddeggeriana mostrou que a vivência de ser puérpera com um
filho com microcefalia é um movimento existencial, que foi apreendido a partir das falas das
mulheres, na qual emergiram duas unidades de estudo, a experiência vivida da facticidade
de ter um filho com Microcefalia e o modo de ser cuidada no pós-parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pós-parto é uma fase marcadas por transformações profundas na vida da mulher, nesse
cenário o nascimento da criança com microcefalia foi capaz de fomentar sentimentos de
medo, incertezas e insegurança e o esquecimento do autocuidado, assim como o descuido
do profissional de saúde com essa mãe. O estudo contribui para dá visibilidade a importância
do puerpério não só para o cuidado do recém-nascido, mas para mulher ser melhor cuidada
e ouvida nas suas necessidades, principalmente quando se tem uma criança, nesse caso,
com hidrocefalia. É relevante os profissionais de saúde e autoridades refletirem sobre os
cuidados de saúde para as puérperas, que sejam de qualidade, que a humanização das
práticas de saúde e o conhecimento técnico caminhem juntos para oferecer um cuidado
que satisfaça as carências das mulheres e seus filhos de maneira integral.
REFERÊNCIAS
1.Rezeende J, Montenegro CAB. Obstetrícia Fundamental. 18° nd. Ed. Guanabara Koogan.
Brasil (RJ); 2016;
2.Corrêa MSM, Feliciano KVO, Pedrosa EN, Souza AI. Acolhimento no cuidado à saúde da
mulher no puerpério. Postpartum follow-up of women’s health. Atención en el cuidado a la
salud de la mujer durante el puerperio. Cad. Saúde Pública. 2017;33(3):1-12. doi:10.1590/0102311X00136215;
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psicólogos. 2015;1(1):1-8;
4. Ribeiro J, Souza DN, Costa AC. Investigação qualitativa na área da saúde: por quê? Ciênc. &
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VULNERABILIDADE DE MULHERES NO CONTROLE DAS
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
Isabella Cristina Alves Pereira (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Bruna Lopes Saldanha (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Adriana Lemos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Florence Romijn Tocantins (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2617

INTRODUÇÃO
A atenção à saúde da mulher envolve ações como assistência ginecológica, pré-natal, parto
e puerpério, climatério, planejamento familiar, no controle de câncer de colo de útero e de
mama, e nas infecções sexualmente transmissíveis.1 A atuação do enfermeiro compreende
as ações de prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis, são potentes
para construir novas formas de fazer na prática cotidiana dos serviços.2 As doenças
transmissíveis tem sido foco de ações para prevenção e controle dos agravos em saúde.
As infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão entre os problemas de saúde pública
mais comum, algumas complicações destas elevam o risco de morbidade e mortalidade
da população.3 A promoção da saúde contribui na construção de ações que possibilitam
responder às necessidades sociais em saúde, visa promover a qualidade de vida e reduzir
vulnerabilidade e riscos à saúde.
OBJETIVOS
Analisar ações da mulher no controle das infecções sexualmente transmissíveis assistidas
em uma unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa. Foi utilizada a Fenomenologia Sociológica
de Alfred Schutz.5,6 O foco central foi o típico da ação de mulheres que apontam para a
vulnerabilidades das mulheres no controle das infecções sexualmente transmissíveis.7 A
coleta de dados foi através de entrevista semiestruturada. Os participantes da pesquisa
foram pessoas do sexo feminino com vida sexual ativa e vivências na Atenção Primária8,9 e
acessadas mediante a técnica de bola de neve.10 A organização e análise de dados ocorreram
fundamentadas no referencial teórico e metodológico de Alfred Schutz e literatura correlata.
Foram atendidos todos os requisitos, no que se refere à ética em pesquisa, das Resoluções
466/12 e 510/16, CAAE 76521317.2.0000.5285. 11,12
RESULTADOS
Foram entrevistadas 10 mulheres, idade de 30 a 39 anos, escolaridade 06 de ensino médio
completo, 03 de pós-graduação, 01 de ensino superior, 01 ensino médio incompleto. A
ocupação relatada pelas mulheres foi de 03 de estudantes, 02 autônomos, 03 como agente
comunitário de saúde, 01 do lar. A renda do domicílio foi de 02 e 10 salários mínimos. A
religião relatada pelas mulheres foram: 04 Evangélica, 03 católica, 01 Candomblecista,
02 relata não ter religião. Quanto aos relacionamentos 08 relataram que se relacionam,
02 relatam não ter relacionamento. Quanto aos métodos utilizados 06 relatam uso de
contraceptivo oral, e camisinha, 04 relata não utilizar nenhum método. Quanto o início
da vida sexual foi de 14 anos a 20 anos de idade. As vulnerabilidades das mulheres para o
controle das infecções sexualmente transmissíveis foram observadas a partir dos motivos
“para” da busca da mulher nos serviços de atenção primária. As Infecções Sexualmente
Transmissíveis são motivos comuns de procura aos serviços de saúde. 13 Como motivos “para”
foram: vacinação, realização de preventivo, assistência pré-natal e atendimento psicológico.
As vulnerabilidades em saúde buscam compreender como indivíduos e grupos como se
expõem a determinado agravo à saúde, sendo estas como vulnerabilidades individual, social
e programática.14 Como motivos “por que” da espera dos profissionais na atenção primária
foram: acolhimento, ser bem atendida, atenção. A política de atenção primária reforça as
ações como acolhimento e de atenção integral a saúde, e da promoção da saúde. 15
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como ações da mulher no controle das infecções sexualmente transmissíveis foi como
vacinação, realização de preventivo, assistência pré-natal e atendimento psicológico.
A prevenção de doenças e agravos em saúde contemplam ações de proteção à saúde,
porém a atenção integral a saúde evidencia um contexto mais amplo, visa contemplar as
necessidades de saúde das mulheres, tendo em vista que as vulnerabilidades em saúde que
requerem proteção e promoção da saúde. A promoção da saúde como foco das ações em

VOLTAR AO ÍNDICE

2214 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

saúde contempla as vulnerabilidades em saúde das mulheres e propor ações junto à mulher
para a promoção de saúde, visando envolver aspectos quanto ao contexto de vida, social, e
de saúde.
REFERÊNCIAS
1.Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher:
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2.Rodrigues LMC, Martiniano CS, Chaves AEP, Azevedo EB, Uchoa SAC. Abordagem às
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3.Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral
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Saúde; 2015.
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10.Vinuto J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto.
Temáticas 2014 ago/dez; 22(44):203-220.
11.Brasil. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes e normas
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13.Prefeitura da Cidade do Rio De Janeiro. Secretaria Municipal de Saúde – SMS. Guia de
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“ANTES EU ME VIA COMO UM BOTIJÃO DE GÁS, AGORA EU
VEJO UMA PESSOA”: PROMOVENDO ACEITAÇÃO CORPORAL E
RESPOSTAS AO ESTIGMA RELACIONADO AO PESO CORPORAL
EM MULHERES BRASILEIRAS GORDAS
Fernanda Scagliusi (USP, Sao Paulo, SP, Brasil), Mariana Ulian (USP, Sao Paulo, SP, Brasil), Bruno Gualano (USP,
Sao Paulo, SP, Brasil), Odilon Roble (Unicamp, Campinas, SP, Brasil), Ramiro Unsain (Unifesp, Sao Paulo, SP, Brasil),
Priscila Sato (USP, Sao Paulo, SP, Brasil), Cindi SturtzSreetharan (ASU, Estados Unidos), Alexandra Brewis (ASU,
Estados Unidos), Amber Wutich (ASU, Estados Unidos)

ID: 2376

INTRODUÇÃO
A obesidade é um problema de saúde pública, devido a doenças associadas e sua alta prevalência
global e, nestede interesse para este estudo, no Brazil. Apesar de sua alta prevalência, a obesidade
é altamente estigmatizada e as pessoas gordas sofrem muitas formas de preconceito. Goffman
descreveu o estigma como um atributo que desacredita e desqualifica profundamente uma
pessoa da aceitação social plena. Esta questão emana de interações sociais onde o “desviante”
é rotulado como aquele que se distancia daqueles que são supostamente “normais”. Uma vez
atribuído, o recurso de estigmatização valida várias discriminações sociais, depreciações e
exclusões. Brewis definiu o estigma relacionado ao peso corporal como “o descrédito moral ou
‘morte social’ que as pessoas experimentam devido aos significados sociais negativos ligados
ao excesso de peso ou obesidade” (como preguiça e falta de autocontrole, força de vontade,
motivação, disciplina, competência, inteligência e conformidade). Pesquisas mostraram que
o estigma relacionado ao peso corporal é prejudicial para a saúde física e mental e vida social
e pode contribuir para a perpetuação da obesidade. Estratégias voltadas a reduzir o estigma

VOLTAR AO ÍNDICE

2216 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

relacionado ao peso corporal e/ou ajudar as pessoas a lidar com isso tornaram-se de suma
importância, tanto do ponto de vista clínico quanto científico. Os trabalhos da abordagem
do Health at Every Size® (HAES®) foram inicialmente desenvolvidos para leigos e focados na
promoção de comportamentos saudáveis para pessoas com diferentes tamanhos corporais.
Um dos princípios do HAES® incentiva o desenvolvimento de uma imagem corporal positiva e
a aceitação da diversidade corporal. Alguns estudos mostraram que as intervenções baseadas
no HAES® podem diminuir a insatisfação corporal, mas esse construto não é igual à aceitação
corporal e não indica como os participantes começaram a lidar com o estigma. Além disso,
novos autores contribuíram para a abordagem, afirmando que ela promove a aceitação
corporal como uma orientação para o tratamento e o ativismo e uma chave para reduzir o
estigma relacionado ao peso corporal. Não obstante, as críticas feitas pelos sociólogos à
abordagem HAES® - como o distanciamento de questões socioculturais - mostraram que ela
poderia ser melhorada.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi analisar qualitativamente os efeitos de uma intervenção HAES®
intensificada e recentemente desenvolvida, compreendendo aconselhamento nutricional,
atividade física e oficinas filosóficas, em comparação com uma intervenção tradicional
baseada na abordagem HAES®, sobre a aceitação corporal e nas respostas ao estigma
relacionado ao peso corporal em mulheres brasileiras gordas.
MÉTODO
Este estudo faz parte de um ensaio clínico de 7 meses, randomizado, controlado, de métodos
mistos (Estudo Saúde e Bem-Estar na Obesidade). Para os fins deste artigo, usamos apenas
dados qualitativos. As participantes da nova intervenção (I-HAES®, n = 26) foram envolvidas
em um programa de atividade física. sessões de aconselhamento nutricional e oficinas
filosóficas, todos alinhados com os princípios do HAES®. O grupo de controle (CTRL, n =
13) participou de um programa tradicional baseado na abordagem HAES®, em formato de
grupo, caracterizado por palestras bimestrais sobre os mesmos temas oferecidos ao grupo
I-HAES®: a adoção de um estilo de vida saudável. Após o período de 7 meses, realizamos
entrevistas semi-estruturadas em profundidade com participantes de ambos os grupos. As
entrevistas foram analisadas por análise exploratória de conteúdo.
RESULTADOS
O grupo I-HAES® foi caracterizado por um movimento em direção aos temas mais relacionados
à aceitação corporal, como “Aceitar o corpo”, “Fazer novas coisas”, “Sentir mais bem-estar”,
“Perder peso como processo” e “Sentir-se bem com as roupas”. O foco do tema “Aceitar o
corpo” foi a mudança na forma como as participantes viam e percebiam seus corpos e elas
próprias. Em relação às respostas ao estigma, esse grupo foi caracterizado por respostas
que de alguma forma se opuseram ao estigma, identificado pelos temas “Não se importar”,
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“Afirmar-se”, “Lidar de maneira diferente” e “Confrontar o estigma”. O grupo CTRL caracterizouse por uma tendência para os temas de “não aceitação”, como “Desprezar o corpo” e “Sentir-se
mal com as roupas”. Os temas “Fazer coisas novas” e “Sentir-se bem com as roupas” não foram
identificados entre esse grupo. Quanto às respostas ao estigma, esse grupo caracterizou-se
por uma tendência a temas que não se opunham ao estigma da gordura, como “Sentir-se mal”
e “Concordar com o estigma”, com exceção do tema “Não se importar”. Os temas “Afirmar-se” e
“Confrontar o estigma” não foram identificados neste grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a intervenção HAES® intensificada e recentemente desenvolvida promoveu uma
mudança em direção à aceitação do corpo e a respostas proativas ao estigma relacionado
ao peso corporal. Enquanto os programas tradicionais baseados na abordagem HAES®
são capazes de promover importantes benefícios relacionados à saúde, nossos resultados
sugerem que essas intervenções devem ser complementadas com abordagens adicionais
para lidar efetivamente com a aceitação corporal e com o estigma relacionado ao peso
corporal em mulheres gordas. Nesse sentido, esforços devem ser envidados para colocar
essas ações em prática clínica.
PALAVRAS-CHAVE
Estigma, obesidade, mulheres

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO EXAME DE PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE COLO UTERINO: A VISÃO ACADÊMICA SOBRE A
PRÁTICA HUMANIZADA
Amanda Vitório Rosa (Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Bruno Tiago Mittang (Faculdade IELUSC, Joinville, SC,
Brasil), Gabrieli Stiegler (Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Mariana Bezerra de Camargos (Faculdade IELUSC,
Joinville, SC, Brasil), Janifer Souza Mendes (Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil), Luana Cláudia dos Passos Aires
(Faculdade IELUSC, Joinville, SC, Brasil)
ID: 1990

INTRODUÇÃO
Sabemos que no Brasil o câncer de colo uterino é a neoplasia que mais causa o óbito de mulheres
jovens na faixa etária de 15 a 44 anos, sendo considerada um problema de saúde pública1. Mesmo
sendo a neoplasia com maior potencial de prevenção1, alguns fatores culturais e geográficos se
apresentam como situações limitantes para a realização do exame preventivo, já que no país não
há uma cobertura e oferta igualitária da assistência de saúde nos diversos cenários regionais.
Tendo em vista este contexto, é importante salientar que o papel do Enfermeiro na atenção
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básica é fundamentalmente importante para o rastreio e diagnóstico precoce dos cânceres
femininos, pois este profissional realizaa coleta do exame preventivo de colo do útero; a detecção
de nódulos mamários através da palpação durante a consulta de enfermagem; além de realizar
ações de promoção e educação em saúde a partir de orientações. A abordagem à paciente deve
ocorrer de forma acolhedora, fundamentada no diálogo, utilizando linguagem adequada para
compreensão da mesma. Ao refletir sobre a realidade do atendimento nas unidades básicas de
saúde, depara-se com o cotidiano do Enfermeiro, no qual nem sempre a atenção à saúde da
mulher é realizada de maneira humanizada.
OBJETIVOS
Descrever de forma crítica e reflexiva a experiência de acadêmicos de um curso de graduação
em enfermagem sobre a criação de um vídeo que exemplifica os principais erros cometidos
por profissionais de saúde durante a consulta de enfermagem e coleta do exame preventivo.
DESENVOLVIMENTO
De acordo com o tema descritofoi idealizada por acadêmicos de um curso de graduação em
enfermagem localizado no município de Joinville – SC a gravação de um vídeo2,proposto como
atividade avaliativa para disciplina “Enfermagem na Saúde da Mulher, Criança e Adolescente”.
Esta disciplina tem como objetivo aproximar os acadêmicos da vivência no cuidado com a
mulher, a gestante, a parturiente, a puérpera, o recém-nascido, a criança e ao adolescente
saudáveis, além de desenvolver ações de educação em saúde individual e coletiva nos diferentes
cenários, de acordo com o contexto, a partir da Metodologia do Cuidado de Enfermagem.
Otema do vídeo foi “A consulta de enfermagem na realização do exame preventivo do câncer
de colo de útero”, tendo como exigência a duração máxima de quatro minutos. O vídeo foi
produzido por um grupo de cinco alunos, sendo utilizado para a gravação o espaço de um
consultório, localizado em um hospital público da cidade, a partir da autorização da instituição.
A forma que seria realizado o trabalho foi discutida durante uma reunião entre o grupo, e
optado por fazer um vídeo mudo,demonstrando os principais erros cometidos durante a
consulta de enfermagem e coleta do exame preventivo a partir de uma abordagem cômica
da temática. Um dos pontos centrais demonstrados no vídeo foi a falta de humanização de
muitos profissionais,que além de tornar estas consultas e procedimentos mais desconfortáveis
e constrangedoras, elevam as chances da descontinuidade de tratamentos e desmotivamas
usuárias a buscar os serviços de saúde. Foram destacadas situações como: trabalhar em “linha
de produção”, ou seja, atender apenas em dias e horários específicos da semana, agendando
expressiva demanda para o mesmo período, dificultando o acesso da paciente ao serviço.
Realizar os atendimentos em um curto período de tempo, não oportunizando momentos
para que a usuária manifeste suas queixas, dúvidas ou inseguranças. Desvalorizar a coleta do
histórico de saúde da mulher e abster-se de realizar as orientações necessárias a cada paciente,
prejudicando desta forma a qualidade do serviço prestado.Espera-se que o profissional de
saúde preste assistência à mulher de maneira humanizada, isto é, atuar de forma ética, respeitar
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os direitos das usuárias, desprendida de preconceitos a nenhuma etnia, raça, crença, religião
ou orientação sexual. Desta forma, é possível a construção de um laço entre o profissional
e o usuário, fornecendo confiança e transparência de informações. Outro ponto destacado
na elaboração do vídeo é a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), prática
indispensável no exercício da profissão de enfermagem e que deve ser estimulada desde o
início da formação acadêmica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o que foi apresentado, a realização deste vídeoobjetivou demonstrar criticamente
o atendimento do profissional da saúde nas consultas ginecológicas, que muitas vezes
sem perceber realizam o atendimento em “linha de produção”, gerandoaflição e medo ao
paciente, propiciando a uma quebra de vínculo entre pacienteXprofissional, o qual implica
na descontinuidade da assistência. É importante que na formação acadêmica os alunos
compreendam que a atuação do Enfermeiro ultrapassa o conhecimento científico. Para uma
assistência de qualidade, respeitosa e integral são necessárias habilidades relacionadas a
postura profissional, empatia, escuta qualificada e comunicação eficaz. Considera-se,então, que
a experiência de realizar este trabalho acadêmico foi de extrema importância para formação
profissional, pois as reflexões sobre o atendimento dapacientepossibilitou mostrar, através de
um vídeo, de forma burlesca uma postura que não deve ser seguida por nenhum profissional.
PALAVRAS-CHAVE
Descritores: Neoplasias do Colo do Útero; Neoplasias da Mama; Humanização da Assistência;
Enfermagem; Saúde da Mulher.

A ESPIRITUALIDADE E EMOÇÕES DA MULHER COM CÂNCER DE
MAMA NA FASE DIAGNÓSTICA: RELAÇÕES COM O CUIDADO
Diva Cristina Morett Romano Leão (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), María Paz García-Caro (Universidade de Granada, Espanha),
Francisco Cruz-Quintana (Universidade de Granada, Espanha), Angélica Bueno Medeiros (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2354

INTRODUÇÃO
O presente estudo é uma revisão integrativa acerca da espiritualidade e emoções da mulher
com câncer de mama na fase diagnóstica e as implicações no cuidado em saúde. O câncer de
mama é o principal tipo de câncer em mulheres em todo o mundo. A incidência é crescente
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a cada ano, tornando-se importante valorizar o enfrentamento do diagnóstico clínico1. Se
constitui em uma grave ameaça à própria existência, com sérias implicações no bem-estar
emocional e espiritual de cada mulher acometida, pois impõe uma vivência de medo e
sofrimento. Para o próprio bem-estar da mulher, é fundamental que desde o diagnóstico ela
busque estratégias de enfrentamento que resultem em sentido e propósito na vida. Desta
forma, portanto, a espiritualidade como estratégia de enfrentamento do câncer de mama, a
valoriza como um ser único, visando a integração do físico, emocional e espiritual2.
OBJETIVOS
Discutir as produções científicas acerca da mulher, sua espiritualidade e emoções no
enfrentamento do diagnóstico de câncer de mama e o cuidado clínico.
DESENVOLVIMENTO
Emergiu a seguinte questão de pesquisa: Quais as evidências científicas acerca da implicação
da espiritualidade e das emoções para a mulher com diagnóstico de câncer de mama e as
relações com o cuidado? A pesquisa foi realizada em artigos publicados entre 2011 e 2017.
Foi realizada a coleta de dados nas seguintes bases: LILACS, MEDLINE, SCOPUS e CINAHL,
utilizando os seguintes descritores nos idiomas inglês, português e espanhol: spirituality
and breast cancer and diagnosis and coping behavior. Incluídos os artigos originais que
tratavam do tema, nos idiomas referidos. Excluídos relatos duplicados, que abordavam sobre
cuidadores, familiares, outros tipos de câncer, mulheres sobreviventes e outras revisões
de literatura. O total de estudos selecionados foram 14, confirmados pela relevância das
evidências. Emergiram as seguintes categorias: (a) Experiências de vida no enfrentamento
do câncer de mama e (b) a mulher ressignificando sua existência. (a) Experiências de vida
no enfrentamento do câncer de mama: Diante da revelação chocante, a mulher enfrenta
sentimentos de negação, evitativo, culpa, medo, ansiedade e angústia que afetam sua
capacidade cognitiva e comportamental enquanto aguarda as decisões do tratamento3,4.
Os estudos afirmam ser uma fase de turbulência emocional, por conta da grave associação
que ainda existe com a morte. As preocupações e ansiedade com o tratamento, seus efeitos
colaterais, medo da cirurgia e do sofrimento no pós-operatório, se aliam ao sentimento de
desespero e ausência de domínio da situação, por não conter os eventos que se iniciam.
O que sugere um comportamento de enfrentamento prejudicado, em especial na fase
diagnóstica4,5,6. Os questionamentos da própria existência e dos valores relacionados
a ela passaram a ser constantes nas vidas das mulheres, desde suas necessidades mais
fundamentais até o propósito da vida, tendo para algumas mulheres, como consequência
positiva, um novo significado na sua maneira de viver4,7. (b) A mulher ressignificando sua
existência: As evidências relataram que o bem-estar espiritual e ajustamento psicológico
vão estar relacionados à reação de cada paciente ao câncer de mama desde a descoberta.
Os efeitos de crenças verdadeiras e positivas são fundamentais na luta contra o câncer de
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mama, melhorando o resultado a longo prazo. Revelam uma associação com o sentido que
cada mulher dá a vida e seus valores pessoais diante de uma ameaça tão grave6,7. Alguns
estudos confirmam o papel positivo da espiritualidade e religiosidade no processo de
enfrentamento, o que possibilita sentimentos de consolo e esperança face ao sofrimento.
Indicam que a visão positiva de Deus se reflete na busca dos benefícios de viver com a
patologia aumentando assim as perspectivas de futuro. A expectativa que Deus tem um
plano para cada ser humano e que tudo acontece com um propósito6,7,9.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fase do diagnóstico do câncer de mama é repleta de ansiedade, aflição e angústia espiritual.
Os profissionais de saúde precisam identificar as necessidades inerentes de cada mulher e
incluir estratégias que estimulem o enfrentamento positivo. É preciso dar valor a mulher
com sua fé e princípios espirituais. As evidências dos estudos fornecem subsídios ante aos
desafios de integralidade da prática clínica, permitindo constituir o cuidado para promoção
de estratégias de enfrentamento positivo.
PALAVRAS-CHAVE
Espiritualidade, câncer de mama, diagnóstico, comportamento de enfrentamento.

AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS POR ENFERMEIRAS
OBSTÉTRICAS PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DA
GESTANTE AO HIV/AIDS
Tayná Jesus Campos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil), Izaque Nascimento Oliveira
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade de São Paulo, SP, SP,
Brasil), Octavio Muniz Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil)

ID: 1373

INTRODUÇÃO
A abordagem às mulheres pela enfermeira obstétrica não deve estar apenas centralizado
nas questões relacionadas a gestação e parto e deve olhar para as diversas questões
envolvidas com esta mulher. Numa perspectiva de humanização e empoderamento. as
ações educativas oferecidas para as mulheres nos serviços de saúde são um excelente
espaço para apresentação de outros temas, como o planejamento reprodutivo, violências,
questões de gênero, prevenção de infecções sexual-mente transmissíveis, entre outros.
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No que tange âmbito da prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis,
em especial da aids, a enfermeira obstétrica deve aproveitar a oportunidade e desenvolver
atividades que visam reduzir a vulnerabilidade feminina. O HIV ainda atinge uma parcela
considerável da população global. Todavia, vale destacar que novos casos de infecção vêm
diminuindo em grande parte do mundo, inclusive em declínio entre mulheres.
OBJETIVOS
Identificar ações desenvolvidas por enfermeiras obstétricas com vistas à redução da
vulnerabilidade das mulheres grávidas ao HIV/aids.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com abordagem qualitativa que foi realizado
em uma casa de parto do município do Rio de Janeiro durante o período de abril a
junho de 2017. Este cenário foi escolhido, pois é uma unidade em que as mulheres são
atendidas integralmente apenas por enfermeiras obstétricas e a casa oferece atendimento
diferenciado à população desta região. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas
gravadas com enfermeiras obstétricas que trabalham na instituição, de forma individual
e segura, após assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Anteriormente
à fase de coleta de dados, foi obtida a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nº 1.976.894 e foram atendidas todas exigências
do Conselho Nacional de Saúde.
O tratamento dos dados seguiu os pressupostos da análise de conteúdo temática de
acordo com a sistematização proposta por Oliveira. As enfermeiras obstétricas relatam
que com base nos programas do Ministério da Sa-úde, incentivando as ações de educação
em saúde, o pré-natal da Casa de Parto é diferencial. Assim, além de uma escuta ativa
e percepção dos problemas da família, as enfermeiras obstétricas realizam as consultas
baseada na humanização, com práticas educativas atualizadas e pertinentes para cada
momento da vida da gestante e sua família. As enfermeiras obstétricas conseguem
abordar vulnerabilidade ao HIV/AIDS com as gestantes, durante a consulta de pré-natal,
perguntando sobre sua prática se-xual, se é segura ou não, as criações familiares, negociação
do uso da camisinha, e confiança no relacionamento. Além das consultas de pré-natal
serem únicas para cada gestante, existem grupos com diversos temas que abordam
muitos assuntos sobre estar grávida, sempre com dinâmicas e muita conversa. Segundo
as enfermeiras obstétricas, elas abordam sobre as doenças sexualmente transmissíveis
quando surge a necessidade, já que não existe nenhum grupo específico para isso. Os
dois grupos que frequentemente abordam esse assunto são os de gênero/sexualidade
e o acolhimento. O grupo de gênero e sexualidade basicamente aborda as questões de
gênero da sociedade, quais os conceitos que os participantes têm sobre isso, e como eles
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abordariam com sua família. Por isso, consideram ser mais fácil entrar no assunto sobre
uso de camisinha, negociação do uso no relacionamento, e a vulnerabilidade da mulher.
O acolhimento é a porta de entrada da instituição, e o primeiro grupo que a família que
deseja entrar na Casa de Parto participa. Além de falar sobre as rotinas da instituição, é
nele que a diretora aborda sobre os exames importantes nessa fase, e explora as infecções
sexualmente transmissíveis e a importância da proteção na gestação. Mesmo que não
exista um grupo específico sobre a temática de infecções sexualmente transmissíveis,
as enfermeiras obstétricas não deixam de orientar suas clientes sobre a necessidade do
uso de preservativo na relação, e proporcionam à mulher o julgamento de suas ações
que as deixem vulneráveis na relação. A participação do homem também é um fator que
as enfermeiras obstétricas exploram no pré-natal. Para elas, a companhia do homem é
fundamental para abordarem sobre o uso do preservativo e explorarem a vulnerabilidade
da mulher nessa relação, além de aproximar o homem da gestação. Mas, muitas vezes, o
que observam é que a mulher vai à consulta de pré-natal sozinha, o que dificulta as ações
sobre sexo seguro. Elas relatam que a abordagem sobre a vulnerabilidade da gestante ao
HIV/AIDS, pelas enfermeiras obstétricas é muito estimulada pela direção da instituição.
Segundo elas, ocorre uma reunião durante o mês para que os assuntos mais relevantes do
momento sejam explorados, assim como atualização dos protocolos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as enfermeiras obstétricas realizam abordagens atualizadas sobre HIV/AIDS
durante as consultas de pré-natal diante da demanda apresentada, por perceberem ser um
ambiente acolhedor e íntimo para a gestante, e exploram o assunto de forma clara e sem
julgamentos sobre o cotidiano do casal. Usam abordagens simples e dinâmicas, buscando a
sensibilização das mulheres sobre as práticas que as deixem vulneráveis. Abordam também
nos grupos, porém dificuldades por se tratar de um ambiente aberto e pouco privativo.
Assim, só abordam se for necessidade do grupo. Esses resultados evidenciam a importância
de estimular e capacitar enfermeiras obstétricas a desenvolverem atividades para redução
da vulnerabilidade feminina em todos os seus espaços de atuação.
PALAVRAS-CHAVE
Vulnerabilidade em saúde. aids. Saúde da mulher. Enfermagem obstétrica.

VOLTAR AO ÍNDICE

2224 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

AVALIAÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE A VULNERABILIDADE DA
GESTANTE AO HIV/AIDS A PARTIR DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS
DESENVOLVIDAS
Izaque Nascimento Oliveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil), Tayná Jesus Campos
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Universidade de São Paulo, SP, SP,
Brasil), Octavio Muniz Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil)

ID: 1377

INTRODUÇÃO
O HIV ainda atinge uma parcela considerável da população global. Todavia, vale destacar
que novos casos de infecção vêm diminuindo em grande parte do mundo, inclusive em
declínio entre mulheres. O expressivo número de casos de HIV/AIDS em gestantes e a
consequente transmissão vertical deu maior visibilidade para a feminização da AIDS e as
questões de vulnerabilidade feminina. Assim, pautada na política de atenção integral à
mulher, é fundamental que os profissionais de saúde desenvolvam atividades para redução
desta vulnerabilidade em diversos grupos populacionais e em todas as fases de vida da
mulher. Assim, os enfermeiros devem aproveitar a demanda e a oportunidade durante o
atendimento à mulher e seu parceiro no período de gestação, parto e pós-parto.
OBJETIVOS
Desvelar a percepção de enfermeiros quanto a vulnerabilidade ao HIV/AIDS de gestantes a
partir das ações institucionais desenvolvidas.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com abordagem qualitativa que foi realizado em
uma casa de parto do município do Rio de Janeiro durante o período de abril a junho de
2017. Este cenário foi escolhido, pois é uma unidade em que as mulheres são atendidas
integralmente apenas por enfermeiras e a casa oferece atendimento diferenciado à
população desta região. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas gravadas com
enfermeiras obstétricas que trabalham na instituição no serviço de pré-natal, de forma
individual e segura, após assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Anteriormente à fase de coleta de dados, foi obtida a autorização do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nº 1.976.894 e foram atendidas todas
exigências do Conselho Nacional de Saúde. O tratamento dos dados seguiu os pressupostos
da análise de conteúdo temática de acordo com a sistematização proposta por Oliveira.
os dados mostram que as enfermeiras obstétricas consideram as gestantes vulneráveis ao
HIV/AIDS. Elas relatam que as mulheres têm dificuldades em praticarem no seu cotidiano
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as informações recebidas durante o pré-natal ou nos grupos, mesmo sendo receptivas às
informações discutidas. Para as enfermeiras obstétricas, ainda faltam ações de educação
em saúde que explorem especificamente a vulnerabilidade das gestantes ao HIV/AIDS.
Elas também relataram também dificuldades para abordar essa questão nos grupos, pois
elas percebem como uma questão íntima, e só exploram esse tema quando vem como
demanda das pessoas. Um ponto importante relatado, nas entrevistas, foi que imposição
ou críticas em relação às atitudes das gestantes, mesmo que estejam erradas dentro dos
seus conceitos, não fazem parte das condutas dos enfermeiros. Acreditam que abordar as
gestantes de forma delicada e respeitosa facilitará no processo de conscientização sobre
sua vulnerabilidade ao HIV/AIDS. A partir da forma com que esses profissionais orientam
essas mulheres, as informações são melhor recebidas, visto que elas se sentem acolhidas e
protegidas, sem juízo de valor. Os enfermeiros percebem que o pré-natal é um momento
íntimo entre sua cliente, e que é na consulta que a abordagem sobre sua vulnerabilidade
ao HIV/AIDS pode ser explorada. Manter uma relação favorável com a cliente tira o estigma
de profissional-paciente, a qual descaracteriza o cuidado, que não deve ser centrado na
doença, e sim na prevenção. Mesmo realizando todas as orientações, sempre com respeito
e de forma clara, os enfermeiros não acreditam que as mulheres pratiquem as informações
recebidas sobre sexo seguro. Para eles, o relacionamento estável, a confiança no parceiro, a
falta de diálogo sobre o uso da camisinha na relação e a sua submissão ao companheiro são
impedimentos para a prática segura. Para as entrevistadas, a formação da opinião e a atitude
das gestantes em relação a sua vulnerabilidade tem conexão com seu grau de informação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, apesar da abordagem da temática na consulta de pré-natal e nos grupos de
gestantes e da força de vontade dos profissionais de saúde, as relações entre enfermeiros
e gestantes acontecem em condições organizacionais e assistenciais desfavoráveis que
interferem na comunicação efetiva entre ambos. Esta situação prejudica o entendimento
da mulher sobre sua condição de saúde e a sua capacidade de mudança pessoal e familiar.
Os enfermeiros percebem que as informações sobre HIV/AIDS que são discutidas com
as gestantes não são suficientes para que elas pratiquem o sexo seguro e mudem de
comportamento. Assim, é fundamental estimular a discussão em todos os espaços que essa
mulher esteja e repensar como essas atividades estão sendo desenvolvidas. O enfermeiro
tem papel fundamental na reorganização do serviço para o incluir atividades que favoreçam
o empoderamento da mulher. Assim, as mulheres serão sujeitos ativos no cuidado à própria
saúde e, com isso, impactar diretamente no controle da epidemia da aids.
PALAVRAS-CHAVE
Vulnerabilidade em saúde. aids. Saúde da mulher.
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CONFIANDO NA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA: CRITÉRIO DE
SEGURANÇA PARA MULHERES QUE DECIDIRAM PELO PARTO
DOMICILIAR PLANEJADO
Alexandra Celento Vasconcellos da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Octavio Muniz da Costa Vargens (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ,
Brasil), Carla Marins Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1455

INTRODUÇÃO
Pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva, com a utilização da Grounded Theory, na
perspectiva do Interacionismo Simbólico.
OBJETIVOS
Analisar a concepção de segurança no parto sob a perspectiva de mulheres que decidiram
pelo parto domiciliar planejado acompanhadas por uma enfermeira obstétrica.
DESENVOLVIMENTO
Da análise dos dados emergiram três categorias com suas respectivas subcategorias.
Essas foram: Querendo parir naturalmente, com as seguintes subcategorias: Não vendo
possibilidade de parir naturalmente no ambiente hospitalar; tendo medo da dor do
parto; temendo pôr em risco sua saúde e de seu bebê; Pensando em segurança para parir
naturalmente no domicílio, e Pensando no parto domiciliar planejado com enfermeira
obstétrica; Decidindo pelo parto domiciliar planejado com enfermeira obstétrica, com
as seguintes subcategorias: Refletindo sobre riscos, Enfrentando oposições, Recebendo
informação e suporte da enfermeira, e, Escolhendo conscientemente, e, Definindo uma
enfermeira obstétrica experiente, com as seguintes subcategorias: A segurança identificada
na experiência prática/técnica da enfermeira obstétrica, A segurança identificada na
resposta à afetividade da enfermeira obstétrica, A segurança identificada no conhecimento
científico, segurança identificada nas ações que transcendem o olhar técnico-científico, e,
definindo parto seguro através da própria experiência do parto domiciliar planejado. Essas
categorias, em sua articulação, levaram à identificação da categoria central que norteia o
modelo teórico explicativo como sendo: Confiando na experiência da enfermeira como
critério de segurança na escolha por um parto domiciliar planejado.
Evidenciou-se que a concepção de segurança relacionada à confiança, no parto domiciliar
planejado, se origina através das relações e interações que as mulheres desenvolvem com
os objetos sociais, com os fenômenos e com as outras pessoas, no âmbito de seu núcleo
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social.
O ambiente domiciliar aparece como contexto em que as mulheres encontram segurança,
por este ser mais propicio ao aprimoramento da confiança e vínculo na relação com a
enfermeira. A decisão e a experiência de parir em domicilio estão atreladas à noção de
pertencimento e protagonismo no seu parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo mostra que a relação de confiança entre a mulher e a enfermeira obstétrica,
bem como o respeito por suas escolhas e a manutenção do seu protagonismo,
proporcionaram segurança no parto domiciliar planejado. A concepção de segurança no
parto para as mulheres significou estar em um ambiente de protagonismo. Na perspectiva
interacionista, a mulher deseja parir naturalmente em casa com uma enfermeira obstétrica
e, uma vez tomada essa decisão ela age.
O que se destaca como fundamental para a definição dessa linha de ação, é que dentre os
objetos sociais, identificados, conceituados, ponderados e articulados pela mulher, está a
concepção de segurança. A segurança é traduzida e personificada na enfermeira obstétrica
com seu comportamento e atitudes, com seu conhecimento, com a sua afeição, com sua
capacidade de subjetivar e abstrair o que a mulher está vivenciando e, principalmente, a
mulher sente que a enfermeira obstétrica está junto com ela nesse processo. Confiar na
enfermeira obstétrica é questão central no cuidado.
As enfermeiras obstétricas são profissionais capacitadas em compartilhar com as
mulheres, seus conhecimentos a respeito da fisiologia do trabalho de parto e parto, e
do uso de tecnologias não-invasivas de cuidado, permitindo, assim, a participação delas
na construção do protagonismo e empoderamento das mulheres de quem cuida. Assim
entendemos que esse modo de cuidar deva ser estendido para o ambiente institucional
hospitalar ou dos centros de parto normal.
PALAVRAS-CHAVE
Parto Domiciliar. Trabalho de parto. Saúde da Mulher. Enfermagem Obstétrica.
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ESTUDO DE CASO: REFLEXÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO
MÉTODO EM PESQUISAS NA SAÚDE GINECOLÓGICA
Jucimar Frigo (Universidade Comunitária Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Dora Lucia Leidens Correa de Oliveira
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Rosana Maffacciolli (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Fabiane Pertille (Universidade Comunitária Unochapecó, Chapecó, SC,
Brasil), Cláudio Claudino da Silva Filho (Universidade Federal da Fronteira Sul , Chapecó, SC, Brasil), Jean Melotti
(Universidade Federal da Fronteira Sul , Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2217

INTRODUÇÃO
O Estudo de Caso difundiu-se a partir de 1994 pela obra de Robert Yin, que utilizou esse método
em suas pesquisas na área das Ciências Sociais Aplicadas. No decorrer dos anos, este método
tornou-se uma estratégia para condução de pesquisas, cujos resultados são apresentados
nas produções científicas em todas as áreas do conhecimento. O estudo de caso permite
desvelar processos sociais, propiciando a construção de novos conceitos e categorias durante
a investigação, não conseguidas plenamente por um levantamento amostral e avaliação
exclusivamente quantitativa. Ainda, destaca-se que a investigação qualitativa aplica-se ao
estudo das relações, representações, percepções, valores, crenças e hábitos, produtos das
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem e relacionam-se. Assim, o
estudo de caso é uma abordagem metodológica que investiga um fenômeno contemporâneo
dentro do contexto da vida real e, como toda a pesquisa qualitativa, trata do fenômeno numa
perspectiva subjetiva, não generalizando, mas oferecendo exemplos situacionais, buscando
sua compreensão.1 Os estudos de caso utilizam estratégias de investigação para mapear,
descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou
episódio em questão, objetivando apreender a totalidade de uma situação, compreendendo e
interpretando a complexidade de um caso concreto, mediante mergulho profundo e exaustivo
em um objeto delimitado. Tais características justificam a escolha da abordagem qualitativa
para pesquisas na área da atenção ginecológica.
OBJETIVOS
Evidenciar o emprego do estudo de caso na produção de dados de uma tese de doutorado
sobre atenção à saúde ginecológica e a produção da integralidade em saúde.
DESENVOLVIMENTO
Pesquisa qualitativa e exploratória, adotando-se procedimentos metodológicos do estudo
de caso. Como tal, pode contribuir para o conhecimento dos fenômenos individuais, sociais,
grupais, organizacionais, políticos e relacionais, nas situações em que as questões a serem
respondidas são do tipo “como?” ou “por quê?”, quando o pesquisador tem pouco controle
sobre os eventos inseridos no contexto da vida real. Como referido na literatura, o estudo de

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2229

E-PÔSTERES
Saúde da Mulher

caso é realizado a partir da utilização de várias fontes de evidências, que precisam convergir,
oferecendo condições para afirmar fidedignidade e validade dos achados da pesquisa,
através da triangulação dos dados.1 No presente estudo utilizou-se três fontes de produção
de dados: entrevista semiestruturada, observação direta e grupo focal. Assim, as consultas
ginecológicas foram estudadas a partir percepção das usuárias, profissionais, diretor
municipal e dos coordenadores dos serviços de saúde que compõem a rede pública de
saúde de um município do oeste de Santa Catarina nos três níveis de atenção. Com base nos
achados da pesquisa, destaca-se que a oferta de serviços na lógica da integralidade ainda
é uma meta a ser atingida representando os limites que a rede de atenção apresenta para
reconhecer necessidades que extrapolam o que a epidemiologia define como prioridade
– colo do útero e mamas. Os projetos de pesquisa propostos na perspectiva de um estudo
de caso são compostos por cinco componentes fundamentais, dentre eles: as questões do
estudo, as proposições, as unidades de análise, a lógica que une os dados às proposições e
os critérios para interpretar as constatações.1 Os dois primeiros componentes (as questões
e as proposições de estudo) apresentaram-se na introdução do estudo, sugeridos na forma
da questão de “como” e “por quê” (como as consultas ginecológicas apresentam-se na rede
pública de atenção em saúde do Oeste de Santa Catarina e, por que as mulheres buscam
por esse atendimento). Cada proposição dirige a atenção para um componente a ser
pesquisado no escopo do estudo. O terceiro componente do estudo de caso, a unidade de
análise, relaciona-se com o problema da pesquisa, o “caso” a ser estudado, o qual tem a ver
com o objetivo do estudo. Neste estudo, a unidade de análise – consultas ginecológicas
realizadas na Rede de Atenção à Saúde do Oeste de Santa Catarina – está configurada a partir
da questão de pesquisa “Como se organiza a atenção à saúde ginecológica na rede pública
de saúde do Oeste de Santa Catarina e qual o seu potencial para produzir integralidade
em saúde?”. A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso holístico, ou seja,
utilizado quando não é possível identificar nenhuma subunidade lógica à teoria em questão
subjacente ao estudo de caso é ela própria de natureza holística. A triangulação utilizou-se
com a finalidade de possibilitar a complementação das informações geradas por cada uma
das estratégias de pesquisa, aprofundando o conhecimento e a compreensão do caso em
estudo. Ademais, a triangulação possibilitou a identificação de similaridades e diferenças
entre as possíveis conclusões da análise dessas informações. Assim, para aumentar a
fidedignidade, confiabilidade e a credibilidade das informações da pesquisa, utilizaram-se
quatro critérios.1 O primeiro, corresponde à validade do construto, ou seja, à utilização de
múltiplas fontes de evidências e estabelecimento de um encadeamento das evidências. O
segundo, validade interna da pesquisa, ocorreu através da saturação teórica dos dados e, o
terceiro, a validade externa, deu-se pela identificação de algum grau de generalização das
descobertas do estudo, comparando-se os resultados com conclusões de outras pesquisas,
também desenvolvidas sob o mesmo marco conceitual aqui utilizado. O último critério é
o da confiabilidade, ou seja, a partir da descrição clara dos procedimentos utilizados para
desenvolver a pesquisa e das escolhas teórico-metodológicas realizadas, onde afirma-se
que ao conduzir o mesmo estudo de caso outro pesquisador chegará a conclusões similares.
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A interpretação das informações obtidas foi orientada pela análise de conteúdo, utilizandose como guia os objetivos da pesquisa e o referencial teórico que a embasa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões acima destacam a importância do estudo de caso que, oriundo das ciências sociais,
muito tem contribuído com as pesquisas no campo da saúde. O referido método evidenciou
que, apesar da retórica ênfase presente nas Políticas e Programas dirigidos à saúde das
mulheres, a saúde ginecológica segue sendo praticada de modo restrito e simplificado, ainda
é majoritariamente contemplada na perspectiva da capacidade reprodutiva e no controle de
doenças de relevância epidemiológica, contrapondo-se à lógica da integralidade em saúde.
REFERÊNCIAS
1.Yin, RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman;
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Estudo de caso; Saúde da Mulher.

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS COMO ABORDAGEM PARA
CONHECER A ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MULHERES QUE
VIVENCIARAM A PERDA FETAL
Joice Moreira Schmalfuss (Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC, Brasil),
Iasmim Cristina Zilio (Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC, Brasil),
Lucimare Ferraz (Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC, Brasil), Regina
Yoshie Matsue (Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1918

INTRODUÇÃO
O tema dos itinerários terapêuticos vem sendo empregado há quase 20 anos e cresce de
forma expressiva como constructo teórico-metodológico em pesquisas da saúde que versam
sobre doenças, sofrimentos, aflições e perturbações de pessoas e famílias que vivenciam
situações de adoecimento. Tal dispositivo também auxilia na ideia que se constrói, no
âmbito da saúde, sobre redes de apoio; acesso, atenção e acolhimento dos serviços; práticas
curativas leigas e dos profissionais; qualidade das relações sociais e potenciais cuidativos;
adesão a tratamentos e escolhas terapêuticas. Esta abordagem torna visível a diversidade
de conhecimentos, saberes, práticas e demandas por cuidado na área da saúde, dando voz
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aos usuários. Nesse contexto, considerando que mulheres que vivenciaram a perda fetal
representam parcela da população feminina em provável situação de sofrimento, aflição,
perturbação e adoecimento, é interessante destacar suas trajetórias – desde o momento
de diagnóstico da perda até o retorno para seu domicílio com os ventres e braços vazios.
Acrescenta-se ao exposto: a) que existem lacunas relacionadas à produção científica
brasileira sobre itinerários terapêuticos de mulheres que vivenciaram a perda fetal; b) que
fragilidades têm sido apontadas em relação à assistência prestada a mulheres em situação
de perda fetal e, geralmente, estão relacionadas ao atendimento dos profissionais e estrutura
dos serviços de saúde; c) que se trata de parcela da população, muitas vezes, negligenciada
no período pós-parto, principalmente pela Atenção Primária à Saúde; d) que a atenção
voltada especificamente para mulheres em situação de perda fetal ainda não tem sido uma
prioridade em programas e políticas públicas de saúde brasileira, com protocolos e plano
de cuidados específicos que permitam uma assistência integral e qualificada. Diante dessa
perspectiva, acredita-se que utilizar a abordagem dos itinerários terapêuticos aplicado
a esse contexto representa solo fecundo no que tange ao conhecimento da assistência à
saúde prestada a estas mulheres, na perspectiva das próprias.
OBJETIVOS
Constitui-se em objetivo deste trabalho apresentar os itinerários terapêuticos como
abordagem para conhecer a assistência à saúde de mulheres que vivenciaram a perda fetal.
DESENVOLVIMENTO
Utilizando-se de técnicas como aproximação das participantes do estudo, acompanhamento
destas por longo tempo, entrevistas em diversas ocasiões, observações cotidianas, anotações
em diário de campo, experiências vivenciadas, insucessos, insights, os itinerários terapêuticos
vão sendo construídos. Com diferentes enfoques, este tipo de abordagem pode contribuir
para a gestão, organização e utilização dos serviços de saúde, bem como para a construção de
práticas assistenciais compreensivas e integralmente contextualizadas. Ainda, constituída por
movimentos de indivíduos e/ou grupos que buscam a manutenção ou recuperação da saúde,
desvela diversos acontecimentos e tomadas de decisões que formam trajetórias diversas nos
cenários de acompanhamento e observação. Nesse contexto, é importante considerar que
saúde, adoecimento, vida e morte se relacionam constantemente, porém, a morte é condição
nem sempre aceita e capaz de gerar tensões à espécie humana. Quando se trata da morte de
um bebê ainda no útero materno muitos interpretam tal evento como uma inversão da lógica
de que as pessoas nascem, envelhecem e morrem, principalmente em tempos de fervorosa
evolução tecnológica. Para os envolvidos em um processo de perda fetal, principalmente para
as mulheres que gestavam este ser, a ruptura da “ordem natural” da vida costuma ser geradora
de profundos efeitos e, nesse sentido, a não valorização de todo o contexto pode acarretar
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em prejuízos importantes para as pessoas enlutadas. Parte-se do pressuposto de que se as
mulheres que vivenciaram a perda fetal receberem assistência adequada nesse momento de
inversão da existência humana, o processo de elaboração do luto, bem como o enfrentamento
desta situação poderá ser facilitado. Esta assistência, principalmente se direcionada por meio
de um cuidado qualificado no âmbito físico, emocional, social e cultural, poderá repercutir de
forma positiva na trajetória vivenciada pela mulher. Nesse ínterim, a utilização dos itinerários
terapêuticos é oportuna e visa auxiliar na compreensão do papel que os encontros entre
as pessoas representam, sendo indicado que tais momentos extrapolem as dimensões
biológica e técnica do cuidado, atingindo a dimensão relacional e, consequentemente,
simbólica. Considerar e tratar a perda gestacional pela sua intensidade e significado poderá
auxiliar as mulheres a buscarem forças que as permitam reverter esse momento de dano em
potência de vida, independentemente do caminho trilhado por cada uma. Ainda, por meio
do conhecimento sobre os itinerários destas mulheres é possível compreender não só seus
comportamentos mediante a assistência à saúde, mas a qualidade desta, os serviços utilizados,
os profissionais acessados, os desafios enfrentados, os tratamentos e resultados terapêuticos
alcançados, as redes de apoio formadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestação, por si só e quando em situação de normalidade, é permeada por momentos
simbólicos, podendo ser responsável por causar inúmeras sensações, sentimentos e
desafios à mulher que a vivencia. Quando resultante de um desfecho negativo, o simbolismo
envolvido pelo processo de perda fetal pode auxiliar a compreender as experiências das
mulheres na maneira como significam o cuidado e produzem as redes de sustentação e
trajetórias na busca pela assistência à saúde. Nesse contexto, olhar para as mulheres que
vivenciaram a perda fetal como pessoas que apresentam necessidades e potencialidades
de enfrentamento dos problemas é ponto fundamental para que algumas dimensões da
cultura sejam acessadas. Pessoas e processos andam de mãos dadas e são indissociáveis.
Assim, a utilização dos itinerários terapêuticos possibilitará evidenciar o cuidado de mulheres
que vivenciaram a perda fetal, por meio do conhecimento sobre a assistência à saúde
recebida por elas, nos seus diferentes modelos e sistemas. Ainda, revelará como as práticas
em saúde são construídas nesta situação de perda, além de se configurar em ferramenta
de análise da atenção em saúde e da integralidade das ações. Assim, considera-se que os
itinerários terapêuticos constituem abordagem que propicia conhecer a assistência à saúde
de mulheres que vivenciaram a perda fetal, configurando-se em importante meio para a
qualificação do cuidado prestado a esta parcela da população feminina.
PALAVRAS-CHAVE
Etnografia Obstetrícia Morte fetal
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O CÂNCER DE MAMA E SUAS REPERCUSSÕES PARA A MULHER
Ana Paula Alonso Reis (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Clicia Valim Cortes
Gradim (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Tatiana Silva Vaz Paterra (Escola de Enfermagem
De Ribeirão Preto USP, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Andrea Ferreira Ouchi França (Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto USP, Ribeirao Preto, SP, Brasil), Marislei Sanches Panobianco (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP,
Ribeirao Preto, SP, Brasil)

ID: 2554

INTRODUÇÃO
As mamas simbolizam feminilidade e sexualidade para a mulher no ocidente. Assim, o
câncer de mama torna-se estigmatizante para as mulheres, principalmente para as jovens,
que estão numa faixa etária de estabelecimento de relacionamentos pessoais e sociais.
OBJETIVOS
Conhecer o significado da vivência do câncer de mama, para mulheres jovens, em tratamento
da neoplasia.
DESENVOLVIMENTO
Estudo qualitativo, que utilizou como referencial teórico, o Interacionismo Simbólico (IS) e
metodológico, a Teoria Fundamentada em Dados (TFD). Os critérios de inclusão foram: mulher
diagnosticada com câncer de mama há no máximo um ano; estar realizando tratamento para
a doença (cirurgia e/ou quimioterapia e/ou radioterapia e/ou hormonioterapia); idade entre
18 e 40 anos; ter companheiro sexual desde o diagnóstico para a doença. Como critérios
de exclusão: estar em tratamento paliativo. A coleta ocorreu entre outubro e novembro de
2017, com 13 mulheres atendidas em dois Centros Referência de Alta Complexidade em
Oncologia (CACON), por meio de entrevistas semi-estruturadas, gravadas, guiadas pela
pergunta norteadora: “Qual o significado da vivência do câncer de mama para você?”. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, conforme parecer nº 2.283.486, e pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Passos-MG (SCMP), conforme parecer nº
2.359. 463. Categoria “O câncer de mama e suas repercussões para a mulher”, apresentando
duas subcategorias: no aspecto social e no aspecto físico, com os seguintes significados:
1) Subcategoria - No aspecto social: a descoberta da doença leva ao medo da morte, afeta
a autoestima da mulher e faz com que ela repense suas prioridades e sua vida, voltando
a atenção a si própria - “Ene fatores (...), eu acho que a minha cabeça ainda tava (...), não
conseguia assimilar o que estava acontecendo comigo, eu não acreditava!” (E1); “Por quê?
Porque tem dias que eu me sinto bem e tem dias que eu me sinto um lixo? Ninguém me
explicou isso! Por quê que minha autoestima tem dias que está mais ou menos razoável
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e, nesse meio, tem dias que está um lixo? Por quê?” (E2); “Talvez até não seja um pretexto,
eu acho que a sua visão muda com a doença, que você começa a se preocupar mais com
você! Você começa a se colocar em primeiro lugar! Porque antes, vem aquela coisa, minha
mãe, meu filho, meu marido, e depois, você fala, não, ‘peraí’, agora é a minha vez! Então
não é só pelo fato de ser um pretexto não, eu acho que é porque realmente você começa
a se colocar em primeiro lugar!” (E7); os tratamentos são aterrorizantes pois modificam sua
identidade e causam prejuízo laboral, dentro e fora do lar - “a minha dificuldade é mais na
parte física porque eu estou limitada a fazer muitas coisas e isso irrita a gente, principalmente
à mim que eu não consigo ficar muito parada, eu sempre tenho que estar mexendo com
alguma coisa, então, isso que está me interferindo mais sabe, às vezes eu fico nervosa por
não estar podendo fazer tanta coisa! Não limpo casa, não passo roupa, vejo alguma coisa
que está pesada ali e eu não posso pegar, ter que ficar pedindo para as pessoas, isso é
complicado, envolve muita coisa!” (E6); a alopecia advinda do tratamento quimioterápico
tira-lhe a vontade de frequentar ambientes públicos – “É engraçado isso viu, se você parar
para pensar! A gente fica assim, o seio machucado, sem o cabelo, a gente se sente feia, isso
aí é verdade, a mulher se sente feia, tem os altos e baixos!” (E5); “Sim, mudou porque eu
saía na rua e as pessoas me viam de um jeito, eu saio agora, a pessoa me vê de outro, mas
antes mesmo da pessoa falar alguma coisa, eu já vou, cumprimento, falo alguma coisa para
pessoa ver que eu estou bem, estou só sem o cabelo, mas o resto (...)!” (E3); a religiosidade
é uma forma de enfrentamento à doença – “Eu sempre peço ajuda de Deus, a gente está
fazendo o tratamento e Deus me segurou até aqui”. (E1). 2) Subcategoria - No aspecto físico:
o descuido com a imagem corporal, abandono da vaidade e do uso de adornos - “eu sempre
fui uma pessoa que na época era vaidosa, aí parei com tudo, eu não passava um batom, um
lápis (...). Às vezes, eu vinha e eu via as mulheres passando pelo mesmo problema que eu,
toda maquiada e tal, sabe assim, daí eu chegava a admirar!” (E1); dificuldade de expor ao
parceiro seu corpo alterado, em detrimento do procedimento cirúrgico para remoção do
tumor -“A parte sexual, que eu falo para você, que a cirurgia de mama, a retirada de mama,
tira um pouco da sensualidade da mulher, querendo ou não, eu sei que a gente está lutando
para viver, lógico, ali é uma luta! À primeira estância, eu penso assim: Oh meu Deus, eu não
tenho que estar falando isso, porque meu Deus, eu estou viva! Só que é involuntário você
pensar! É assim, acontece! Você tem hora que não se sente como mulher!” (E2); self aponta
que é necessário encarar a situação de modo mais positivo - “Tem dias que você chega aqui
[hospital] você vê gente com o triplo de problema maior do que o seu! Até é um egoísmo da
parte da gente, você volta para casa aliviada, porque o teu, é tão pequeno o problema!” (E5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivenciar o câncer de mama gerou desespero na mulher em função das alterações que os
tratamentos provocaram em seu corpo e em sua vida como um todo. O fato de voltarem
a atenção para suas vontades, antes deixadas em segundo plano, o apego a Deus, as
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experiências de outras pessoas com enfermidades piores que as suas, ser paciente frente
a doença e tentar levar uma vida parecida com a que tinha anteriormente à descoberta
da neoplasia, foram fatores positivos no enfrentamento da doença e adversidades dos
tratamentos.
PALAVRAS-CHAVE
Neoplasias da mama, mulher, repercussões

O PAPEL DA ENFERMEIRA NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Deisi Cristine Forlin Benedet (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Marilene Loewen Wall
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1901

INTRODUÇÃO
A assistência durante o pré-natal tem como premissa garantir à mulher as condições para que
tenha um desenvolvimento gestacional que possibilite o nascimento de um bebê saudável
e sem comprometimentos à saúde materna (Brasil, 2013a). O reflexo dessa assistência pode
ser avaliado pelas taxas de mortalidade materna e infantil de um país. No Brasil, nas últimas
duas décadas observou-se uma expressiva curva decrescente nessas taxas, no entanto,
ainda são necessários esforços para alcançar os objetivos firmados internacionalmente,
inicialmente com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em que o país não logrou
atingir uma taxa de mortes maternas de 35/100.000 nascidos vivos até o ano de 2015 (Brasil,
2013a), e atualmente tem-se os objetivos e metas a serem alcançados com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS
2018), traz os recursos humanos como essenciais para o alcance dos ODS, destacando-se
na equipe profissional o trabalho da enfermagem para esse logro. Nesse sentido, há uma
crescente movimentação no âmbito internacional para a qualificação profissional e o apoio
de políticas públicas para o fortalecimento e reconhecimento do profissional enfermeiro,
com a publicação do relatório do Triplo Impacto na Saúde Global em 2016, o qual embasou
a campanha mundial Nursing Now, lançada em 2017 (OPAS, 2018). Dentre os componentes
das estratégias governamentais nacionais para ofertar uma assistência pré-natal de maior
qualidade, bem como em outros âmbitos do cuidado à mulher durante esse período, destacase o lançamento, no ano 2000, do Programa de humanização no pré-natal e nascimento
(PHPN), e no ano de 2011, da Rede Cegonha, que corresponde a uma rede de cuidados à
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mulher e a criança desde o planejamento reprodutivo até o desenvolvimento infantil nos
primeiros dois anos de vida, e tem como uma de suas diretrizes a garantia do acolhimento
com classificação de risco, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal (Brasil,
2013b;2014). Para garantir uma atenção pré-natal humanizada à gestante, o acolhimento
é um elemento primordial para efetivação de um cuidado integral, que se reflete na
prática mediante escuta qualificada, o desenvolvimento de vínculo com o profissional e o
reconhecimento de situações de risco a partir do contexto social (Brasil, 2014b). Diante do
exposto, suscitou-se o seguinte questionamento: qual o papel da enfermeira na assistência
pré-natal na Atenção Primária à Saúde?
OBJETIVOS
Refletir sobre o papel da enfermeira na assistência pré-natal na Atenção Primária à Saúde.
DESENVOLVIMENTO
Estudo com a finalidade de reflexionar sobre a assistência pré-natal na Atenção Primária à
Saúde e o papel da enfermeira nesse processo. Para o embasamento reflexivo fundamentouse em documentos internacionais e governamentais brasileiros na temática, bem como
na literatura científica. A enfermeira tem como objeto de seu trabalho o cuidado, que na
Atenção Primária à Saúde contempla a prevenção, promoção, reabilitação e tratamento
à saúde da população adscrita ao território de abrangência da Unidade de Saúde (OPAS,
2018). Uma das áreas de atenção desse profissional concerne atividades direcionadas à
mulher gestante e seus acompanhantes, com intuito de identificar agravos ou situações
que possam comprometer uma experiência positiva de gestação e o desfecho desfavorável
da gravidez (Brasil, 2013a). Para o desenvolvimento desse cuidado, a enfermeira tem o
amparo das diretrizes dos programas de saúde pública e respaldo legal pela Lei do Exercício
Profissional. A partir disso, têm definida como atribuição de sua prática atuar na atenção
ao pré-natal desde o início da gestação, quando ocorrem as adaptações do organismo
materno tanto no âmbito físico como psicológico, prestando uma assistência humanizada.
Ademais, são atribuições da enfermeira a vinculação da gestante ao sistema nacional
de pré-natal, a solicitação de exames complementares e realização dos testes rápidos,
a prescrição dos medicamentos e suplementos conforme preconizado em programas
governamentais e rotina da instituição (Brasil, 2013a). O desenvolvimento desses cuidados
exigem da enfermeira, além da competência técnica, a sensibilidade da escuta qualificada,
demonstrando interesse pelas informações apresentadas pela gestante concernente a
possíveis dúvidas, queixas e anseios, bem como pelo seu modo de vida. Dessa forma, o
acolhimento será efetivo e a perspectiva do estabelecimento do vínculo entre gestante e
profissional se estreita, contribuindo para que as orientações e ações desenvolvidas sejam
adequadas à realidade das necessidades da gestante, possibilitando sua assimilação para
acarretar em mudanças concretas nas atitudes da gestante, de sua família e comunidade
(Brasil, 2014b). Entretanto, o que fica evidente durante a prática é que os profissionais, apesar
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de terem conhecimento quanto a escuta qualificada, a importância de buscar a necessidade
apresentada pela gestante para o atendimento em sua integralidade, o vínculo, entre outros
aspectos do acolhimento; desenvolvem suas ações centradas em atendimentos pontuais,
fragmentados e direcionados à queixa do usuário (Costa; Garcia; Toledo, 2016). Muitas vezes
o acolhimento é concebido como mais uma atividade a ser desempenhada a partir de
uma determinação vertical, não sendo considerada em sua potencialidade para efetivação
humanização da atenção à saúde (Oliveira; Albuquerque; Brêda et al., 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A enfermeira tem relevante papel na atenção pré-natal e destaca-se por um cuidado
humanizado desde a sua formação. Nos últimos anos sua contribuição para proporcionar
assistência de qualidade à população tem sido evidenciada e estimulada tanto no âmbito
nacional como internacional. Entretanto, observa-se que as atribuições profissionais,
conforme são preconizadas pelas políticas de atenção ao pré-natal, exigem uma maior
articulação entre os atores sociais envolvidos tanto no processo de elaboração das políticas,
bem como dos profissionais que atuam na prática, gestores, e dos setores responsáveis pela
formação em saúde, para que sejam efetivadas em sua plenitude.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência pré-natal; Enfermagem materno-infantil; Enfermagem de Atenção Primária.

O USO DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS COMO ESTRATÉGIA DE
ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DE MAMA POR MULHERES
JOVENS ACOMETIDAS
Gabriella Novaes de Andrade (Faculdade de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Octavio Muniz da Costa
Vargens (Faculdade de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Carla Marins Silva (Faculdade de Enfermagem
UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1401

INTRODUÇÃO
Este estudo trata do uso dos diários eletrônicos (blogs), como estratégia de enfrentamento
do câncer de mama por mulheres jovens acometidas. O tema constitui-se como de
grande relevância social pois aborda aspectos relacionados ao atual contexto tecnológico
vivenciado pela sociedade, como amplo uso das mídias digitais para diversos fins, entre eles
o de estratégia terapêutica para enfrentamento de doenças e adversidades. Sabe-se que a
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ocorrência de câncer de mama em mulheres jovens (abaixo dos 40 anos), está crescendo cada
vez mais. A modernidade e os avanços tecnológicos disponíveis possibilitam o diagnóstico e
tratamento precoces, gerando bom prognóstico em relação aos casos, bem como auxiliam
nas questões pessoais em com as estratégias de enfrentamento do câncer. Vale ressaltar que
o trabalho aqui apresentado, emerge da dissertação de mestrado defendida em fevereiro de
2018 na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e apresenta
uma nova e atual vertente de estudo, que em muito contribui para o aprimoramento da
assistência, baseada no atual contexto social em que vivemos.
OBJETIVOS
Os objetivos do trabalho foram: descrever a vivência de mulheres jovens acometidas por
câncer de mama, conforme seus relatos em diários eletrônicos; e analisar o uso dos diários
eletrônicos (blogs) como estratégia de enfrentamento do câncer de mama por mulheres
jovens acometidas
DESENVOLVIMENTO
Com esta proposta, optou-se por desenvolver este estudo utilizando-se a abordagem
descritivo-exploratória e para coleta de dados, utilizou-se dezoito blogs de perfis na
Internet, escritos por mulheres jovens que vivenciaram o câncer de mama. Os relatos do
vivido por elas foram extraídos e categorizados. Foi utilizada a estratégia intencional para
selecionar inicialmente mulheres jovens que atendiam aos seguintes critérios de inclusão:
mulheres com idade entre 20-39 anos no momento do diagnóstico e tratamento, e que
tenham relatado em um blog aberto, as suas experiências pessoais a respeito de sua
vivência do câncer de mama. Diante do exposto, podemos compreender o quão importante
se faz a elaboração deste estudo, voltado para uma temática atual e multifacetada, capaz
de abranger diversos fatores sociais e que impactam diretamente nos determinantes
de saúde da população, sendo, portanto, um estudo bastante relevante no que tange a
atual realidade digital da sociedade. Estabeleceu-se um desenho de como ocorre para as
mulheres, o desencadeamento das idéias e processos de conceituação pessoal, interação
dos conceitos pessoais com os conceitos sociais, em relação ao câncer de mama, bem como
a reação oriunda dessa catarse como produto exposto para a sociedade através da exibição
de sua experiência nos diários eletrônicos, demonstrado na delimitação das categorias
originadas com o os relatos. Para interpretação dos achados, utilizamos o Interacionismo
Simbólico, e de modo a ratificar a missão científica da Enfermagem, delineamos os achados
e fizemos uma conjunção com a Teoria Interacionista do Cuidado de JOHAN RIEHL-SISCA, o
que contribuiu em muito para a aplicabilidade das ferramentas/midias digitais no cuidado
direcionado aos pacientes, em nossa realidade assistencial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato do vivido por parte das mulheres que passaram pela experiência do câncer de
mama constitui-se como um dado de extremo valor científico, no que tange a perspectiva de
um cuidado capaz de atender às necessidades expostas por parte de quem a vivenciou. Isto
promove a oferta de um cuidado sensível e integral, baseado na compreensão da singularidade
de cada indivíduo e de como este interage com o meio no qual está contido. Além disso, no
contexto atual, extremamente voltado para as mídias eletrônicas e redes sociais, trata-se de uma
nova vertente de estudo, com caráter atual, e que visa utilizar a tecnologia a favor do cuidado
às mulheres que vivenciam o câncer de mama na juventude.Entende-se que os processos
sociais aos quais as mulheres estão submetidas e ao mesmo tempo são atuantes, constituem-se
como de grande importância em relação ao modo como elas enfrentam o câncer de mama e
influenciam diretamente nas tomadas de decisões que dizem respeito a este assunto tão peculiar
e de infinitos significados e simbolismos. O estudo apontou que o uso dos diários eletrônicos
auxilia as mulheres jovens no enfrentamento do câncer de mama, ao promover a exteriorização
de seus medos, dúvidas, anseios, limitações e fragilidades, a partir da escrita terapêutica. A escrita
promove a livre expressão do que por elas é sentido, de forma que esta ocasiona a sensação
de alívio das tensões oriundas do processo terapêutico necessário para a cura do câncer, que
ultrapassa os aspectos clínicos e necessita de exteriorização do que é sentido.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da mulher. Neoplasias da mama. Rede social. Teoria de enfermagem

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
PARA COLETA DE DADOS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Camila Nunes Barreto (Universidade Luterana do Brasil, Cachoeira do Sul, RS, Brasil), Luiza Cremonese
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Tatsch Neves (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Lúcia Beatriz Ressel (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1489

INTRODUÇÃO
A pesquisa qualitativa possui distintos instrumentos que potencializam a etapa de coleta
e produção de dados. A abordagem aproxima o pesquisador e o participante, além de
possibilitar uma melhor compreensão do contexto em que ocorrem os fenômenos e suas
interações. Neste trabalho, destaca-se a utilização da observação participante como técnica
de coleta de dados, na dissertação intitulada “Humanização da Atenção Pré-natal na Práxis
dos Profissionais de Saúde” do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
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Federal de Santa Maria. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM,
conforme parecer nº 513.040, sob o número do CAAE 26467413.9.0000.5346. O estudo
teve como cenário de pesquisa Estratégias de Saúde da Família (ESF) e os participantes
foram médicos e enfermeiros que atuavam na atenção pré-natal. A escolha da técnica
de observação participante possibilitou uma maior imersão no cenário do estudo, bem
como o reconhecimento das práticas de aproximação e distanciamento preconizadas
pelas políticas e programas do Ministério da Saúde. A observação permitiu vivenciar fatos
diários de maneira espontânea e aproximou o pesquisador dos profissionais participantes,
sendo ponto facilitador para a produção de dados. Foram percorridas três fases para guiar a
observação, na primeira fase, ocorreu a aproximação com o cenário do estudo e a busca pela
minimização do distanciamento entre participantes e pesquisador. A segunda fase buscou
compreender a visão do conjunto da comunidade e os diferentes fatores que influenciavam
nas ações dos participantes, a fim de conhecer o contexto observado. A última e terceira fase
constituí a sistematização e organização dos dados para posterior análise.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão teórico-metodológica acerca da utilização da técnica de observação
participante.
DESENVOLVIMENTO
a observação participante relatada ocorreu de fevereiro a junho de 2014. Foi desenvolvida
em quatro Estratégias de Saúde da Família da rede básica de saúde de um município do
Sul do Brasil. A seleção dos serviços de saúde ocorreu mediante sorteio. Participaram
do estudo cinco enfermeiros e três médicos que atuavam nas ESF da Atenção Primária à
Saúde. A aproximação com o campo de estudo, um dos pontos essenciais para garantia
de uma boa observação e a aceitação por parte dos participantes, envolveu visitas prévias
aos cenários e apresentação da proposta pela pesquisadora. Nas visitas, a pesquisadora
procurou familiarizar-se com o processo de trabalho da unidade de saúde, a estrutura física
e como eram organizadas as ações voltadas ao pré-natal. Ainda, participou das reuniões
de equipe para uma apresentação formal e esclareceu os motivos da sua inserção. Após a
confirmação da participação na pesquisa, planejou-se as atividades de atenção pré-natal
que a pesquisadora acompanharia. A organização das ações de pré-natal eram distintas
entre as ESF selecionadas, pois ocorriam em dias e horários diferentes, o que possibilitou a
realização concomitante da coleta de dados nas ESF. O tempo de realização da observação
participante variou entre um mês a dois meses em cada ESF, totalizando 140 horas.
Com o objetivo de auxiliar na coleta dos dados durante a observação foi utilizado um
roteiro adaptado. Esse permitiu nortear as ideias e observações percebidas em cada ESF.
Contava com observações relevantes, acerca do ambiente de acolhimento e atendimento
das mulheres, o comportamento das pessoas no grupo observado, a linguagem com
valorização da comunicação verbal e não verbal, o relacionamento das pessoas observadas
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entre si e as pessoas observadas com o observador, e o tempo de ocorrência dos eventos.
O roteiro previamente elaborado com base nas políticas e programas de saúde voltados
à humanização do pré-natal desencadeou uma coleta longitudinal em todas as unidades,
com um olhar específico para o objetivo do estudo. A pesquisadora procurava aproximar-se
das gestantes e realizava um primeiro contato já na sala de espera, a fim de que se sentissem
à vontade. Os dados observados foram registrados no diário de campo, que ocorriam no
momento da observação e aprofundados posteriormente. As vantagens percebidas pela
pesquisadora no desenvolvimento da observação participante foram o aprofundamento e
o reconhecimento das facilidades e dificuldades no processo de trabalho dos profissionais
de saúde. Também, a transcrição das observações disponíveis do diário de campo, bem
como o seu aprofundamento auxiliaram no processo de análise de dados. Após a realização
da observação, a pesquisadora complementou a produção de dados com a realização da
entrevista semiestruturada, sendo pertinente destacar a importância da primeira neste
processo, uma vez que, muitas vezes, os relatos da entrevistas distanciavam-se da prática dos
profissionais de saúde. Ainda, ao observar os acontecimentos e associar com os depoimentos
coletados, foi possível compreender as significações das falas dos profissionais, de maneira
contextualizada. Ao participar da rotina das unidades de saúde, a condução da entrevista
teve melhor aproveitamento, visto que as fragilidades e potencialidades relatadas nas falas
dos participantes foram vivenciadas pela pesquisadora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A observação participante previamente à entrevista semiestruturada, enriqueceu a produção
de dados na pesquisa qualitativa em tela, permitiu que a pesquisadora mergulhasse no
contexto estudado, e conhecesse as singularidades do cenário. A organização da coleta de
dados, a disponibilidade da pesquisadora e a aproximação da equipe de saúde, otimizaram
o tempo de coleta de dados e fortaleceram as relações entre observadora, observados e
usuárias dos serviços de saúde. Cabe destacar que a população que utiliza as ações e serviços
no ambiente de pesquisa também necessita estar esclarecida do significado da pesquisa
e o motivo da observação, caso contrário pode prejudicar a coleta de dados. O diário de
campo constituiu importante instrumento para o desenvolvimento dessa pesquisa, por
conta dos registros, os quais foram essenciais para a análise. A observação possibilitou
conhecer as reais demandas do campo de estudo, e ainda contribuiu para resultados mais
fidedignos com a prática dos profissionais. Nesta direção, este instrumento contribuiu para
consolidação da pesquisa qualitativa, uma vez que parte de interações, aproximações e do
contexto vivenciado.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa, observação participante, entrevista semiestruturada, cuidado prénatal, profissionais de saúde
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PROCESSO DO CUIDAR DA ENFERMEIRA PARA RESOLUBILIDADE
NO TRATAMENTO DAS MULHERES COM NEOPLASIA MAMÁRIA
Caroline de Paula do Nascimento (Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil), Juliana
Alves Leite Leal (Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil), Maria Angela Alves do
Nascimento (Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil)

ID: 1321

INTRODUÇÃO
A Resolubilidade deve ser entendida como a capacidade do sistema de apresentar
uma resposta satisfatória ao usuário que busca atendimento em alguma necessidade
de saúde, não se restringindo apenas a cura de doenças, mas também ao alívio,
minimização do sofrimento, promoção e manutenção da saúde (COSTA et al., 2014).
No entanto, a Resolubilidade vai muito além do resultado técnico, uma vez que deverá
envolver, simultaneamente, tanto um resultado prático de saúde resolutiva aos usuários
e comunidade, quanto uma compreensão não apenas do processo de cura, mas também
da produção do cuidado na manutenção da saúde (TURRINI et al., 2008). O câncer consiste
em uma enfermidade crônica, caracterizada pelo crescimento celular desordenado, o qual
é resultante de alterações no código genético. A neoplasia mamária é o tipo de câncer que
mais acomete as mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto
em países desenvolvidos, representando 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados
em mulheres de todo o mundo (BRASIL, 2013). Segundo o INCA (BRASIL, 2014), a doença
é tida como a neoplasia mais incidente e a segunda causa de morte por câncer entre as
mulheres em todo o mundo. O objeto deste estudo é o tratamento das mulheres com
neoplasias mamárias a partir do processo do cuidar para a Resolubilidade, caracterizada
pela importância do conhecimento mais detalhado sobre a doença e, a perspectiva da
Resolubilidade em abordar não apenas os aspectos cirúrgicos e antineoplásicos, como
também as dimensões psicossociais que afetam diretamente a eficácia do tratamento.
Dado o interesse e a relevância do objeto, o estudo teve como ponto de partida as seguintes
questões orientadoras: Quais os sentidos e significados sobre o processo de cuidar da
enfermeira às mulheres com câncer de mama em busca da Resolubilidade? Como vem se
processando o cuidado das enfermeiras à essas mulheres?
OBJETIVOS
Descrever o processo do cuidar no tratamento dispensado a mulheres assistidas com câncer
de mama na UNACON e identificar facilidades/ avanços, dificuldade/ dilemas que envolvem
a doença no processo de cuidar versus resolubilidade no tratamento de mulheres.
DESENVOLVIMENTO
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A pesquisa foi desenvolvida na abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo.
O campo empírico fica na cidade de Feira de Santana – BA, localizada próxima da capital
baiana, Salvador, possuindo 556.642 habitantes. A pesquisa foi realizada no Hospital Dom
Pedro de Alcântara/Santa Casa de Misericórdia, mas especificamente na Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia (UNACON) - responsável por fornecer tratamento oncológico
prescrito, inclusive medicamentoso. Foram participantes desse estudo dois grupos de
seguimentos sociais: Grupo 1: mulheres em tratamento com câncer mamário, na qual foram
adotadas os seguintes critérios de inclusão: mulheres em tratamento há no mínimo três
meses, e maiores de 18 anos. Foram excluídas do estudo mulheres que apresentassem
diagnóstico de neoplasia mamária metastática disseminada. Neste grupo foram oito (08)
participantes. Grupo 2: Enfermeiras, selecionadas a partir dos seguintes critérios: mais de
seis (6) meses atuando na UNACON, nos setores tanto de enfermagem quanto nos serviços
específicos de tratamento. Foram excluídas do estudo aquelas que estavam em licença
médica, férias ou qualquer afastamento do serviço. Para tanto, participaram todas as
enfermeiras que estavam naquele período em atividade, no total de cinco (5). Portanto, 13
foram o total de participantes. Para a coleta de dados, utilizamos entrevista semi-estruturada
e observação sistemática. Como método de análise dos dados utilizamos a Análise de
Conteúdo, sob a perspectiva de Minayo (2010), considerando-se as fases de organização,
classificação e análise final dos dados. Antecedente à entrevista com os participantes, foi
ofertado aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual
esclarece as principais dúvidas e visa garantir os direitos dos participantes. Dentre estes, o
sigilo das informações, o anonimato, o qual foi assegurado mediante a utilização de números,
de acordo com a ordem da realização das entrevistas, a liberdade para participarem ou
desligarem-se do estudo a qualquer momento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notamos que a produção do cuidado no tratamento das mulheres com câncer mamário vai
muito além da patologia. No caminho na busca pelo cuidado, essas mulheres encontraram
um conjunto de dificuldades, seja pela falta de medicamentos, por dificuldade de locomoção,
obstáculos ao acesso/permanência aos serviços de saúde, dentre outros, sendo que as mesmas
ainda enfrentam impactos que o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama causam nas
suas vidas, como as dúvidas, inseguranças, fase de rejeição, estigma da morte e preconceito
afetando significativamente a qualidade de vida. Por fim, durante este estudo, as mulheres
em tratamento de câncer de mama perceberam o cuidado prestado pelas enfermeiras como
uma relação de segurança, tal relação, segundo as entrevistadas, foi permeada pela confiança
e pelo apoio. O vínculo estabelecido entre eles não se ancoraram apenas nas competências
técnicas, mas também nas competências humanas, como esperança, carinho e respeito.
Nesta perspectiva, conclui-se que os resultados deste estudo evidenciam as necessidades da
mulher com câncer de mama submetida aos tratamentos e assim como o reconhecimento
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sobre a valorização da enfermeira no cuidado a ela dispensado, por ser a profissional que
deverá estar diretamente ligada a usuária, tendo assim o compromisso e a responsabilidade
de ouvir e compreender melhor às necessidades de cada uma, proporcionando-lhes apoio,
compreensão e afetividade durante o enfrentamento da doença. Dessa forma, este estudo
contribui de forma significativa para ampliar a compreensão das usuárias e dos profissionais
considerando toda sua complexidade e impactando nas concepções e saberes.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado profissional, Enfermeira, Resolubilidade, Câncer de Mama

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CUIDADO DE GESTANTES COM
DIABETES E SUAS INTERFACES NA SAÚDE
Heloisa Helena Zimmer Ribas Dias (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos (UFSC,
Florianópolis, SC, Brasil), Brígido Vizeu Camargo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Denize Cristina de Oliveira (UFSC,
Rio de Janeiro, RN, Brasil), Antônio Marcos Tosoli Gomes (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Betina Hörner Schlindwein
Meirelles (UFSC, Florianòpolis, SC, Brasil), Maria de Fatima Mota Zampieri (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2572

INTRODUÇÃO
O cuidado constitui a essência da enfermagem e da saúde, indispensável a todos os seres
humanos, desde antes de sua concepção e seu nascimento até a sua finitude. O cuidado deve
ser utilizado e compreendido como ciência, arte, estética e ética no processo de promoção,
manutenção e recuperação da saúde, mediante ações destinadas a ajudar as pessoas a
viverem de forma mais saudável e, quando preciso, superarem os efeitos da doença como
um fenômeno social, existencial, cultural e transitório.1 O cuidado de enfermagem e a sua
dimensão prática compõem o corpo de conhecimento da enfermagem e importam, não
só aos enfermeiros que as executam, mas também à população que é atendida por eles.
Em consequência, a representação construída a seu respeito, que é objeto de trabalho da
enfermagem, influencia a prática profissional, pressupondo o reconhecimento do que seja
concebido como cuidado de enfermagem.2A gravidez provoca alterações metabólicas
no organismo da mulher, deixando-a vulnerável em relação ao desenvolvimento de
endocrinopatias, sendo a de maior incidência o diabetes Mellitus (DM). O DM associado
à gravidez pode ser classificado como diabetes Mellitus gestacional – DMG, quando
diagnosticado durante a gravidez e diabetes pré-existente à gravidez.3-5Assim, a motivação
em desenvolver um estudo neste âmbito surgiu das reflexões advindas do contexto da
prática assistencial de enfermagem, no sentido da necessidade de implantação de mudanças
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de atitudes em relação ao cuidado no sistema de saúde a gestante com diagnóstico de DM
pré-existente e com DMG. Considera-se premente o compromisso do sistema de saúde para
responder com qualidade e eficiência as necessidades destas mulheres, não limitando o
atendimento apenas no controle metabólico da doença, mas no apoio e informação quanto
aos demais cuidados, tanto à grávida como à família e/ou pessoas significativas no que
concerne aos cuidados com a sua saúde, a do bebê, o parto e o seu futuro após o parto.
Diante deste contexto, que justifica a relevância do estudo, emerge a seguinte questão
norteadora: quais as representações sociais do cuidado na ótica de gestantes com DM e
suas interfaces no cotidiano do cuidado em enfermagem e saúde?
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer as representações sociais do cuidado na ótica de
gestantes com DM pré-existente ou diagnosticadas com DMG e suas interfaces no cotidiano
de cuidado em enfermagem e saúde. Para isto, empregou-se a Teoria das Representações
Sociais em sua vertente psicossocial, proposta por Moscovici,6 uma vez que essa teoria
permite descrever as concepções das gestantes sobre o cuidado frente ao DM/ DMG. Com
isto, pode-se compreender como essas gestantes agem, mediante os significados que
constroem sobre o cuidado. Essa teoria ocupa-se de objetos que apresentam relevância
social, buscando desvendar significações e sentidos que grupos sociais lhes atribuem, no
afã de explicá-los e agir frente a eles.7
DESENVOLVIMENTO
Estudo qualitativo, exploratório-descritivo, onde participaram 30 gestantes, internadas
numa maternidade de referência do sul do Brasil. Os dados foram coletados de março a
setembro de 2014, mediante entrevista semiestruturada em profundidade. Como técnica de
análise, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin.
RESULTADOS
Os resultados revelam, no cotidiano do cuidado do diabetes na gestação, três categorias
temáticas: práticas de cuidado; barreiras percebidas no cuidado; e percepções sobre cuidar
e ser cuidada, revelando que essas representações foram constituídas a partir das suas
vivências e dos significados atribuídos ao processo de vivenciar a gravidez com diabetes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem demandas de cuidados especializados, atualização de conhecimentos, domínio de
novas tecnologias e de repensar as práticas de cuidado, que devem ser reconhecidos em
relação dialética com os modos de pensar o cuidado no senso comum.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado; Gravidez em Diabéticas; Percepção Social.
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VIVENCIANDO O ÓBITO FETAL NA PERSPECTIVA DA
ESPIRITUALIDADE: DESAFIOS NO CUIDADO DE ENFERMAGEM
Elina Fernandes Oliveira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil),
Sandra Conceição Ribeiro Chicharo (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Vilza Aparecida Handan
Deus (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2357

INTRODUÇÃO
O óbito fetal representa, geralmente, grande perda para pais e familiares constituindo
acontecimento traumatizante, lembrado e temido em uma próxima gestação. A
espiritualidade está cada vez mais aliada com a área da saúde, trazendo conforto
nos momentos diversos da vida, além de ser considerada como fator preventivo ao
desenvolvimento de doenças (Gomes et alt. 2013). O luto é um processo composto por
fases não necessariamente sucessivas, compulsórias ou conclusas . Como uma dimensão
pessoal relacionada à busca de respostas para as questões fundamentais sobre a vida e o
seu significado, assim como sobre relacionamento com o sagrado ou o transcendente, como
o viver segundo o espírito e, sendo assim, é uma dimensão constitutiva de todo ser humano,
designando a sua totalidade enquanto sentido e vitalidade. É sabido que puérperas que
vivenciam o óbito fetal, independente de sua causa e conduta clínica, precisam ter uma
rede de apoio e uma assistência de enfermagem organizada, individualizada e de qualidade,
diferentes dos modelo convencionais de assistência, orientado pelas rotinas e protocolos
da instituição (SANTOS et al., 2012; RYNINKS et al., 2014).O manual de alto risco gestacional,
publicado pelo Ministério da Saúde, em 2012, disserta um pouco sobre o comportamento
do profissional na hora da notícia e de como conduzir a situação em caso de óbito fetal,
mas de forma bastante genérica. Existem inúmeros protocolos para indução de trabalho
de parto, conduta expectante ou passiva de acordo com cada instituição, alguns também
guiados pelo Ministério da Saúde (2012a). No entanto, os cuidados de enfermagem e um
fluxograma da assistência de enfermagem, neste momento, ainda estão muito aquém da
real necessidade assistencial.
OBJETIVOS
Descrever as percepções da puérpera que vivencia o óbito fetal, a partir da revisão de
literatura.
DESENVOLVIMENTO
A maior concentração de artigos destacam que a enfermagem avalia o comportamento e
os fatores que influenciam o nível de enfrentamento e elaboração do luto e interferem no
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gerenciamento dos estímulos focais, contextuais e residuais (ROY, 1984; KÜBLER-ROSS, 2005).
O cuidar em enfermagem se esforça para manter as respostas adaptativas, apoiando a“pessoa”
para compreender, aprender e enfrentar a situação (ROY, 1984). A meta da enfermagem é de
promover a saúde com qualidade em todas as etapas da vida, incluindo o processo de morte
e morrer (SOUZA et al., 2013). Ainda, aponta a religião, como um meio possível de busca
cotidiana de desajustes físicos, psicossociais, espirituais, entre outros (SOUZA, 2009). Outro
autor aborda que a religião ou a fé são um importante aparato terapêutico como fonte de
força, conforto, enfrentamento, cura e manutenção da saúde (SILVA, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A narrativa das mães permitiu identificar a complexidade, da dor da perda de um filho, como
ferida invisível e perceptível . Também são comuns as perturbações de ansiedade numa
gestação subsequente. Sensação da presença da criança associada a alucinações visuais ou
auditivas em relação ao suporte de crenças e fé, expressões chave como: “vontade de Deus”,
“não tive apoio psicológico, meu apoio foi Deus”, “Deus me ajudou”, foram observadas nos
relatos maternos. Notou-se que os familiares procuraram consolar as mães a partir de suas
crenças, lembrando a possibilidade de gestar outros filhos, preocupando-se com sua saúde
mental e também aconselhando-as a não prolongarem o sofrimento. Nesse processo, as mães
apontaram a importância da espiritualidade e do apoio de seus familiares. A enfermagem
percebe o silêncio, o tempo na fala, o olhar preocupado, a espontaneidade dos gestos e o
carinho como tipos de comunicação não verbal. O abraço é apontado como um forte aliado
para este momento. Mediante este discurso, nenhuma das mulheres atribui a um castigo de
Deus o fato de estar passando por alguma enfermidade durante a gestação. Elas utilizam da
fé para explicar e entender o próprio aparecimento desta ou daquela dificuldade. O contato
com uma força superior às suas, aliada a uma imagem de um Deus pai protetor e cuidador
mostrou-se como fator fundamental É nesse sentido que se insiste na presença autêntica
e significativa do enfermeiro, remontando a sua própria construção histórica cujo ideal
centrava-se na dimensão ética-moral-espiritual, como um dos fatores que podem estimular
a superação de momentos desesperadores (GOMES AMT, 2013)
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da mulher; Espiritualidade; Mortalidade infantil; Gestação
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WORLD COFFEE COMO TÉCNICA PARA PENSAR ESTRATÉGIAS DE
CUIDADO A MAES EM SITUAÇÃO DE PERDA FETAL
Iasmim Cristina Zilio (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Joice
Moreira Schmalfuss (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Regina
Yoshie Matsue (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chaoecó, SC, Brasil), Lucimare
Ferraz (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2146

INTRODUÇÃO
É sabido que o ponto final da nossa existência é, inevitavelmente, a morte. Esperamos
encontrá-la apenas na senilidade, quando boa parte da nossa vida foi vivida. Contudo, por
vezes, essa sequência de existência é invertida e a morte surge em um momento indesejado
ou, no mínimo, inesperado, como nos casos de morte fetal. Normalmente, a perda de um
bebê para a mãe e sua família resulta em grande frustração, com a cissura de expectativas
existenciais depositadas no projeto que corresponde à vida da maternidade.
Nesse momento de fragilidade, a mãe que perdeu seu bebê precisa ser amparada e receber
uma assistência humanizada e respeitosa para melhor recuperação e elaboração do luto.
Todavia, ainda são observadas lacunas assistenciais para este público em específico, sendo
necessários cuidados em saúde que visem melhorias nessa assistência, seja de forma direta
ou indireta. Frente a este contexto, desenvolveu-se a proposta de uma oficina com o auxílio
de metodologias ativas para trabalhar a temática morte fetal; de forma que o processo de
construção do conhecimento pudesse ser coletivo, crítico, reflexivo e participativo.
OBJETIVOS
Diante do exposto, é objetivo deste trabalho relatar uma experiência sobre a metodologia
ativa do World Coffee, como técnica para pensar estratégias de cuidado a mães em situação
de perda fetal.
DESENVOLVIMENTO
Tal atividade foi realizada durante oficina intitulada “Estratégias de cuidado a mães em
situação de perda fetal”, durante a 79ª Semana Brasileira de Enfermagem e 14ª Semana
de Enfermagem - Núcleo Chapecó/Santa Catarina, ocorrida no dia 23 de maio do corrente
ano, com duração de quatro horas e meia. Participaram da oficina 29 pessoas, entre elas:
acadêmicos de Enfermagem de três instituições de ensino da cidade de Chapecó, técnicos
de Enfermagem, enfermeiros e residentes do hospital local da cidade. Duas mediadoras
graduadas em Enfermagem conduziram as atividades, inicialmente, dando boas-vindas aos
participantes e apresentando os principais pontos da formação de cada uma, bem como
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o envolvimento com a temática morte fetal. Em seguida, ocorreu uma aproximação com a
temática por meio de breve explanação sobre os conceitos e diferenças entre morte fetal,
natimorto e aborto, seguido do relato das experiências na obstetrícia e situações de morte
fetal vivenciadas pelas proponentes da atividade. Dando sequência, foram apresentados
os objetivos da oficina, bem como as etapas desta com explicação sobre a metodologia
escolhida e a relevância de trabalhar ativamente para a construção de saberes a fim de
atingir os objetivos propostos.
Como disparador de ideias foi exibido um vídeo de 23 minutos, baseado em fatos reais,
que versava sobre a experiência de uma mãe no momento do diagnóstico da morte fetal,
perpassando pela assistência recebida por profissionais da saúde, as emoções vividas, as
lembranças, as decisões tomadas, o parto, a concretização da morte e o enfrentamento da
situação no puerpério imediato. Após esse momento, discutiu-se com todos os participantes
sobre as impressões causadas pelo vídeo, explorando-se situações relatadas por alguns
participantes, vivências tidas por eles na assistência a situações de abortamento e/ou perda
fetal. Foram discutidos alguns aspectos destas vivências e, em seguida, os participantes
foram divididos em quatro grupos de seis participantes e um grupo de cinco para o início da
técnica World Coffee.
Os grupos se dispuseram em círculos e cada um recebeu um período da assistência à mulher
em situação de morte fetal para pensar em estratégias de cuidado, a saber: diagnóstico
de morte fetal, o parto (trabalho de parto, parto e nascimento), pós-parto imediato, na
maternidade e na atenção primária à saúde. As mesas foram dispostas uniformemente na
sala e continham papel pardo, canetas atômicas coloridas, canetas esferográficas coloridas,
folhas de ofício, tintas guache e pincéis para a realização das anotações de forma criativa.
Ocorreram cinco rodadas e todos os participantes circularam pelos cinco grupos formados
de maneira a discutir sobre todas as fases da assistência. Em cada mesa um participante
desenvolveu o papel de anfitrião, trabalhando com os demais participantes e recebendo os
que chegavam a cada rodada. A primeira rodada durou 25 minutos e as demais duraram 15
minutos, cada. A cada nova rodada as produções grupais ganhavam corpo, forma e eram
discutidas com mais profundidade, principalmente pelo anfitrião.
Durante todos os momentos os participantes demonstraram interesse na atividade,
discutindo e debatendo sobre a temática e expondo suas ideias de forma criativa, seja
oralmente ou na folha de papel pardo disponibilizada. Ao final da atividade os grupos
formados no momento inicial da oficina apresentaram suas produções e discutiram de
forma coletiva sobre os principais pontos pensados para cada fase da assistência. O uso da
metodologia ativa como o World Coffee desenvolve a escuta ativa, tanto dos sujeitos quanto
dos mediadores da proposta, além de viabilizar o pensamento crítico, mesmo em grandes
grupos, podendo transformar um diálogo sobre uma questão social ou de saúde para uma
experiência compartilhada, como um filme.
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A escolha da estratégia em grupo contribuiu para uma maior integração dos participantes
e promoveu o compartilhamento de ideias de forma inclusiva, favorecendo a autonomia
de cada participante. Corroborando com o exposto, atividades em grupo permite o
desenvolvimento de uma série de papeis que contribuem para a construção da autonomia
e do autoconhecimento do indivíduo, pelo fato de lidar com o diferente, com a exposição de
ideias e contraposição destas, pela ação de sintetizar e resumir conhecimentos, habilidades
essenciais que contribuirão para uma melhor assistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da temática morte fetal ser considerada, por vezes, delicada e geradora de sentimentos
entristecedores, trabalhar uma metodologia ativa como o World Coffee gerou um ambiente
agradável e permitiu construir o conhecimento de forma compartilhada e eficaz. Ainda,
foi possível aproximar situações vivenciadas na prática com a teoria, tanto por parte dos
participantes quanto das mediadoras. Essa troca de conhecimentos e vivências foi essencial
para o vislumbre de uma assistência mais humanizada, empática, respeitosa e necessária
para as mulheres que passam por uma situação de perda fetal e, muitas vezes, encontram-se
fragilizadas e desamparadas.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde da Mulher, Morte Fetal, Assistência à Saúde
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A EXPERIÊNCIA DE DOR CRÔNICA NA ADOLESCÊNCIA: UMA
PESQUISA QUALITATIVA RELACIONADA A SUBJETIVIDADE
PRESENTE NO FENÔMENO DOLOROSO
Maria Tereza Piedade Rabelo (Mestranda) (Graacc/Unifesp, São Paulo, SP, Brasil), Renata Petrilli (Doutoranda) (Graacc/
Unifesp, São Paulo, SP, Brasil), Juliana Molina (Doutorado) (Reumatologia/Unifesp, São Paulo, SP, Brasil), Ana Laura
Prates Pacheco (Pós-doutorado) (Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano/Fórum de São Paulo ( EPFCL/
FCL-SP). LABEURB-Unicamp., São Paulo, SP, Brasil), Mariana Cabral Schveitzer (Pós-doutorado) (Medicina Preventiva/
Unifesp, São Paulo, SP, Brasil), Claudio Arnaldo Len (Livre-docência) (Reumatologia/Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 1900

INTRODUÇÃO
A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) caracteriza a dor crônica como um
fenômeno multidimensional e subjetivo. Estudos na área apontam que a dor crônica é
uma das principais causas de incapacidade, licenças médicas, absenteísmo ao trabalho e
hiperutilização do sistema de saúde, configurando-se como um importante problema de
saúde pública. Devido à grande demanda para tratamento, e à complexidade do fenômeno
doloroso, um tratamento multidisciplinar faz-se necessário. Com efeito, o psicanalista com
a especificidade do seu saber pode ser um dos integrantes da equipe. De acordo com a
psicanálise lacaniana, a adolescência é uma etapa da vida que por si só se configura
como uma fase de crise psíquica a ser atravessada por todos os sujeitos. Na transição da
adolescência para a fase adulta, o adolescente se confronta com o abandono do corpo
infantil, a escolha na partilha dos sexos e a separação da relação que o adolescente tinha
com os pais na infância. Essas mudanças envolvem perdas, lutos e reconstruções que só
serão realizadas com o engajamento do sujeito na via desejante, que se concretizará através
de novos laços afetivos tanto na esfera da amizade como no amor e a sua imersão no campo
profissional. A experiência de dor crônica ao longo do atravessamento da adolescência pode
tanto enaltecer conflitos e embaraços relacionados à transição para a vida adulta como
camuflar tais dificuldades. Para os adolescentes, a aceitação pelos pares, a autoimagem
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e a aquisição de habilidades para a conquista da independência são questões muito
importantes. Entretanto, o processo de adoecimento muitas vezes pode causar isolamento
social, alteração da imagem corporal, dificuldades no processo de aprendizagem e aumento
da dependência na relação com os pais. Diante da complexidade inerente ao processo de
transição da adolescência para fase adulta e a experiência de um adoecimento crônico, os
serviços de assistência à saúde preocupam-se cada vez mais com a passagem dos pacientes
da pediatria para os serviços de adultos. A criação de ambulatórios de transição que visam
preparar o adolescente para a sua transferência aos serviços de saúde adulto deixam em
evidência a necessidade de estudos específicos sobre a saúde do adolescente.
OBJETIVOS
Analisar os mecanismos subjetivos envolvidos na experiência de dor crônica na adolescência
e seu respectivo controle, investigar a função exercida pela dor no psiquismo do sujeito e o
lugar que pode ocupar frente à dinâmica familiar.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa interpretativa. Local: hospital de oncologia pediátrica. População: vinte
e dois participantes ao todo, onze pacientes com idade entre 14 e 24 anos que finalizaram
o tratamento quimioterápico e estão em seguimento no hospital, somente no ambulatório
de dor; e suas respectivas mães. Coleta de dados: entrevista semiestruturada com três
etapas; primeiro momento mãe e filho; no segundo somente a mãe e no terceiro somente
o adolescente. Análise de dados: análise de conteúdo de Bardin à luz da teoria psicanalítica
de Freud e Lacan.
RESULTADOS
A partir da análise de conteúdo foram construídas quatro categorias: 1) Inibição na
atualização vivida na adolescência dos conflitos inerentes ao processo constitutivo de
separação do Outro familiar; 2) atravessamento na atualização vivida na adolescência dos
conflitos inerentes ao processo constitutivo de separação do Outro familiar; 3) A posição
inconsciente do sujeito frente à demanda do Outro; 4) A condição de supor a sustentação
de um desejo próprio no futuro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da análise preliminar, foi possível constatar que para além do peso do tratamento
oncológico, a subjetividade dos pacientes e dos seus familiares interfere no quadro de
dor crônica. Com o estudo foi possível identificar uma relação entre maior intensidade de
inibição na atualização dos conflitos psíquicos vivida na adolescência inerentes ao processo
constitutivo de separação do Outro familiar e maior dificuldade da equipe em controlar a dor.
Também foi possível reconhecer uma relação entre menor condição de supor a sustentação
de um desejo próprio no futuro, e maior intensidade dos fenômenos de paralisação na vida
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e ganho secundário com a dor. Os dados preliminares do presente estudo demonstraram
uma problemática importante relacionada a separação de alguns pacientes em relação
aos pais, ou seja, foi possível verificar a existência de uma demanda de cuidado anterior
ao processo de transição para um serviço de saúde adulto. Ficou incerto se essa relação
indiferenciada imaginária, entre mãe e filho é preexistente ao câncer, ou se a vivência de um
câncer na infância ou adolescência desencadeou tal fenômeno. Espera-se que as respostas
a esta investigação possam ajudar a equipe de saúde com a construção de estratégias ao
longo do tratamento levando à melhora da adesão e diminuição de efeitos iatrogênicos
com o tratamento. Jovens adultos sobreviventes de câncer, mesmo sofrendo de uma doença
crônica como a dor, deveriam seguir com o seu processo de transição para a vida adulta,
realizando conquistas tanto no âmbito profissional quanto amoroso, com apoio dequado
da equipe de saúde, deixando, assim, de se tornarem um importante problema de saúde
pública contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescência, oncologia, dor crônica, psicanálise lacaniana, transição.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA PERSPECTIVA DOS
ADOLESCENTES
Chaiane Cássia Giacomoni Simor (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil), Magda Longo Rossato (IMED, Passo Fundo, RS,
Brasil), Cláudia Mara Bosseto Cenci (IMED, Passo Fundo, RS, Brasil)

ID: 2005

INTRODUÇÃO
O contexto familiar tem sofrido alterações e rearranjos, porém permanece com a
instituição família o papel de exercer funções básicas do processo de desenvolvimento
psicológico dos seus membros. A família passa por momentos de crise esperadas e
inesperadas no desenvolvimento do ciclo vital que demandam mudanças na organização
familiar. Um momento de crise esperado é o período da adolescência, pois ocorrem
muitas transformações na vida de um jovem, pois este está perdendo um corpo infantil
e os pais idealizados, preparando-se para se experimentar em contextos externos ao
sistema familiar. Desse modo a adolescência é um evento que envolve todos os membros
da família, pois o jovem está saindo de uma fase de dependência para um estado de
autonomia pessoal, porém ainda necessita de diretrizes e regras para conseguir espaço
na família e na sociedade. Percebe-se que os pais também podem apresentar angústia
constante, frente à adolescência dos filhos, seja por questões suas de insegurança, ou por
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remeter-se as lembranças de suas vivências ou atitudes durante o processo de adolescer.
É um momento de luto para pais e filhos, de poder elaborar essas perdas e apropriar-se
de uma nova identidade, com diferentes normas e regras. E os adultos, esperam que este
novo adolescente consiga dar conta dessas mudanças subjetivas e das metamorfoses que
estão ocorrendo junto com as exigências biológicas, emocionais, psicológicas e sociais.
Sendo a família um modelo de referência para a construção de identidade do adolescente,
então surgem questionamentos sobre a percepção dos mesmos em relação à importância
de sua família e seus relacionamentos, pois os adultos desempenham um papel central
na travessia desse processo. Com base nessas considerações o presente estudo buscou
identificar, a partir da perspectiva dos adolescentes, o relacionamento com seus pais
investigando o significado da família para eles.
OBJETIVOS
Compreender qual o significado da família para os adolescentes.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de cunho exploratório e descritivo.
Participaram do estudo cinco adolescentes com idades entre quatorze e dezesseis anos,
da rede de ensino privado, de uma cidade do norte do estado do Rio Grande do Sul, que
residiam com seus pais. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas abertas com
roteiro semiestruturado, contendo questões que permitiram que o adolescente pudesse
narrar os fatos, expressar suas ideias e emoções. As entrevistas foram transcritas na integra a
analisadas a partir da análise de conteúdo.
RESULTADOS
Após a análise emergiram quatro categorias, que são elas:1ª) “Estilos de interação e o ciclo
de vida familiar”, na fala dos entrevistados foi possível evidenciar o quanto a família e os
adolescentes possuem uma interação que promove uma influência mútua, que por se
repetirem ao longo do tempo, tornam-se padrões de interação, formando, então, um tipo de
estrutura familiar, com fronteiras ou estilos parentais que promovem a liberdade e o limite
nos subsistemas; 2ª) “Sobre a adolescência (re)ajustes e (re)organização construindo uma
nova fase de aquisição”, nesta categoria adolescente entende a ambivalência dos pais como
conflitiva, pois, em alguns momentos são incapazes de desempenhar certos papéis, e em
outras situações esperam que assumam as suas responsabilidades, criando as resistências;
3ª) “Adolescer e crescer: comunicando a família um novo jeito de ser”, o adolescente
gradualmente modifica sua forma de ver e sentir a família. E esta, por sua vez, também se
transforma. É preciso novas formas de tratar e conduzir a família com um adolescente e
com todas as mudanças que poderão gerar conflitos; 4ª) “A importância da família”, nesta
categoria, a família cumpre o papel dela esperado de inserir o adolescente na sociedade,
apresentá-lo ao mundo auxiliando na adaptação de todas as mudanças que ocorrem, pois,
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o adolescente muda a expectativa de como vai ser tratado. Os resultados mostraram que os
adolescentes conseguem perceber claramente a importância da família, pois fica manifesto
o quanto gostam e querem que os pais se importem com eles, e com suas atividades,
porém com novas formas, porque se torna necessário transformar o papel de “cuidadores”,
pois o adolescente muda a expectativa de como vai ser tratado. Também é significativo na
formação do indivíduo se sentir pertencente a um lugar (a família) sendo este um apoio que
proporciona segurança emocional e afetiva. Os entrevistados ressaltaram a importância da
convivência com as avós(ôs). Acreditam ser esta outra referência, auxiliando na construção
da subjetividade dos adolescentes, tornando-se modelos para gerações posteriores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os adolescentes veem a família como um lugar de apoio e intimidade que gera sensação de
pertencimento. Percebe-se uma valorização da família como contexto de desenvolvimento
do ser humano, depositando nela o bem-estar e a sua segurança. Os adolescentes relataram
dificuldade na compreensão sobre o comportamento que seus pais aprovariam. Entretanto,
referem que a família é importante para eles pois possibilita um aprendizado sobre relações
afetivas e relacionais, não somente no contexto familiar mas também no social.
PALAVRAS-CHAVE
Relações Familiares; Adolescência; Desenvolvimento Humano.

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O PERFIL
SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO, SEXUAL E REPRODUTIVO
DE ADOLESCENTES
Lauriane de Carvalho Souza (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Camila Daniele Lourenço
Borges (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Ana Maria Nunes da Silva (Universidade Federal
de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2705

INTRODUÇÃO
Estudos de perfil/caracterização de indivíduos e/ou de grupos, podem auxiliar na elaboração
de ações personalizadas, claras e objetivas; que são melhor compreendidas e aceitas pelos
indivíduos e, que promovam a saúde sexual e reprodutiva, uma vez que contemplam
dados de características individuais e sociais que podem estar relacionados a situações de
vulnerabilidades em saúde. Por vulnerabilidade, esta é compreendida como resultado de um
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conjunto de características do contexto político, econômico e sociocultural que aumentam
ou diluem o risco individual. Além da dimensão social a vulnerabilidade relaciona-se
também ao grau de consciência dos indivíduos em associar possíveis danos a si próprio a
comportamentos de risco, sendo incapaz de enfrentá-los. Especificamente, no período da
adolescência, este é marcado por inúmeras descobertas e conflitos que podem denotar aos
adolescentes atitudes e comportamentos que os expõem a situações de vulnerabilidade e/
ou agravos como: início precoce de atividade sexual, infecções sexualmente transmissíveis,
gravidez não intencional, abortos inseguros, casos de violência sexual, dentre outras.
Nesta direção, a implementação de ações de promoção a saúde sexual e reprodutiva de
adolescentes, requer considerar os hábitos e comportamentos destes, que, em determinadas
conjunturas, os vulnerabilizam. As vulnerabilidades produzidas pelo contexto social e
as desigualdades resultantes dos processos históricos de exclusão e discriminação ainda
determinariam as oportunidades e os direitos dos adolescentes. Dito todo o exposto,
registra-se que, apesar da existência de publicações que analisam o perfil/caracterização de
vida e saúde dos adolescentes, há ausência de uma revisão ampla, incluindo artigos originais
em língua portuguesa e espanhola, o que justificaria a proposição da presente pesquisa.
OBJETIVOS
Analisar a produção científica que aborda o perfil/caracterização socioeconômico,
demográfico, sexual e reprodutivo de adolescentes. Com os achados da pesquisa espera-se
melhor conhecer este grupo, identificando características que o vulnerabilizam, com vistas
a subsidiar ações de promoção a saúde sexual e reprodutiva aos adolescentes.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa, qualitativa, que descreve o
estado da arte do assunto tratado, analisando criticamente a literatura. Foram incluídos
artigos de pesquisas originais e completos, disponíveis em línguas portuguesa e espanhola,
a partir de bases ou bancos de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS), ADOLEC, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e EBSCO. Na busca
optou-se, pelo comando organizado da seguinte maneira: description or profile or scenario
[palavras do título] and teen$ [palavras] and reprod$ or sexual [palavras]. A coleta de dados
foi realizada de novembro a dezembro de 2017. O período estabelecido para a seleção
do material esteve compreendido entre 2007-2017. Foram excluídos da seleção: artigos
repetidos, que não tratavam de artigos originais e que situavam fora do período temporal
estabelecido. Dos 384 artigos selecionados foram analisadas 22 produções.
RESULTADOS
Os achados foram organizados em três categorias: 1) Na primeira, quanto ao perfil
socioeconômico e demográfico, em 18 estudos, a faixa etária predominante situava-se entre
15-19 anos. Sobre a variável escolaridade, presente em 13 estudos, em sete deles houve
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o predomínio do ensino fundamental incompleto, como o maior nível escolar relatado. O
abandono escolar, motivado pelo evento da gravidez foi confirmado em quatro estudos. E
a ocupação, avaliada em 12 estudos, constatou em cinco deles, que as adolescentes eram
responsáveis pelas atividades domésticas, ou seja, do lar. Relacionada a situação conjugal,
abordada em sete estudos, em cinco foi apontado o predomínio da união estável/consensual.
Por fim, de seis estudos, em quatro, as adolescentes referiram residir com familiares e/ou
parceiros. Os achados nesse perfil apontaram o baixo nível de escolaridade, o abandono
escolar motivado pela gestação e a ocupação comumente em funções não remuneradas,
que situariam os adolescentes em condição de maior vulnerabilidade social; 2) Na segunda,
sobre o perfil sexual e reprodutivo, em 12 estudos foi referida a sexarca entre os 13-17 anos.
Da motivação para a primeira relação foi referido a pressão do parceiro ou o sentimento
de amor nutrido pelo mesmo. A fonte de orientação sexual, apontada em quatro estudos
destacou a escola em dois deles, seguido da mãe e amigos, em um estudo cada. Ainda 16
estudos trouxeram variáveis relacionadas a contracepção, destes dois referiram o uso de
métodos anticoncepcionais, sendo a camisinha e a pílula os métodos mais utilizados e,
finalmente, seis estudos referiram sobre a variável planejamento da gravidez, e, em todos
eles as adolescentes relataram que não a planejaram. Destaca-se neste perfil o predomínio
da investigação sobre as questões que cercam a vida sexual do adolescente e a contracepção.
Sobre os planos reprodutivos, os dados evidenciaram a importância do seu incentivo e de
sua realização nos serviços de saúde; 3) Na terceira, quanto ao perfil obstétrico, a variável
idade ao engravidar apareceu em três estudos, estando compreendida entre 15-17 anos. O
início do pré-natal foi destacado em três estudos e em apenas um o início foi classificado
como tardio. O número de consultas foi questionado em três estudos e em dois deles foi
registrado seis ou mais consultas. Relacionado as intercorrências durante a gestação, três
estudos investigaram esta variável, destes, apenas um artigo apontou a anemia como a
principal delas. Em relação a variável aborto, sete estudos a abordaram, sendo que em dois
estudos não houve registro de casos de aborto, enquanto nos outros cinco os resultados
revelaram de 1 ou mais casos. Sobre o tipo de parto, um estudo referiu a predominância de
cesárea e o outro do parto vaginal. As variáveis investigadas sugeriram o acompanhamento
pré-natal pelas adolescentes e chamaram a atenção para a ocorrência de abortos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário considerar os adolescentes e suas questões de saúde a partir de uma perspectiva
ampliada, que os reconheçam como indivíduos inseridos em diferentes contextos políticos,
socioeconômicos e culturais. Ainda, para além das variáveis frequentemente levantadas,
em torno dos aspectos biológicos, outras questões podem ser exploradas como: percepção
corporal, desejo de engravidar, orientação sexual, violência, uso de substâncias (i)lícitas,
redes de apoio, lazer e etc. O domínio de amplas e contextualizadas informações, pode
apoiar proposições de caráter político, institucional e individual, benéficas e efetivas, para a
promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes.
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PALAVRAS-CHAVE
Saúde do adolescente. Perfil de saúde. Saúde sexual e reprodutiva.

CARACTERÍSTICAS DA LITERATURA NACIONAL SOBRE
PROBLEMAS NÃO-MÉDICOS NA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Tayani de Campos Rodrigues Marinho (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Edir Nei Teixeira Mandú
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Nayara de Araújo Brazil Barbosa (Universidade Federal de
Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Ana Maria Nunes Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2389

INTRODUÇÃO
Apresenta-se parte de uma revisão integrativa cujo objetivo é construir eixos e marcadores
para investigação de vulnerabilidades a problemas não médicos entre adolescentes
grávidas, tendo em vista o seu uso no pré-natal, com base em contribuições científicas da
literatura nacional e internacional sobre o assunto. Em nossa cultura, a adolescência é uma
fase ímpar no desenvolvimento da vida das pessoas, caracterizada por várias mudanças
físicas, psicossociais, dentre elas modificações no padrão de comportamento e no exercício
da sexualidade, que se associam à ocorrência da gravidez1. A gravidez na adolescência (GA)
é uma questão social muito debatida e controversa na atualidade. Na visão biomédica e
da epidemiologia clássica, ela é considerada “problema”, justificada, sobretudo em riscos e
repercussões identificados como desfavoráveis à vida e saúde da adolescente, às condições
de nascimento e ao desenvolvimento da criança1. Da perspectiva da integralidade, a GA
é vista de forma situada e em sua abrangência e peculiaridades, e a abordagem da saúde
das adolescentes considera a combinação sempre singular de características individuais,
do contexto de vida e de inserção no cotidiano, que podem ou não comprometer o
desenvolvimento biopsicossocial e o processo reprodutivo, e resultar em problemas médicos
e não-médicos. Estes dizem respeito, respectivamente, a problemas de saúde (agravo,
doença, enfermidade) e a necessidades não satisfeitas, a sofrimentos e/ou dificuldades para
“andar a vida” e “vivenciar a gravidez”. O cuidado à GA, pela ótica da integralidade, requer
a ampliação do enfoque de risco que orienta a assistência pré-natal, a ser ampliado pela
incorporação da abordagem das vulnerabilidades2. Por meio deste pode-se acessar o
universo individual e o entorno das adolescentes grávidas, para reconhecer o que as torna
suscetíveis a ter suas vidas desorganizadas e a dificuldades de mobilizar recursos acessíveis
para reorganizá-las, para então se prover/mobilizar os cuidados necessários. Apesar da
importância dessa alternativa, a GA, ao que parece, tem sido escassamente debatida com
base no quadro conceitual das vulnerabilidades ou tomando estas como tema central do
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estudo, em particular no que diz respeito aos problemas-não médicos e frente às implicações
da conjunta ocorrência gravidez-adolescência.
OBJETIVOS
Traçar um panorama geral das publicações nacionais que abordam problemas não-médicos
na GA, como tema central ou não, e evidenciar a quais se dá destaque.
MÉTODO
Revisão Integrativa (RI), com recorte na caracterização das publicações nacionais.
Selecionou-se artigos de pesquisa nas bases de dados Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Publicações médicas (PUBMED) e Cumulative Index
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Selecionou-se 47 estudos, 24 da base
LILACS, 09 da CINHAL e 14 da PUBMED. Neste trabalho analisa-se somente a literatura
selecionada na base LILACS. Como estratégia de busca utilizou-se os descritores “gravidez
na adolescência/pregnancy in adolescence OR maternidade/maternity and adolesc$”.
Elegeu-se estudos com a população ‘adolescentes grávidas de 10 a 19 anos’, publicados em
periódicos Qualis A1 e A2 e Qualis B1, com recorte temporal nos anos de 2009 a 2018. Dois
pesquisadores avaliaram a qualidade dos artigos, com base em critérios validados no meio
científico. Incluiu-se pesquisas com metodologia tanto quantitativa como qualitativa, que
incorporavam ou não o quadro conceitual da vulnerabilidade, e que abordavam questões
não-médicas da gravidez na adolescência, ao enfocar: percepções, vivências, informações
e conhecimentos de adolescentes a respeito da GA e dos cuidados a esta; sentimentos e
preocupações de adolescentes relacionados à GA; comportamentos de cuidado na GA e
dificuldades, problemas e desafios relacionados; potenciais e apoios que adolescentes
dispõem ou mobilizam frente à situação de gravidez-maternidade; e consequências ou
repercussões da GA na vida e saúde da adolescente. Ao final, estes foram sumarizados
para contextualização dos estudos e analisados por meio da análise de conteúdo temática,
separando-se a literatura nacional da internacional.
RESULTADOS
Considerado o qualis dos periódicos, localizou-se 24 artigos nacionais de interesse. Entre
esses, verificou-se o predomínio de publicações no ano de 2014, que totalizou sete (29,1%),
seguido pelos anos 2011 e 2012 com cinco publicações em cada ano (20,8%). Em relação à área
dos periódicos das publicações, 26% foram em periódicos da enfermagem, 23,9% da saúde
coletiva e 13% da psicologia. Outras publicações, em menor número, ocorreram nas áreas
da medicina/saúde reprodutiva e em periódicos multidisciplinares. Quanto à abordagem
metodológica, 19 publicações (79,16%) eram qualitativas, quatro quantitativas (16,6%)
e uma qualitativa-quantitativa. Os estudos abordaram os temas: determinantes sociais e
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biográficos da ocorrência e das vivências da GA; perspectivas e dificuldades relacionadas à
ocorrência e vivência da GA; sentimentos e reações da adolescente à gravidez; organização
da vida da adolescente na gravidez e projetos futuros; expectativas quanto à concretização
da maternidade; representações e experiências relacionadas à vida escolar; e apoios
sociais recebidos e transformações na vida das adolescentes com a gravidez. Os problemas
não-médicos apontados na literatura abrangeram: agravos, necessidades de saúde não
satisfeitas nas esferas cognitivo-educativa e afetivo-relacional; atitudes e comportamentos
desfavoráveis à saúde; sofrimentos relacionados à ocorrência da gravidez; e dificuldades
para enfrentar dificuldades e limitações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema da GA é atual e amplamente debatido, porém, não pela ótica da vulnerabilidade ou
com a intenção de evidenciá-las frente a problemas não-médicos. As áreas que discutem a GA
com possibilidade de se identificar problemas dessa natureza e aspectos que os explicariam
concentram-se na enfermagem, saúde pública e psicologia, sobretudo em pesquisas de
abordagem qualitativa. Os problemas não-médicos relacionados à GA encontrados na
literatura dizem respeito a aspectos subjetivos, relacionais e sociais.
PALAVRAS-CHAVE
Gravidez na adolescência; Vulnerabilidade; Revisão Integrativa

CONCEPCIONES CULTURALES SOBRE LA SEXUALIDAD EN
ADOLESCENTES UNIVERSITÁRIOS
Patricia De Jesus Lapeira (Universidad del Magdalena, Colômbia), Mirith Marina Vasquez (Universidad del
Magdalena, Colômbia), Angela Veronica Romero (Universidad del Magdalena, Colômbia)

ID: 2608

INTRODUÇÃO
La adolescencia es una etapa de suma importancia para el crecimiento y desarrollo del ser
humano, porque en ella se establecen los patrones conductuales, hábitos, conocimientos y
actitudes para la vida permeados por la cultura Los adolescentes constituyen una población
prioritaria para la salud sexual y reproductiva, sus propias características biológicas y
psicosociales los colocan en cierta situación de vulnerabilidad1.
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OBJETIVOS
Explorar la perspectiva emicas de un grupo de adolescentes, estudiantes universitarios,
derivada de la interpretación de los significados preventivos de las prácticas sexuales a
partir de sus creencias y valores
MÉTODO
Investigación cualitativa, utilizando como abordaje la etnoenfermería propuesta por
Leininger2. Como método de recolección de la información la entrevista no estructurada.
Participaron cuatro adolescentes estudiantes de una universidad pública de la ciudad
de Santa Marta, Colombia, entre 16 y 19 años. Para el análisis de la información se utilizó
el método de James Spradley3. Este método identifica cuatro tareas en las cuales se
agrupan las actividades de análisis de información recogida: a) Análisis de dominio, b)
Análisis taxonómico, c) Análisis de componentes de significados y d) Descubrimiento de
temas culturales. Se solicitó consentimiento informado, comunicando a los participantes
el objetivo, así como se aseguró la confidencialidad de la información y la participación
voluntaria4.
RESULTADOS
Dominio Cultural 1: Formas de cuidarse preventivamente en el ejercicio de la sexualidad:
Responsabilidad de la pareja. Los adolescentes universitarios en el ejercicio de su sexualidad
realizan prácticas de cuidado influenciados por sus creencias las cuales son trasmitidas de
familiares y amigos que han tenido esta experiencia. Consideran fundamental cuidarse
para evitar el embarazo y enfermedades de trasmisión sexual que pueden repercutir
negativamente en su futuro, alguno de las percepciones expresadas a este respecto
fueron: “Ya sabemos que debemos tener en cuenta, que debemos cuidarnos al momento
de iniciar nuestras relaciones sexuales, pues muchas personas las iniciamos de una edad
muy joven y pues no queremos dañar nuestra carrera ni nuestro futuro con un embarazo a
temprana edad, no digamos que eso sea un error, sino que como dicen “cada cosa tiene su
tiempo” y no tener que lamentar después de que las cosas pasan”. (P:1 E:1) Los adolescentes
manifestaron ciertas creencias o mitos influenciados por su contexto cultural en relación
a la forma que tiene de cuidarse en el ejercicio de su sexualidad. “Otra cosa que dicen es
brincar una vez termine… bueno eso no lo hemos hecho, a veces nos toca es correr porque
siempre se nos hace tarde” (P: 1 E: 1) “Mucha gente tiene agüeros y mitos como tomarse
un café cargado después del acto sexual o una sal de fruta para no quedar embrazada,
o eso de……brincar después para que se salga o tomarse una aspirina y hacerse una
ducha con vinagre cosas así” (P:1E:1, P:3 E:2) Dominio cultural 2: Tener relaciones sexuales
es una manera de ser reconocido socialmente por sus amigos y compañeros. Para los
participantes entrevistados tener relaciones sexuales es una manera de ser reconocidos
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socialmente por sus amigos y compañeros, expresan que es el comportamiento social
deseado en su grupo. “Muchas chicas piensan que es importante iniciar sus relaciones
sexuales temprano y buscan de manera rápida tenerlas, para no quedarse atrás con sus
amigas” “Uno como hombre debe tener varias novias, no importa que sea al tiempo…
porque entonces que va uno a enseñar a las mujeres, ahora hay muchas chicas lanzadas”
“Si las mujeres ven que uno es inexperto a ellas eso no les gusta por eso uno tiene que
hacerse ducho en el tema…… o sea conocer así uno suena más interesante”. Tema cultural:
Acciones de cuidado para la vivencia de la sexualidad en adolescentes universitarios.
La cultura Caribe de la región donde se encuentra ubicada la universidad, privilegia al
hombre en la decisión del uso o no de los métodos anticonceptivos, sin embargo esto ha
venido cambiando en algunos casos la mujer exige este derecho bajo frases como: “sin
condón ni pio”, “Existe la creencia de que la que debe cuidarse es uno como mujer, pero
yo pienso que debe ser compartido con su pareja porque insisto es responsabilidad de los
dos” la información suministrada demarcan que se está gestando un cambio al interior de
las relaciones entre los adolescentes. Las creencias trasmitidas por sus pares y familiares,
se convierten también en acciones de cuidado como tomar aspirina, sal de frutas, hacerse
duchas vaginales con vinagre, etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
En esta investigación se concluye que para los adolescentes universitarios es importante
el cuidado preventivo en sus prácticas sexuales, ya que durante esta etapa de sus vidas es
fundamental evitar el embarazo y enfermedades de trasmisión sexual. Los adolescentes
manifestaron falsas creencias influenciados por su contexto cultural en relación a la forma
que tiene de cuidarse en el ejercicio de su sexualidad, como utilizar sal de fruta, aspirina
o duchas con vinagre para prevenir el embarazo. Para los adolescentes entrevistados
tener relaciones sexuales es una manera de ser reconocido socialmente por sus amigos y
compañeros.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente Sexualidad Cultura
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CONCEPÇÕES DE ADOLESCÊNCIA E GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA NA LITERATURA CIENTÍFICA NACIONAL SOBRE
QUESTOES NAO-MÉDICAS NA GRAVIDEZ
Tayani de Campos Rodrigues Marinho (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Edir Nei Teixeira Mandú
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Nayara de Araújo Brazil Barbosa (Universidade Federal de
Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Ana Maria Nunes Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2388

INTRODUÇÃO
Evidencia-se concepções de adolescência e de gravidez nessa fase, presentes na literatura
científica nacional que aborda situações não-médicas entre adolescentes grávidas. Este recorte
é parte de uma revisão que propõe a construção de eixos e marcadores para investigação de
vulnerabilidades entre o grupo, com base em evidências científicas presentes na literatura
brasileira e internacional sobre o assunto. Em nossa cultura, a adolescência é considerada
uma fase ímpar no desenrolar da vida. Como construção social, ela é representada e se
apresenta de modos diversos em diferentes contextos histórico-sociais, como experiência
situada e peculiar da vida de cada adolescente, abarcando as dimensões física, social,
psico-afetiva, cognitiva, relacional, criativa, entre outras. A gravidez na adolescência (GA)
é um processo que também abarca essas várias dimensões, a ser considerada em suas
peculiaridades e diversidade decorrentes de sua inserção social, e como parte das biografias
de vida. Características concretas da passagem pela adolescência se entrelaçam à experiência
da gravidez e podem propiciar situações de maior ou menor vulnerabilidade a problemas
médicos (doenças, agravos, enfermidades) e/ou não-médicos (necessidades, sofrimentos,
dificuldades), a serem considerados no cuidado pré-natal. Este, comumente não explora ou
intervém em situações/problemas não-médicos vividos por adolescentes grávidas, assim
como em situações que as tornam vulneráveis àqueles, o que demarca a inexistência de
ações de promoção da saúde, nos limites da prática individual e coletiva. O pré-natal no país
é fortemente orientado pelo enfoque de risco, que incorpora uma compreensão homogênea
e a-histórica da adolescência, da gravidez e do entrelaçamento entre estas, bem como da
saúde das adolescentes e dos cuidados a elas direcionados2. Esse enfoque desconsidera
a articulação de todos esses fenômenos com o contexto social, institucional e individual.
O enfoque das vulnerabilidades, mais abrangente, apresentado como uma alternativa
coerente com a perspectiva de integralidade, considera a combinação sempre singular de
características individuais, de contextos de vida e de inserção no cotidiano da vida que dão
contornos às experiências, necessidades e problemas1. A abordagem das vulnerabilidades
de adolescentes grávidas permite acessar o universo peculiar e o entorno delas, bem
como a relação entre ambos, para reconhecer o que as torna suscetíveis aos problemas
variados, considerada também a relação carências-recursos. Essa abordagem requer que os
profissionais do cuidado interpretem de forma abrangente e situada a GA e a sua relação com
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a fase da adolescência e outros processos. Na identificação e análise de vulnerabilidades, os
fenômenos em estudo devem ser compreendidos como totalidades dinâmicas, complexas,
histórico-sociais, e enquanto experiências peculiares dos envolvidos, ligadas à história de
cada um, e que resultam em adolescências e em experiências de gravidez diversas. Desse
modo, na análise crítica da literatura que pesquisa e debate a GA e, em especial as situações/
problemas não-médicos, é importante reconhecer perspectivas assumidas.
OBJETIVOS
Analisar as concepções de adolescência e GA e a sua aproximação ou distanciamento do
quadro conceitual da vulnerabilidade, na literatura científica nacional que debate o assunto.
MÉTODO
Estudo de Revisão Integrativa (RI), com recorte em publicações nacionais selecionadas
na base Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Na
busca utilizou-se os descritores “gravidez na adolescência/pregnancy in adolescence OR
maternidade/maternity and adolesc$”. Selecionou-se pesquisas com adolescentes grávidas
de 10 a 19 anos, publicadas em periódicos Qualis A1 e A2 e Qualis B1, com recorte temporal
em 2009-2018. Elegeu-se 24 pesquisas após avaliação da qualidade dos artigos por dois
pesquisadores. Incluiu-se pesquisas quantitativas, qualitativas e quantitativas-qualitativas,
voltadas a questões não-médicas da GA. Os estudos foram sumarizados e analisados por
meio da análise de conteúdo temática.
RESULTADOS
A adolescência é explicada como uma etapa do desenvolvimento humano, visto sobretudo
de forma sequencial e linear. Ela é, ainda, naturalizada e universalizada entre os estudiosos,
sendo conceituada como um período de transformações típicas e com conflitos “próprios”.
Mais amplamente, e de forma coesiva com o enfoque das vulnerabilidades, a adolescência
é caracterizada por alguns autores em suas especificidades e como construção sociocultural
e histórica, com uma correspondente abordagem da gravidez e dos problemas/situações
não-médicas. Das modificações na adolescência os autores destacam mudanças na
identidade pessoal e nas interações (sentimentos, exercício da sexualidade, individualização,
posicionamentos, autonomia). Porém, a inter-relação entre esses elementos destacados e a
experiência da gravidez são praticamente inexplorados, assim como as possíveis interferências
de um acontecimento sobre o outro. A GA é evidenciada como um importante problema
social e da saúde pública. Ainda, é tratada como um fenômeno uniforme, a-histórico e quase
atemporal, homogeneizando-se as diferenças relativas tanto às faixas etárias quanto às
inserções sociais, dentre outros aspectos. De forma mais ampla, essa perspectiva é criticada
e o acontecimento é pensado considerando-se aspectos do coletivo (classe social, gênero,
geração, biopolítica), bem como em sua relação com dinâmicas familiares e histórias de
vida. Problemas não-médicos são tratados, assim, na relação com fatores variados, segundo
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uma perspectiva multicausal, ou em sua relação com múltiplos e imbricados elementos de
natureza sociocultural, coletiva e individual. Todos os estudiosos são unânimes em considerar
a possibilidade de se manifestarem repercussões negativas na vida e saúde da adolescente
que engravida. Mas poucos consideram seus aspectos positivos, dando voz a adolescentes,
bem como recursos possíveis de serem mobilizados frente aos problemas não-médicos e
que permitem melhor analisar vulnerabilidades a estes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adolescência e a GA ainda são abordadas de forma universal. Problemas não-médicos são
nomeados e tratados sobretudo de forma tangenciada, não sendo estudados em suas várias
relações. Conhecer como a adolescência e a GA têm sido compreendidos e caracterizados
na literatura nacional permite reconhecer que há um longo caminho a trilhar para a
consolidação de uma abordagem coerente com o quadro conceitual das vulnerabilidades.
PALAVRAS-CHAVE
Gravidez na adolescência; Vulnerabilidade; Revisão Integrativa

CONHECIMENTO DAS ADOLESCENTES SOBRE O USO CORRETO
DO PRESERVATIVO MASCULINO
Thábyta Silva Araujo (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Queliane Gomes Silva Carvalho
(Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Lívia Dantas Lopes (Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, CE, Brasil), Marcela Ariadne Braga Gomes Tomé (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil),
Lidiane Nogueira Rebouças (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Fabiane Amaral Gubert
(Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil), Neiva Francenely Cunha Vieira (Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, CE, Brasil)

ID: 2058

INTRODUÇÃO
A adolescência compreende a faixa etária de 10 a 19 anos, com diversas transformações
iniciadas na puberdade, busca por experiências únicas, afloração da sexualidade, interação
entre pares e afirmação da própria identidade. Pesquisas que tratam sobre comportamento
sexual do adolescente tem revelado o seu protagonismo no desenvolvimento de atividades
educativas sobre conhecimento de IST/HIV/Aids. Contudo, ainda há elevados índices
de exposição dos adolescentes a comportamentos de risco e vulnerabilidade, como a
frequência da relação sexual com e sem uso do preservativo aumentar com o avanço da
idade do adolescente. A prática de sexo seguro não é um comportamento que se adota
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fácil e continuamente, principalmente em meninas, por expô-las a conotações negativas
no quesito “moralidade”, sendo entendidas como “experientes” na prática sexual ou infiéis.
Essa exposição de risco pode ter provocado o aumento de 13,9% nas taxas de detecção
de casos de aids entre as adolescentes de 15 a 19 anos. Além disso, observa-se tendência
do abandono do uso do preservativo nas relações sexuais em virtude da confiança com o
parceiro, expondo-se ainda mais aos riscos, mesmo naqueles que se iniciam sexualmente
utilizando camisinha. Daí a importância de pesquisar estratégias educativas que favoreçam
tomadas de decisões que conduza as adolescentes a optar pelo uso constante do preservativo
em todas as relações, desde o inicio da sua vida sexual.
OBJETIVOS
Descrever o compartilhamento de conhecimentos das adolescentes sobre o uso correto do
preservativo masculino.
MÉTODO
Estudo avaliativo de uma intervenção educativa, descritivo e de corte transversal, com
abordagem qualitativa. A intervenção educativa grupal do estudo foi planejada e executada
com o objetivo de compartilhar e revelar os sentidos e significados das experiências das
adolescentes e discutir sobre as etapas do uso correto do preservativo masculino como
medida protetora para a prevenção das IST/HIV/Aids. Realizou-se no segundo semestre
de 2017 em escola de tempo integral com 75 adolescentes, sexo feminino, 8º e 9º anos,
idade entre 12 e 17 anos. Os dados foram registrados em linguagem escrita em papel
madeira pelas adolescentes divididas em 17 grupos, com 3 a 6 participantes, e em diário de
campo. A intervenção foi realizada em dois encontros sempre precedidos de acolhimento e
interação. As estratégias utilizadas foram adaptadas do manual Saúde Prevenção na Escola.
No primeiro encontro, distribuiu-se crachás e realizou-se roda de conversa sobre o ciclo da
vida, com discussão sobre as mudanças da adolescência. No segundo encontro, dividiu-se
as adolescentes em grupos para discutir as etapas do uso correto do preservativo masculino,
seguindo as orientações da Caderneta de Saúde do Adolescente, sendo solicitado ao grupo
o registro em papel madeira. Posteriormente, a medida que cada grupo relatava as etapas,
fez-se esclarecimento e simulação em prótese genital masculina. A análise dos dados
deu-se por interpretação descritiva, que busca conhecer ideias centrais, homogeneidade,
representatividade e pertinência a fim de classificar e definir temas. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer nº 2.291.545.
RESULTADOS
As adolescentes tinham idade entre 12 e 17 anos, com predominância entre 13 e 15 anos
(88%). 69,3% eram solteiras e sem parceiro fixo. 53,3% consideraram-se pardas e 60%
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declararam-se católicas. 49,4% das adolescentes moram com os pais. Sobre a orientação
sexual, 89,4% declararam-se heterossexuais e 14,7% já haviam tido relação sexual, com início
aos 13 anos (55%). Das adolescentes com vida sexual ativa, 18,2% usaram preservativo na
primeira relação sexual. No tocante ao uso correto do preservativo masculino, os resultados
deste estudo indicam que não basta apenas saber que o uso da camisinha previne as IST/
HIV/Aids, é necessário conhecer como as etapas de seu uso estão sendo executadas para
que se torne realmente efetivo, como demonstra as falas dos participantes. Abertura (abrir
com a mão e observar prazo de validade): “Olha se a camisinha não está vencida. Abri a
embalagem com cuidado, para não furar a camisinha.” (2 grupos); “Ver a validade. Abrir com
a mão.” (17 grupos). Colocação da camisinha (pênis ereto, apertar a ponta para retirar o ar
e desenrolar até embaixo): “Tem de deixar o pênis ereto, colocar a camisinha no pênis, mas
terá de deixar um pequeno espaço para não estourar.” (4 grupos); “Desenrolar a camisinha
até o final do pênis, aperta a ponta pra retirar o ar.” (3 grupos); “Quando for botar, deixa
a pontinha para o armazenamento de esperma.” (8 grupos). Retirada da camisinha (pênis
ereto): “Após o sexo tira a camisinha com o pênis duro.” (1 grupo). Descarte correto do
preservativo após o ato sexual (dar nó e jogar no lixo): “Após o uso, retirar, dar um nó e
jogar no lixo.” (15 grupos); “Após o uso, retire-a pela ponta, amarre-a e coloque em um saco
separado.” (2 grupos). Outras falas das participantes indicaram desconhecimento do uso
do preservativo masculino, como esticar a camisinha antes da penetração e a necessidade
de assoprar a camisinha para colocar no pênis: “Esticar o preservativo com cuidado para
não rasgar.” (4 grupos); “Você assopra e coloca.” (1 grupo). Inicialmente, na simulação das
etapas em prótese genital masculina, as adolescentes sentiram-se envergonhadas, depois
mostraram-se atentas e curiosas: “Tem perigo da camisinha furar quando o líquido sair
(gozar)?”. Sendo esclarecido que o preservativo colocado corretamente possui risco mínimo.
Algumas adolescentes pediram para fazer a demonstração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As falas das adolescentes demonstraram expressivamente o desconhecimento das
etapas do uso do preservativo. A intervenção realizada de forma participativa favoreceu
o protagonismo das adolescentes e a compreensão do tema discutido, estimulando não
apenas o conhecimento sobre a importância da camisinha na prevenção de IST/HIV/Aids,
mas agregando a isso as etapas corretas do uso do preservativo. Por isso, é necessário
fortalecer a parceria saúde e educação nas escolas como parte integrante das políticas
públicas de promoção da saúde do adolescente.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Adolescente. Educação em Saúde. Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Enfermagem.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS: A CONSTRUÇÃO
COLETIVA DO GENOGRAMA
Edilene Aparecida Araujo Silveira (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Thaissa
Magela dos Santos (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Marcela Silva Carvalho
(Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Elaine Cristina Dias Franco (Universidade
Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Dayse Bazilio Rosa Souza (Universidade Federal de São
João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil), Kariny Aparecida Trevisan Silva (Universidade Federal de São João Del Rei,
Divinópolis, MG, Brasil), Matheus Alexandre Mendes (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG,
Brasil), Mariana Ferreira Santos (Universidade Federal de São João Del Rei, Divinópolis, MG, Brasil)

ID: 1809

INTRODUÇÃO
A família é o primeiro grupo que frequentamos. Diante de vários problemas uma criança
pode ter esse grupo substituído pelo Abrigo. Entidades públicas ou privadas, os abrigos são
instituições destinadas a acolher crianças e adolescentes com suspeição ou violação de seus
direitos, em risco pessoal e social.1 A institucionalização é a sétima medida protetiva prevista
no Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar seus direitos legais. Apresenta
caráter temporário, por no máximo 2 anos.Dentre os principais motivos para acolhimento
institucional de crianças e adolescentes estão a negligência, o abandono e as condições
financeiras comprometidas de suas famílias. Esses motivos estam na raiz da violação dos
direitos, obrigando essa população a ter como realidade o abrigamento em instituições. Mas,
quais são as lembranças que crianças abrigadas tem sobre a estrutura e relações familiares?
OBJETIVOS
Conhecer a percepção de crianças e adolescentes em instituições de abrigamento acerca
da estrutura familia. Conhecer a percepção de crianças e adolescentes abrigados acerca das
elações familiares.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa com referencial teórico do interacionismo simbólico. Os dados foram
coletados mediante a aplicação do genograma e entrevista semi estruturada. O genograma
é uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro para representar a estrutura familiar conforme
o olhar da criança e adolescentes abrigados.2 Este instrumento foi aplicado durante as
consultas de enfermagem realizadas em dois abrigos de uma cidade interioriana de Minas
Gerais, com meninos e meninas na faixa etária entre 10 e 17 anos. A entrevista norteada pela
pergunta: “Conte-me sobre sua família” e pela construção do genograma. Os relatos foram
gravados e analisados conforme análise temática3. A pesquisa faz parte do projeto guarda
chuva “Acolhimento institucional e extensão universitária: contribuições para a promoção
da saúde de crianças e adolescentes institucionalizados e para a formação profissional dos
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discentes”, que foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São João del
Rei, parecer n° 2.271.545, CAAE: 73975417.1.0000.5545.
RESULTADOS
Foram realizadas 37 consultas de enfermagem, que resultaram em 18 genogramas, sendo
a maioria dos participantes do sexo masculino. As crianças e adolescentes demonstram ter
conhecimento da composição da rede familiar, sendo que os parentes mais citados foram
os pais e os irmãos. Quanto menor a idade em que ocorreu o abrigamento, eles possuem
menos lembranças. Há participantes que lembram com mais detalhes e incluem outros
familiares como os avós e tios. Como referencia pessoal, a maioria cita os amigos e em
seguidas os padrinhos sociais, sendo que o abrigo é mais mencionado do que a família.
Isso pode ser explicado pela dificuldade em manter o vinculo após o estabelecimento da
institucionalização Após a análise dos dados, emergiram duas categorias: 1. Convivendo
com a violência e 2. Sentimentos frente as relações familiares. A construção do genograma
possibilitou o conhecimento da compreensão do adolescente/criança acerca da experiência
e das relações familiares. As situações que deixaram marcas mais profundas na relação são
aquelas que permanecem na lembrança e causam tristeza. O sentimento de tristeza foi o
mais lembrado e expressado diante dos relatos da familia A maioria dos adolescentes citam
relações permeadas por conflitos e violência sofridas por eles. Eles também presenciavam
agressões contra outras pessoas pertencentes à família. Apesar das agressões estarem
nas recordações de momentos passados, elas influenciam nas relações atuais e estão na
origem da determinação da situação de abrigamento. Além da violência, o distanciamento
da família faz com que crianças e adolescentes se sentiam tristes. Os sentimentos mais
frequentes identificados na fala dos abrigados foram saudade principalmente materna,
tristeza, abandono. Eles relatam que a família em alguns casos não os visitam e que eles
foram esquecidos. Os indivíduos constroem um significado para as experiências vivenciadas
a partir da reflexão. Esse significado direciona comportamentos e interações sociais.4 Apesar
de serem tranquilos, é possível observar entre os abrigados reações de agressividade. Tais
significados podem ser modificados nas relações que as pessoas vivem e por meio da reflexão.
A vivencia de relações positivas pelos abrigados, que não sejam permeadas pela violência,
podem ressignificar situações de violência e agressividade vivenciadas, possibilitando
relações atuais e futuras mais positivas, além de amenizarem a falta da família de origem.
Nesse contexto o abrigo, além de ser um ambiente de acolhimento, deve proprocionar a (re)significação da vivencia de relações afetivas num ambiente no qual reações de agressividade
sejam minimizadas, visando a superação ou pelo menos a minimização das dificuldades
inerentes a experiência de situações violentas e à separação do contexto familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração do genograma, as crianças e adolescentes institucionalizados revelaram
que as relações eram permeadas pela violência e que sentiam tristeza devido às agressões
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e ao distanciamento da familia. A construção do genograma possibilitou o conhecimento
das memórias familiares dos abrigados no intuito de elaborar estratégias direcionadas às
necessidades psicossociais, biológicas e espirituais que emergem durante as consultas de
enfermagem, garantindo uma assistência holística. Atualmente, essas informações que
emergiram do genograma e da consulta de enfermagem resultam em intervenções de
enfermagem desenvolvida junto a essa clientela, por meio de um programa de extensão
realizado em parceria com as duas instituições.
PALAVRAS-CHAVE
Relações familiares, Abrigo, Criança institucionalizada, Adolescente institucionalizado,
Avaliação em enfermagem.

CUIDADOS PRÉ-CONCEPCIONAIS A ADOLESCENTES NA
LITERATURA CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Ana Maria Nunes da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Edir Nei Teixeira Mandú
(Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Nayara de Araújo Brazil Barbosa (Universidade
Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Tayani de Campos Rodrigues Marinho (Universidade Federal de
Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2401

INTRODUÇÃO
A promoção da saúde reprodutiva requer ações amplas e específicas de cuidado direcionadas
a diversos grupos, em todos os momentos da vida reprodutiva, orientadas à efetivação de
direitos em saúde. Nesse sentido, são relevantes ações de apoio à tomada de decisões sobre
ter ou não filhos e em que momento da vida, e de interferência em riscos, vulnerabilidades e
problemas relacionados. Na direção assinalada, os Cuidados Pré-Concepcionais (CPCs), a ser
sistematicamente efetivados antes da concepção, devem incluir ações individuais e coletivas,
voltadas a mulheres e homens, extensivas à família, e preocupar-se tanto com o processo
reprodutivo em si quanto com a saúde como um todo e suas interferências no mesmo. Voltados
aos adolescentes, os CPCs devem objetivar redução da vulnerabilidade ao sexo coagido, às
infecções sexualmente transmissíveis, à gravidez indesejada e não planejada, e a abordagem
de problemas médicos/não médicos que podem comprometer a saúde reprodutiva, suprir
necessidades de saúde relacionadas, além de prepará-los para a experiência reprodutiva
e para o seu desenvolvimento de forma saudável e prazerosa. Apesar da relevância desses
cuidados, pressupôs-se que, no Brasil assim como em grande parte do mundo, estes não
têm sido objetos de investimento sistemático e específico no âmbito das políticas de saúde e
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educação, bem como não têm sido amplamente estudados e debatidos no campo científico.
Portanto, aqui, apresentam-se os resultados da pesquisa de revisão bibliográfica, na qual se
explorou características da produção científica a respeito dos CPCs para adolescentes, revelada
em artigos nacionais e internacionais dos últimos vinte anos
OBJETIVOS
Traçar um panorama da produção científica que aborda os CPCs voltados aos adolescentes,
evidenciando suas características gerais e as temáticas e aspectos aos quais se tem dado
relevância.
MÉTODO
Revisão bibliográfica qualitativa, com análise crítico-interpretativa de 16 artigos localizados
nas bases LILACS (Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde) e MEDLINE (Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online), e na biblioteca SCIELO (Scientific
Electronic Library Online), e selecionados por debaterem os CPCs a adolescentes, e terem
sido publicados entre 1998-2018. Na busca utilizou-se o comando “preconception care” or
“preconception” and “adolesc$” or “teen$”, foram geradas 641 publicações (619 na MEDLINE,
12 na LILACS e 10 na SCIELO) e excluídas as repetidas, as que não eram artigos originais, e
as que incluíram adolescentes, mas também jovens e adultos. Caracterizou-se os estudos
focando o número e a distribuição periódica e geográfica deles, a abordagem metodológica
adotada e os participantes incluídos. Traçou-se o panorama da literatura, classificando os
temas abordados e evidenciando aspectos destacados.
RESULTADOS
Encontrou-se 16 pesquisas publicadas sobre CPCs, sendo a publicação mais antiga de 2001
e a mais recente de 2016. Os Estados Unidos produziram e socializaram o maior número de
estudos (12). O Brasil, a Austrália, o Líbano e Cuba divulgaram um estudo nacional cada.
Nas pesquisas, predominaram abordagens quantitativas (12); duas foram qualitativas e
duas quanti-qualitativas. Participaram dos estudos, sobretudo, adolescentes mulheres
(em 15 estudos); apenas uma investigação incluiu adolescentes mulheres e homens. Os
temas estudados versaram sobre: 1) Intervenções realizadas e a avaliação destas (08); 2)
Conhecimentos e práticas de adolescentes sobre os CPCs (03); 3) CPCs nas práticas de atenção
à saúde (03); 4) Fundamentos do comportamento de adolescentes na saúde reprodutiva,
incluindo a procura pelos CPCs (01) e 5) Nutrição e atividade física pré-concepcional e sua
relação com resultados de parto (01). Através dos estudos que abordaram o primeiro tema,
avaliou-se e deu-se destaque à viabilidade e aos resultados positivos do Programa “READYGirls”, voltado a CPCs de adolescentes com Diabetes Mellitus, dos Estados Unidos; avaliou-se
e confirmou-se as contribuições positivas do Programa “Federal Healthy Start”, na redução da
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primeira gravidez entre adolescentes de uma comunidade socioeconômica desfavorecida
em Hillsborough County-Flórida; e evidenciou-se o acréscimo de conhecimentos sobre CPCs
entre adolescentes dos Estados Unidos, Líbano e Cuba, por meio de pesquisas de intervenção
educativa. No segundo tema, as pesquisas revelaram conhecimentos e comportamentos
de adolescentes do Brasil e dos Estados Unidos em torno dos CPCs e, especificamente,
de adolescentes e mães dos Estados Unidos frente ao Diabetes Tipo I, reconhecendo-se
o pouco conhecimento e preparo sobre os CPCs, e inclusive comparando-se respostas de
mãe e filha. No terceiro tema, as pesquisas enfocaram oportunidades de CPCs perdidas,
em casos de gestações desejadas, em um cenário em Nova York-Estados Unidos; trataram
de características religiosas e de raça das adolescentes que influíram na comunicação com
profissionais sobre saúde reprodutiva e CPCs nos Estados Unidos; e classificaram perfis de
intenção de gravidez de adolescentes em Perth-Austrália propondo uma nova abordagem
para a sua avaliação. No quarto tema, a investigação recaiu sobre modelos teóricos, como
o “Expandido de Crenças em Saúde”, cujos construtos foram usados para correlações com
comportamentos de saúde, incluindo a procura do CPC pelas adolescentes nos Estados
Unidos. Por fim, no quinto tema, a pesquisa realizada evidenciou a falta de associação entre
ingestão de alimentos relatados e desfechos de nascimento, além de melhores resultados
no parto com atividade física antes da gravidez, como integrantes dos CPCs, entre
adolescentes nos Estados Unidos. Destaca-se que há poucos estudos internacionais sobre
os CPCs. No Brasil, praticamente inexistem, em correspondência com o caráter assistemático
desses cuidados na rede de saúde. Os estudos sugerem que as experiências de CPCs para
adolescentes encontram-se mais organizadas nos Estados Unidos, porém, ainda limitadas
a situações, como o Diabetes, a redução da gravidez e a ampliação de conhecimentos e
modificação de comportamentos de adolescentes em saúde reprodutiva, além de que os
CPCs têm se voltado, sobretudo, para adolescentes mulheres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mundialmente, evidencia-se a necessidade de ampliação de estudos voltados aos CPCs,
extensivos a adolescentes mulheres, homens e famílias. No Brasil, o vazio em torno da
abordagem científica dos CPCs associa-se as práticas assistemáticas e descontínuas voltadas
à saúde reprodutiva e sexual do grupo, fora do momento reprodutivo. É imprescindível
investir em estudos e práticas concomitantes que contribuam à sua inserção na rede de
atenção à saúde, e para o amplo reconhecimento de suas especificidades e importância. As
ações já realizadas e avaliadas, consideradas efetivas/benéficas, acompanhadas da revisão
de seus aspectos limitantes, podem auxiliar nessa tarefa.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidado Pré-concepcional; Saúde do Adolescente; Revisão
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GENOGRAMA FAMILIAR DE ADOLESCENTES COM DOENÇA
FALCIFORME: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA ASSISTÊNCIAL DE
ENFERMAGEM
Franciane Vilela Réche da Motta Vilela Réche da Motta (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG,
Brasil), Camila Messias Ramos Messias Ramos (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil),
Guilherme Sacheto Oliveira Sacheto Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora, MG), Zuleyce Maria Lessa
Pacheco Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil)

ID: 2025

INTRODUÇÃO
Genograma é um instrumento que permite conhecer a estrutura familiar, sua composição,
como seus membros se organizam e interagem entre si, os problemas de saúde, as
situações de risco, além dos padrões de vulnerabilidade, que são de suma importância para
o planejamento do cuidado. São retratos gráficos da história e padrão familiar e constitui
um mapa relacional do paciente e sua família1;2;3. Pesquisas que trabalham com redes
familiares têm mostrado o papel supremo do apoio social na promoção da saúde, prevenção
e tratamento de patologias e no melhor manejo dos sintomas de doenças crônicas,
principalmente quando referimos ao apoio da família4. A Doença Falciforme (DF) é um dos
distúrbios genéticos mais comuns no mundo. No Brasil, os primeiros casos da DF ocorreram,
substancialmente, no período de imigração forçada de povos africanos. Destaca-se que a
incidência de pessoas com traço é de 1:35 dos nascidos vivos no País5.
OBJETIVOS
Compreender e discutir como se constitui a rede de apoio familiar de adolescentes com
Doença Falciforme e avaliar a utilização do Genograma como instrumento auxiliar para
coleta de informação.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, de abordagem qualitativa que utilizou o Genograma
como um dos instrumentos de coleta de informações durante o desenvolvimento de uma
pesquisa de Dissertação de Mestrado. A pesquisa foi realizada no Hemocentro Regional
de uma Cidade da Zona da Mata Mineira, Minas Gerais. Os potenciais participantes foram
identificados, inicialmente, com auxílio da equipe de saúde e foram abordados pessoalmente
enquanto aguardavam pela consulta médica. Foram entrevistados dez adolescentes com
Doença Falciforme que faziam acompanhamento no respectivo Hemocentro. Cada entrevista
se deu de forma distinta, a partir de uma única questão norteadora. A partir dessa questão,
outras apareciam de acordo com a narrativa dos adolescentes, até conseguirmos montar o
Genograma que representasse sua família. As anotações foram realizadas seguindo a ordem
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cronológica da terceira geração para a primeira, da esquerda para a direita em cada uma
das gerações. Os sinais gráficos utilizados foram os padronizados pelo comitê da American
PrimaryCareResearchGroup6. As informações foram reunidas e organizadas à medida que
o adolescente contou sua história familiar. A pesquisa foi submetida à aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisas HEMOMINAS, sendo aprovada sob o Parecer Consubstanciado
Número: 54237916.5.0000.5118.
RESULTADOS
Foram entrevistados sete participantes do sexo masculino e três do sexo feminino. Quanto à cor
da pele, cinco se autodeclararam pardos e cinco negros. Ao construir o Genograma observou-se
que nas famílias dos adolescentes o modelo hegemônico de família nuclear, em que existe um
pai e uma mãe responsável pelo filho, aplicou-se somente a quatro famílias, na qual os pais ainda
eram casados. Já nas demais famílias não existiam esse modelo, mostrando uma diversidade na
constituição familiar: famílias monoparentais com cuidadores únicos. A partir de tal instrumento
percebeu-se que as famílias dos participantes possuíam vulnerabilidades e situações de risco
como alcoolismo, envolvimento com drogas, morte de parente próximo e outras doenças crônicas
em membros da família, além da sobrecarga do cuidador. A figura materna aparece como uma
das principais cuidadoras, estando presentes nas consultas, exames e, também, durante toda a
hospitalização, fazendo com que a mesma, na maioria das vezes, deixe de ter um trabalho para
se dedicar ao cuidado do filho. Em alguns casos, os adolescentes citam o pai, a avó e o irmão
como cuidadores primários. No entanto, na grande maioria, essas figuras familiares são auxiliares
do cuidado. Ainda que exista a figura paterna presente na vida desses adolescentes, estes, em
grande parte, eram colocados apenas como auxiliares do cuidado. Cinco participantes disseram
ter relações distantes e/ou conflituosas com o pai. Observou-se que entre esses adolescentes
essa relação pai-filho era superficial e que não existia apoio significativo durante o enfrentamento
de dificuldades relacionadas à situção de saúde. Além disso, apareceram relações conflituosas
entre os membros que podem afetar diretamente o adolescente, trazendo prejuízos para o
tratamento dos mesmos. A família, sobretudo a mãe, foi considerada pelo adolescente como
uma forte aliada no tratamento da DF e para o enfrentamento das agudizações da patologia
e das hospitalizações. O Genograma permitiu acessar a compreensão e interpretação de
algumas variáveis que influenciam a construção de um determinado itinerário terapêutico pelos
participantes. Ele se mostrou adequado como um instrumento de pesquisa; facilitou a apreensão
das informações e atingiu os objetivos propostos com a obtenção de resultados satisfatórios de
forma prática e relativamente rápida. Sua utilização trouxe informações importantes sobre as
famílias de pessoas acometidas por uma doença crônica e como essas pessoas se organizam
para a execução do cuidado do adolescente falcêmico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se pelas informações acessadas pelo Genograma que os núcleos cuidadores
familiares dos adolescentes com DF possuem vulnerabilidades sociais, de saúde e
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psicológicas que necessitam ser consideradas pelas equipes multiprofissionais, sobretudo os
enfermeiros, a fim de proporcionar o cumprimento dos princípios básicos do Sistema Único
de Saúde, viabilizando um cuidado holístico e eficaz a esses indivíduos, buscando garantir
o pleno direito à saúde. Considerando que a incidência da DF é maior na população negra,
ou seja, uma população historicamente desprivilegiada, é necessário, a partir dos resultados
encontrados, considerar a necessidade de um suporte social efetivo para os indivíduos com
tal patologia e suas famílias.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Adolescente; Doença Falciforme; Família.

MOTIVAÇÃO PARA APRENDER EM ADOLESCENTES DO ENSINO
MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE
Danielle Machado Danielle Visentini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Fabrine
Flôres Niederauer (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Peter William Acosta Assumpção
(Faculdade Integrada de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Aline Cardoso Siqueira (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2037

INTRODUÇÃO
A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS é um período da vida que
começa aos 10 anos de idade até os 19 anos. Caracteriza-se por várias mudanças físicas,
psicológicas e comportamentais. A infância e adolescência constituem-se em períodos
críticos, em que vários hábitos e comportamentos são estabelecidos, incorporados e,
muito provavelmente, transferidos à idade adulta, tornando-se desta forma, mais difíceis
de serem alterados. Dessa forma a falta de motivação entre os adolescentes se torna um
importante fator de risco para a saúde e aquisição de hábitos saudáveis que transpassa da
juventude para a vida adulta1, 2. A Educação das crianças e dos adolescentes é foco de
interesse tanto da comunidade científica quanto dos gestores de uma nação. Em relação
a isso, tem-se questionado sobre o que tem influenciado os adolescentes a fracassarem
na escola ou abandonarem os estudos. Muitas vezes, essas atitudes são relacionadas,
pelos educadores, pela falta de motivação dos alunos para aprender3. Dentre as principais
teorias sobre a motivação, estão aquelas relacionadas à motivação intrínseca e extrínseca.
A primeira diz respeito à concretização da tarefa pelo fim em si mesma, ou seja, pelo prazer
em realizá-la. Nesta motivação, há papel ativo do sujeito já que o mesmo é levado a agir
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por intencionalidade própria. Por outro lado, a motivação extrínseca refere-se ao papel dos
reforços e punições, muitas vezes utilizados pela escola em forma de conceitos e notas,
enfatizando as consequências do comportamento4,5.
OBJETIVOS
Diante disso, esse estudo teve como objetivo principal analisar a motivação para aprender
em adolescentes de ensino médio e como isso se torna um importante fator de risco para a
saúde, pensando não só na maneira como eles se relacionam consigo mesmos, mas como
os mesmos atuam dentro de uma das primeiras instituições que sejam externas a sua família
de origem.
MÉTODO
Para isso, fez-se uma pesquisa de cunho qualitativo, propondo o método baseado na
aplicação de questionários articulados à percepção global e singular sobre o desempenho
escolar e a motivação para aprendizagem. Participaram da pesquisa 159 estudantes com
idade média de 15,5 anos de ambos os sexos, matriculados em escolas estaduais de uma
cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ressalta-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição de ensino superior promotora do mesmo. Corroborando
o procedimento, solicitou-se aos participantes a assinatura dos responsáveis do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e a assinatura do Termo de Assentimento (TA).
Dentro da pesquisa, as escolas eram selecionadas de forma randômica, em que a orientadora/
supervisora do projeto acompanhava os pesquisadores, fornecendo todas as informações
pertinentes aos coordenadores, corpo docente e discente, esclarecendo sobre o objetivo
do estudo e as diretrizes ética da pesquisa. As informações levantadas nos questionários
foram analisadas através da análise de conteúdo proposta por Bardin7 que se refere a um
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por meio de procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção
dessas mensagens 6,7.
RESULTADOS
Este estudo apresentou informações relevantes quanto ao entendimento da motivação para
aprender entre adolescentes, especialmente quanto aos fatores intrínsecos, extrínsecos em
sua fase de desenvolvimento. Alunos motivados intrinsecamente tendem a ser mais ativos
em sala de aula, engajam-se com maior facilidade nas atividades, principalmente quando
seu foco é terminar a escola e ingressar numa universidade para possibilitar melhores
condições de vida a sua família Isso contribui para que o aluno desenvolva sua autonomia
e perceba a sua importância no processo ensino-aprendizagem. Já a motivação extrínseca
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refere-se a fatores ambientais que reforçam ou não o comportamento de engajamento
dos alunos às tarefas. Os alunos destacaram como parte fundamental do seu aprendizado,
o vínculo com o professor e a motivação do mesmo para ensinar. Aquele professor mais
disposto e empático consegue com que o aluno tenha maior rendimento escolar. Segundo
Puura e colaboradores8, o professor ocupa uma posição ideal para observar sinais como
irritabilidade, isolamento social e queda no rendimento escolar, contribuindo assim para que
um problema mais grave seja instaurado. Salienta-se como característica da adolescência,
a necessidade de autoafirmação, independência e a busca por desenvolvimento pessoal.
Nesse processo, os jovens passam a dedicar sua atenção ao meio em que vivem e a
identificação grupal, dessa forma, a família deixa de ocupar o papel central de referência,
passam a questionar a autoridade dos pais e suas regras impostas. Paralelamente à instituição
familiar, a escola apresenta-se na vida do jovem com grande significado, sendo um local de
interações coletivas, oportunizando ao adolescente a experimentação do “ser eu mesmo”,
longe da família e dos pais 9,10. Muitos alunos manifestaram a importância de estudar com
colegas, pois há uma ajuda mutua além do sentimento de parceria e pertencimento. Na
escola o adolescente pode escolher suas próprias amizades e desenvolver seus próprios
interesses9,10. Nessa etapa da vida pressupõe-se que os adolescentes já tenham recursos
internos para articular e construir movimentos que lhe promovam saúde a partir das
oportunidades, da relação consigo e com o meio. A partir dessas oportunidades o jovem
pode adquirir hábitos saudáveis, construindo suas atitudes de forma positiva, dessa forma
seus comportamentos poderão representar, na idade adulta, fundamental importância para
a adoção de um estilo de vida ativo, modulando-se, dentre vários outros aspectos, o nível de
saúde e a qualidade de vida. A qualidade de vida pressupõe a adoção de um estilo de vida
ativo e hábitos alimentares saudáveis, dentre inúmeros outros fatores, favorecendo assim o
desenvolvimento orgânico e funcional do nosso organismo¹¹.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, acentua-se a relevância da pesquisa em questão, uma vez que através dela
se captou fatores potenciais e não-potenciais no que concerne a motivação dos
adolescentes. Ademais, permitiu cogitações prognósticas quando se pensa no cenário
da educação, suas implicações na construção de processos de saúde e na constituição
de práticas efetivas.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, motivação, saúde
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OLHARES DA ESCOLA SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA
E O ARCABOUÇO DESSAS RELAÇÕES ENTRELAÇADAS A
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Mônica Cecília Pimentel de Melo (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Isabella
Mendes Gomes (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Jéssica Lopes Gomes
(Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Albertino José Ferreira Neto (Universidade
Federal do Vale do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Keylla Karinna Marques (Universidade Federal do
Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil), Gustavo Elias Da Silva (Universidade Federal do Vale do São Francisco,
Petrolina, PE, Brasil), Eduardo Montenegro Dutra (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE,
Brasil), Félix Alexandre Antunes Soares (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)
ID: 1295

INTRODUÇÃO
Os adolescentes estão ávidos por um espaço em que possam discutir sexualidade de forma
livre de pudores e tabus, pois o amadurecer juvenil carrega os valores de uma sociedade
que necessitam ser questionados e querem ser apreciados pelos adolescentes. É uma
especificidade inata da fase. Porém, muitos deles não se sentem à vontade para tratar a
temática da educação sexual e reprodutiva com os pais ou familiares, atribuindo essa tarefa
aos seus professores. Por conseguinte, a escola é um lócus de ações de promoção à saúde
do adolescente em que o assunto sexualidade pode ser tratado de forma mais natural e
propícia. Nesse tocante, as informações podem se tornar mais sólidas quando partem do
professor em sala de aula.
OBJETIVOS
Analisar o arcabouço das relações entre atitudes, posturas e estratégias adotadas pela escola
e em sala de aula, acerca do tema sexualidade, através da relação com a unidade de saúde
de abrangência, promovendo, a partir daí, ações em saúde.
MÉTODO
Estudo quanti-qualitativo, com ferramenta metodológica baseada na pesquisa-ação, e como
enfoque teórico, a metodologia da problematização. Ocorreu em Juazeiro-BA, no Colégio
Estadual Misael Aguilar Silva e na Unidade Saúde da Família (USF) de abrangência da escola,
com adolescentes do Ensino Fundamental II e Médio, gestão escolar e professores, além de
enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde. Aplicou-se um questionário para
os estudantes e uma entrevista semiestruturada aos gestores da escola, aos professores e
aos profissionais de saúde. Ao final, desenvolveu-se uma oficina com os professores e, uma
outra, com os adolescentes. Para os dados quantitativos, utilizou-se o emprego da estatística
descritiva, com posterior exibição em tabelas. Os dados qualitativos foram transcritos e
analisados através da análise de discurso.
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RESULTADOS
Mesmo o adolescente contemporâneo, ele ainda está submetido a situações de
vulnerabilidade. Isso se confirmou quando o estudo pontuou que quando ele almeja por
informações, prefere buscar respostas nas mídias sociais ou em outros adolescentes que
se sobressaem nos nichos juvenis, em detrimento de fontes como a família, a escola e a
unidade de saúde. Consequentemente, esse é o retrato de que, mesmo em pleno século
XXI, os adolescentes e jovens não são reconhecidos socialmente pela família, escola e
serviço de saúde como pessoas sexuadas, livres e autônomas. As referências que invadem o
imaginário do jovem são permeadas pelo espetáculo sensacionalista dos tempos hodiernos,
não imbricadas por interdições de autocuidado para que o adolescente possa lidar com a
sua sexualidade de forma segura, positiva e responsável. A pesquisa desvelou ainda que o
adolescente experimenta sua sexualidade movida pela curiosidade, leveza e diversidade de
uma transa que na linguagem adolescente se mistura com o paradoxo do jogo de palavras
em que “ficar” significa não ficar, não ter compromisso no dia seguinte, não criar vínculos
definitivos. E assim, eles querem descobrir, experimentar, sentir e curtir. É o percurso natural
da vida, produto dos valores socioculturais de hoje, mas os pais têm medo e não querem
permitir que esse aprendizado ocorra a partir dos erros e acertos do adolescer. Além
disso, a relação entre professores e alunos mostrou-se permeada por uma relação que não
promove a discussão de temas da educação sexual e reprodutiva; e, quando se discute é
algo que, muitas vezes, só se restringe às aulas de biologia. A postura revelada pela escola
não demonstrou transdisciplinaridade na abordagem da temática e as ações empregadas
também não se revelaram como crítico-reflexivas entre os alunos. Consequentemente, os
educandos estão expostos a uma mídia que não esclarece satisfatoriamente e acaba por
incitar a banalização dos conteúdos de cunho sexual, devendo a família e os professores agir
como equalizadores confiáveis desses questionamentos, abordando sempre as dimensões
do corpo, gênero e prevenção de agravos físicos, emocionais e sociais. Ademais, para os
profissionais de saúde, o assunto requer aprimoramento, capacitações e recursos para o
trabalho com adolescentes. O estudo apontou ainda para a necessidade de o Programa Saúde
na Escola (PSE) estar calcado no enfoque da intersetorialidade, em um arranjo educativo
capaz de atingir, na prática, um objetivo comum, que contribua para a resolutividade
e a efetividade das ações em saúde, articuladas com as escolas. Para tanto, o ponto de
partida é a concreta efetivação do programa com esforços estratégicos no planejamento,
desenvolvimento, gestão e organização dos serviços de saúde e educação que vislumbrem
essa real e necessária integração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazer saúde é envolver-se com a produção social de um dado território, minimizando riscos
e vulnerabilidades, nas quais também deem condições de trabalho para as equipes de saúde
da família no estabelecimento de uma rede de compromissos a favor da operacionalização
do PSE. E a escola, por ser esse espaço de possibilidades dessa produção social e em saúde,
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em que exerce um papel fundamental na formação de um cidadão crítico e autônomo,
capaz de exercitar plenamente seus direitos e deveres, é que deverá atuar como um terreno
de convergência entre saúde e educação. A defesa por uma educação de pessoas para a
transcendência, permitindo aos educandos uma visão mais aprofundada da vida, penetrando
na essência do mundo, divergindo da visão superficial e panorâmica com que os conteúdos
são desenvolvidos em sala de aula, deverá ser o paradigma vigente das relações Educação
e Saúde, compreendendo esses últimos como dimensões da vida humana que precisam
permanecer sempre juntas, apesar de normalmente separadas.
PALAVRAS-CHAVE
Sexualidade; Adolescência; Educação; Saúde da Família

PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE FATORES POSITIVOS E
NEGATIVOS NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS
Antonia Jussara Olinda Oliveira (Universidade Regional do Cariri-URCA, Juazeiro do Norte, CE, Brasil), Ygor Cleiton
de Oliveira Sampaio (Universidade Regional do Cariri-URCA, Crato, CE, Brasil), Beatriz de Castro Magalhães
(Universidade Regional do Cariri- URCA, Iguatu, CE, Brasil), Hugo Alves Pedrosa (Centro Universitário Leão
Sampaio-Unileão, Juazeiro do Norte, CE, Brasil), Giovanna Sales de Oliveira (Universidade Regional do CaririURCA, Iguatu, CE, Brasil), Maria Clara Torres e Souza (Faculdade Integrada Cruzeiro – FIC, Fortaleza, CE, Brasil),
Viviane Martins da Silva (Universidade Federal do Ceará- UFC, Fortaleza, CE, Brasil), Rosely Leyliane dos Santos
(Universidade Regional do Cariri-URCA, Barbalha, CE, Brasil)

ID: 1646

INTRODUÇÃO
A adolescência, compreendida também como a segunda fase da vida, acontece dos 10 aos
19 anos completo. Nessa fase, ocorrem mudanças, fisiológicas e psicológicas, levando a um
desenvolvimento intelectual e de sua personalidade. A população idosa, que é considerada
as pessoas com idade igual ou acima de 60 anos, vem aumentando consideravelmente nos
últimos anos e, as políticas públicas devem assegurar o direito à liberdade, o respeito e a
dignidade dos mesmos. Tendo em vista esse crescimento da população idosa, configurandose mudança na pirâmide etária, é necessário discutir aspectos relacionados à promoção
da saúde dessa população. E para tanto, faz-se necessário dialogar acerca do processo de
envelhecimento, para melhor compreensão dessa fase, junto aos adolescentes.
OBJETIVOS
Identificar os fatores positivos e/ou negativos na convivência com idosos, sob a ótica dos
adolescentes.
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MÉTODO
Tratou-se de um estudo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um
município localizado na região centro-sul do Estado do Ceará. Os dados foram coletados
em uma Escola de Ensino Médio Estadual da zona urbana do município. Participaram desse
estudo adolescentes na faixa etária de 14 a 19 anos, que estavam cursando o terceiro ano
de ensino médio. O critério de exclusão adotado foi não se encontrar no âmbito escolar
no dia da coleta de dados. Para a coleta de dados foi realizado um roteiro de entrevista
semiestruturada, com questões norteadoras sobre a temática. A entrevista foi realizada
de forma individual em sala designada para a referida pesquisa, pela direção da escola. Os
dados foram analisados e categorizados pela técnica análise de conteúdo e analisados à
luz da literatura. O estudo atendeu as recomendações éticas e foi aprovado pelo Parecer
do Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
Participaram do estudo 14 adolescentes, sendo 09 (64,29%) do sexo feminino e 05 (35,71%)
do sexo masculino. Com relação à convivência familiar e relação de parentesco, a maioria
dos adolescentes moravam com os pais e avós 09 (64,29%), só com os avós 01 (7,14%), com a
tia 01(7,14%) e com primos, 03(21,43%). Pode-se perceber que a maioria dos adolescentes
coabitam diariamente com seus pais e avós e os idosos continuam morando com seus
filhos e participam da criação de seus netos. Sob a ótica dos adolescentes, identificaramse fatores positivos e negativos no convívio com os idosos. Referente aos fatores positivos,
07 (50%) adolescentes atribuíram que a convivência com idosos proporciona sentimentos
como solidariedade, companheirismo, compartilhamento de experiências e também
aprendizagem. Percebeu-se que, na visão dos adolescentes, a convivência com os idosos
é uma intergeração saudável que vem a proporcionar, entre ambos, interação no convívio
direto e indireto.
Esses aspectos também demostraram que para os adolescentes, é compromisso dos
idosos, repassarem suas vivências para as novas gerações. O envelhecimento ativo
é primordial para garantir uma vida saudável para os idosos, além de ser fundamental
para que os mesmos possam viver com qualidade mediante as dificuldades evidenciadas
em seu cotidiano, assim como, manter melhor capacidade funcional. Realizar atividades
que favoreçam a interação entre adolescentes e idosos, são de suma importância e
proporcionam boa comunicação entre as gerações. Por isso, é importante a interação
com os adolescentes acerca dos fatores positivos do envelhecimento, mostrando que
a convivência entre duas gerações diferentes traz grandes benefícios, como também
passará a existir uma troca de diálogo e aprendizagem.
Para os adolescentes, envelhecer é uma fase natural da vida, em que o idoso deve
descansar após ter vivido longos anos. Os idosos repassam suas vivências e experiências,
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como também os adolescentes repassam suas aprendizagens modernas e com tudo isso,
ocorre uma afinidade entre passado e presente, vindo a transformar o futuro e fortalecer
as discussões intergeracionais. Quanto aos fatores negativos, na convivência dos
adolescentes, 07 (50%) deles referiram-se aos idosos como sentimentos que os mesmos
eram teimosos, faziam chantagem, arrogância, impaciência, lembranças repetitivas do
passado, debilitações físicas e senilidade.
É notório que os fatores negativos, na percepção dos adolescentes, relacionados a
convivência com os idosos, estão associados ao processo de senescência e senilidade e faz
parte das fases cronológicas da vida humana. Envelhecer não significa ser ultrapassado,
nem se contrapor ao moderno, mas devido às mudanças que ocorrem no processo de
envelhecimento, os idosos devem ser respeitados.
Com isso, há um distanciamento entre as faixas etárias adolescentes/idosos pois o
adolescente percebeu o envelhecimento como barreira, e isso dificulta a socialização
destas gerações. Destaca-se que os adolescentes devem compreender que alguns idosos
chegam em sua senescência já com muito sofrimento, o que vem a acarretar problemas
intergerações, como também, existem idosos que são acometidos por debilidades físicas
a curto ou longo prazo, tornando-os dependente de outras pessoas e com isso, pode
prejudicar sua autonomia psíquica e fisiológica, alterando sua personalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os adolescentes possuem a percepção do envelhecimento por meio das expressões
utilizadas como experiência, aprendizagem e longevidade e destacaram as contribuição dos
idosos com suas sabedorias dentro das circunstâncias problemáticas que a vida proporciona.
Quanto aos fatores negativos, referiram-se que o maior problema é a diferença de idade,
pois geram conflitos de ideias, tornando a convivência mais desafiadora. O envelhecimento,
assim como todo processo, possuí fatores negativos e positivos.
A relação estabelecida entre os adolescentes e o idosos é um dos principais fatores que
determinam o vínculo entre eles. Dessa forma, as faixas etárias complementam-se, trazendo
o idoso para um melhor convívio social e levando os adolescentes a compreender melhor
o processo de envelhecer. Sugere-se que estudos nesta temática sejam ampliados na
perspectiva de favorecer estratégias, para os adolescentes, que permitam a reflexão-ação
sobre sua vida e construção do sentido de envelhecimento.
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REPERCUSSÕES DO TRABALHO NO COTIDIANO DE
ADOLESCENTES
Maria Augusta Rocha Bezerra (Universidade Federal do Piauí, Floriano, PI, Brasil), Karla Nayalle de Souza Rocha
(Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI, Brasil), Silvana Santiago da Rocha (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Ruth Cardoso Rocha (Universidade Federal do Piauí, Floriano, PI, Brasil), Cristianne Teixeira
Carneiro (Universidade Federal do Piauí, Floriano, PI, Brasil), Kaline Nayanne de Souza Oliveira (Secretaria
Municipal de Saúde, Iguatu, CE, Brasil)

ID: 1643

INTRODUÇÃO
Os adolescentes representam uma força de trabalho desqualificada e barata, utilizada,
principalmente, nos setores da agropecuária e nas atividades de aprendizes da indústria
em geral. Entretanto, a exposição de crianças e adolescentes ao trabalho, em geral de forma
inadequada, representa implicações legais, biológicas, sociais, culturais e econômicas
significativas.
OBJETIVOS
Analisar a repercussão do trabalho no cotidiano de adolescentes inseridos em eixos
produtivos.
MÉTODO
Estudo exploratório-descritivo, qualitativo, realizado na zona urbana do município de Bom
Jesus, Piauí, Brasil, com 17 adolescentes de faixa etária entre 14 e 19 anos, captados pelo
método da amostragem“Bola de Neve”, atuantes em estabelecimentos comerciais, instituições
privadas ou públicas, bem como nas residências desse município; em duas etapas, sendo
que na primeira, aplicou-se uma entrevista semiestruturada e, na segunda, realizou-se um
Grupo Focal com sete participantes da etapa anterior para aprofundamento do fenômeno
abordado. Como método de análise dos dados, apropriou-se da Hermenêutica-Dialética de
Minayo. O estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Piauí (CAAE Nº.39195714.5.0000.5214), e aprovado sob o parecer nº 935473.
RESULTADOS
A população do estudo compreendeu 10 adolescentes do sexo masculino e sete do sexo
feminino, todos solteiros (as). Quanto à idade, 12 estavam compreendidos na faixa etária de 18
a 19 anos, três tinham entre 16 e 17 anos e somente dois entre 14 e 15 anos. Observou-se que
sete das funções exercidas estavam inseridas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil
(TIP), determinada pelo Decreto Nº.6.481/083, como a atividade de auxiliar de mecânico
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(03), babá (02), técnico em enfermagem (01) e vendedor ambulante (01). Por conseguinte,
10 adolescentes referiram estar envolvidos em atividades laborais não inseridas na TIP, como
a função de vendedores em lojas de roupa e informática (03), secretários em escritórios de
uma fazenda e na secretaria de cultura do município (02), garçom em pizzaria (01), operador
de caixa em loja de roupas (01), promotor de vendas em clínica médica (01), auxiliar técnico
em agronomia (01) e auxiliar de professor nas aulas da disciplina de artes (01). A maioria (08)
desenvolvia atividades em uma jornada de trabalho de oito horas diárias, distribuídas nos
períodos da manhã e tarde, estabelecidas por relações trabalhistas informais, sem Carteira
de Trabalho assinada ou contrato de prestação de serviço. Nesse estudo, dentre as principais
alterações na saúde associada à atividade ocupacional relatadas pelos adolescentes
destacaram-se a fadiga física e mental, insônia, dores osteomusculares, cefaleia, tonturas,
câimbras, problemas de estômago e o estresse, justificados pelas sobrecargas de seus
trabalhos. O trabalho também interferiu na socialização dos adolescentes participantes, em
especial no lazer, visto que a dedicação diária por muitas horas às atividades laborais acabou
por limitar seus horários de folga, quando ocorrem interações sociais e atividades lúdicas
que contribuem para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional dos adolescentes.
Ainda no âmbito social, os adolescentes do sexo masculino referiram uma diminuição nas
práticas esportivas depois que começaram a trabalhar. Ademais, uma interferência positiva
referida pelos adolescentes foi relativa aos aspectos econômicos, com a possibilidade
de adquirir a independência financeira em relação a seus pais ainda no adolescer, pois
alguns participantes afirmaram que, mediante o valor de suas remunerações trabalhistas
mensais, conseguiam assumir totalmente ou parcialmente seus custos, como vestimenta,
alimentação, transporte, lazer, estudo, dentre outras necessidades. Entretanto, a associação
de trabalho e estudo no cotidiano do jovem revelou-se prejudicial à formação educacional e
profissional, pois os compromissos laborais implicaram uma falta de tempo para a realização
de atividades escolares extraclasse (leituras, exercícios e atividades grupais), fazendo com
que as desvantagens trazidas pelo trabalho na vida do adolescente estudante, na maior
parte dos casos, superassem as vantagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as atividades ocupacionais acarretam repercussões positivas, por exemplo,
mais responsabilidades, prevenção de vulnerabilidades sociais, independência financeira,
reconhecimento social, realização pessoal, interações sociais, equilíbrio emocional,
experiências e aprendizagens profissionais para o adolescente; entretanto, em primazia,
ressalvam-se as importantes repercussões negativas na saúde e na dinâmica da rotina diária
do adolescente. Por conseguinte, ainda que este estudo tenha sido realizado em contexto
específico de um eixo produtivo brasileiro, apresenta características similares com outros
implantados em outros países, no que diz respeito ao labor no adolescer. Desta forma,
sugere-se como tema para futuras pesquisas a determinação da existência de fadiga laboral
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entre os trabalhadores adolescentes, autorreferida por alguns participantes desse estudo;
além da expansão de outras pesquisas acerca de intervenções que ampliam a proteção
desses adolescentes no desenvolvimento de atividades laborais.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescência. Enfermagem. Saúde do Trabalhador.

REPETICION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: COMPRENSION
DEL FENOMENO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MADRES
ADOLESCENTES. RESULTADOS PRELIMINARES
Carolina Luttges (Universidad de Chile, Chile), Ingrid Leal (Universidad de chile, Chile), Daniela Gonzalez
(Universidad de Chile, Chile), Gabriela Huepe (Universidad de Chile, Chile), Electra Gonzalez (Universidad de Chile,
Chile), Temistocles Molina (Universidad de Chile, Chile), Andrea von Hoveling (Hospital El Carmen Dr. Luis Valentin
Ferrada, Chile)

ID: 2273

INTRODUÇÃO
El embarazo adolescente es una problemática social cuyas causas han sido ampliamente
descritas y se asocia a consecuencias adversas en el ámbito educacional, de la salud y
económicos, perpetuando el círculo de la pobreza y reproduciendo las brechas e inequidades
sociales. Cada hijo adicional reduce las posibilidades de desarrollo para la madre y el hijo
especialmente cuando se produce la repetición del embarazo en un período intergenésico
menor de 24 meses, lo que aumenta los riesgos obstétricos y psicosociales, entre otros. Una
revisión sistemática en relación al tema de la repetición del embarazo adolescente, reporta
que entre el 20-37% de las madres adolescentes repetían un parto antes de los 24 meses.
Aun cuando el número de embarazos repetidos no es de gran magnitud, es igualmente
preocupante dada la compleja problemática social que implica tanto para la madre
adolescente como para sus hijos. Si bien se reconoce que un embarazo reiterado durante la
adolescencia se asocia a consecuencias adversas para la madre y sus hijos, es un fenómeno
que no ha sido bien estudiado. Estudios refieren que el uso de métodos anticonceptivos
de larga duración es un factor determinante para la postergación de un nuevo embarazo.
Sin embargo, aspectos relacionados con las características de las adolescentes y la toma
de decisiones, metas educacionales, influencias de la familia y la pareja, no han sido
desarrollados en mayor profundidad. *Proyecto de Investigación financiado por el Fondo
Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud del Gobierno de Chile FONIS SA16I0012
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OBJETIVOS
Explorar y comprender los aspectos personales, familiares y contextuales que dificultan y/o
favorecen la repitencia del embarazo durante la adolescencia desde la perspectiva de las
adolescentes que han y no han repetido el embarazo.
MÉTODO
Se realizó un estudio cualitativo y descriptivo. Muestreo de casos homogéneos, de madres
adolescentes de Santiago de Chile. Las unidades de muestreo la conformaron dos grupos
de madres adolescentes menores de 20 años: a) Repitencia (R) de un embarazo un período
intergenésico igual o menor a 36 meses b) No Repitencia (NR) de un embarazo en un período
intergenésico igual o mayor a 36 meses Se utilizó la entrevista en profundidad como técnica
de producción de datos en base a guion temático elaborado según las siguientes áreas
temáticas: a)Experiencias y significados relativas a la maternidad b)Proyectos y planes de
vida c)Toma de decisiones reproductivas y factores de influencia El análisis de los datos se
realizó de acuerdo a la teoría fundamentada, a través de un análisis de contenido temático y
levantamiento de categorías y subcategorías luego de un proceso de reducción progresiva
de los datos emergentes. Esta investigación cuenta con la aprobación del Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos de la Universidad de Chile – Facultad de Medicina.
RESULTADOS
La muestra quedó conformada por 9 madres adolescentes que repitieron el embarazo (Grupo
R) y 9 madres adolescentes que no repitieron el embarazo (Grupo NR) . Edad promedio 18,8
años. Todas las adolescentes controlaron su embarazo y atendieron sus partos en el sistema
público de salud. Todas ellas accedieron a atención postparto de planificación familiar en
sus centros de salud respectivos, en donde el sistema de salud otorga de forma gratuita
diversos métodos anticonceptivos. Refieren la representación de la maternidad como
difícil y gratificante al mismo tiempo. Visualizan la necesidad de un adulto que acompañe
en la toma de decisiones reproductivas (TDR), especialmente en los relatos sobre el primer
embarazo. Grupo R: Se observa una rápida repetición del segundo embarazo, en un rango
entre 6-19 meses entre el primer parto y el segundo embarazo, a excepción de un caso que
fue planificado posterior a los 36 meses del primer parto. La mayoría desescolarizada desde
el primer embarazo y escaso apoyo familiar para la reinserción escolar. Conducta pasiva e
inconsistente en la toma de decisiones reproductivas en la búsqueda y/o continuidad del
método anticonceptivo. La mayoría refiere trayectorias de vida de mayor vulneración. “…
entonces igual me gustaría ver si la posibilidad de que me ayuden a entrar con ellas y todo.
Lo malo es que viene ella (segundo embarazo)… entonces ahí tengo que ver, no sé qué voy
a hacer…” Grupo NR: A nivel personal, es redundante el discurso de la importancia de la
educación como el esencial para aspirar a una mejor calidad de vida y la autonomía personal,
mostrando una mayor consistencia entre el discurso y la conducta: continúan asistiendo al
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colegio, búsqueda de métodos eficientes, dentro de un contexto familiar de apoyo en la
crianza en lo cotidiano. “..a pesar que yo me decía ‘no, nunca voy a poder estudiar’, ahora lo
estoy haciendo. A lo mejor no lo que yo quería realmente, pero igual estoy haciendo algo
para más adelante…”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No posible identificar un factor determinante en la prevención de la repetición de un
embarazo adolescente, sin embargo se han identificado aspectos relevantes en ello. A
nivel personal: proactividad, mayor autonomía personal, mayor claridad en un plan de vida
personal más allá de la maternidad. A nivel familiar: Apoyo familiar en la crianza marca que
permite continuar trayectoria educativa. A nivel contextual: acceso a método anticonceptivo
de larga duración (LARCS) luego de primer embarazo y la capacitación de matronas en
anticoncepción para adolescentes. Las madres adolescentes son un grupo de prevención
selectivo, por lo que las estrategias preventivas debieran estar dirigidas al uso de LARCS,
fortalecer el apoyo a la crianza y la continuidad de la trayectoria educativa.
PALAVRAS-CHAVE
Repetición del embarazo adolescente. Embarazo adolescente. Adolescencia

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DE ENUNCIADO
EM CAPA DE RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA
Ana Maria Nunes da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Nayara de Araújo Brazil
Barbosa (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Jonatan Costa Gomes (Universidade Federal
de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Edir Nei Teixeira Mandú (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT,
Brasil), Tayani de Campos Rodrigues Marinho (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2402

INTRODUÇÃO
No discurso biomédico, que possui legitimidade e poder de verdade na sociedade, a
gravidez na adolescência é abordada como um evento preocupante e que requer medidas
de prevenção. Essas ideias, dentre outras, atravessam a discussão social e científica sobre o
tema, que se ocupa de suas possíveis causas e consequências – à mulher, criança, família,
sociedade e ao Estado –, de medidas concretizadas e a serem adotadas, bem como de
vivências e interpretações dadas ao acontecimento por diversos sujeitos. As construções
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são diversificadas, pois se efetivam a partir de diferentes contextos, recortam diferentes
ângulos do “problema” e/ou incorporam variadas perspectivas, contudo, nelas se destaca
um discurso estreitamente relacionado a verdades sociais edificadas e demarcadas –
sobre o lugar da mulher na família e sociedade, a constituição da feminilidade, o ideal da
maternidade e da própria adolescência – em estreita conexão com interesses e valores
privilegiados. Essas verdades são construções socioculturais, políticas e históricas,
mediadas pela prática discursiva, e se encontram consistentemente presentes no discurso
técnico-político de organismos legitimados para falar a respeito do assunto, em nome das
sociedades. Para Foucault, toda sociedade produz diferentes discursos, mas a alguns deles
acolhe e faz funcionar como verdadeiros, em meio a embates políticos. Para isso, estabelece
mecanismos e instâncias para distinguir enunciados “verdadeiros” de “falsos”, fixa técnicas e
procedimentos para obtenção da “verdade”, bem como elege o estatuto daqueles que têm
o encargo de dizer o que funciona como “verdade”. Os vários discursos construídos e seu
caráter de verdade revelam-se em enunciados específicos que os compõem e que, por suas
funções no tempo e espaço, além de se manifestarem materialmente, também aparecem
com um status, produzindo/anunciando “verdades”. Estas, entretanto, são colocadas em
campos de utilização, isto é, os homens podem empregá-las, manipulá-las, transformá-las,
trocá-las, decompô-las, recompô-las e, eventualmente, destruí-las. De tal modo, é relevante
reconhecer o contexto sócio-histórico que permite a produção de “verdades” autorizadas e
anunciadas por discursos hegemônicos.
OBJETIVOS
Analisar o contexto sócio-histórico de produção do enunciado da capa do Relatório
“Situação da População Mundial 2013”, elaborado pelo Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA), no qual se lê: “Maternidade precoce: enfrentando o desafio da gravidez na
adolescência”.
DESENVOLVIMENTO
O UNFPA, como agência de desenvolvimento internacional da Organização das Nações
Unidas, identifica-se pelo trabalho de aceleramento do acesso universal à saúde sexual e
reprodutiva. Legitimada pela sociedade, essa instituição é constituída de poder para enunciar
um ‘problema’ e elaborar estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, em 2013, no enunciado
da capa de seu Relatório, o UNFPA promulga a gravidez na adolescência como um evento
“precoce” e um “desafio a ser enfrentado”, afirmando essa “verdade” frente a outras. Enquanto
construção sócio-histórica, o termo “gravidez na adolescência” é posto em cena em meados
dos anos 1960/1970, em substituição aos de “mãe solteira” e “filho ilegítimo”. As adolescentes
grávidas, então consideradas um problema moral para a sociedade, na nova construção
discursiva revelam-se um “problema” técnico, passível de “correções” e de normatizações
de especialistas, que conhecem e dominam o mesmo. A mudança do “problema” do locus
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moral para o técnico situa-se no contexto da medicalização da sexualidade do adolescente,
concomitante ao aparecimento do debate da “gravidez na adolescência” na literatura científica.
A nova terminologia demarca não apenas novos padrões de cuidado da sociedade e o tipo de
atenção que se pretende dar à adolescência e à gravidez nessa fase, mas uma mudança no
regime de “verdade” instituído. No Brasil, nesses anos, o pensamento da saúde pública sobre
o assunto já a demarcava como problema coletivo, afirmado em ocorrências negativas na
vida de adolescentes, qualificado com atributos como “epidemia” e “enfermidade”. Controlála vai se ancorar na afirmação generalizada de que essa experiência produz consequências
como pobreza, criminalidade e violência. Não obstante, a gravidez nominada de precoce só se
tornou um problema político e social dentro de uma biopolítica de poder aplicada à produção e
reprodução do corpo social, que pressupôs a maternidade como um projeto planejado, tardio,
preferencialmente dentro do casamento, com privilégio para o estudo e a profissionalização.
Considera-se que, ao engravidar, adolescentes tornam-se mais vulneráveis ao abandono da
escola e à dificuldade de entrar no mercado de trabalho, entre outros problemas. Do ponto
de vista biológico, o discurso médico “oficial” situa os adolescentes como grupo vulnerável a
riscos presentes no meio social, que requer cuidados e, também, controle, visto também se
constituírem em risco para a sociedade, por seus comportamentos “desviantes”. Embora não
se pretenda, com esta análise, desconsiderar a contribuição do discurso científico hegemônico
em torno de problemas relacionados à gravidez na adolescência, almeja-se evidenciar que o
mesmo, investido historicamente de teor “verdadeiro” e exclusivo, cumpre uma funcionalidade
social específica, instituindo regras para o governo das pessoas, dividindo-as, examinandoas, conduzindo-as, sujeitando-as a algo, conforme interesses predominantes. Assim sendo, o
problema político essencial para o intelectual não é somente criticar os conteúdos ideológicos
ligados à ciência e às políticas ou fazer com que a prática seja acompanhada por uma ideologia
justa; mas também saber se é possível constituir uma nova política de verdade. Nesse sentido,
cabe evidenciar que, já no espaço temporal da produção da capa do relatório (2013) e em anos
subsequentes apreende-se novos enunciados em torno da “gravidez na adolescência” – como
escolha, projeto de vida e fenômeno que requer cuidado integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta reflexão reforça a importância da análise da produção de enunciados em sua relação
com o contexto histórico. É preciso investigar o que está envolto em torno da questão
da “gravidez na adolescência”, incluindo o significado social das mudanças em conceitos
e práticas que cercam a adolescente. Socialmente, é necessário desvincular o poder da
verdade das formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais), no interior das quais
as “verdades funcionam” no momento, tendo em vista a constituição de novos espaços e
estratégias políticas de constituição de verdades.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do adolescente; Gravidez na adolescência; Análise do discurso
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O USO DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE CONVERSA COMO
INSTRUMENTO DE APROXIMAÇÃO E DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
COM MULHERES ADOLESCENTES
Karina Martins Filomeno (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Camila do Couto
Maia (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Franciny da Silva (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Sara Bernardo Viríssimo (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gustavo da Cunha Teixeira (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2560

INTRODUÇÃO
Os adolescentes são o grupo com maior vulnerabilidade, no que diz respeito a educação
sexual. Acabam por apresentar alta frequência de problemas relacionados com a
sexualidade, como início precoce da vida sexual, gravidez indesejada e contágios por
infecções sexualmente transmissíveis (IST) [1,2]. Assim, é perceptível que a educação
sexual dos adolescentes possui um perfil que deve ser conhecido para que, a partir disso,
seja possível pensar em formas de intervenções educacionais cujas intenções envolvam a
promoção da saúde, prevenção de doenças, esclarecimento de questionamentos, ruptura
de barreiras, preconceitos e identificação de mitos e verdades relacionados às IST, gravidez
e métodos contraceptivos [1]. Com o avanço da tecnologia e maior facilidade de acesso à
meios de comunicação tem-se tornado mais fácil a busca pela informação. Neste sentido,
salienta-se o maior acesso à internet, que desempenha papel fundamental na vida dos
adolescentes na atualidade, não somente como meio de comunicação, lazer, etc., como
também, no armazenamento e na disponibilização de informações. Em contrapartida, é
claro, possui suas desvantagens [3]. Torna-se importante trazer aqui alguns dados, como
o de que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, a cada mil meninas
entre 15 a 19 anos, 68,4% ficam grávidas e têm seus bebês [4]. Além disso, segundo um
estudo realizado em 2010, 25% dos jovens com menos de 25 anos já foram contaminados
com alguma IST [5].
Com estes dados, é possível perceber que, apesar da informação estar mais acessível
atualmente, ela ainda não está chegando para esses adolescentes. Desta forma, fazse necessário que sejam desenvolvidas ações permanentes de educação em saúde
com este grupo, trazendo aqui o foco no sexo feminino, pois há maior necessidade de
conhecimentos devido ao sistema reprodutor ser mais complexo. Novas possibilidades
na área da educação sexual podem ser expostas aos jovens, além daquelas com as quais
costumam ter contato na família, sociedade e/ou religião. Estas novas possibilidades
buscam fugir de aspectos repressivos, oferecendo em contrapartida elementos para que
o adolescente possa desenvolver seus próprios posicionamentos e ações [2].
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OBJETIVOS
Promover uma reflexão acerca do acesso à informação, a utilidade de plataformas virtuais
no cuidado em saúde, principalmente no âmbito da Enfermagem e, possibilitar também, a
reflexão quanto ao conhecimento das adolescentes sobre saúde da mulher num contexto
geral, levando em conta a experiência vivenciada por uma acadêmica de Enfermagem
que possui contato com adolescentes de vários locaıs do Brasil, do sexo feminino, há
aproximadamente 18 meses, por meio de um aplicativo de conversas online.
DESENVOLVIMENTO
Nos dias atuais, pode-se dizer a grande maioria dos adolescentes, estão muito envolvidos
com redes sociais e aplicativos, principalmente os aplicativos de conversas. Deste modo,
um meio de aproximação e possibilidade de trabalhar com educação em saúde se faz em
aproveitar os espaços virtuais. Ao participar de um grupo, formado por 30 meninas, em
um aplicativo de conversa, foi possível perceber que muitas adolescentes deste grupo
apresentavam falta de conhecimento sobre seus órgãos sexuais, reprodutivos e do sistema
urinário, além de não possuírem todas as informações acerca de seu ciclo menstrual e
métodos contraceptivos. Demonstrando que, por mais que essas adolescentes estejam
inseridas neste e em outros ambientes virtuais, elas não estão tendo acesso às informações
ou estas estão chegando a elas de forma errônea. Esses déficits de conhecimento deixavamnas muito inseguras quanto aos seus ciclos menstruais, pois não compreendiam exatamente
o que acontecia em cada fase.
Neste grupo, cerca de metade das adolescentes faziam uso do contraceptivo oral ou injeção,
mas não sabiam informações completas quanto ao melhor horário a ser ingerida a pílula,
efeitos colaterais, interações medicamentosas, o que fazer em caso de esquecimento da
pílula e tempo de atraso máximo seguro para aplicação da injeção (o que acabou causando
uma gravidez indesejada). Também ocorreram casos onde três adolescentes não sabiam
reconhecer seu muco cervical e acreditavam se tratar de alguma infecção e queriam
praticar a automedicação. Através das conversas era perceptível que muitas adolescentes
possuíam pouco conhecimento acerca de outros métodos contraceptivos para além do
anticoncepcional. Identificou-se assim, a baixa adesão ao uso de preservativo durante
as relações sexuais, informação preocupante devido ao fato de que, desta forma, estas
adolescentes estavam se expondo ao risco de contrair alguma IST.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber que nos dias atuais, mesmo com o avanço da tecnologia e a maior
facilidade de acesso à informação, as adolescentes ainda possuem pouca ou nenhuma
informação, ou também, acabam por adquirir informações erradas (o que leva a reflexão
sobre o modo que estes assuntos estão disponíveis na internet e, até que ponto a internet
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“caminha” a favor do conhecimento e empoderamento destes adolescentes). Essa reflexão/
estudo teórico-metodológico abre espaço para possibilidades de pesquisas qualificadas
junto aos adolescentes para compreender mais sobre a realidade onde esses adolescentes
estão inseridos, seus conhecimentos adquiridos, suas fontes de informação e seus próprios
desejos de adquirir conhecimento sobre esses assuntos. Além disso, fica destacada a
possibilidade de utilizar os ambientes virtuais como meios de estudo e de espaço para que o
profissional de Enfermagem realize atividades de educação em saúde com os adolescentes,
se possível em conjunto com a família e a escola.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente; Educação em saúde; Plataforma virtual; IST; Métodos contraceptivos.
REFERÊNCIAS
1.Ferreira JPT, Miranda T, Lunardi AL, Baroni R. Conhecimento sobre as DST entre adolescentes
escolares em Vespasıano, Mınas Geraıs. Adolesc. Saúde. Rıo de Janeıro; set. 2016. V. 13, p. 5159.
2.Sfair SC, Bittar M, Lopes RE. Educação sexual para adolescentes e jovens: mapeando
proposições oficiais. Saúde Soc. São Paulo; 2015. V. 24, n 2. p. 620-632.
3.Eduvirges JR, Santos MN. A contextualização da internet na sociedade da informação.
UESPi, Piauí. 2011.
4.Organização Mundial de Saúde. UNICEF. Acelerar el progreso hacia la reducción del
embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. 29-30 agost. 2016, Washington.
5.Rodrigues MJ. Doenças sexualmente transmissíveis (DST) na adolescência. Nascer e
Crescer. 2010. V.19,n.3.
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A EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO DO HOMEM ATENDIDO
NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
SEU PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
Silvia Cristina Mangini Bocchi (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, SP, Brasil), Rosana
Claudia de Assunção (Instituto Federal do Paraná - Campus Londrina/PR. Brasil, LONDRINA, PR, Brasil), Cesar
Junior Aparecido de Carvalho (Instituto Federal do Paraná - Campus Londrina/PR. Brasil, LONDRINA, PR, Brasil)

ID: 2168

INTRODUÇÃO
Durante muitos anos, as diferenças entre sexos, no que diz respeito ao adoecimento e à
morte, foram consideradas naturais, tendo sua explicação alicerçada na biologia, ciência
neutra e objetiva. As diferenças mais evidentes eram relacionadas ao aparelho reprodutor,
como por exemplo, as mulheres podem ser agredidas por neoplasias de colo de útero,
enquanto os homens podem ser acometidos pelo câncer de próstata. Outra questão muito
importante no que tange ao tema é como a sociedade educa e lida com as questões de
gênero, apesar das mulheres terem conquistado grande espaço no mundo do trabalho,
convivemos com gerações de mulheres que foram educadas como sendo frágeis, sendo o
homem o oposto, ou seja, forte e provedor da família. As questões que envolvem gênero em
saúde, revelam que a forma como a sociedade conduziu tais diferenças contribuíram para
o a invisibilidade do homem na atenção primária e como consequência seu adoecimento,
fazendo com que busque os serviços de saúde quando a doença já encontra-se instalada, as
vezes em situação de urgência e emergência.
OBJETIVOS
Compreender a experiência interacional homem-processo saúde-doença de usuários de
serviços de urgência e emergência atendidos com crise hipertensiva e propor um modelo
teórico representativo dessa experiência.
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MÉTODO
Tratou-se de pesquisa na abordagem qualitativa realizada na cidade de Londrina, Paraná,
Brasil. Tendo como questão norteadora: “Conte-me sobre a sua experiência em relação
aos cuidados com a sua saúde. A saturação teórica se configurou mediante a apreciação
da vigésima primeira entrevista do tipo não diretiva. As entrevistas foram audiogravadas,
e após transcritas na íntegra e avaliadas, pautada nos passos da Teoria Fundamentada nos
Dados, no período de junho de 2011 a junho de 2012.
RESULTADOS
Da análise das experiências emergiram três subprocessos:
I) Concebendo o cuidado à saúde inerente ao feminino: uma fantasia do masculino. Nesta
categoria trata-se da concepção masculina de que o cuidado com a saúde é próprio
do feminino e, logo, não se cuidar da saúde é uma conduta característica ao homem,
especialmente aos pertencentes às gerações mais antigas. A atitude de não buscarem
serviços de saúde em caráter preventivo está relacionada ao excessivo senso de orgulho
masculino, adotando um papel de herói e protagonista de possuir uma saúde inabalável,
ou seja, que nada de ruim irá lhe acontecer no decorrer dos tempos;
II) Aprisionando-se ao papel de homem com superpoderes sobre sua saúde. O fato de
o homem se julgar indisciplinado ao adotar comportamentos de riscos à sua saúde, por
não conceber o cuidado à saúde como um comportamento inerente ao gênero, torna-o
vulnerável ao adoecimento. A despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de
morbimortalidade, os homens buscam menos do que as mulheres os serviços de atenção
primária. Adentram aos serviços de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar de média
e alta complexidade. Outra questão é que, o homem, pelas suas particularidades próprias
ao gênero, apresenta dificuldade em aceitar suas necessidades, quem sabe conservando
um pensamento mágico que repeli a possibilidade de adoecer. A relutância de homens em
suportarem sintomas, ao invés de buscarem auxílio à saúde, preferem manejar os sinais e
sintomas, como também não gostam de discutir questões relacionadas à doença, mesmo
sob suspeita de lesão ou doença, tais comportamentos colaboram para o surgimento da
próxima categoria;
III) vivenciando a materialidade da doença nas comorbidades. Nesta categoria o
homem já perdeu o autocontrole, ele passa até a relativizar sinais e sintomas associados
aos fatores de riscos, principalmente ao cardiocirculatórios como Acidente Vascular
encefálico (AVE) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), como os mais lembrados. É a fase
em que a doença ultrapassou a capacidade de controle, evoluindo para comorbidades
mais graves, como: insuficiência renal crônica e obstruções arteriais, culminando em
situações extremas de múltiplas amputações e de tornar-se dependente de tratamento
dialítico. Para algum deles, uma preocupação mais constante com sua saúde só ocorrerá
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nesse momento, quando a doença sai definitivamente do plano da invisibilidade para a
materialidade. Com a doença já materializada significa que o homem adoeceu que ele
também e frágil que também precisa de cuidados ele já não simboliza para sociedade um
homem com superpoderes sobre sua saúde. Do realinhamento dos componentes desses
subprocessos originou a categoria central e modelo teórico, intitulado “movendo-se entre
o fortalecimento e a fragilização do poder como homem de saúde inabalável: o medo do
diagnóstico médico imaginado como componente interveniente para a materialidade da
doença.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa foi possível verificar que o homem apresenta dificuldades nos cuidados
com sua saúde, por imaginar que cuidados coma saúde tem a ver com questões de
gênero, pensando ser forte provedor acaba ignorando a atenção primária, outra questão
e que mesmo sentindo alguns desconfortos vai fazendo autocontrole sem buscar ajuda, o
homem persistindo neste comportamento adoece, adentrando os serviços de saúde em
sua maioria na urgência e emergência.
Diante deste contexto, é imperativo ao indivíduo mude sua forma de pensar e se conscientize
da importância dos cuidados com sua saúde dando a si mesmo a oportunidade de romper
com a concepção de homem com superpoderes sobre a sua saúde, para assim, buscar
inserir no seu cotidiano comportamentos mais saudáveis, abandonar o autocontrole de
sua saúde sem auxílio de serviços de saúde.
O modelo teórico descoberto, movendo-se entre o fortalecimento e a fragilização do
poder como homem de saúde inabalável: o medo do diagnóstico médico imaginado como
componente interveniente para a materialidade da doença, poderá ser utilizado como
um protótipo tecnológico para profissionais da saúde auxiliarem homens a refletirem e
se auto avaliarem, ao interagirem com o modelo teórico em ações educativas. Ademais,
a realização deste trabalho reforçou a necessidade da adequação dos serviços de saúde,
principalmente na atenção primária, pautados nos princípios já estabelecidos na Política
Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem (PNAISH), cujo objetivo é nortear as
ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade,
zelando pela humanização da atenção.
PALAVRAS-CHAVE
Homens. Saúde. Doença. Saúde do homem. Processo saúde-doença.
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A INSERÇÃO DO HOMEM NO PRÉ-NATAL E O PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DA PATERNIDADE
Kauana Meire Pereira Guerra (Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Sáskia Eduarda Lorenzetti
Alves (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Isabele Torquato Mozer (Universidade Federal do
Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Áurea Christina de Paula Corrêa (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá,
MT, Brasil), Luanna de Arruda e Silva Dalprá (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil), Renata
Marien Knupp Medeiros (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2060

INTRODUÇÃO
Historicamente, na sociedade ocidental, tem ocorrido a valorização da maternidade
em detrimento da paternidade, fato que decorreria da constante reafirmação do papel
de genitora e cuidadora atribuído às mulheres e a função de provedor financeiro do lar,
associado às concepções de masculinidade hegemônica conferida aos homens. Tais
construções socioculturais corroboraram para o distanciamento de homens dos serviços de
saúde e do cuidado com seu próprio corpo e de sua família1. Com a finalidade de promover
a qualificação da saúde da população masculina foi instituída, no ano de 2009, a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem que aponta eixos prioritários e norteadores
para sua efetivação, abrangendo os homens em suas singularidades, visando apresentar
proposições resolutivas aos seus problemas de saúde2. Dentre os referidos eixos destaca-se
a Paternidade e o Cuidado, cujo principal objetivo é conscientizar os homens e incentivá-los
acerca do acompanhamento ativo do pré-natal, parto e pós-parto de suas companheiras,
assim como no cuidado das mesmas e de seus filhos, possibilitando o estabelecimento de
vínculos afetivos profícuos para a tríade mãe-pai-filho3.
OBJETIVOS
Compreender a percepção de homens sobre a sua inserção na consulta pré-natal no que diz
respeito à construção da paternidade.
MÉTODO
Métodos: Pesquisa qualitativa de natureza exploratória, cuja coleta de dados se deu entre os
meses de abril e maio de 2017 em uma unidade básica de saúde conjugada da capital matogrossense. Foi utilizado como critério de inclusão ser homem que acompanhou gestantes
durante as consultas de pré-natal na unidade básica de saúde no referido período. Foram
excluídos, aqueles que nunca entraram na sala de consulta e/ou que participaram do prénatal há mais de seis meses, resultando em dez sujeitos. Para a coleta de dado foi utilizada
a técnica de entrevista semiestruturada que teve como temática central a percepção do
homem sobre a sua participação na consulta pré-natal. As entrevistas foram gravadas e
transcritas para constituição do banco de dados. Os dados foram analisados com a aplicação
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da técnica de Análise Temática em conformidade com a proposta de Bardin4. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller sob o
protocolo nº 41468814.7.0000.5541, parecer nº 953.428, atendendo às normas da Resolução
466/12 CNS/MS5 e está vinculado à pesquisa “Condições de saúde da população masculina
de Cuiabá, Mato Grosso do Grupo” conduzida por pesquisadores do Grupo de Pesquisa
Argos-Gerar da Universidade Federal de Mato Grosso.
RESULTADOS
A análise das entrevistas permitiu conhecer melhor a percepção destes homens acerca de
sua inserção no pré-natal e a relação por ele estabelecida entre esta inserção e a construção
da paternidade. Ao serem questionados sobre o significado de participar das consultas,
vários sujeitos afirmaram ser grande importância tal participação uma vez que esta atitude
contribuiu significativamente para o repensar sobre seu papel de pai e para o fortalecimento
de vínculo junto à companheira e a criança que está por vir, corroborando resultados de
diversos estudos sobre esta temática1,2,6,7,8. A literatura científica9,10 aponta que homens
que participam do pré-natal de suas companheiras estão mais preparados para lidar com as
etapas do ciclo gravídico-puerperal, tornando-se fonte de apoio emocional/físico e referência
para a mulher, pois possuem maior entendimento sobre as alterações que acontecem com
suas companheiras/mãe de seu filho e filhos nestas fases, oferecendo-lhes maiores subsídios
e apoio11. À medida que estes homens se envolvem neste processo, por meio da busca de
conhecimento, transmite maior segurança à mulher, bem como tende a ocorrer o reforço aos
laços afetivos, pois reconhecem que este momento se torna uma oportunidade de preparo
para vivenciar a paternidade, criando maior intimidade e envolvimento com gestante e
filho, minimizando a insegurança e ansiedade assim como foi relatado pelos participantes
deste estudo. Outro dado corroborado por diversos estudos relaciona-se ao fato de que a
participação destes homens nas consultas de pré-natal transmite sentimentos de confiança,
tranquilidade e amor para a gestante e filho, de modo a desmistificar os medos relacionados
a estes momentos, proporcionando aos homens períodos de alegria e orgulho por estarem
presentes, levando maior aproximação entre os envolvidos. Os entrevistados afirmaram
que participar das consultas e presenciar a realização de exames, como o de ausculta
dos batimentos cardiofetais, por exemplo, seria uma forma de sentir a concretização da
gestação, visto que dado a anatomia e fisiologia masculina, estes não conseguem sentir
em seus corpos as transformações sofridas durante a gestação8. Estudo12 mostra que a
presença dos homens no pré-natal tem mudado, e que esses passam a participar mais
ativamente da gravidez na medida em que se sentem valorizados pelos profissionais de
saúde e pela gestante, deixando a postura omissa e afetivamente distante, adotando uma
atitude mais ativa e participativa. Para tanto, torna-se necessário também, que a mudança se
dê no âmbito dos serviços de saúde, com novas posturas adotadas pelos profissionais que
acompanham o pré-natal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, inferimos que a participação dos homens nas consultas de pré-natal
é de fundamental importância na tríade mãe-pai-filho, uma vez que além de produzir
conhecimentos que influenciarão diretamente em suas relações de cuidado, viabilizarão o
estreitamento de vínculos entre estes. Para tanto faz-se necessário a mudança da prática do
profissional de saúde, principalmente, de enfermagem para que promovam maior estímulo
na participação dos homens nas consultas de pré-natal. A participação deste público a
partir de um entendimento do trinômio mãe-pai-filho deve ser vista como uma forma de
implementar a PNAISH, para que os homens sejam vistos como sujeitos ativos na gestação,
produtor de cuidado, construtor da paternidade e pertencentes aos espaços de saúde.
REFERÊNCIAS
1-Ribeiro CRR, Gomes R, Moreira MCN. Encontros e desencontros entre a saúde do homem,
a promoção da paternidade participativa e a saúde sexual e reprodutiva na atenção básica.
Physis Revista de Saúde Coletiva. 2017; 27(1): 41-60.
2-Chakora ES. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Esc Anna Nery.
2014; 18(4): 559-561.
3-Moura AR, Fonseca DGP. A importância da política nacional de atenção integral a Saúde
do homem na atenção primária à saúde na visão de Enfermeiros em uma cidade do
interior de Minas Gerais [acesso em 24 de março de 2018]. Disponível em: http://jornal.
faculdadecienciasdavida.com.br/index.php/RBCV/article/view/722/353.
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8-Petito ADC, Cândido ACF, Ribeiro LO, Petito G. A importância da participação do pai no
ciclo gravídico puerperal: uma revisão bibliográfica. Revista Eletrônica da Faculdade de
Ceres. 2015; 4(1).
9-Ferreira TN, et al. A Importância Da Participação Paterna Durante O Pré-Natal Percepção Da
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A PATERNIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Cristina Portela da Mota (Universidade Federal Fluminense , Rio de janeiro, RJ, Brasil), Cristina Portela da Mota
(Universidade Federal Fluminense , Rio de janeiro, RJ, Brasil), Priscila Alves dos Santos (Universidade Federal
Fluminense , Rio de janeiro, RJ, Brasil), Priscila Alves dos Santos (Universidade Federal Fluminense , Rio de janeiro,
RJ, Brasil), Jorge Luiz Lima da Silva (Universidade Federal Fluminense , rio de janeiro, RJ, Brasil), Jorge Luiz Lima da
Silva (Universidade Federal Fluminense , rio de janeiro, RJ, Brasil), Ricardo José de Oliveira Mouta (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro , rio de janeiro, RJ, Brasil), Ricardo José de Oliveira Mouta (Universidade do Estado do Rio
de Janeiro , rio de janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1260

INTRODUÇÃO
A concepção de paternidade tem se modificado ao longo da história das sociedades
ocidentais contemporâneas, em consequência das transformações pelas quais o mundo,
especialmente no campo político, econômico, científico e cultural, vem passando. A
paternidade é um conceito que vem do latim paternitas e que diz respeito à condição de ser
pai. O envolvimento paterno nas ações de cuidado é um dos recursos mais importantes e,
no entanto, pouco utilizado na promoção da saúde e no desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes. Na assistência de enfermagem às famílias, observa-se que o foco do cuidado
de saúde ainda está voltado majoritariamente para a mãe e a criança. O pai permanece
como uma figura que se destaca pouco, embora tenha um papel fundamental no projeto de
vida família. Dados globais indicam que as mulheres são cerca de 40% da força de trabalho
no mundo e que 80% dos homens se tornarão pais biológicos em algum momento de
suas vidas, o que também se aplica ao contexto brasileiro. E a totalidade dos homens tem
potencial para desempenhar algum papel relacionado ao cuidado na vida de crianças, seja
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como educadores, profissionais de saúde, tios e padrinhos. Diversas questões emergem
desta relação quando a responsabilidade pelo cuidado é compartilhada com as mulheres
e incorporada ao cotidiano destes homens, como o equilíbrio entre o sucesso profissional e
o bem-estar da família, ou mesmo sobre o que significa ser homem nos dias na atualidade.
OBJETIVOS
Analisar a produção científica sobre paternidade no período de 2007 a 2017.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa, que buscou
artigos publicados entre 2007 e 2017, localizados por meio dos descritores: “Paternidade”
e “Cuidado parental”. As bases de dados utilizadas foram: Latin American and Caribbean
Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).
Foram adotados os seguintes critérios para seleção dos artigos: todas as categorias de
artigo (original, revisão de literatura, reflexão, atualização e relato de experiência); artigos
com resumos e textos completos disponíveis para análise; aqueles publicados no idioma
português, entre os anos 2007 e 2017. O critério de exclusão dos artigos foi: estudos que não
atendessem os critérios de inclusão mencionados.
RESULTADOS
Do material obtido, 171 artigos procederam-se à leitura minuciosa de cada resumo/artigo,
destacando aqueles que responderam ao objetivo proposto por este estudo, a fim de
organizar e tabular os dados. Para a organização e tabulação dos dados, os pesquisadores
elaboraram instrumento de coleta de dados contendo: título, periódico, ano de publicação,
país do estudo, categoria do estudo, natureza do estudo, referencial teórico, método de
análise, enfoque. Seguindo os critérios de inclusão, 13 estudos foram selecionados para
análise. Procedeu-se à análise bibliométrica para caracterização dos estudos selecionados.
Posteriormente, foram extraídas as ideias centrais de cada artigo sobre a situação da
paternidade na contemporaneidade.
Os trabalhos foram comparados e agrupados por similaridade de conteúdo, sob a forma de
categorias empíricas, sendo construídas duas categorias para análise, assim especificadas: A
figura do pai como ferramenta do cuidado e A paternidade como princípio do direito. Pôdese constatar que 7% (1 artigo) foi publicado em periódico estrangeiro e 93% (12 artigos)
publicados em periódicos nacionais. Sendo os países de origem dos estudos estavam assim
distribuídos: 93% do Brasil e 7% de Portugal. Os estudos selecionados foram classificados
quanto à sua categoria de publicação, conforme explicitado pelos periódicos, assim
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especificados: 62% (8) artigos originais, 31% (4) artigos de relato de experiência e 7% (1)
estudo de revisão de literatura. Na classificação dos estudos, quanto ao contexto em que se
realizaram, as bases de dados tiveram destaque, ao concentrar 4 estudos (30%), o ambiente
hospitalar apresentou 2 estudos (15%), a atenção básica contou com 2 (15%), as instituições
públicas com 2 (15%), o centro educacional infantil com 2 (15%) e o ambiente familiar com 1
(7%). Os artigos foram categorizados quanto ao paradigma metodológico de estudo, sendo
assim distribuídos: 8 (62%) estudos qualitativos, 3 (23%) estudos quantitativos e 2 (15%)
estudos quantitativos/qualitativos. Em relação ao referencial teórico utilizado nos estudos,
62% (8) não adotaram um referencial teórico e/ não especificaram no texto, 31% (4) se
fundamentaram em teorias e 7% (1) utilizou a revisão de literatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo, percebe-se que a paternidade vem ganhando espaço e relevância
nos estudos científicos de diversas áreas do conhecimento, sendo os pais considerados
importantes para o desenvolvimento dos filhos e também para a família e as relações
conjugais. A participação ativa e afetuosa dos pais nos serviços de atendimento ao ciclo
gravídico-puerperal é elemento fundamental para promover melhora nos indicadores de
saúde relacionados aos aspectos de vida das crianças, dos adolescentes, das mulheres e dos
homens.
Embora essas mudanças na vida familiar tenham impulsionado uma grande reflexão sobre
a paternidade, esta ainda permanece sendo menos estudada do que a maternidade, o que
se reflete também entre estudos brasileiros. Por isso, considera-se importante entender a
vivência e os sentimentos de ser pai na sociedade atual.
As mudanças nas configurações familiares, decorrentes das atuais demandas sociais e
contemporâneas têm gerado um maior interesse, por parte da sociedade, sobre a importância
da figura paterna para a família e, especificamente, para o desenvolvimento da criança.
Assim, é importante que as pesquisas da área acompanhem essa demanda, colaborando
com novos estudos que possibilitem compreender a relevância das mudanças nas relações
parentais e o impacto delas para a família e para a sociedade. Para tanto, se faz necessário
ampliar e solidificar ações nas diferentes instâncias governamentais para que debatam e
ressaltem a importância da paternidade e cuidado e da promoção da igualdade de gênero.
PALAVRAS-CHAVE
Paternidade, Família, Cuidado Parenteral
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AS VICISSITUDES DA CONDIÇÃO MASCULINA NA
HIPERMODERNIDADE
Carlos Eduardo Pereira (PUC-Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ilka Franco Ferrari (PUC-Minas, Belo Horizonte,
MG, Brasil)

ID: 2346

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta a pesquisa de doutorado em desenvolvimento (2015-2019) no
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC MINAS (Brasil) cujo tema de investigação
são as vicissitudes da condição masculina na hipermodernidade. Parte-se do questionamento
de um discurso, que se pretende contemporâneo, e anuncia uma “decadência do masculino”
cuja origem é a vacilação de inúmeras identificações nas quais o masculino anteriormente se
estruturava, como a noção de virilidade, a sexualidade e a relação entre os sexos. Essa “crise
” dos semblantes do masculino na atualidade tem permitido a emergência de uma série
de questões concernentemente à identidade, ao desejo e ao gozo masculinos no mundo
contemporâneo.
OBJETIVOS
O objetivo principal é investigar, a partir da psicanálise, as vicissitudes da condição masculina
na hipermodernidade e sua relação com os paradoxos da virilidade em nossos dias, tomando
os impasses da posição masculina na pornografia, nas relações virtuais e na violência como
campos privilegiados de investigação. Os objetivos específicos foram assim estabelecidos:
1) descrever a noção de diferença sexual e a sexualidade masculina nos textos de Sigmund
Freud e os conceitos de sexuação e a posição masculina em Jaques Lacan e comentadores;
2) circunscrever a virilidade historicamente a partir de recortes históricos paradigmáticos e
suas mutações na hipermodernidade em relação às noções de “feminização do mundo” e
queda do viril; 3) analisar a posição masculina e o viril na hipermodernidade em sua relação
com a pornografia, a violência e à virtualidade.
MÉTODO
Dentre as várias possibilidades metodológicas elegeu-se como metodologia a pesquisa
bibliográfica, aliada à análise documental, Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto,
a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.
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RESULTADOS
A fundamentação teórica parte, no primeiro capítulo, da conceituação da noção de
hipermodernidade. Essa noção, tal como a definiu o filósofo francês Gilles Lipovetsky em Os
tempos hipermodernos, caracteriza-se pela exacerbação do mercado, pela eficiência técnica
e pelo individualismo. Jaques Alain Miller, psicanalista francês, irá tomar esse conceito
no sentido de um excesso em relação às noções de medida, mas também de renovação
acelerada e inovação frenética, características do discurso capitalista. No texto “O outro que
não existe e seus comitês de ética” Jaques Alain Miller (MILLER, 2006) irá desenvolver as
consequências desse discurso em relação ao que se pode chamar de declínio do Nome-do-Pai
e seus ideais orientadores da civilização. Diferentemente dos sujeitos observados por Freud
que padeciam dos efeitos de uma interdição, de um limite ao gozo, na hipermodernidade
a ciência propaga a ideia de que tudo é possível e de que não é necessário se deparar com
a falta. O Pai, que nas fórmulas da sexuação de Jaques Lacan, representa o “Outro Todo”
declinou, revelando sua inexistência, seu semblante, sua ficção. No segundo capítulo, buscase circunscrever nos textos freudianos a noção de diferença sexual e os principais aspectos
da estruturação da sexualidade do menino. Nos textos de Jaques Lacan busca-se analisar a
noção de sexuação, destacando o lado masculino da tábua da sexuação em relação à função
fálica, ao gozo e o objeto causa do desejo, tal como elaborado pelo autor no seminário
livro 20, Mais, Ainda (LACAN, 1985/1972-73). No terceiro capítulo, tentar se demonstrar a
importância da dimensão cultural e histórica do conceito de virilidade e apontar elementos
que contribuam para uma caracterização do estatuto da virilidade atual. Por fim, no quarto
capítulo, interessa-nos interrogar os efeitos dos processos de “declínio do viril” e “feminização
do mundo” para a condição masculina hipermoderna e suas manifestações em fenômenos
como o abuso da pornografia, a violência de gênero e suas apresentações na virtualidade
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa anulação do Outro social – ou dos referenciais simbólicos que organizam as
relações –, é evidente que a instalação desse mercado atual das formas de gozo e do amor
não acontece sem criar fontes para a redistribuição e o surgimento de novos sintomas e
novas angustias. Esta inflexão da multiplicidade das soluções amorosas, acarretam como
consequência a adoção do imperativo de ter que se identificar com sua própria diferença,
de tentar se virar, custe o que custar, com um significante-mestre individualizado. Se os
amores nômades interrogam a pulverização dos significantes-mestres, antes disponíveis e
propostos pelo campo do Outro, isto não evita o fato de que ao fazer-se mestre de seu gozo;
por outro lado, o sujeito “se faz objeto” para o outro, se faz de escravo para o seu parceiro.
Este “fazer-se objeto” para outro, no caso do sujeito feminino, pode assumir proporções do
que nomeamos como a devastação feminina (Santiago e Santiago, 2016) . A psicanálise leva
em conta as significações inconscientes da agressão e da submissão e tem por princípio
aceitar a diferença sexual e escutar o feminino que existe em cada sujeito, homem ou mulher.
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Em relação à pornografia como sintoma da civilização, é o formato apresentado hoje pelo
discurso capitalista, forcluindo o singular da fantasia de cada sujeito, para promover uma
indústria que vende sexo para todos: os sujeitos não têm mais de recorrer às suas fantasias
porque estas aparecem na Internet A virtualidade, as redes sociais e os aplicativos são
produtos, objetos para ser consumidos, criados pelo discurso capitalista, que procuram
dar uma “moldura” aos sintomas dos sujeitos, e uma continuidade no seu gozo (Ansalone,
2014) Enfrentar os paradoxos do masculino na hipermodernidade é confrontar-se com o
problema de que não se capta o real apenas com os semblantes, pois, existe, nele esse gozo
impossível. Lacan formula que a reticência do sujeito masculino à alteridade do feminino se
explica pelo seu refúgio no âmbito do Um fálico. A epidemia do desencontro que contamina
a própria existência das parcerias sexuais, na atualidade, se suporta no fator estrutural do
mal-entendido dos gozos para os dois seres sexuados (Santiago, 2006).
PALAVRAS-CHAVE
Masculino. Sexuação. Virilidade. Hipermodernidade

CONSULTA DE ENFERMAGEM COM HOMENS QUE VIVEM COM
CÂNCER DE PRÓSTATA: AUTOCUIDADO NA PERSPECTIVA DA
DIALOGICIDADE
Luciano Godinho Almuinha Ramos (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Vera Maria Saboia (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Crystiane
Ribas Batista Ribeiro (UFF, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1848

INTRODUÇÃO
Trata-se de um estudo sobre a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que
vivem com câncer de próstata, assistidos no ambulatório de urologia do Instituto Nacional
do Câncer, com foco na educação em saúde. O Câncer de próstata é o segundo mais comum
entre os homens, e a taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos
em comparação aos países em desenvolvimento. É considerado um câncer da terceira idade,
já que cerca de ¾ dos casos no mundo ocorrem a partir dos 60 anos. Diante disso vemos a
consulta de enfermagem, realizada como meio de informação, reorientação de atitudes e a
construção de novos saberes e práticas. É uma atividade desafiadora para o enfermeiro, pois
esse profissional precisa lidar com situações diversas, como a cultura do indivíduo, nível de
escolaridade, recursos institucionais, disponibilidade dos usuários, dentre outros problemas
que ocorrem nos serviços de saúde. O enfermeiro deve estabelecer uma relação interpessoal
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com esta clientela, compartilhando sentimentos que este diagnóstico traz à tona, buscando
respostas positivas à terapêutica.
OBJETIVOS
O estudo teve como objetivo geral: Compreender a repercussão da consulta de enfermagem
desenvolvida com homens assistidos no ambulatório de câncer de próstata do Instituto
Nacional do Câncer, tendo em vista seu caráter educativo. Os objetivos específicos: descrever
como são realizadas as consultas de enfermagem neste ambulatório a partir da visão dessa
clientela; analisar as concepções dos pacientes em relação a essa atividade própria do
enfermeiro; discutir a consulta de enfermagem com a clientela, no que tange a dialogicidade
e o autocuidado.
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, com abordagem participativa. Os
participantes foram 30 homens com idade acima de 60 anos, com diagnóstico confirmado
de câncer de próstata, assistidos nas consultas de enfermagem. O cenário foi o Ambulatório
de Urologia do Instituto Nacional do Câncer, localizado no município do Rio de Janeiro. A
instituição é órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das
ações integradas para prevenção e controle do câncer no Brasil. Inicialmente foi realizado
um estudo de caracterização a fim de dar foco aos participantes. Os dados foram coletados
entre Julho e Novembro de 2017, por meio de entrevistas semiestruturadas, rodas de
conversa e observação participante. Todos responderam a entrevista semiestruturada e
participaram das rodas de conversa. Os dados foram analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo de Bardin, do tipo temática. O estudo foi submetido à apreciação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Instituto Nacional
do Câncer, como instituição co-participante, com o registro no CAAE: 65902117.7.0000.5243.
RESULTADOS
Por meio da caracterização observou-se que 48% dos homens tinham idade entre 60 e 70 anos,
48% entre 70 e 80 anos e apenas 4% possuíam idade acima de 80 anos. Quanto ao grau de instrução
dos entrevistados, se observou que 44% possuíam o segundo grau completo, 30% o primeiro
grau incompleto, 10% dos entrevistados com o primeiro grau completo e 10% com o segundo
grau incompleto. 3% analfabetos, e 3% com nível superior completo. Após análise qualitativa
dos achados, foram construídas as seguintes categorias: “A consulta de enfermagem como
ambiente de construção do saber para o autocuidado”; “Família, espiritualidade e a religiosidade:
formas de resiliência desveladas na consulta de enfermagem”; “A consulta de enfermagem
e formas de enfrentamento das consequências do câncer”. As concepções dos participantes
sobre as consultas de enfermagem apresentaram-se de diversas formas, demonstrando desde a
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compreensão de que as consultas de enfermagem são fundamentais para prevenção, promoção
e manutenção da saúde até mesmo sobre seu caráter educativo, trazendo novos conhecimentos
que, contribuem para o autocuidado. Todos os participantes ressaltaram a existência de diálogo
nas consultas de enfermagem o que contribuiu para o estreitamento da relação entre enfermeiro
e paciente. Os depoimentos dos participantes apontaram para a importância da família no
tratamento do câncer de próstata. Esposas, filhos, netos são fundamentais no enfrentamento da
doença e ajudam na compreensão das orientações apresentadas nas consultas de enfermagem.
Todos os participantes falaram sobre a questão da impotência sexual e como isso aflige seus
relacionamentos pessoais e até mesmo profissionais. As queixas de dor e desconforto existiam,
mas, o que mais chamou a atenção foi a queixa da disfunção erétil. Os riscos desta doença são
deixados de lado devido à visão “machista” que deixam de procurar atendimento médico e apoio
psicológico. Os resultados revelaram que existe um forte caráter educativo e dialógico nestas
consultas, que têm na família e na religião pilares fundamentais para o enfrentamento da doença.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos deste estudo foram atingidos, uma vez que foi possível compreender a consulta
de enfermagem, desenvolvida com homens assistidos no ambulatório de atendimento ao
paciente com Câncer de Próstata do Instituto Nacional do Câncer, revelando seu caráter
educativo e dialógico. Percebeu-se que os pacientes compreendem a importância da
realização da consulta de enfermagem e também entendem que os conhecimentos
que possuem podem ser somados ao saber científico, por meio do diálogo e da troca de
experiências. Os participantes demonstraram sentirem-se à vontade, trocaram experiências
e construíram um saber próprio que possivelmente será propagado para outras pessoas.
Outro aspecto evidenciado é que faz parte da natureza humana pertencer a uma crença,
algo que possa promover a manutenção da vida. A busca pelo tratamento desta clientela
fica prejudicada por conta do horário de funcionamento dos serviços ou pela dificuldade
de liberação pelos empregadores. Assim, os homens suportam agravos na intenção
de continuarem empregados, mantendo o sustento dos seus familiares. A abordagem
participativa possibilita aprofundar o conhecimento sobre o câncer de próstata na tentativa
de compreender melhor os sentimentos dos pacientes no enfrentamento dessa doença.
O conhecimento construído nesta pesquisa pode ser ampliado em diversos aspectos, tais
como a análise da saúde mental deste homem no enfrentamento da doença, a avaliação
das políticas públicas de saúde no atendimento a essa clientela específica, as dificuldades
encontradas para a não adesão ao autocuidado, e aspectos culturais e sociais que impedem
estes homens de procurar atendimento, visando promoção e manutenção da sua saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Educação em saúde; neoplasias da próstata; Consulta de enfermagem.
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DA PERCEPÇÃO TEÓRICA A PRÁTICA: DESVELANDO O
UNIVERSO DO GRADUANDO DE ENFERMAGEM
Vilza Aparecida Handan de Deus (Unesa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (UFF,
Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Elina Fernandes de Oliveira (Unesa, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil), Sandra Conceição Ribeiro Chicharo (Cap Gissoni - UCB / UFF, São João de Meriti, RJ, Brasil), Diomédia
Zacarias Teixeira (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Nelson dos Santos Nunes (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Ligia
Cordeiro Matos Faial (IFF/UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1894

INTRODUÇÃO
Sendo um problema a não presença do homem nos serviços de saúde, cumpre-se destacar
que a sua invisibilidade torna-se um problema que me motivou e me inquietou e levoume a buscar compreender essa problemática na prática de enfermagem; A ausência ou a
invisibilidade dos homens nos serviços de saúde sinaliza, segundo o autor, a inadequação
entre as necessidades e/ou expectativas de saúde dos homens e a estrutura e funcionamento
destes serviços, particularmente dos serviços de atenção básica à saúde. Não se trata,
contudo, de responsabilizar os homens, ou os referidos serviços, mas de considerar a
complexa relação que se estabelecem entre ambos, tomando as particularidades de um e
de outro. Neste sentido, o objeto deste estudo tem como foco, a percepção do graduando
de enfermagem, acerca da saúde do homem, numa perspectiva de estudo fenomenológico
na formação pedagógica, à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty.
OBJETIVOS
Compreender a percepção do estudante de graduação em enfermagem, acerca da saúde do
homem em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de MerleauPonty; -Descrever a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da
saúde do homem em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de
Merleau-Ponty.
MÉTODO
Estudo fenomenológico, descritivo com abordagem qualitativa, realizado na Universidade
Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal
Fluminense, parecer nº 1.894.628Em respeito aos cuidados éticos preconizados. Participantes:
graduandos do 10º período da disciplina: adulto, idoso e cirúrgico após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para coleta de dados foi utilizada entrevista
fenomenológica, mediada pela seguinte questão norteadora: Qual a sua percepção acerca
da saúde do homem na sua formação pedagógica? O tratamento de dados ocorreu através
do modelo empírico-compreensivo baseada nas descrições de depoimentos, relatos ou
entrevistas sobre experiências vividas.
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RESULTADOS
Após apreensão dos significados e interpretação do “mundo -da- vida” dos graduandos
de enfermagem desvelou que a saúde do homem é negligenciada em relação às demais
disciplinas como saúde da mulher e da criança. Emergindo assim como categoria: O corpo e
a linguística como significado do todo, desta forma emergiu como categoria que identifica e
traz a luz da discussão o papel do graduando na perspectiva de compreender que a relação
corpo-sujeito, apresenta-se como espaço de superação de dualidades entre o seu espaço
de aprendizagem no campo universitário nas unidades de saúde e o sujeito (graduando)
uma vez que é aí que nos situamos, numa relação ambígua do mundo. Onde o significado
emerge da palavra, mas não se reduz a ela, mais de expressões inseridas no corpo. Onde a
palavra tem o sentido sem, conte-lo.
A expressão não esgota o mistério do dito, que nos remete para observar o não dito1.
Denotando como resultados deste estudo que é urgente e imediata a intervenção neste
cenário, visando a formação do enfermeiro e viabilizando o acesso do graduando de
enfermagem em relação a saúde do homem em seus diversos ciclos da vida. Discussão:
Nos preceitos doutrinários do SUS, o Ministério da Saúde (MS) regulamenta a lei 8.080/90 2,
relativas as diretrizes para a saúde em nosso país, norteadas pela Política de Atenção Básica
(PAB), e nesta lógica de atenção à saúde coletiva e em 27 de agosto de 2008, foi lançado o
programa denominado Política Nacional Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH)3,
proporcionando o atendimento prioritário e exclusivo as necessidades do homem, em
todo o país, devendo nortear ações de atenção integral à saúde do homem, por considerar
os altos índices das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que estão acometendo
esta parcela da população, gerando um grave problema de saúde pública. Neste sentido
compreender as demandas da saúde coletiva, as prioridades das políticas públicas do Setor
saúde, nos remete a interpretação fenomenológica de Merleau-Ponty 4, quando buscamos,
através das percepções do estudante de enfermagem conhecer as lacunas que podem estar
acontecendo no processo da formação pedagógica do enfermeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o enfermeiro, deve pensar de forma sistemática sobre sua prática, deve
seguir com rigor um método, objetivando alcançar o processo técnico -cientifico, mais sem
deixar de pensar e refletir, sobre a realidade em que se encontra inserido. Antes do agir. Sendo
uma constante preocupação a qualidade do ensino de enfermagem, cabe aqui ressaltar que
conhecer a percepção do aluno acerca da saúde do homem, poderá contribuir na elaboração
de estratégias de ensino, ao longo da sua formação acadêmica, que possibilite melhor
atender a população masculina. Destacando-se a importância no cuidado de enfermagem,
bem como, do processo educativo, instrumentalizando a fim de fornecer subsídios ao
homem para obter autonomia em saúde, por meio do autocuidado e segurança no cuidado
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de si. Permitindo assim, que novas estratégias acadêmicas possam proporcionar dentro do
processo de aprendizado mudanças de comportamento dos futuros profissionais no manejo
de situações reais, facilitará a inserção de um conteúdo que, especificamente, fomente a
saúde do homem possibilitando aos graduandos de enfermagem instrumentalizar-se e
contribuir com o processo de aprendizado e obter mudanças de comportamento como
futuros profissionais no manejo de situações reais.
PALAVRAS-CHAVE
Fenomenologia; Saúde do Homem; Formação Pedagógica.

NECESSIDADES DE SAÚDE MASCULINA: A VISÃO DE HOMENS E
CUIDADORES SOBRE AS PRÁTICAS DO CUIDADO DOMICILIAR
Jocelly de Araújo Ferreira (UFCG, Cuité, PB, Brasil), Rita de Cássia Marques (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1393

INTRODUÇÃO
A saúde masculina é uma temática bastante discutida entre pesquisadores que trabalham
com a categoria de gênero, seja ela histórica e/ou analítica, uma vez que falar sobre as
masculinidades requer a sobriedade em reconhecer a influência das relações de poder
entre homens e mulheres, principalmente quando essa saúde encontra-se comprometida
e necessitando de cuidados.
Os homens ainda vivem ideologias associadas a masculinidade hegemônica, condição que
os colocam frente a índices impactantes de morbimortalidade, seja por causas externas
ou doenças crônicas. A situação da saúde masculina ora está associada as internações
hospitalares, ora as assistências domiciliares, ambas, realidades atuais dos homens detentores
de quadros crônicos, vinculados as incapacidades e limitações físicas e psicológicas.
OBJETIVOS
Identificar as práticas de cuidado ofertadas aos homens em serviço de atenção domiciliar, a
fim de atender as suas necessidades de saúde.
MÉTODO
Estudo qualitativo, fundamentado no referencial epistemológico das Necessidades de Agnes
Heller (1986) e Necessidades de saúde de Matsumoto (1999). Desenvolveu-se na cidade de
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João Pessoa-Paraíba, junto às equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e da equipe
multiprofissional de apoio, do Serviço de Atenção Domiciliar desse município. Adotou-se
uma amostragem não probabilística, por acessibilidade, mediante critérios de inclusão
e exclusão. A amostra foi composta pela totalidade dos participantes elegíveis, sendo 24
homens e 34 cuidadores.
Para a produção do material empírico foram necessários à utilização da entrevista em
profundidade, guiada por dois roteiros, sendo um para os homens e outro para os cuidadores,
realizada nos domicílios. Também se utilizou a observação não participante e assistemática,
norteada pelos pressupostos e objetivo desse estudo, e registrada no diário de campo.
O produto final da coleta foram 58 entrevistas, com duração máxima de 85 minutos e 51
segundos, bem como 63 páginas de transcrição das observações realizadas no domicílio.
A análise do material empírico apreendido ocorreu por meio do método de Análise Crítica
do Discurso, com base conceitual no modelo tridimensional de Norman Fairclough (2016).
Na análise textual identificou-se o significado representacional pelos elementos textuais do
Ethos e processo de transitividade; na prática discursiva a intertextualidade e a diferenciação,
enquanto que na prática social a ‘ideologia’.
O estudo respeitou as normas e preceitos estabelecidos pela Resolução 466/12, sendo
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de
Minas Gerais, aprovado na data de 22 de novembro de 2016, sob o parecer nº 1.829.326.
Os participantes foram esclarecidos quanto aos riscos, benefícios, objetivos do estudo e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo a garantia do anonimato e
preservação de sua identidade.
RESULTADOS
Os problemas de saúde masculina, na contemporaneidade, são oriundos das limitações
decorrentes de sequelas por causas externas e das doenças crônicas, permeados pela
forma com que dão andamento a sua vida, alicerçada pela masculinidade hegemônica.
Este padrão de masculinidade tem seu nascimento nas ‘ideologias’ consolidadas de maneira
sócio, histórico e cultural, do cotidianamente, conhecido por machismo [...] olhe, ele é uma
boa pessoa certo, mas é homem. Então como chefe de casa, não quer ser é tirado a ordem
dele, entendeu. Quer as coisas do jeito dele, ele resolve [...] (C19).
A condição de vida dos homens com esses problemas de saúde é ‘diferenciada’, pois o coloca
em conflitos e reflexões diárias a respeito de seu ‘Ethos’ masculino, diante de necessidades
de saúde, outrora não vivenciadas. [...] é trabalhava era, é não vivia em casa, era mais na rua,
trabalhando e tal, trazia o que era meu dever, cumpria todos os meus deveres, mas é, vamos
dizer, hoje em dia, da situação que eu estou [...] é muito diferente, eu tinha uma vida até
dinâmica, hoje a vida é parada [...] (H15). Eles estão, em sua grande maioria, limitados físico e
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psicologicamente, sendo cuidados em seus domicílios, por familiares que assumem o papel
de cuidador. Como esse cuidado é ofertado, e por quem? Sabe-se que esse cuidado sofre
influências das concepções de gênero, o que leva a diferentes modos no cuidar da saúde
desses homens.
Na maioria dos casos, os homens são cuidados por cuidadoras do sexo feminino,
representadas pela sua genitora ou esposa, além de outros familiares como as irmãs, ou na
corresponsabilização entre algumas delas [...] aí minha mãe, minha mãe mesmo. Vai e tira
esse colchão, todo os dois né, tira esse aqui aí fico só nesse que é de napa [...] (H23).
No discurso de C20, a corresponsabilidade está expressa pelo ‘processo de transitividade’[...]
a irmã, ela lê livros para ele. Tanto a namorada quando tá aqui também ajuda muito ele.
Ela disse que vem amanhã e assim, é uma grande ajuda. Nossa, num tenho nem palavras
né, pra dizer é uma benção de menina [...] ela vai fazer e assim, a parte da higienização,
escovar do dentes dele, eu amo quando ela tá aqui porque ela tem um jeito que ela prendeu
no colégio. Eu entrego ele nas mãos dela [...] (C20). Percebe-se no fragmento do discurso
a seguir, a presença do amor associado a imagem do materno para com seu filho, além
da ‘intertextualidade’ no trecho da fala da cuidadora, mediante o interdiscurso masculino
usando o termo ‘mãe’ [...] tudo dele, ele tenta resolver só, agora quando eu tô aqui não. Ele
vai me diz: mãe me dê um copo com água, mãe bote o ventilador, que hoje eu nem botei,
ainda vou botar o ventilador aqui. Pra fazer a fisioterapia quando ele tá com a fisioterapeuta
ele faz tranquilo. Mas comigo ele já chama [...] (C27).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cuidar é um ato frequente no cotidiano das pessoas. Todo cuidado vem alicerçado de
ideologias que determinam desde a vontade ou necessidade, até a forma de como realizar.
Os homens são atores sociais com ideologias hegemônicas que os colocam em situação
conflituosa para dar e receber cuidados.
Todavia, quando na presença de condições limitantes e incapacitantes, como os que estão
em atenção domiciliar, tornam esses homens necessitados e permissivos aos cuidados.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Homem, Determinação de Necessidades de Cuidados de Saúde, Assistência
Domiciliar.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE HOMENS SOBRE AÇÕES
EDUCATIVAS OFERTADAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Ygor Cleiton de Oliveira Sampaio (Universidade Regional do Cariri- URCA, Crato, CE, Brasil), Antonia Jussara Olinda
Oliveira (Universidade Regional do Cariri- URCA, Juazeiro do Norte, CE, Brasil), Carlos Welmer Bezerra Holanda
(Universidade Regional do Cariri- URCA, Crato, CE, Brasil), Jacielton Martins Teles da Silva Morais (Universidade
Regional do Cariri- URCA, Crato, CE, Brasil), Silvânia Miranda da Silva (Universidade Regional do Cariri- URCA,
Crato, CE, Brasil), Roberta Peixoto Vieira (Faculdade Vale do Salgado, Icó, CE, Brasil), Rosely Leyliane dos Santos
(Universidade Regional do Cariri- URCA, Barbalha, CE, Brasil), Alex Porfirio dos Santos (Universidade Regional do
Cariri- URCA, Barbalha, CE, Brasil)

ID: 2270

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária em Saúde (APS) caracteriza-se como a porta de acesso da comunidade
à rede de saúde. Nesse sentido, têm-se a Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo
de reorganização dos serviços de saúde e consolidação da APS, especialmente como
proposta norteadora do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, encontra-se a saúde
da população masculina que parece apresentar dificuldades relacionadas à temática no que
se refere a adesão dos mesmos a estes serviços de saúde, que pode estar relacionados aos
fatores econômicos e sociais.Para minorar tal situação, uma das medidas adotadas para atrair
esse público a esses serviços de saúde, é realização de ações como a educação em saúde, que
objetiva capacitar e tornar o indivíduo, autônomo no seu processo de saúde-doença. Desse
modo, as ações educativas em saúde, ofertadas pela ESF, podem romper com os empecilhos
sociais e culturais que dificultam a adesão da população masculina à ESF e favorecer à
atenção integral. O referencial teórico, da Teoria das Representações Sociais (TRS), pode ser
utilizado para compreender a realidade social, na perspectiva das representações sociais,
expressa por um grupo de sujeitos; de forma que o conhecimento social que é socialmente
elaborado, possibilite a construção de uma realidade comum. Portanto, a TRS é útil para se
compreender como os homens percebem as ações educativas ofertadas pela ESF. O objeto
desta investigação é relevante por perceber que é necessário ampliar o acesso da população
masculina aos serviços de saúde, sobretudo à ESF. Neste sentido, esse estudo justifica-se pela
necessidade de discussão sobre a temática ao se compreender as representações sociais de
homens acerca de como percebem as ações educativas ofertadas pela ESF.
OBJETIVOS
Compreender as representações sociais de homens acerca de ações educativas ofertadas
pela ESF.
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MÉTODO
Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa. A coleta ocorreu em uma ESF de um
município do estado do Ceará, entre os meses de outubro a novembro de 2016. A escolha
da ESF foi feita mediante a seleção da micro-área que apresentasse o maior contingente de
homens cadastrados. O critério de inclusão utilizado foi ser homem na faixa etária entre25 e
59 anos, pois é a faixa etária alvo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
O critério de exclusão empregado foi ausência do participante, durante o período de coleta
de dados, sendo que cada participante foi procurado por até duas vezes. O instrumento de
coleta de dados foi à entrevista semiestruturada com questionamentos referentes à temática
deste estudo e características socioeconômicas. Para análise dos dados, utilizou-se a técnica
de análise temática, alicerçada à TRS, e discutidos à luz da literatura pertinente. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com parecer de número 1.940.063.
RESULTADOS
Participaram do estudo 22 homens, com média de idade de 42 anos, com maior prevalência
entre 25 e 39 anos. Apresentou o maior percentual do grau de escolaridade, ensino
fundamental incompleto com 54,54%. A renda familiar total dos participantes dessa pesquisa
se deu entre um e dois salários mínimos. Da ocupação, houve predominância da profissão
de moto-taxista. Acerca da temática, percebeu-se que representações sociais dos homens
sobre as ações educativas, ofertadas pela ESF, estavam alicerçadas em dois aspectos distintos:
repasse de informação de forma passiva e autonomia. O primeiro aspecto estava associado
a compreensão dos entrevistados que alegaram que as ações educativas, ofertadas pela ESF,
era o repasse de informação por meio da distribuição de folhetos informativos acerca de
determinada temática e relacionaram a alguns determinantes do processo saúde-doença.
Destacaram que ações ocorriam de forma pontual. O outro aspecto estava relacionado ao
entendimento dos participantes, que as ações educativas, ofertadas pela ESF; proporcionava
compreensão em relação ao autocuidado especialmente sobre as concepções socioculturais
e transpassavam a visão biológica do cuidado. Enfocaram que ações educativas, ofertadas
pela ESF, forneciam capacitação aos mesmos acerca do cuidado em saúde e conduzia à
autonomia no gerenciamento e na manutenção do próprio bem-estar. A equipe de saúde
trabalhava as educativas com foco na promoção de saúde e prevenção de patologias.
Evidencia-se a necessidade de estimular esse público à participação ativa em metodologias
educativas que proporcionem mudança de concepções atreladas ao modelo hegemônico
de saúde.Nesse aspecto, a equipe de saúde, especialmente o enfermeiro, deve ser capaz de
fornecer apoio necessário para que cada membro possa lidar, de maneira adequada, com os
entraves existentes. Tal fator pode contribuir para aprimorar o vínculo entre os usuários e o
serviço de saúde, além de propiciar efetividade à assistência em saúde. Nesse aspecto, ofertar
espaço para que os homens possam discutir livremente, acerca de temáticas relevantes aos
mesmos, pode refletir positivamente no alcance dessa meta. Aos profissionais de saúde,
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cabem dispor de condutas diferenciadas para a condução dos discursos dos homens,
promovendo autonomia e efetividade no despertar da discussão perante à saúde dessa
população.A limitação desse estudo deve ao fato de ter sido realizado somente em uma ESF,
embora, apresenta contribuições às políticas de saúde e à enfermagem por retratar como os
homens percebem as ações educativas ofertadas pela ESF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações sociais dos homens sobre as ações educativas, ofertadas pela ESF, estavam
alicerçadas em dois aspectos distintos. Desse modo, sugere-se que as ações educativas possam
ser exploradas na perspectiva de atrair esse público aos serviços de saúde para que esses usuários
compreendam que as ações educativas objetivam sua autonomia no cuidado em saúde.

SABERES DE HOMENS SOBRE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE
REPRODUTIVA
Bruna Lopes Saldanha (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Jozeane
Seabra da Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Mariana da Costa
Conde (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Giovanna Thayla de Lima
(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Adriana Lemos (Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2308

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi criada com o
objetivo de nortear as ações de saúde e estimular o autocuidado masculino, além de
reconhecer a saúde como um direito social básico e de cidadania de todos os homens
brasileiros. Esta política reconhece a saúde sexual e reprodutiva como um direito em
diversas fases etárias do ciclo vital do homem, assim como de adolescentes, adultos
jovens e homens na terceira idade1. É fundamental que haja principalmente a reflexão das
distintas masculinidades existentes, além da inclusão dos profissionais de saúde durante
essa reflexão2,3. Historicamente, o homem não buscam os serviços de saúde, Alguns
autores referem que os homens morrem mais que as mulheres devido a duas questões:
(a) os modelos de masculinidade hegemônica podem acarretar comprometimentos para
a saúde; (b) os homens são os principais atores de violência, inclusive contra eles mesmos,
o que se confirma mediante um estudo de gênero quando se verificou que a construção
social acerca da masculinidade, apresenta uma relação direta com as formas de perceber
e de viver o adoecer, e também do cuidado com o corpo4.
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OBJETIVOS
Conhecer os saberes de homens usuários de uma unidade da Estratégia de Saúde da Família
(ESF) sobre saúde sexual e saúde reprodutiva
MÉTODO
Estudo descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido em uma Unidade ESF, localizada
na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, tendo como participantes 10 homens heterossexuais,
com faixa etária entre 25 e 59 anos. O número de participantes foi definido pela técnica de
saturação teórica5. Para a produção de dados, utilizou-se como base um roteiro de entrevista
semiestruturada. Para analisar foi utilizada a técnica sistematizada da análise de conteúdo
temático-categorial6, foram encontradas 155 Unidades de Registro, que foram organizadas
em 15 Unidades de Significação e originaram quatro categorias, porém neste trabalho
apresentaremos apenas uma: Saberes dos homens sobre saúde sexual e saúde reprodutiva,
pois este é um recorte de dados parciais de uma dissertação de mestrado em Enfermagem.
A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UNIRIO e da SMS/RJ com
Pareceres nº 541.462 e nº 527.958.
RESULTADOS
Para os homens saúde sexual é ausência e/ou prevenção e tratamento de infecções sexuais
transmissíveis, uma visão reduzida se basearmos por autores7 quando referem que “(...)
a saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual informada, agradável e segura,
baseada na autoestima, que implica abordagem positiva da sexualidade humana e respeito
mútuo nas relações sexuais”. O entendimento dos homens sobre saúde reprodutiva não
obteve variação como o da saúde sexual, sendo unânime a menção da palavra filho,
que apareceu nas dez entrevistas realizadas. Os participantes fizeram a citação ao casal
precisar ser saudável para gerar uma criança, indo ao encontro de pesquisa realizada sobre
Saberes e práticas de homens perante o planejamento reprodutivo8.No entanto saúde
reprodutiva é um conceito mais amplo “O direito das pessoas decidirem, de forma livre
e responsável, se quer ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento
de suas vidas. O direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou
não ter filhos. O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação,
imposição e violência”9
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os homens deste estudo apresentam conhecimento parcial sobre saúde sexual e reprodutiva
e nos mostra a necessidade das práticas de atenção à saúde do homem estarem voltadas
também para ações educativas que levem em consideração as questões de gênero,
masculinidades e saúde sexual e reprodutiva em sua forma integral. Este é um desafio posto
para o saber e fazer da enfermagem.
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teórico-conceitual e sistema de indicadores. En: CAVENAGHI, S. (org). Indicadores municipais
de saúde sexual e reprodutiva. Rio de Janeiro, ABEP, 2006. p. 27-62.
8.COELHO, A.C.S.; PEREIRA, A.L.; NEPOMUCENO, C.C.; Saberes e práticas de homens perante
o planejamento reprodutivo. R. Enferm. Cent. O. Min. v.6, p. 2398-2409, set/dez, 2016.
9.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde sexual e saúde
reprodutiva. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica. Brasília (DF), 2010.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do homem; saúde sexual e reprodutiva; saúde coletiva; enfermagem
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VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO CUIDADO À SAÚDE DE HOMENS: A
PERSPECTIVA BOURDIEUSIANA
Luanna de Arruda e Silva Dalprá (Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT , Cuiabá, MT, Brasil), Áurea
Christina de Paula Corrêa (Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT , Cuiabá, MT, Brasil), Isabele Torquato
Mozer (Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT , Cuiabá, MT, Brasil), Renata Marien Knupp Medeiros
(Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT , Cuiabá, MT, Brasil), Kauna Meire Pereira Guerra (Universidade
Federal de Mato Grosso - UFMT , Cuiabá, MT, Brasil)

ID: 2076

INTRODUÇÃO
O aumento crescente nas taxas de morbimortalidade de homens, no atual contexto da
sociedade brasileira, reflete a cultura de dominação masculina, a qual reforça a ideia de que
homens não necessitam de cuidados com sua saúde. Atrelado ao não reconhecimento, pelos
profissionais atuantes em serviços de Atenção Básica (AB), da necessidade de atendimento
a esta população, de maneira peculiar e individual, configura-se a violência simbólica, uma
vez que esta não é coercitiva e nem mesmo física, mas, suave, insensível e invisível. Em
razão da suavidade, sutileza e invisibilidade da violência simbólica, aspectos históricos e
construções sociais são naturalizados e normalizados, vistos como autóctones e genuínos.
Estudos demonstram que este cenário reflete as elevadas taxas de acometimentos à saúde
masculina, fato que está ligado a questões comportamentais e relacionais de gênero e
masculinidade, que levam o indivíduo/homem a assumir comportamentos prejudiciais a
sua saúde. Para além de tais questões, é preciso recorrer ao entendimento dos fenômenos
sociais e culturais, a partir do reconhecimento das influências recebidas das estruturas do
campo da saúde. Desta maneira, tomando por referência o olhar teórico de Pierre Bourdieu,
que reflete sobre as relações de gênero, sob a ótica do poder e da dominação, considerando
as influências estruturais dos campos buscar-se-á analisar a violência simbólica perpetrada
no cuidado prestado à saúde masculina no contexto da AB.
OBJETIVOS
Reconhecer os processos de produção e de naturalização que denotam relações de poder
e de violência simbólica na atenção à saúde masculina em serviços de AB, em uma capital
brasileira.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa de caráter analítico, realizado em uma Unidade de Saúde
da Família (USF) conjugada, do município de Cuiabá, Mato Grosso, onde atuam duas equipes.
Foram sujeitos do estudo: profissionais atuantes na USF onde a pesquisa foi desenvolvida
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- 02 enfermeiros, 01 médico, 08 agentes comunitários de saúde e 11 homens usuários do
serviço atendidos pelas equipes. O levantamento dos dados se deu por meio da técnica de
observação participante e entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada por
meio da aplicação da técnica de análise de conteúdo temático. A pesquisa integra um projeto
matricial denominado “Condições de saúde da população masculina”, o qual foi submetido
ao comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller, sob o parecer de
número 953.428, de 11/02/2015. Este resumo é fruto da dissertação de mestrado intitulada
“O cuidado ao homem na atenção primária: uma análise na perspectiva Bourdieusiana”,
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Mato Grosso.
RESULTADOS
A presença de poder e da violência simbólica no atendimento à saúde masculina foi
observada na dinâmica da organização burocrática para os atendimentos no serviço de
AB onde o estudo aconteceu A organização de agendamentos prévios, com fluxo que não
corresponde à realidade do sistema de saúde, torna o processo moroso, conformando-se
como barreira para o acesso do público masculino. Os profissionais detentores de poder
no campo da saúde, conferido por meio do acúmulo de capitais, são colocados enquanto
dominantes naquele espaço, sendo, por tal razão, o serviço organizado de modo a assegurar
o poder simbólico concedido. Este processo, decorre da violência simbólica, pois de maneira
sutil os profissionais reforçam o poder que detém ao determinar a dinâmica do serviço sem
considerar as especificidades dos usuários. Além da estruturação de horários e a inflexibilidade
das agendas, a violência simbólica é perpetuada no cotidiano dos serviços, pois, apesar
dos profissionais reconhecerem que há adesão dos homens usuários, quando se realizam
atividades voltadas especificamente a este público, tais ações não são incorporadas na
rotina da unidade. Ademais, a naturalização do poder, a violência e a dominação simbólicas
são implementadas nas relações entre profissionais e homens usuários do serviço de AB
participantes do estudo, o que permite identificar que o habitus de classe, que prevê ações
incutidas desde a formação profissional, redunde na violência simbólica. Esta, que é exercida
de forma sutil e introjetada nos habitus profissionais, muitas vezes, é expressa também
sob a forma de julgamentos e coibições de maneira arbitrária a qual muitos profissionais
atuam. A arbitrariedade exercida por meio do poder simbólico conferido aos profissionais
da saúde, suscita em aceitação por parte do público masculino, contudo, os resultados
demonstram tentativas de resistência e reações dos agentes, evidenciadas durante as
observações participantes, como por exemplo, o ato de “levantar-se e ir embora” quando
sua privacidade, durante os atendimentos, era ameaçada de alguma forma, procedendo-se
em uma reação dialética. Este fenômeno pôde ser identificado pela eficácia da dominação e
violência simbólica na naturalização dos habitus profissionais, enquanto, foram percebidas
reações sutis por parte dos homens quando, discretamente, manifestaram a não aceitação
das disposições impostas pelo campo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados permitiu evidenciar a presença de relações de poder, assim como as
diferentes faces da violência simbólica que se apresentam em relação aos homens usuários
dos serviços de saúde na atenção básica. Ao analisar este serviço, em especial o cuidado
à saúde masculina, identificou-se que o poder simbólico está presente nos profissionais,
principalmente médicos e enfermeiros, que são privilegiados por possuir capital simbólico,
que, independente do sexo, os colocam melhor posicionados neste campo, em comparação
aos usuários dos serviços de saúde. Outrossim, os resquícios de reações demonstrados pelos
homens devem ser desnaturalizados e valorizados, para que este público, que está presente
no serviço, saia da invisibilidade e tenha suas necessidades reconhecidas e atendidas.
Neste sentido, o habitus profissional deve ser reformulado por meio da educação, estrutura
estruturante que tem poder remodelador.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do homem. Violência Simbólica. Dominação Masculina.

PERSPECTIVAS DAS EQUIPES DE SAÚDE NAS OFICINAS
TEMÁTICAS DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA EM SAÚDE
Rafaela Ebre Guedes (UFN, Santa Maria, RS, Brasil), Anaelli Catanho Ribeiro (UFN , Santa Maria, RS, Brasil), Juliana
Silveira Colomé (UFN, Santa Maria, RS, Brasil), Dirce Stein Backes (UFN, Santa Maria , RS, Brasil)

ID: 1966

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária em Saúde (APS) é considerada um segmento estratégico para a construção
das práticas em saúde, pois ao ser resolutiva, proporciona melhores condições de acesso do
usuário aos serviços de saúde, atuando tanto na dimensão clínica de cuidados como na
promoção da saúde. Desse modo, a APS assume um importante papel no funcionamento
desse sistema, qualificando a rede de atenção à saúde a partir de seus atributos essenciais:
representar o primeiro contato do usuário com o sistema; prestar atenção integral; atuar
segundo a longitudinalidade da comunidade e coordenar o cuidado em saúde. Para tanto,
dentre as possibilidades de fortalecimento da educação permanente em saúde, destaca-se
o processo de planificação da APS, que propõe a construção de conhecimentos grupais,
proporcionando a assimilação de conceitos e ferramentas que instrumentalizam a sua
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aplicação, caracterizando a realidade dos participantes. Deste ponto de vista, essa estratégia
trabalha de forma construtiva, prevalecendo a troca de informações e a construção coletiva
de conhecimentos. Assim, no ano de 2011, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), estabeleceu dentre suas prioridades o fortalecimento da APS, bem como a
proposição da conformação das redes de atenção. Desse modo, o processo prevê que
a planificação ocorra por meio de oficinas com as equipes atuantes na APS, intercaladas
com atividades de dispersão no território adscrito. Frente a isto, justifica-se a importância
deste estudo, com base na magnitude da planificação de saúde que, via atenção primária,
proporciona uma melhoria no cuidado com a população em geral, possibilitando um
aprofundamento teórico sobre este processo. Isso permite analisar como a planificação
está repercutindo no cuidado em saúde e no processo de trabalho das equipes, abordando
a importância de dispositivos de educação permanente em saúde, a partir da vivência
cotidiana do trabalho em saúde. Assim, foi suscitado o questionamento de como esses
espaços educativos, bem como suas reflexões, irão repercutir em mudanças na atenção à
saúde. Para tanto, as construções teóricas dos profissionais, a partir dos grupos realizados,
poderão representar um indicativo da forma como a planificação será desenvolvida no
município.
OBJETIVOS
Analisar as reflexões das equipes de saúde desencadeadas na fase das oficinas temáticas do
processo de planificação da atenção primária em saúde.
DESENVOLVIMENTO
Pesquisa documental de caráter qualitativo, realizada na cidade de Santa Maria, localizada na
região central do Estado do Rio Grande do Sul. Neste processo foram desenvolvidos os temas
das oficinas propostas pelos CONASS, os quais foram organizados para serem apresentados
por meio de seis oficinas, intercaladas com atividades de dispersão no território. Os dados
foram analisados a partir das construções que as equipes de saúde realizaram durante as
oficinas. A partir da análise dos dados e referenciais teóricos, formaram-se duas categorias:
“Delineando os desafios do processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde” e “Construindo
a Imagem objetivo da Planificação: novas possibilidades para a atenção primária à saúde”. Na
primeira categoria, foram enfatizados os desafios destacados pelos profissionais nas oficinas,
que não se restringem à realidade loco-regional apresentada nos resultados. A fragmentação
dos processos de trabalho e de cuidado ocorre no conjunto de pontos de atenção à saúde
isolados e incomunicados entre si. Por conseguinte, são incapazes de prestar uma atenção
contínua à população. Estes conjuntos sendo atendimento inicial a atenção primária à
saúde não se comunica fluidamente com a atenção secundária à saúde e, esses dois níveis,
também não se articulam com a atenção terciária à saúde, nem com os sistemas de apoio,
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nem com os sistemas logísticos. Os profissionais relataram neste núcleo a dificuldade de
realizar o pré-natal e puericultura. Nessa perspectiva, no caderno de atenção básica consta
o objetivo do acompanhamento pré-natal, que é assegurar o desenvolvimento da gestação,
fazendo com que o desenvolvimento do bebê ocorra com segurança, preparando a gestante
e permitindo que o parto seja saudável, inclusive abordando aspectos psicossociais,
atividades educativas e preventivas para a família. Ainda, os profissionais identificaram que
ocorre altos índices de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), com ênfase na sífilis. Esta
é uma doença infecciosa, aguda e crônica, pode ser de origem congênita. Manifesta-se como
uma lesão, depois surgem manifestações cutâneas e viscerais transitórias e generalizadas.
Essa ênfase se dá devido o tratamento constituir um desafio, devido os usuários não darem
continuidade do tratamento, com ineficácia de busca ativa do parceiro(a), ocasionando o
aumento de casos. Já na categoria “Construindo a Imagem objetivo da Planificação: novas
possibilidades para a atenção primária à saúde”, observa-se as expectativas sobre as visitas
domiciliares, que são realizadas semanalmente para o cadastramento das famílias residentes
no território, realizando a classificação de risco das famílias para conhecer as famílias de maior
vulnerabilidade social. A realização do Planejamento com metas para organizar território
e conseguir 100% cadastramento das novas famílias de áreas descobertas. Foi abordado
a educação permanente em saúde, com as equipes de saúde, com o intuito de elaborar
instrumentos internos para agilizar o cadastramento das famílias no território. Devido o
aumento de pessoas com doenças crônicas, os profissionais relatam entre todas as condições
crônicas com maiores índices é a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Sobretudo, sabese que o Brasil vive em uma situação de saúde que, com a transição demográfica acelerada
e uma transição epidemiológica singular expressa na tripla carga de doenças, com uma
agenda não superada de doenças infecciosas, ocorre uma carga importante de causas
externas e uma presença fortemente das condições crônicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que as reflexões que ocorreram com as equipes durante as oficinas, com a
construção produzida pelos profissionais, baseada nas fragilidades vivenciadas. Estas
fragilidades que foram levantadas à territorialização, cadastramentos das famílias,
acolhimento e condições crônicas, busca ativa das gestantes para a realização do pré natal,
consulta de puerpério e tratamento da sífilis. Contudo, a planificação está repercutindo no
cuidado em saúde e no processo de trabalho das equipes, abordando a importância de
dispositivos de educação permanente em saúde, a partir da vivência cotidiana do trabalho
em saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Planificação, Atenção Primaria, Educação Permanente.
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PESQUISA CONVERGENTE ASSISTENCIAL E RISCOS
ERGONÔMICOS EM TRABALHADORES: REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
Rafaela Ebre Guedes (UFN, Santa Maria, RS, Brasil), Emanuelli Mancio da Luz (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil),
Juliana Silveira Colomé (UFN, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1965

INTRODUÇÃO
O referencial teórico metodológico da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), foi elaborada
pelas Doutoras em Enfermagem Mercedes Trentini e Lygia Paim, na década de 1980, a partir
de reflexões no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal de
Santa Catarina, sobre os fenômenos da prática assistencial e as potencialidades de construção
de novos conhecimentos. Ao reportarmos para a corrente de pensamento filosófico, a PCA
se aproxima da postura epistemológica do materialismo histórico-dialético (MHD). Essa
aproximação advém das bases teóricas da PCA, pautadas no construtivismo social e no
paradigma complexo, tendo em vista que parte do entendimento do sujeito como ser de
ações e interações, bem como da incompletude do conhecimento que dele se origina. Nessa
perspectiva teórica e filosófica, o conhecimento é construído a partir da experiência dos
sujeitos, na sua relação com o mundo e demais sujeitos. Nesse sentido, a corrente do MHD
discorre sobre o movimento do pensamento através da materialidade história da vida dos
sujeitos no convívio social. Ainda, movimentar o pensamento corresponde a refletir sobre
a realidade a partir do empírico e por abstrações para compreender o que há de essencial
no objeto, ou seja, o concreto. Este referencial foi formulado a partir de bases políticosociais, com abordagem intersubjetiva, com vistas à socialização desse método devido a
relação horizontalizada entre pesquisadores e participantes. A convergência da PCA com a
corrente filosófica construtivista se dá ao considerarmos que os profissionais envolvidos que
protagonizam, concomitantemente, as ações assistenciais e de pesquisa, estão conduzidos
à consciência crítica e as modificações e inovações para a prática. Ademais, na PCA, é aceito
métodos baseados nos mais diversos paradigmas da ciência. A justificativa de utilizar a
PCA para estudar os riscos ergonômicos de trabalhadores ocorre devido a necessidade
de propor uma reflexão crítica sobre o processo de trabalho observado e, a partir dela,
pensar/propor modificações nesse contexto laboral, no que tange aos riscos ergonômicos.
Torna-se necessário que o conhecimento construído, pelo campo da saúde, gere ações e
transformações da realidade dos sujeitos pesquisados, o que se deseja alcançar na PCA.
Nessa perspectiva, sabe-se que a postura e o movimento possuem relação entre si, sendo
que o movimento para uma atividade pode iniciar com uma postura e finalizar com outra. É
imprescindível que o trabalhador conheça as posturas corretas para cada atividade laboral e
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possa ser proativo para o autocuidado. Aí residem os fundamentos da ergonomia. Entende-se
por risco ergonômico qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas
do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São considerados: o
levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, repetitividade de movimentos, postura
inadequada de trabalho, entre outros.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão, de natureza teórico-metodológica, acerca da utilização da Pesquisa
Convergente Assistencial para a abordagem dos riscos ergonômicos em trabalhadores.
DESENVOLVIMENTO
Dada sua natureza multifacetada, a PCA tem sido utilizada como referencial teóricometodológico para diversos objetos de estudo, como os riscos ergonômicos. A presente
reflexão teórico-metodológica recai sobre a aplicabilidade da PCA para abordagem de
riscos ergonômicos, com seus limites e possibilidades, bem como a análise dos quatro
construtos principais: dialogicidade, imersibilidade, simultaneidade e expansividade. Nessa
perspectiva, a escolha pela PCA ocorre devido o compromisso de beneficiar o contexto
assistencial ou laboral durante o processo de investigação, ao mesmo tempo em que se
beneficia com o acesso às informações provenientes do contexto pesquisado. Ainda, ao
considerarmos a PCA como uma pesquisa participativa, se estabelece que há participação
do pesquisador em apoio à prestação de cuidados, ao propor uma modificação teorizada
da prática assistencial e dos sujeitos envolvidos. Todavia, para a produção do conhecimento
referente à convergência entre a prática assistencial e a pesquisa, a PCA está ancorada em
quatro construtos principais, tais como: dialogicidade, imersibilidade, simultaneidade e
expansividade. A dialogicidade discorre sobre a importância de compreender o diálogo
como primordial para a consciência crítica dos sujeitos e transformação da realidade, pois
não há mudança sem troca entre os envolvidos. Também este construto diz respeito à
compreensão da unidualidade (assistência e pesquisa), ou seja, as relações existentes das
duas instâncias em torno de um fenômeno, sem descaracterizar a unidade, em cada uma
delas. E, para esta pesquisa, será aplicado durante a imersão da proponente em campo, no
período caracterizado pela observação participante, sendo a primeira etapa de produção
de dados desta pesquisa. A imersibilidade discorre sobre este método exigir a imersão do
pesquisador na prática, com vistas à modificações compartilhadas. Para atingir este princípio,
a pesquisadora realizará a pesquisa no cenário assistencial em que atua. Logo, o pesquisador
comporta-se como um agente da prática assistencial ao mesmo tempo que desenvolve suas
atividades como pesquisador. Já a simultaneidade está embasada no pressuposto de que,
embora ocorra a unidualidade na PCA e o entrecruzamento entre as ações investigativas e
de assistência, não há dominância de uma sobre a outra. Isso ocorre devido a interlocução
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entre a pesquisa e assistência, porém cada uma com a sua identidade. Talvez este seja o
maior desafio da PCA, pois é incomum a junção de investigar enquanto se realiza assistência
e vice-versa. Este conceito será aplicado durante a investigação, desde o início na inserção
da pesquisadora no contexto de trabalho do SHL até etapa de análise dos dados. A
expansibilidade garante que o propósito inicial do pesquisador poderá ser renovado e/ou
ampliado no decorrer da pesquisa, tendo em vista o potencial de flexibilidade. O propósito
inicial da utilização da PCA será de introduzir inovações para os riscos ergonômicos em
trabalhadores. Todavia e de acordo com o processo de trabalho desta população, poderão
surgir temas emergentes do processo assistencial-investigativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que a diferencia a PCA dos demais métodos de pesquisa é a abordagem inovadora de
investigação científica e a construção teorizante sobre os problemas emergidos da prática,
como os riscos ergonômicos em trabalhadores, diminuindo a distância entre teoria e prática.
Todavia, defende-se o pressuposto de que as atividades assistenciais vão além do cuidado
individual ao usuário, perpassando para a saúde dos trabalhadores envolvidos tanto direta
como indiretamente na assistência.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Convergente Assistencial. Riscos ergonômicos. Trabalhadores.
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Saúde
do Idoso

A COMUNICAÇÃO NO ENVELHECIMENTO
SOB A ÓTICA DE IDOSOS
Aline Megumi Arakawa-Belaunde (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Paloma Ariana Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Claudia Cossentino Bruck Marçal (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Ivonete Terezinha Schülter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1877

INTRODUÇÃO
A expectativa de vida da população tem aumentado gradativamente a nível mundial. Neste
contexto, pesquisas e projeções demográficas estimam que a partir de 2020, o número de
idosos no planeta será de pelo menos 1,2 bilhão. No que se refere a este público específico,
diversas são as alterações decorrentes do processo natural de envelhecimento do organismo
que poderão influenciar negativamente no processo de comunicação, trazendo dificuldades
que podem se refletir em processos depressivos e de exclusão social. No entanto, não
somente as alterações de ordem fisiológica influenciarão no processo interativo por parte
do público idoso. É consenso na literatura que a comunicação como forma de sociabilização,
é um fator determinante para o crescimento e desenvolvimento humano bem como é uma
condição global para a qualidade de vida de qualquer indivíduo. Em paralelo ao crescente
envelhecimento populacional tem-se a constante evolução das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs), as quais vem se consolidando e mudando o perfil de comunicação
da população, sendo que aquela que envelhece pode apresentar dificuldades de adaptação
ou de readaptação cujas características são associadas às dificuldades de apropriação por
parte do público idoso em relação às TICs. Desta maneira, entendendo essa nova realidade
demográfica, se faz necessário políticas públicas que compreendam essa população e as
mudanças que os acometem, a fim de promover possibilidades para que esses sujeitos
possam participar de forma ativa na sociedade em que atuam.
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OBJETIVOS
Analisar a percepção de um grupo de idosos sobre as mudanças no padrão de comunicação
no decorrer do processo de envelhecimento.
MÉTODO
O presente estudo trata-se da utilização da metodologia qualitativa com base na pesquisaação-participante, desenvolvido através do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire. O Círculo
de Cultura traz consigo a representação de um espaço dinâmico de aprendizagem e troca de
conhecimentos em que os sujeitos se reúnem no processo de educação para investigar temas de
interesse do próprio grupo. Foram desenvolvidos quatro Círculos de Cultura compreendendo
as etapas de investigação temática, codificação e descodificação, e desvelamento crítico, com
a participação de dez idosos vinculados a um núcleo de estudos da terceira idade de uma
Universidade do sul do país. Como proposta de registro para as respostas dos participantes
utilizou-se de materiais como cartolina, colagens e flipchart para que suas conclusões fossem
escritas e visualizadas por todos. O período de realização dos Círculos de Cultura compreendeu
os meses de junho e julho de 2017. Os aspectos éticos que nortearam esta pesquisa seguiram
a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, do Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos, encontrando-se aprovado de acordo com o CAAE: 54780416.2.0000.0121.
Após esclarecimentos sobre o estudo, os idosos assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e responderam a um questionário sóciodemográficos, elaborado pelas
pesquisadoras, para a caracterização da população do estudo.
RESULTADOS
A caracterização do grupo se deu com a participação de nove mulheres e um homem,
com idade variando entre 60 e 81 anos, e média etária de 68,89 (dp=7,56) anos, com
grau de escolaridade prevalente de ensino superior completo. Em um primeiro momento
ocorreu a investigação temática levantando os temas geradores que foram codificados e
descodificados nos demais Círculos de Cultura. O diálogo nos Círculos de Cultura aconteceu
de forma horizontal com respeito as necessidades e interesse de cada participante. Foram
levantados 45 temas na etapa da investigação temática, e como resultado da reflexão entre
os participantes foram reduzidos em dois para serem codificados e descodificados no
segundo Círculo de Cultura. Os dois temas principais foram: 1) Comunicação entre indivíduos
e 2) Tecnologia como ferramenta de comunicação. Estes levaram os idosos em sua fala, a
expressarem a partir do segundo tema, duas outras temáticas: facilidades e dificuldades. Por
fim, com o desenvolvimento dos diálogos, no último encontro o desvelamento se deu sobre
as tecnologias de comunicação e informação e seu impacto na comunicação dos idosos
devido à fragilidade dessa população no uso deste segmento, associados às dificuldades
nos processos de interação, principalmente relacionados ao contato com a família que tem
se debruçado ao uso intenso de tais tecnologias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo representou uma visão sobre as mudanças no processo de comunicação decorrentes
do envelhecimento que não são associadas às patologias ou alterações funcionais a que
comumente se associa o público idoso, principalmente no que se refere ao processo de
comunicação como a linguagem, audição, voz dentre outros, mas sim às tecnologias de
informação e comunicação. Além disso, destacou a importância de metodologias, como a
de Paulo Freire, na discussão de temas que tangem a realidade e cotidiano das pessoas,
contribuindo para um processo reflexivo e para a melhora da qualidade de vida. O enfoque
na transformação do pensamento por meio do diálogo pode ser uma estratégia de ampliar
os conhecimentos como de áreas da saúde como na fonoaudiologia, a fim de conhecer com
maior profundidade a realidade vivenciada pelo sujeito que envelhece.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso, promoção da saúde, fonoaudiologia

A FAMÍLIA NO CUIDADO DE IDOSOS DEPENDENTES
Tatiana gaffuri Da Silva (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Cheila silva Mocelim (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Alexsandra
Martins Da Silva (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Eliane Regina do Nascimento (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Kátia Cilene Godinho Bertoncello (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Leoni Terezinha Zenevics (UFFS, Chapecó, SC,
Brasil), Kátia Lilian Sedrez Celich (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Alexander Garcia Parker (UFFS, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1570

INTRODUÇÃO
O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria
das sociedades. Houve um declínio da fecundidade e aumento da expectativa de vida,
com isso, estima-se que no Brasil existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos.
Consequentemente mais idosos com dificuldades para realizar as atividades de vida diária,
precisando que a família reajuste suas atividades, elencando um cuidador, em sua própria
estrutura ou contratando serviços externos para prestar cuidado ao idoso. Ademais, somaram o
cuidado do familiar dependente e as despesas oriundas deste processo aquelas anteriormente
realizadas. Frente a isto, emerge à questão de pesquisa: Como ocorre a organização das famílias
frente ao cuidado de idosos dependentes através da experiência do cuidador principal?
OBJETIVOS
Compreender como ocorre a organização das famílias frente ao cuidado de idosos
dependentes através da experiência do cuidador principal
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MÉTODO
Estudo qualitativo realizado em uma Unidade Básica de Saúde do município de Chapecó, com
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos: CAAE: 33714314.4.0000.5564.
A aproximação com o campo ocorreu durante a realização da disciplina: Estágio Curricular
Supervisionado, na nona fase do curso de graduação em enfermagem. A seleção das
famílias cuidadoras de idosos dependentes, foi feita por meio de busca ativa nos registros
da Unidade de Saúde, considerando como critérios de elegibilidade ser cuidador há pelo
menos seis meses de idoso com dependência para executar atividades de vida diária. Foram
selecionadas cinco famílias, e convidado o cuidador principal, em contato telefônico, para
ser participante do estudo. Após o aceite, foi acordado local e horário para visita de coleta
de dados, a qual foi realizada de setembro à outubro de 2014, no domicílio dos participantes
após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio de entrevista com
roteiro semiestruturado e gravador de voz com duração aproximada de 45 à 60 minutos
tendo como questão norteadora: Como a família passou a organizar seu dia a dia após
tornar-se cuidadora de seu familiar idoso dependente? Após cada entrevista, os dados foram
transcritos integralmente e analisados através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
RESULTADOS
A análise dos dados iniciou-se com a caracterização do cuidador principal e a seguir dos
idosos dependentes de cuidado. Dos cuidadores, quatro tem mais que sessenta anos e um
tem idade entre quarenta e cinquenta anos. Três são do sexo feminino e dois do masculino.
Quanto à religiosidade, quatro nominaram-se católicos e um evangélico. Considerando
os idosos dependentes de cuidado, as cinco eram do sexo feminino. Das entrevistas com
o cuidador principal, emergiram duas Ideias Centrais (IC) e seus discursos. IC-1: Entre o
sofrimento e a esperança perdida. DSC 1: “Ser cuidador é sofrido, é difícil ver a pessoa assim,
a gente lembra tudo que a pessoa fazia e agora está nessa situação, sofre com medo que
ela piore, não é fácil, só quem passa por isso para saber. Você queria voltar o tempo, lembra
de quando ela era boa, com saúde, não acredita que está passando por isso. Ela sofre e a
gente sofre junto, como seria bom não existir tudo isso”. Lidar com as perdas e o aumento
das necessidades de um familiar não é uma tarefa fácil, os cuidadores sofrem para ajustar
suas vidas à nova realidade. Ver o ente querido com limitações, piorando progressivamente
em decorrência de doença terminal e\ou crônica abala o emocional da família e do cuidador,
podendo provocar sentimentos diversos como raiva, culpa, medo, angústia, cansaço, tristeza,
nervosismo e choro. O discurso evidencia o quanto cuidar de um familiar, mesmo que seja
por escolha e feito com carinho e dedicação, mobiliza sentimentos contraditórios, que se
não forem compartilhados, podem levar o cuidador ao adoecimento. Neste sentido, destacase a importância de a enfermagem investir em ações que melhorem o enfrentamento do
cuidador, de forma a otimizar sua colaboração no planejamento e na execução dos cuidados.
IC-2: Cuidado pelo grupo de amigos e família. DSC-2: “Ainda bem que eu sou uma pessoa que
tem bastante apoio, meu marido e meus filhos são parceiros, me entendem e me ajudam
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como podem, apesar de trabalharem fora quando preciso sair eles pedem folga, sempre
dão um jeito, tem meus amigos e vizinhos que também sempre dão apoio, quando ela piora
eles dão força, dizem que tudo vai ficar bem. Graças a Deus estamos rodeadas de gente de
bem que nos ajuda.” O discurso acima revela que a possibilidade de contar com alguém é de
extrema importância para os cuidadores, mesmo que este apoio não seja propriamente no
ações do cuidar, o fato de ter com quem compartilhar sentimentos e descobertas faz com
que o cuidador se sinta mais seguro e amparado. A família é reconhecida como principal
fornecedora de apoio social, funcional, econômico e afetivo, para o idoso e seu cuidador.
O apoio de pessoas ou grupos, auxilia no processo de enfrentamento da situação e nas
dificuldades impostas pela tarefa de cuidar, minimizando aspectos negativos e contribuindo
positivamente na sua saúde do idoso e do cuidador
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento da expectativa de vida e da dependência, apontou, no estudo, mudanças na
organização das famílias, em especial na rotina e vida do cuidador principal, após assumir
o cuidado de seu familiar dependente, evidenciando a necessidade das equipes de saúde
oferecerem suporte a estas famílias. Como limitação, deu ênfase as mudanças organizacionais
que ocorrem na vida do familiar que assume o papel de cuidador principal, o que sugere
ampliar a pesquisas para outros membros da família.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência domiciliar a idosos. Cuidador familiar. Enfermagem.

A PERCEPÇÃO DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO SOBRE SEU
TEMPO
Divanise Suruagy Correia (FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil), Sandra Lopes Cavalcanti (FAMED-UFAL, Maceió,
AL, Brasil), Maria Graças Monte Mello Taveira (FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil), Amanda Dairel Braga (FAMEDUFAL, Maceió, AL, Brasil), Georgianna y Silva Wanderley (FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil), João Paulo Silva Sousa
(FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil), Laryssa Camila Alves Neves (FAMED-UFAL, Maceió, AL, Brasil)

ID: 2311

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo natural de características sociais, psicológicas e
biológicas relacionado com a diminuição de maneira variada da capacidade funcional
inerente a todo ser humano 1. Com o envelhecimento da população a institucionalização
do idoso passa a ser um processo frequente e as Instituições de Longa Permanência
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para Idosos (ILPI) tornam-se mais evidentes.Elas podem ter caráter positivo na vida
dos idosos, principalmente naqueles que possuem comprometimento significativo na
capacidade funcional e não possuíam afeto e cuidados básicos em seus lares. Porém,
em idosos com a independência e autonomia preservadas a institucionalização pode
ter um impacto negativo em suas vidas, o idoso perde a liberdade que possuía antes
da institucionalização, é retirado do convívio social e suas ações dentro da ILPI são
limitadas devido ao cumprimento de normas e regras, levando a perda da identidade
2.O envelhecimento pode ser um processo doloroso, pois normalmente o idoso se
afasta do emprego, se restringe a poucas relações sociais, passa a enfrentar morte de
amigos e companheiros, podendo desencadear patologias que torne o idoso ainda mais
dependente3 .A institucionalização nesse contexto pode aumentar a vulnerabilidade
a quadros depressivo, despertando o sentimento de solidão e abandono 4.O
envelhecimento é um processo multidimensional e para que ele seja bem-sucedido
deve-se compreender a subjetividade que circunda esse processo, valorizando no idoso
as potencialidades, as crenças, as experiências, vivências e histórias de vida. Dentro dessa
abordagem pode-se destacar a construção da identidade dependente das memórias
(principalmente as da família), do sentimento de pertença a um grupo e do papel social
5. O idoso dentro da ILPI pode perder a identidade por estar isolado socialmente e suas
memórias reforçam a ideia de abandono, o que o torna mais vulnerável emocionalmente
apegando-se a alguma crença, visitantes e funcionários da ILPI.
OBJETIVOS
Identificar os principais assuntos evocados pelos idosos institucionalizados por meio da
elaboração de uma frase.
MÉTODO
O método escolhido foi o lógico-semântico buscando encontrar o significado do material
coletado. Trazemos um estudo de caso, de abordagem qualitativa descritiva, que foi
realizado com 84 idosos, na faixa etária de 61 a 95 anos, ambos os sexos, residentes
em ILPI, em Maceió. A pesquisa foi realizada por psicólogos, médicos e discentes de
medicina, em 2017. Para coletar os dados foi solicitado ao idoso que falasse um frase
de forma espontânea, sendo ofertado no momento lápis e papel. A frase foi escrita pelo
entrevistador, pois em sua maioria os idosos não eram alfabetizados. Após a transcrição
dos depoimentos foram descritas a síntese das ideias explícitas e implícitas e construída as
categorias que emergiram dos dados, segundo os princípios da exclusão, da pertinência
e da objetividade. Identificadas as categorias foram reagrupadas em focos buscando as
ideias implícitas. Em seguida, foram selecionadas as unidades de registro separando por
unidades de significado com base nos focos. O projeto foi aprovado pelo CEP da UFAL.
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RESULTADOS
Foram identificadas 5 categorias e seus respectivos focos: sobre a rotina da vida diária
(foco na passagem do tempo); sobre como se sente (foco no bem estar subjetivo); sobre
a gratidão (foco na interação); sobre a fé (foco no controle); sobre a preocupação (foco na
inquietação). Após essa etapa foram escritas as frases correspondentes a cada foco.Com o
foco na passagem do tempo na realidade e no cotidiano da vida diária as respostas trazem
os registros temporais relativos à cronologia do tempo presente advindas da rotina na ILPI,
tais como: “O dia está lindo”; “O tempo está normal”; “Ainda hoje chove não sei a hora”. “Está
chegando o crepúsculo”; “Estou aguardando a comida da noite”. O foco na percepção de
si, de como se sente os relatos demonstram a importância da autoestima e autoeficácia
na condução de suas vidas e nos relacionamentos de darem sentido as suas vidas mesmo
diante das transformações e limitações. “Estou sentindo muito bem no dia maravilhoso”; “Eu
me sinto muito bem”; “Está tudo bom”; “O amor está aqui” “Gosto de morar aqui, por temos
visitas”. Os idosos “fizeram elogios: “Vocês são muito lindas; Você é educado” demonstrando
a importância do relacionamento intergeracional como a maneira mais eficiente para formar
percepções positivas em relação à velhice”. Nas frases que continham ideias explícitas sobre
a fé relacionadas às perdas associadas às mudanças com o envelhecimento e a eventos
indesejados são as crenças religiosas que eles utilizam para lidar com acontecimentos sobre
os quais não tem controle. “Deus é um Pai poderoso”; “Deus é muito bom comigo”; “Deus
é meu Pai”. A menção as lembranças do passado associada às perdas de status e papéis
é um sentimento que emana na maior parte dos idosos. O afastamento da vida familiar,
incertezas, dependências e fragilidades do envelhecimento são expressos na experiência
do idoso institucionalizado. “O que trouxe de longe pra mim foi e voltou”; “Claudio, por que
você sumiu?”; “Eu trabalho o dia todo pensando nos meus problemas”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados no estudo permitem estabelecer que o processo de
institucionalização é vivenciado de maneira diferente por cada idoso, dado pela diversidade
de frases elaboradas que refletem o estado atual do idoso no momento da entrevista. Os
registros dessa pesquisa revelaram a necessidades de ouvir os idosos que não se encontram
nas Instituições de Longa Permanência.
REFERÊNCIAS
1-Clos MB, Grossi PK. Desafios para o cuidado digno em instituições de longa permanência.
Revista Bioética. 2016;24(2):395 – 406.
2-Lini EV, Portella MR, Doring M. Fatores associados à institucionalização de idosos: estudo
caso-controle. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 2016;19(6):1004 – 1014.
3-Zimmermann IM, Leal MCC, Zimmermann RD, de Oliveira Marques AP, Gomes ECC.
Fatores associados ao comprometimento cognitivo em idosos institucionalizados: revisão
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integrativa. Revista de enfermagem UFPE on line. 2015;9(12):1320 – 1328.
4-Nóbrega IP, Leal MCC, de Oliveira Marques Ap. Prevalência de sintomas depressivos e
fatores associados em idosos institucionalizados no município de recife, pernambuco.
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento. 2016;21(2):135 – 154.
5-Maykondos Santos Marinho, Luciana Araújo dos Reis. Reconstruindo o passado: memórias
e identidades de idosos longevos. Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento.
2016;21(2):243 – 263.
PALAVRAS-CHAVE
Percepção, envelhecimento, tempo, pensamento

ABANDONO AFETIVO FAMILIAR: CONDIÇÃO
COMPORTAMENTAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Simony Fabíola Lopes Nunes (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Vanessa Costa Oliveira (Universidade Federal do
Maranhão - UFMA, Imperatriz, MA, Brasil), Rafaela Vivian Valcarenghi (Universidade Estácio de Sá, Florianópolis,
SC, Brasil), Angela Maria Alvarez (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1661

INTRODUÇÃO
Diversos fatores predispõe a institucionalização e são citados por familiares quando
decidem institucionalizar o idoso, dentre eles: o número reduzido de integrantes da família,
ausência de condições físicas, financeiras e psicológicas para prestar o cuidado em domicílio,
problemas de relacionamento com os familiares, viuvez, múltiplas doenças e síndrome
demencial e o desejo do próprio idoso em não perturbar seus familiares¹.
OBJETIVOS
Compreender a condição comportamental de idosos institucionalizados frente ao abandono
familiar.
MÉTODO
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizada entre abril a novembro de 2017 com
11 idosos residentes em Instituições de Longa permanência para idosos (ILPIs) dos municípios
de Imperatriz e Açailândia no Estado do Maranhão. Os critérios de inclusão para participar do
estudo foram: ter mais de 60 anos; idosos que mantenham residência nas ILPIs selecionadas
por mais de 6 meses; e, que foram submetidos ao processo de abandono familiar. E para
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os critérios de exclusão: Idosos que apresentaram confusão mental para compreensão aos
instrumentos de coleta de dados; idosos com escores negativos na avaliação da capacidade
cognitiva através do Mini Exame de Estado Mental (MEEM). O número de participantes foi
definido pela técnica de saturação das informações da pesquisa, totalizando 11 idosos.
Para a coleta de dados, utilizou-se entrevista semiestruturada, composta por questões
norteadoras acerca da temática do estudo e a análise dos dados ocorreu pela técnica
de Análise Temática de Conteúdo (Bardin). A fim de compreender o conteúdo, todas as
entrevistas foram gravadas, e após transcritas para modo de texto, na qual houve uma leitura
flutuante até a sua exaustividade, após houve escolha das categorias, e sua organização
em códigos estruturados. Os códigos foram compactados e referenciados com uma fala de
cada participante, por fim por meio da inferência e interpretação, os conteúdos deram lugar
aos significados e conceitos legítimos retirados do discurso. Como meio de preservação da
identidade e anonimato, os participantes do sexo masculino foram identificados com nome
de carros e as participantes do sexo feminino com nomes de flores. Foram escolhidos para
nome de carros, aqueles dos modelos: Ônix, Jetta, Amarok, Fox, Sandero, Golf, Fusion, Toro e
Duster e para flores foram escolhidas, Tulipa e Orquídea.
RESULTADOS
A população da pesquisa foi composta por nove idosos do sexo masculino, e duas do sexo
feminino, com uma faixa etária compreendida entre 61 anos a 98 anos, e escolaridade constando
de sete participantes analfabetos, três participantes tinham o ensino fundamental e um tinha
o ensino superior. Em relação ao estado civil, houve uma diversidade, compreendendo entre
quatro viúvos, quatro separados e três solteiros. Foram identificadas na pesquisa as seguintes
categorias empíricas: Visão do idoso institucionalizado sobre o conceito de Família (Nessa
categoria, evidencia-se o que significa a palavra família aos participantes. Nesse contexto
foi buscado o sentimento de cada um por suas famílias bem como sua relação com elas.
Ainda nessa categoria a conceituação de família, foi atribuída a algum sentimento, emoção
ou característica.); Desejo de saída da Instituição (A entrada a uma instituição muitas vezes
ocorre de modo conturbado sem a aceitação do institucionalizado, havendo assim a vontade
de deixar o local em que agora vive, mesmo quando sua moradia pregressa não era adequada
a sua vida. Assim, essa categoria foi algo inusitado ao estudo, tendo em vista que não foi algo
indagado aos participantes, os mesmos tiveram o anseio em discorrer sobre o assunto, tendo
o desejo intenso em deixar a instituição.); Ausência de conhecimento sobre o abandono (Na
percepção dos participantes, muitos não se reconheceram como uma pessoa abandonada,
pois apesar de viverem em uma instituição e ficarem longe da família não se consideravam
desamparados); e, Conhecimento e sentimentos frente ao abandono familiar (Baseado nos
relatos e nas respostas às questões realizadas aos participantes, conseguimos chegar à categoria
primordial do estudo, no que se refere ao abandono dos idosos. Abordando inicialmente o
conceito de abandono. Segundo alguns participantes o seu significado corrobora a algo ruim
ou desagradável, consistindo de múltiplas distinções entre eles).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para os idosos o que versa o significado do abandono foi reconhecido como algo insatisfatório,
com sinônimos desagradáveis, ou sentimento de inclusão no contexto exibido, sendo eles
a resposta para a assertiva apresentada, por se encontrarem desamparados, constituindo
em atores principais do abandono na qual o sentimento é constante relacionado aos seus
familiares e realçando o fato de irem à instituição. O afastamento é difícil em qualquer idade
para quase todos os indivíduos. Quando uma pessoa não participa da decisão de afastamento
familiar, ou é forçada a mudar de residência para outra, são cada vez mais desafiados a testar
seus próprios limites. Desta forma, é importante estudos que investiguem os sentimentos
produzidos frente a institucionalização do idoso, a fim de entende-los e elaborar intervenções/
plano de cuidados que minimizem à solidão, isolamento e, eventualmente, à depressão.
REFERÊNCIA
1.Lini Ezequiel Vitório, Portella Marilene Rodrigues, Doring Marlene. Factors associated
with the institutionalization of the elderly: a case-control study. Rev. bras. geriatr. gerontol.
[Internet]. 2016; 19( 6 ): 1004-1014.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Idoso Institucionalizado; Maus-tratos ao idoso; Adaptação Psicológica; Enfermagem.

CONCEPÇÕES SOBRE SEXUALIDADE POR PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS
Carolina Backes (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Larissa Venturini (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Margrid Beuter (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil),
Eliane Raquel Rieth Benetti (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Caren da Silva Jacobi
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Jamile Lais Bruinsma (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Francine Feltrin de Oliveira (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2169

INTRODUÇÃO
A sexualidade humana não se limita ao ato sexual, pois compreende o afeto, o contato
e a intimidade e, apresenta conceito abrangente, que envolve um universo subjetivo1.
A sexualidade envolve o indivíduo como um todo e não se esgota com o processo de
envelhecimento, apenas se modifica2. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)
constituem alternativas para suprir as necessidades advindas do aumento do contingente de
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idosos, e a institucionalização traz consigo algumas consequências, como a perda da maioria
dos laços com a sociedade exterior, formação de novas relações afetivas, as quais se moldam
de acordo com as características da instituição e, em muitos casos, implicações à sexualidade3.
Entretanto, as manifestações da sexualidade de idosos residentes podem ser facilmente
percebidas, pelos profissionais que ali atuam, como um problema comportamental e não
como uma expressão de necessidade humana básica, de amor e intimidade4.
OBJETIVOS
Conhecer as concepções de sexualidade para profissionais de Enfermagem de uma ILPI.
MÉTODO
Estudo qualitativo e descritivo, realizado com 18 profissionais de enfermagem de uma ILPI,
na região sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada
conjugada a Técnica de Criatividade e Sensibilidade (TCS), denominada Almanaque. Os
dados foram analisados conforme a Análise de Discurso Francesa Pecheutiana. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos de uma instituição de
ensino superior sob o protocolo número 1.409.246.
RESULTADOS
No discurso dos participantes constata-se a presença da relação arbitrária e comum
estabelecida à sexualidade: enquanto sinônimo de ato sexual e associações fisiológicas.
Os profissionais de enfermagem reconhecem a relação estreita que a sexualidade assume
frente às temáticas de censura. Reconhecem ainda, o apelo midiático e publicitário como
ditadores de conceitos da sexualidade. A vaidade é vislumbrada dentro do contexto da
sexualidade, associada à autoestima corporal, que reflete a positividade do autoconceito de
uma pessoa. Considera-se que a construção assumida pela sexualidade na sociedade vincula
diversos aspectos relacionados à vaidade, ou seja, preocupação e cuidados com a aparência
física. Dentre as concepções dos profissionais, emerge ainda o movimento dos sujeitos
de retorno aos aspectos de beleza, sua estrutura social e as emoções da autopercepção,
demonstrando que a autoestima é fundamental para o exercício da sexualidade e a projeção
dos sujeitos na sociedade. Levando-se em consideração a autoestima e sua correlação a
aspectos de natureza psicológica e qualidade de vida, torna-se favorável uma visão da
sexualidade, enquanto propulsora de bem-estar. É possível identificar a associação estreita
que se estabelece entre necessidade e sexualidade. Sendo uma necessidade psicobiológica
relativa à condição humana, considera-se a sexualidade como o motor da vida, que pode
ser verbalizada ou não, ser consciente ou não e diferenciada, entre as pessoas apenas pela
maneira de se manifestar ou satisfazer5. O entendimento da associação entre sexualidade
e afetividade comporta vinculações sentimentais e de corporeidade, em que o dispositivo
da sexualidade é acionado a partir de diversas representações construídas e reconstruídas
pelos participantes. Frente às diversas contextualizações oriundas de tramas discursivas
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que permitem o funcionamento desse dispositivo torna-se possível, para alguns sujeitos,
constituir e relacionar a sexualidade como um objeto amplo e multidimensional. A amplitude
associada por alguns profissionais à sexualidade permite compreender o envolvimento de
diversos fatores e, assim, a transforma em algo particular e único para cada indivíduo. Desta
forma, infere-se a compreensão da sexualidade não como algo limitado, e sim como um
processo complexo em que fazem parte emoções e comportamentos, extrapolando-a para
um sentido macro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conceito de sexualidade é amplo e, cada indivíduo o compreende e vivencia de uma forma,
de acordo com a fase da vida em que se encontra. As concepções sobre sexualidade por
profissionais de Enfermagem perpassam por similaridade do termo ao ato sexual e, como
uma posição assumida que constitui a maneira como os indivíduos conduzem e expressam
sua força vital. A temática recebe influência da mídia, especialmente no sentido de censura
a manifestação da sexualidade e, contempla em seu sentido manifestações de afetividade,
corporeidade, genitalidade e vaidade. A sexualidade se configura como uma necessidade
biológica e propulsora de bem estar. Frente às concepções dos profissionais de enfermagem
infere-se que as manifestações da sexualidade de idosos em ILPIs deve(ria) ser encarada
como uma necessidade humana básica de amor e intimidade, e não como um problema.
REFERÊNCIAS
1.OMS. Organização das Nações Unidas. Sexual health, human rights and the law
[Internet]. 2015. [acesso em 2018 mai. 25]. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/175556/1/9789241564984_eng.pdf?ua=1>.
2.Vieira KFL, Coutinho, MPL, Saraiva, ERA. A sexualidade na velhice: representações sociais de
idosos frequentadores de um grupo de convivência. Psicol. cienc. prof. 2016; 36(1):196-209.
3.Neves, HMF. “Causas e Consequências da Institucionalização de Idosos” Estudo tipo série
de casos. [dissertação]. Portugal: Universidade da Beira Interior, 2012.
4.Palacios-Ceña et al. Expressing Sexuality in Nursing Homes. The Experience of Older
Women: A Qualitative Study. Geriatric Nursing. 2016; 37(6):470-77.
5. Peixer, TC et al. Sexualidade na terceira idade: percepção de homens idosos de uma
estratégia de saúde da família. J Nurs Health. 2015; 5(2):131-40.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Idoso. Sexualidade. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA QUALITATIVA NO ESTUDO DA
RELAÇÃO ENTRE A LINGUAGEM E A MEMÓRIA: UM ESTUDO DE
CASO
Marcus Vinicius Borges Oliveira (UFBA, Salvador , BA, Brasil)

ID: 1940

INTRODUÇÃO
Quando estamos engajados em uma atividade de linguagem, é comum sermos tomados
pela sensação de ausência ou inacessibilidade de uma palavra que desejamos dizer, em
alguns momentos essa dificuldade é tão acentuada que temos a sensação de que a palavra
está na ponta-da-língua (Tip-of-The-Tongue Phenomenon). Nesta pesquisa, partiremos
do estudo de um fenômeno referido na literatura científica pela sigla WFD (Word Finding
Difficulties), que se relaciona a outros fenômenos que caracterizam as dificuldades de
encontrar palavras, como a produção de parafasias (literais e semânticas) e a chamada
“anomia” – incapacidade de nomeação de objetos e/ou ações, em situações de fala
espontânea. Tais estados se apresentam tanto na normalidade quanto em patologias que
podem afetar a relação entre a linguagem e a memória, tais como as afasias e as demências.
Conforme situa Smolka (2010), existe uma grande dificuldade em circunscrever e isolar a
memória em determinado domínio, dada sua multiplicidade. De maneira consonante a
essa reflexão, os trabalhos mais recentes de Novaes-pinto apontam para a complexidade
de processos envolvidos na dificuldade de encontrar palavras, principalmente quando
se considera o imbricamento das funções psicológicas superiores (percepção, atenção,
memória, linguagem).
Considerando a complexidade apontada, o embasamento teórico da pesquisa
fundamenta-se na Neurolinguística de orientação enunciativo discursiva e integra as
reflexões de três campos; i) a Linguística desenvolvida por Jakobson, que propõe um
modelo explicativo de funcionamento da linguagem a partir da análise das afasias, ii) a
Neuropsicologia Luriana, que, seguindo os pressupostos teóricos de Vygotsky, relaciona as
funções psicológicas superiores e a organização topológica do cérebro à história cultural
do homem e iii) a Filosofia da Linguagem desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, que
tem como um seus principais pressupostos o estudo do caráter dialógico do enunciado.
Partindo deste referencial teórico, consideramos que não se pode limitar o estudo da
memória unicamente como “faculdade cognitiva”, prescindindo do âmbito enunciativodiscursivo da rememoração que é justamente evidenciado quando se toma o enunciado
como unidade de análise, contudo, isto não significa desconsiderar o papel da cognição
nos processos subjacentes às dificuldades de encontrar palavras.
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OBJETIVOS
Buscamos, por meio da perspectiva qualitativa de análise de fenômenos neurolinguísticos,
revelar processos linguísticos-cognitivos envolvidos nas dificuldades de encontrar palavras,
de modo a compreender a relação entre a palavra ausente e outras instâncias do “enunciado”
(tal como definido por Bakhtin, 1997), considerando-se tanto os recursos da língua (aspectos
fonético-fonológicos, sintáticos, semântico-lexicais), quanto as condições pragmáticodiscursivas, histórico-culturais de sua produção.
MÉTODO
A partir da constatação da quase totalidade de estudos quantitativos acerca deste tema, por
meio de um estudo de caso de uma afásica, esta pesquisa faz um contraponto metodológico
ao propor a análise qualitativa, de cunho microgenético, dos enunciados envolvidos na
dificuldade de encontrar palavras, registrados em diário e por meio de sessões videogravadas.
Sendo assim, na busca de revelar processos subjacentes a dificuldade de encontrar palavras
ao invés da análise de produtos estáticos, analisamos recortes dialógicos partindo de
situações concretas em que o pesquisador está imerso nos diálogos. Julgamos que esses
dados “singulares” iluminam a compreensão desses processos linguísticos cognitivos,
contribuindo para o estudo do funcionamento semântico-lexical.
RESULTADOS
Os resultados desta pesquisa apontam para rede de enlaces multidimensionais que constitui
cada palavra, como diz Luria (2001). Aquele que está numa conversação inibe ou contém
toda esta rede de palavras para absorver o significado condizente com a situação e produzir
a palavra desejada. Ainda de acordo com o autor, o processo de determinação ou percepção
de uma palavra deve ser encarado como um processo de escolha necessária dentro de um
“campo semântico” evocado. Sendo assim, o autor argumenta que a dificuldade de recordação
de palavras e de denominação dos objetos pode estar relacionada com o excesso de palavras
e conceitos que emergem involuntariamente para o sujeito, no momento da produção da
linguagem. Para além dos campos semânticos, percebe-se que o sujeito da pesquisa elabora
caminhos que envolvem a integração de enlaces semânticos com enlaces fonológicos. Além
disto, outro ponto fundamental diz respeito ao uso das memórias compartilhadas com seu
interlocutor para atingir a palavra exata.
Sendo assim, encontramos em Bakhtin o referencial teórico necessário para afirmar que é na
alteridade que podemos pressupor os limites e as potencialidades em cada enunciação, já que
a arquitetônica bakhtiniana pressupõe diferentes momentos, posições (eu- para- mim, outropara-mim, eu-para-o-outro) e essas diferentes posições se relacionam a diferentes qualidades
de memória, possibilitando as inferências sobre a memória compartilhada, sobretudo sobre o
excedente de memória que o outro tem sobre mim (e eu sobre ele).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da reflexão sobre as palavras na ponta-da-língua, Oliveira (2017) evidencia que a
tradição de estudos sobre a memória, que usualmente a divide em subdomínios baseados
em teorias modulares e cognitivistas, não dão conta da complexidade de fenômenos
neurolinguísticos que envolvem a memória e a linguagem, já que a grande maioria dos
estudos que buscam explicar a relação cérebro-linguagem é realizada através de testes
metalinguísticos descontextualizados baseados em tarefas abstratas. Neste estudo, partindo
de dados dialógicos retirados de contextos de uso concreto da palavra, demos visibilidade
às particularidades da relação entre as funções psicológicas superiores nas dificuldades de
encontrar palavras. Por fim, consideramos que o viés qualitativo apresentado nesta pesquisa
pode colaborar para o entendimento das fronteiras entre o normal e o patológico, tanto
no que diz respeito à palavra que não vem quanto às possíveis soluções encontradas pelos
sujeitos para alcançar o querer-dizer.
REFERÊNCIAS
1.Smolka, A.L. B. A memória em questão: uma perspectiva histórico-cultural. Educação e
Sociedade, Revista Trimestral de Ciência da Educação, n.71, pp.167-193, 2000.
2.Bakhtin, M. Estética da Criação Verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
3.Luria, A. R. Pensamento e Linguagem: As últimas conferências de Luria. São Paulo: Ed.
Artmed. 2001. Oliveira, M. V.B. Palavras na Ponta-da-língua; Uma abordagem neurolinguística.
São Carlos, ed. Pedro e João, 2017.
PALAVRAS-CHAVE
Memória, linguagem, Dificuldades de encontrar palavras, Palavras na-ponta-da-língua.

CUIDANDO DE IDOSO DEPENDENTE
Tatiana Gaffuri da Silva (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Cheila Mocelin (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Alexsandra Martins
da Silva (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Eliane Regina Pereira do Nascimento (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Kátia Cilene Godinho Bertoncello (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Paulo Cesar da Silva (HRO, Chapecó, SC, Brasil),
Silvia Silva de Souza (UFFS, Chapecó, SC, Brasil), Valéria Silvana Faganello Madureira (UFFS, Chapecó, SC, Brasil)
ID: 1571

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde,
especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de
vida. Frente ao exposto, o perfil epidemiológico e demográfico das populações foi alterado,
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pelo aumento considerável de pessoas com idade superior há 60 anos, com dificuldade de
realizarem as atividades da vida diária. Assim, por mais que a ideia de viver mais anos seja
considerada um avanço, a diminuição da capacidade funcional e cognitiva, própria desta
faixa etária, pode trazer limitações aos indivíduos idosos, demandando cuidados domiciliares
e adaptações no cotidiano de suas famílias.
OBJETIVOS
Identificar como o cuidador principal organiza seu dia a dia após tornar-se cuidador de
familiar idoso dependente.
MÉTODO
Estudo qualitativo, descritivo, realizado na área de abrangência de uma Unidade Básica
de Saúde do município de Chapecó. com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos: CAAE: 33714314.4.0000.5564. A aproximação com o campo ocorreu
durante a realização da disciplina: Estágio Curricular Supervisionado, na nona fase do curso
de graduação em enfermagem. A seleção das famílias cuidadoras de idosos dependentes
foi feita por meio de busca ativa nos registros da Unidade de Saúde, considerando como
critérios de elegibilidade ser família cuidadora, há pelo menos seis meses de idoso com
dependência parcial ou total para executar atividades da vida diária. Na área da Unidade de
saúde, foram encontradas cinco famílias, as quais foram convidadas e contatadas via rede
telefônica para participarem do estudo.
O convite foi feito para o cuidador principal. Todos aceitaram participar da pesquisa,
sendo acordado local e horário para realização das entrevistas. A coleta dos dados foi
feita de setembro a outubro de 2014, no domicílio dos participantes após assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas foram realizadas através de um
roteiro semiestruturado e gravador de voz com tempo de duração aproximada de 45 a 60
minutos tendo como questão norteadora: Como a família tem se organizado após tornar-se
cuidadora de familiar idoso dependente? Após cada entrevista, os dados foram transcritos
integralmente. A análise foi realizada através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Dos
dados emergiram duas Ideias centrais (IC’s): IC-1: Agora não tenho mais liberdade, IC-2:
Passamos a buscar mais Deus.
RESULTADOS
Dos cinco cuidadores, quatro possuem idade superior a sessenta anos e três são do sexo
feminino. Considerando os idosos dependentes de cuidado, cinco são do sexo feminino,
com faixa etária entre sessenta e oitenta anos. IC1: Agora não tenho mais liberdade -DSC 1: “A
liberdade mudou bastante, não que cuidar seja um fardo, mas a gente acaba se privando de
muitas coisas, não posso mais sair a hora que eu quero, tenho que ficar em casa, tive até que
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parar de trabalhar. Quando preciso sair, tenho que arrumar alguém para ficar no meu lugar,
por que não posso sair e deixá-la sozinha, a qualquer momento pode precisar de ajuda.” O DSC
1 revela que o cuidado traz consigo o ônus da perda da liberdade advinda da necessidade
de atenção constante que o familiar exige, fazendo com que a vida do cuidador fique
limitada, ao cuidar do outro, impossibilitando atividades de lazer e descontração. Autores
descrevem que as dificuldades do cuidar não estão presentes somente na realização das
tarefas, mas sim, por exigirem atenção constante, fazendo com que o cuidador permaneça
em constante estado de alerta, disponível para atender as necessidades do ser cuidado a
qualquer momento.
As falas evidenciam que quanto maior a demanda imposta, mais o cuidador tende a ficar
isolado no domicílio para prestar os cuidados de que o idoso necessita. Assim, além de não
conseguir satisfazer suas necessidades biológicas e psicossociais, como dormir, descansar
e cuidar de si, condição que pode tornar o ato de cuidar ainda mais desgastante, causando
frustrações e perdas sociais, precisa estar disposto para atender o outro. Neste sentido,
a equipe de saúde tem importante papel para o cuidador e sua família, além de prestar
orientações e esclarecimentos sobre as atividades relacionadas ao cuidado no domicílio,
busca amenizar sentimentos de abandono, tristeza e solidão que surgem nesse período. A
segunda IC: Passamos a buscar mais Deus. DSC 2: “Nossa família passou a rezar mais, buscar
mais Deus em nosso dia a dia. Eu tenho muita fé em Deus acho que é isso que me ajuda
ter força, por que se a gente esquecer Deus que é o principal, dai não dá, tem que ter fé
para enfrentar os desafios da vida”. Os cuidadores relataram buscar em uma entidade divina
o suporte e força necessários para superar a dor e o sofrimento. A fé auxilia no processo
de aceitação da realidade e na superação das dificuldades do dia-a-dia. Quando o ser
humano adoece ou presencia o adoecimento de um familiar, passa a viver com situações de
sofrimento e desequilíbrio, fato que o leva a buscar alternativas para enfrentar o momento.
Emergem a espiritualidade\religiosidade auxiliando doentes e cuidadores no enfrentamento
do processo de adoecimento como recurso complementar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apontou mudanças na rotina e vida do cuidador principal, após assumir como
responsabilidade cuidar de seu familiar dependente. Observou-se privação da liberdade e
aumento da Fé como as alterações mais significativa, além da necessidade de reorganização
dos serviços de saúde frente estas demandas.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência domiciliar a idosos. Cuidador familiar. Enfermagem.
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DEMANDAS DE CUIDADO DE IDOSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA IDENTIFICADOS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM
Scheila Monteiro Evaristo (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot Reis Girondi (UFSC, Florianópolis, SC,
Brasil), Ângela Maria Alvarez (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Francisco Reis Tristão (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Jordelina schier (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Karina Silveira de Almeida (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1892

INTRODUÇÃO
A taxa de envelhecimento populacional crescente no Brasil implica em mudanças no perfil
epidemiológico, pois o envelhecimento submete o corpo humano a inúmeras mudanças
anatômicas e funcionais, com repercussão nas condições de saúde refletindo no aumento
na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Fatos que obrigam o país a realizar
adequações das políticas públicas, neste contexto, se faz obrigatório o reconhecimento do
perfil da população idosa com a finalidade de melhorar a assistência prestada, promovendo
o envelhecimento saudável. As enfermidades crônicas que podem levar a incapacidades,
demandam por serviços médicos, políticas e programas de promoção da saúde e de
prevenção desses agravos.
Por esse motivo, se faz tão importante a atenção primária, visto que é dessa forma que
se processa a entrada da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde (SUS). Os cuidados na
atenção primária de saúde à pessoa idosa, é da responsabilidade da equipe de Estratégia
Saúde da Família (ESF). Como parte fundamental dessa equipe, o enfermeiro possui grande
contribuição, realizando consultas de enfermagem que inclui a avaliação multidimensional
do idoso, sendo o responsável pela avaliação clínica, bem como pela avaliação de informações
de forma a contemplar os aspectos que podem estar inseridos no processo de enfermagem.
OBJETIVOS
Identificar as principais demandas de cuidados dos idosos através da implementação da
Consulta de Enfermagem ao idoso em uma Unidade Básica de Saúde.
MÉTODO
Estudo qualitativo usando uma abordagem convergente assistencial, realizado em uma
Unidade Básica de Saúde do sul do Brasil. Os dados foram coletados entre março e abril de
2015. Participaram desse estudo 20 idosos, moradores da área adscrita, com idade acima
de 60 anos, que agendaram espontaneamente a Consulta de Enfermagem no período da
pesquisa, após divulgação realizada pelos funcionários da Unidade de Atenção Básica,
sendo então a amostra intencional. Para a coleta de dados foi realizada entrevista durante a
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consulta de enfermagem mediante roteiro semiestruturado, elaborado por uma das autoras
e baseado na avaliação global da pessoa idosa, conforme preconiza o Caderno 19 de Atenção
Básica: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa.
Este instrumento foi aplicado através da Consulta de Enfermagem, sendo fundamental para
nortear os passos do processo de enfermagem. No roteiro constava dados identificação
do idoso como: nome, profissão, estado civil, histórico de saúde e doença, capacidade
funcional, suporte familiar/social (com quem reside), exame físico e coleta de dados
referente aos padrões de: atividades (hábitos da vida diária, hábitos de lazer, redes de
apoio social), nutricional, eliminação, sono e repouso, cognitivo, tegumentar, circulatório e
respiratório. Esse instrumento passou a acompanhar o prontuário do idoso com a finalidade
de continuidade da assistência. A análise de dados envolveu os quadro processos orientados
pela pesquisa convergente assistencial: apreensão, síntese, teorização e transferência dos
dados, fazendo emergir as principais demandas de cuidados de enfermagem aos idosos.
O estudo recebeu autorização da instituição para a condução desta pesquisa e aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Infantil Joana de Gusmão
(HIJG), sob parecer de número 1.018.949, atendendo a Resolução do Conselho Nacional
de Saúde 466/2012 e as resoluções complementares. Todos os participantes da pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS
Em relação à caracterização dos participantes, a maioria era do sexo feminino, com
idade entre 60 a 69 anos, casadas, com grau de instrução primário (um a quatro anos),
do lar e/ou sem remuneração. Em relação as doenças crônicas prevalentes obtiveram-se
com maior prevalência: Hipertensão Arterial Sistêmica (16), Dislipdemias (12), Diabetes
Mellitus (10), Depressão (6) e Hipotireoidismo (5). Nas consultas de Enfermagem foram
identificados 65 diagnósticos de enfermagem (DE). Os diagnósticos de risco descrevem
respostas humanas a condições de saúde que podem desenvolver-se em indivíduo,
família ou comunidade vulnerável. Estão apoiados em fatores de risco que contribuem
para o aumento da vulnerabilidade, principalmente quando a clientela é de idosos que
têm alterações decorrentes do processo de envelhecimento.
Após a identificação dos DE, as informações foram concentradas em grupos determinados
pelos diagnósticos mais frequentes, ou seja presentes em mais da metade das consultas
de enfermagem realizadas, quais sejam: Estilo de vida sedentário (11); Ansiedade (11);
Risco de queda (11); Risco de função hepática prejudicada (12); Risco de volume de
liquido deficiente (12); Déficit de percepção sensorial visual (14); Nutrição desequilibrada
mais que as necessidades corporais (14); Manutenção ineficaz da saúde (15) e Dentição
prejudicada (19).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados evidenciaram que a Consulta de Enfermagem é uma importante ferramenta
de educação em saúde, favorecendo o vínculo entre o profissional e o usuário, sendo
que através dela foi possível visualizar as principais demandas de cuidado de idosos. As
consultas de enfermagem permitiram, embora em uma amostra pequena, a identificação
dos Diagnósticos de Enfermagem, que possibilitaram a identificação dos problemas da
população idosa na comunidade estudada e pôde-se planejar e desenvolver atividades
que atenderam-nos na sua integralidade, promovendo a saúde e prevenindo complicações.
Além disso, a reflexão das necessidades dos idosos na comunidade assim como dos
condicionantes e determinantes envolvidos no processo saúde/doença individual e
coletivamente, possibilitaram consolidar o processo de trabalho com a sistematização das
ações de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso. Estratégia Saúde da Família. Atenção primária a saúde. Cuidados de enfermagem.

DESAFIOS PARA O CUIDADO E TECNOLOGIAS DE CUIDADO
PARA IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER DESENVOLVIDAS
POR SEUS CUIDADORES
Melissa Orlandi Honorio Locks (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Juliana Balbinot
Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Melanie Scheneider Schmidt
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Darla Lusia Ropelato Fernandez (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Francisco Reis Tristão (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Sheila Monteiro Evaristo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1332

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é visto como um processo que se desenvolve de maneira progressiva e
irreversível, caracterizadas por alterações neurobiológicas, psicológicas que geram mudanças
funcionais no organismo. Assim, concomitantemente ao envelhecimento populacional que
vem ocorrendo no Brasil, denota-se também o aumento das doenças crônico-degenerativas,
comuns nessa faixa etária. Nesse contexto, destaca-se a Doença de Alzheimer (DA) (SANTOS
et al., 2013). Segundo Alzheimer’s Disease International (2015), estima-se que há cerca de 46
milhões de pessoas vivendo com esse tipo de doença no mundo. O papel do cuidador envolve
uma série de cuidados no cotidiano da pessoa afetada, já que à medida que a doença evolui
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vai gerando a perda gradual da capacidade de realização de tarefas, tais como disfunções
cognitivas, perda progressiva da memória, do julgamento, do raciocínio e da linguagem, que
ao longo do tempo, torna o indivíduo cada vez mais dependente, necessitando de cuidados
de outras pessoas para sua manutenção de vida e bem estar. A responsabilidade dos cuidados
compreende tarefas que vão desde a higiene pessoal até a administração da residência e
finanças. Quem usualmente realiza o monitoramento e prestação desses cuidados são os
cuidadores, que podem ser familiares ou até mesmo profissionais. Conforme as necessidades
emergentes de cuidados, estes acabam utilizando muitas vezes a criatividade, implementando
e/ou criando novas tecnologias de cuidado como estratégia.
OBJETIVOS
Conhecer os desafios para o cuidado e identificar as tecnologias de cuidado para idosos com
Doença de Alzheimer desenvolvidas por seus cuidadores.
MÉTODO
O estudo foi realizado no município de Florianópolis-SC a partir dos cuidadores que
frequentam o Grupo de ajuda mútua aos familiares cuidadores de idosos com Doença
de Alzheimer do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, a fim de
identificar os desafios de cuidado e as tecnologias de cuidado que são elaboradas para o
idoso com DA por seus cuidadores. Os participantes do estudo foram familiares e profissionais
cuidadores de idosos com Alzheimer que frequentavam o GAM no momento da coleta de
dados. Como critérios de inclusão definiu-se: ser cuidador de idoso com Alzheimer por
pelo menos três meses, pois acredita-se que neste período o cuidador tenha desenvolvido
alguma tecnologia, ter idade maior de 18 anos e frequentar ou ter frequentado no último
ano o grupo, independente do número de encontros que participou e aceitar participar da
pesquisa com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Como critérios de
exclusão: morar fora da grande Florianópolis, o que impossibilita a visita domiciliar e ter idade
menor que 18 anos. A coleta dos dados ocorreu através de entrevista com os cuidadores
de idosos com DA mediante um roteiro pré-estruturado no período de maio a agosto de
2017. Os convites aos cuidadores para a participação das entrevistas foram realizados nos
dias dos encontros do grupo e por contato telefônico. As entrevistas foram realizadas no
local de acordo com a preferência do cuidador. Portanto, algumas foram realizadas na sala
em que ocorre o grupo e outras foram na residência. O estudo obedeceu ao critério de
saturação de dados, definido como a finalização da coleta quando as informações tornam-se
repetitivas e/ou redundantes (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Para a análise dos desafios de
cuidado e das tecnologias de cuidado que foram desenvolvidas pelos cuidadores de idosos
com DA se utilizou a Análise de Conteúdo (AC) fundamentada em Minayo, que engloba
o desenvolvimento de três etapas fundamentais para sua operacionalização: pré-análise a
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partir da leitura flutuante e constituição do corpus; exploração do material com codificação,
a partir do recorte do texto nas unidades de registro; e tratamento dos resultados obtidos e
interpretação, trabalhando-se com significados importantes dos dados (MINAYO, 2010). Os
procedimentos éticos seguiram os conceitos éticos e científicos que envolvem as pesquisas
em seres humanos, de acordo com Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho
Nacional de Saúde. A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina e aprovado com
número de CAAE 65869817.4.0000.0121.
RESULTADOS
O presente estudo evidenciou que os cuidadores de idosos com DA vivenciam diariamente
muitos desafios para o cuidado. Esses desafios foram relatados pelos cuidadores em diversas
falas retratando as dificuldades em relação ao cotidiano de cuidado referentes à capacidade
da realização das atividades de vida diária (AVD), tais como: dormir, repousar, banhar-se,
vestir-se, ir ao banheiro. Outras dificuldades relatadas pelos cuidadores foram referentes
às alterações cognitivas evidenciadas pela perda da memória, perda do juízo e perda da
sensibilidade e as atividades instrumentais de vida diária (AIVD) que constituem atividades
de vida prática, ou seja, a capacidade de administração do ambiente em que o idoso vive
como o cuidado com a casa, usar equipamentos domésticos, ter autocontrole da medicação
(PAULA et al., 2013). À vista disso, os cuidadores desenvolvem tecnologias de cuidado como
estratégias relacionadas à segurança física, à mobilidade, à alimentação, à medicação, à
higiene, ao lazer e ao estimulo cognitivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que envelhecer com a Doença de Alzheimer torna o idoso dependente de forma
progressiva e irreversível, tornando-o incapacitado para realização de tarefas do cotidiano.
Isso faz com que a vivência seja permeada por dificuldades e desafios, exigindo dos seus
cuidadores um constante aprendizado e desenvolvimento de habilidades e competência
para a realização do cuidado. Desse modo, o estudo possibilitou conhecer os principais
desafios de cuidado do idoso com Doença de Alzheimer e identificar as estratégias de
cuidado e/ou tecnologias de cuidado desenvolvidas por seus cuidadores que podem
melhorar a qualidade de vida do idoso e facilitar o processo do cuidado preservando ao
máximo sua autonomia.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso. Doença de Alzheimer. Cuidadores. Envelhecimento. Tecnologias em saúde.
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DIFERÊNCIAS EN LAS REDES DE APOYO SOCIAL DE ANCIANOS
CON UNA ENFERMEDAD CRÔNICA QUE VIVEN EN CONDICIONES
DE POBREZA
María Daniela Rosas García (Universidad de Guadalajara, México)

ID: 1280

INTRODUÇÃO
Una de las consecuencias de la pobreza, es que las familias no tienen los recursos necesarios
para cubrir sus necesidades básicas, más aún si a la pobreza se le agrega la enfermedad de
uno de sus miembros, surgiendo así la necesidad de obtener recursos para el cuidado, en
especial si se trata de un anciano. Bajo estas circunstancias, la familia se consolida como
la principal red de apoyo social del anciano enfermo. Por lo cual, es necesario analizar el
contexto en el que funcionan dichas redes familiares, las cuales suelen ser distintas según
el género y el nivel socioeconómico, tanto del anciano, como de los que conforman su red.
OBJETIVOS
Analizar las diferencias en el funcionamiento y estructura de la red de apoyo social de
personas ancianas con una enfermedad crónica que viven en pobreza, diferenciando según
su género y su contexto socioeconómico.
MÉTODO
Realicé una investigación cualitativa con diseño etnográfico en la colonia Santa Cecilia,
en Guadalajara, Jalisco, México. Dicha colonia es un sector popular urbano, con una alta
concentración de pobreza, baja escolaridad y poca movilidad social; además de ser una
colonia envejecida, ya que su fundación data de 1960. En dicha colonia ubiqué a 12 personas
ancianas que padecían al menos una enfermedad crónica y que vivían en condiciones de
pobreza. Además localicé a 18 familiares.
Todos fueron entrevistados en más de una ocasión, algunas entrevistas fueron en parejas.
En total realicé 56 entrevistas, todas fueron audiograbadas y posteriormente transcritas
para su análisis. Primeramente realicé una división de las personas ancianas en tres grupos,
basándome en los recursos que tenían y la dependencia hacia sus redes de apoyo social.
Para realizar el análisis de las redes de apoyo social realicé familiogramas con los datos
sociodemográficos recabados, donde posteriormente identifiqué a los familiares que
participaban en la búsqueda o provisión de recursos para el cuidado, para así identificar las
diferencias en las redes de apoyo social por cada grupo de personas ancianas.
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RESULTADOS
De los principales hallazgos en la investigación es que la participación de los integrantes de
la red era diferente de acuerdo al género de la persona anciana y a sus recursos materiales.
De los tres grupos anteriormente mencionados, el primero estaba conformado por tres
ancianos que contaban con recursos propios, aun en contexto de pobreza, los cuales habían
accedido a pensiones, y tenían acceso a los servicios de salud para trabajadores del sector
formal, los cuales eran proporcionados por el Estado. El tamaño de la red de este grupo de
ancianos era de entre cinco y siete miembros, conformada por sus esposas, algunos hijos e
hijas, y solo en un caso también participaba una nieta.
Estos integrantes se encargaban de llevar a cabo acciones destinadas a obtener recursos para
satisfacer las necesidades de su familiar anciano, en caso de que él con sus propios recursos no
lograra cubrir sus necesidades. Los miembros de la red participaban con recursos materiales de
manera esporádica, no obstante, algunos ayudaban diariamente al anciano en las actividades
de la vida diaria, en especial las esposas e hijos corresidentes. Este grupo de ancianos se
caracterizaba por contar con diversos bienes que les permitió satisfacer la mayoría de sus
necesidades con sus propios recursos, por lo que la participación de sus redes era esporádica.
En cuanto al segundo grupo, conformado por seis ancianas, algunas tenían pensiones no
contributivas, además tenían acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado,
ya fuera por parte de un hijo o esposo derechohabiente. Este grupo de ancianas tenían una
mayor dependencia a sus redes de apoyo social, las cuales eran de entre cuatro y 14 familiares,
conformadas principalmente por hijos. Los miembros de la red participaban más activamente
buscando y aportando recursos materiales para el cuidado de las ancianas, esto debido a que
los ingresos de ellas eran escasos. Además participaban permanente ayudando a las ancianas
en las actividades de la vida diaria, seguido de la sustitución en sus diversos roles sociales, lo
cual no ocurría con el grupo anterior. No obstante, con sus bienes y la ayuda de sus familias, las
ancianas lograron satisfacer la mayoría de sus necesidades de cuidado.
El tercer grupo, conformado por dos hombres y una mujer, se caracterizaba por la falta de
recursos propios, ya que no habían accedido ni a pensiones u otro ingreso, además de no
contar con acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado. Estos ancianos tenían
una completa dependencia hacia sus redes de apoyo, las cuales eran de entre cuatro y seis
miembros, conformadas principalmente por hijos, nietos y una esposa, quienes compartían
sus mismas condiciones de pobreza.
Si bien las necesidades de este grupo eran bastantes, la participación de sus integrantes era
esporádica con respecto a aportar recursos materiales, en cambio participaban activamente
buscando recursos económicos. No obstante recibían ayuda permanente para realizar las
actividades de la vida diaria. En éste último grupo, sus condiciones de pobreza, y de sus
familiares, implicaron una no obtención de recursos para el cuidado en diversas ocasiones,
lo que se reflejó en peores condiciones de salud.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se ha mostrado, las personas que requieren menos apoyo de sus redes, cuentan
con integrantes que tienen las posibilidades de ayudarlos aún en contextos de pobreza;
en cambio, las personas más pobres son quienes tienen redes con integrantes con menos
recursos para hacer frente a sus necesidades.
Por lo tanto, es necesario evidenciar, no solamente la importancia de las redes de apoyo
familiar en la vejez, sino cómo estás se estructuran y funcionan de formas distintas en relación
al género de la persona anciana y sus condiciones económicas, es decir, la pobreza de los
ancianos es compartida por su red de apoyo social, lo que demuestra que la desigualdad es
heredada generacionalmente.

DOENÇAS PREVALENTES E MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE
INAPROPRIADOS EM IDOSOS QUE REALIZARAM CIRURGIA PARA
CORREÇÃO DE FRATURA DE FEMUR PROXIMAL POR QUEDA
Carolina Backes (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Caren da Silva Jacobi
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Margrid Beuter (Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Raquel Rieth Benetti (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil), Larissa Venturini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Jamile Lais Bruinsma
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Francine Feltrin de Oliveira (Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2184

INTRODUÇÃO
As quedas consistem em uma mudança de posição inesperada, não intencional, em direção
ao chão ou em outro nível mais baixo. São frequentes na população idosa, em especial nas
mulheres e, quanto mais idoso for o indivíduo, maior a prevalência de quedas1. As quedas
em pessoas idosas são um problema de saúde pública2 e, podem ter causas internas ou
externas1. As causas internas ou intrínsecas são secundárias às alterações próprias do processo
de envelhecimento e de doenças que podem estar presentes, além de efeitos adversos de
medicações. As externas ou extrínsecas se relacionam aos riscos presentes no ambiente em
que o idoso interage, desde sua residência até locais públicos. Medicamentos cujos riscos
de utilização superam os seus benefícios, se classificam como de uso inapropriado para
idosos. Atualmente utilizam-se os critérios de Beers para a classificação dos medicamentos
inapropriados, divididos em três categorias: potencialmente inapropriados em idosos - MINPI,
potencialmente inapropriados de acordo com as doenças e síndromes dos idosos e a serem
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usados com cautela em idosos. A classificação de Beers 2012 foi elaborada pela American
Geriatrics Society, considerando os medicamentos disponíveis nos Estados Unidos3.
OBJETIVOS
Caracterizar as doenças prevalentes e classificar os medicamentos potencialmente
inapropriados para idosos utilizados anteriores à hospitalização de idosos para correção
cirúrgica de fratura de fêmur proximal por queda.
MÉTODO
O local do estudo foi a Clínica Cirúrgica (CC) do Hospital Universitário de Santa Maria
(HUSM). Essa unidade atende pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias de várias
clínicas, sendo que 15 a 20 leitos estão constantemente ocupados por pacientes da
traumatologia. Para a coleta de dados foram consultados os prontuários dos pacientes a
fim de identificar a idade dos participantes, as doenças mais prevalentes, os medicamentos
utilizados anteriores à internação e, os idosos que realizaram cirurgia de quadril devido à
queda. Participaram da pesquisa 102 idosos no período de janeiro a dezembro de 2016.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa
Maria com parecer de número 1.374.779.
RESULTADOS
Acerca das doenças mais prevalentes nos idosos que realizaram a cirurgia para correção
de fratura de fêmur proximal por queda, foram constatados nove idosos com Hipertensão
Arterial Sistêmica (67,65%), 23 com Diabetes Mellitus (22,55%), 19 tabagistas (18,63%), 16
tiveram Acidente Vascular Encefálico - AVC (15,69%), 13 com Osteoporose (12,74%), nove
portadores de demência (8,82%) e nove com dislipidemia (8,82%). A chance do paciente
que usa alguma medicação apresentar fratura por queda é de 57,46%, representando um
fator de risco para quedas e que, os fármacos alteram o grau de atenção, respostas motoras
e pressão arterial, deixando o idoso propenso à queda4.
Sobre as classes de medicamentos mais utilizados pelos participantes da pesquisa, destacamse: 53 faziam uso de anti-hipertensivos (51,96%), 29 utilizam diuréticos (28,43%), 25
antiagregantes plaquetários (24,5%), 23 antidiabéticos (22,55%), 22 antilipemiantes (21,57%),
17 antidepressivos e vitaminas e sais minerais (16,67%), respectivamente; 16 antiepiléticos
e anticonvulsivantes, antiulcerosos (15,69%), respectivamente; e 13, antipsicóticos (12,74%).
Pelos critérios de Beers3 são considerados potencialmente inapropriados em idosos, os
antiagregantes plaquetários dipiridamole e ticolopidina, o primeiro por causar hipotensão
ortostática e, o segundo, por ter alternativas mais seguras e eficazes disponíveis; a clonidina
como anti-hipertensivo apresenta alto risco de efeitos adversos no Sistema Nervoso Central
(SNC) e, pode causar bradicardia e hipotensão ortostática. Insulina em larga escala ocasiona
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maior risco de hipoglicemia, sem melhora na gestão de hiperglicemia, independentemente
da configuração de cuidados.
São considerados potencialmente inapropriados de acordo com as doenças e síndromes
dos idosos: em relação ao delirium, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, clorpromazina
(antipsicótico), corticosteroides, meperidine (analgésico depressor do SNC), hipnóticos
sedativos e tioridazina (antipsicótico sedativo) devem ser evitados, por induzir ou piorar o
delirium em idosos. Na demência, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, fármacos hipnóticos e
antipsicóticos, causam efeitos adversos no SNC. Deve-se evitar antipsicóticos para problemas
comportamentais de demência, a menos que meios não farmacológicos falharem e o
paciente representar uma ameaça para si ou aos outros. Antipsicóticos são associados a um
aumento do risco de AVC e mortalidade em pessoas com demência. Em histórico de quedas
ou fraturas, são inapropriados anticonvulsivantes, antipsicóticos, benzodiazepínicos, pois
refletem em ataxia, função psicomotora prejudicada, síncope e quedas. Medicamentos a
serem usados com cautela em idosos elencam o plagrel (antiagregante plaquetário), devido
ao maior risco de agregação plaquetária; e vasodilatadores, que podem exacerbar episódios
de síncope em indivíduos com história de síncope3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
São recorrentes as quedas em idosos consequentes do uso de alguma medicação, o que
constitui um problema de saúde pública, em razão do elevado índice de ocorrência das quedas
entre idosos, bem como os custos inerentes ao tratamento. A utilização da classificação de
Beers para medicamentos inapropriados em idosos é indicada para levar a reflexão acerca
dos riscos da utilização de determinados medicamentos em idosos, relacionados à maior
sensibilidade e aos efeitos adversos, como as quedas, além da iatrogenia medicamentosa,
referente à prescrição e utilização de variados medicamentos.
REFERÊNCIAS
1.Moraes EM, Azevedo RS, Barroso ABP et al. Problemas da Marcha e Quedas: Instabilidade
Postural. In: Moraes EM, Azevedo RS. Fundamentos do Cuidado ao Idoso Frágil. Belo
Horizonte: Folium, 2016. cap. 6, p. 109-124.
2.Brasil. Ministério da Saúde. Série Pactos pela Saúde de 2006, volume 12. Atenção à Saúde
da Pessoa Idosa e Envelhecimento. Brasília, DF, 2010.
3.The American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. AGS updated
Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc
2012; 60(4):616-631.
4.Hamra A, Ribeiro MB, Miguel OF. Correlação entre fratura por queda em idosos e uso prévio
de medicamentos. Acta ortop. bras. 2007; 15(3):143-45.

VOLTAR AO ÍNDICE

2352 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde do Idoso

PALAVRAS-CHAVE
Idoso. Acidentes por Quedas. Fraturas do quadril. Enfermagem Geriátrica.

DOR OSTEOMUSCULAR VIVENCIADA POR IDOSAS QUE
EXERCEM O CUIDADO
Nildete Pereira Gomes (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Larissa Chaves Pedreira (Escola de
Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Nadirlene Pereira Gomes (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador,
BA, Brasil), Luana Moura Campos (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Rita de Cássia Dias
Nascimento (Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, BA, Brasil), Elaine de Oliveira Souza Fonseca
(Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Ises Adriana Reis dos Santos (Escola de Enfermagem da
UFBA, Salvador, BA, Brasil), Juliana Bezerra do Amaral (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1756

INTRODUÇÃO
O cuidado domiciliar é uma prática antiga e vem sendo realizado, na maioria das vezes,
por um familiar, geralmente do sexo feminino. Devido ao aumento da expectativa de vida
e envelhecimento da população, as pessoas idosas vêm, cada vez mais, assumindo o papel
de cuidadoras. Estes, quando exerce o cuidado a uma pessoa com comprometimento da
capacidade funcional, sem qualquer apoio, orientação e/ou preparo tendem a desencadear
problemas no sistema osteomuscular, tal comprometimento pode agravar-se devido
às alterações próprias da senescência, as quais culminam na diminuição da capacidade
funcional do organismo e acabam por aumentar o quadro álgico.
OBJETIVOS
Conhecer as consequências do cuidado à pessoa com comprometimento da capacidade
funcional para os idosos cuidadores.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, recorte da dissertação
de mestrado intitulada: “Implicações osteomusculares vivenciadas por idosos cuidadores no
domicílio” da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. O cenário foram os
domicílios de idosos cuidadores de pessoas que apresentavam dependência de cuidados de
forma parcial ou total, cadastrados no “Melhor em Casa”, programa federal de atenção domiciliar,
vinculados a uma das bases do programa, situada em um hospital público de grande porte em
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Salvador, Bahia, Brasil. A identificação dos idosos se deu a partir de uma consulta prévia aos 53
prontuários cadastrados na base lócus, seguida de uma investigação criteriosa destes, a fim de
identificar os cuidadores e sua idade. Tal informação estava disponível na ficha de elegibilidade
social presente nos prontuários. Identificou-se oito cuidadores com idade maior ou igual a 60
anos que realizavam o cuidado ao familiar. Primeiramente houve o contato telefônico informando
sobre a pesquisa, momento em que se agendada a visita, sendo que e dois cuidadores não
aceitaram participar do estudo.
O processo de aproximação, se deu a partir de uma visita domiciliar em companhia de um
profissional do programa. Neste momento foi explicado sobre a pesquisa, esclarecidas as
dúvidas e solicitado assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para todas que
aceitaram participar do estudo que já havia sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, através do Parecer de nº 1.762.501 de
05/10/2016. A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, sendo que
a primeira parte continha questões relacionadas a caracterização sociodemográfica e de saúde
dos participantes e a segunda contemplava questões norteadoras direcionadas ao objeto de
pesquisa.
As entrevistas realizaram-se no domicílio dos cuidadores, em local reservado, respeitando e
assegurando a privacidade e confidencialidade das informações. Gravadas com o auxílio de dois
smartphones, as entrevistas foram transcritas na íntegra e os dados sistematizados e organizados
por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin, constituída por três etapas: na pré-análise
realizou-se a leitura flutuante das falas, com a ocorrência, disposição dos materiais selecionados e
contributos para o norteamento do objeto de pesquisa; na segunda etapa ocorreu a exploração
do material, a qual consiste em uma análise apurada dos dados, identificação das ideias
semelhantes e agrupamento, seguindo para a ordenação e categorização da temática; e na
última foi realizado o tratamento dos resultados, que possibilitou a construção dos enunciados e
discussão dos achados conforme cada categoria emergida.
RESULTADOS
Participaram do estudo seis idosas cuidadoras. Nas falas das participantes evidenciouse o surgimento e/ou agravamento de dores osteomusculares relacionadas ao cotidiano
das tarefas de cuidar que são, por vezes, exaustivas, repetitivas, duradouras e por longo
período, em posição estática, a exemplo de: transferências e mobilização, banho no leito
e troca de fraldas. Essas atividades de cunho repetitivo podem comprometer o sistema
osteomuscular através de sintomas não apenas de dor, mas também de fadiga, fraqueza
muscular, formigamento e sensação de choque. Tais achados foram corroborados por
estudos nacionais e internacionais que evidenciaram as dificuldades na realização dessas
tarefas, principalmente na manutenção de uma postura adequada durante o desempenho
do cuidado, em domicílios com estrutura nem sempre adequada.
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Desvelou-se também que essas atividades, quando orientadas por profissionais e realizadas
com uma postura ergonômica correta, podem tem suas dores reduzidas ou anuladas.
Vale referir que as particularidades do envelhecimento, a exemplo da perda progressiva
da massa óssea; redução de fibras e da força muscular; diminuição da elasticidade dos
tendões, dos ligamentos e das cápsulas; rigidez articular são fatores que interferem para
esses comprometimentos. Para além, as implicações osteomusculares sobre a saúde da
mulher idosa podem se agravar visto que, com o avançar da idade, ocorre uma redução da
densidade mineral óssea, principalmente após a menopausa, com a diminuição nas taxas de
estrogênio, que é o hormônio responsável pela reposição do cálcio nos ossos, evidenciando
assim um maior desgaste osteomuscular no gênero feminino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo revelou que idosas cuidadoras de pessoas com dependência apresentam como
implicações osteomusculares: algias musculares e articulares, desencadeadas pelas tarefas
cotidianas do cuidado, provocadas por posturas incorretas no manuseio inadequado do
familiar com dependência funcional. Também sinaliza para o agravamento das implicações
osteomusculares sobre a saúde da idosa cuidadora, provocadas pela sobrecarga e repetição
das atividades diárias associadas a problemas de cunho acumulativo e de ordem fisiológica
comuns nesse período da vida, estando associado ainda a negligência do autocuidado por
estarem envolvidas e comprometidas no cuidado com o ente familiar podendo, por vezes, leválas também ao sofrimento psíquico. U
ma das limitações identificadas nesse estudo é que às implicações osteomusculares encontradas
na população estudada podem apresentar diferenças conforme condições socioeconômicas,
apoio recebido, orientação adequada para o cuidado e o autocuidado. Diante tal realidade, é
preciso o apoio constante de uma equipe multiprofissional atuante no domicílio, orientando aos
cuidadores, em especial se for idoso, quanto à postura ergonômica correta durante a realização do
cuidado. Para tanto, pode-se utilizar como estratégias diversas atividades lúdicas, treinamentos e
orientações para o autocuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidadores, Idoso, Sistema musculoesquelético.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y CUIDADO. ESPACIOS DE
CONSTRUCCION COLECTIVA JUNTO A ADULTOS/AS MAYORES
Maria Daniela Abraham (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Mariana Butinof (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina)

ID: 1257

INTRODUÇÃO
Este trabajo propone problematizar las nociones de envejecimiento y cuidado, a partir de
experiencias de participación compartidas con las personas mayores, desde el año 2014,
a traves de talleres participativos de formación e intercambio en Centros de Jubilados y
Pensionados de la ciudad de Córdoba, y de la Universidad Nacional de Córdoba. Para ello,
hemos trabajado promoviendo el envejecimiento activo, definido como un proceso de
optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad, promoviendo el lugar
de los/as Adultos/as Mayor (AM) en el marco de sus familias, comunidades y economías
(OMS, 2001). Constituye un marco teórico político propuesto por la Organización Mundial de
la Salud para el abordaje de las problemáticas vinculadas con personas mayores. Desde esta
perspectiva, se propicia un rol diferenciador, activo y protagonista: las personas mayores
son sujetos de derechos y no objetos –vulnerables- de cuidado (Butinof y col., 2015). En
el año 2015, se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores; cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a
su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. En esa perspectiva, es preciso
mencionar que se parte de los postulados de la Epidemiología Comunitaria (EC), la cual
reconoce a las comunidades como sujetos de derechos, de conocimiento y de vida y no las
condena a ser objetos de conocimiento, ni a ser vistas como conjunto de lugares perdidos y
marginales, sino como la frontera donde se decide la vida de las mayorías. EC es la expresión
de autonomía y democracia, la cual permite detectar prioridades, definir estrategias de lucha
para mejorar los espacios de calidad de vida y reconocer los derechos vulnerados (Tognoni,
2009). Asimismo, se incorpora la noción de cuidado, que va más allá de la protección, es decir,
constituye una actitud, un espacio de reconstrucción de intersubjetividades (Ayres, 2002).
En ese sentido, el cuidado es comprendido como relación dialógica de las personas mayores
consigo mismo, con su cuerpo y con el entorno en el cual realizan sus actividades, abarca
como punto originario la comprensión del modo de apropiación cotidiana de las prácticas
de cuidado de si (Muñoz, 2009). Avanzar hacia esta noción obliga a generar espacios de
reflexión y negociaciones sobre medios/fines acerca de las prácticas que se despliegan con
los/as AM. Tales cuestiones implican no determinar a priori un modo universal acerca de
dónde y cómo llegar sino definirlo junto a los/as personas mayores. Pautassi (2012) destaca
que cuidar es una responsabilidad social y una obligación legal que debe ser compartida
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por varones y mujeres por igual; asimismo, recibir cuidados también es un derecho cuyo
cumplimiento depende no sólo de la promoción de una oferta de cuidados sino también de
la universalización de la responsabilidad – cuidado como responsabilidad colectiva. De esta
manera, Seixas (2006) sostiene que el cuidado es una de las prácticas más difíciles, aunque
de la más satisfactoria cuando se tiene la emancipación humana como un horizonte ético.
OBJETIVOS
Identificar expresiones y modalidades de envejecimiento activo y prácticas de cuidado junto
a Adultos Mayores de la Ciudad de Córdoba.
MÉTODO
En el marco de diferentes espacios participativos de la Universidad Nacional de Córdoba
y de Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad (talleres de memoria, folkclore,
nutrición, canto, locución, informática, tecnología, cocina, teatro, expresión corporal,
alfabetización, gimnasia, entre otros), surge la iniciativa de transformar estos encuentros
en espacios de expresión y ejercicio pleno de derechos a través de la resignificación de los
mismos en cuanto a la salud y por ende el cuidado y la participación; recuperando relatos
de experiencias familiares, historias de vida, prácticas alimentarias, actividades recreativas,
pautas culturales, para finalmente contextualizar estos saberes en el Hoy, en el transitar día
a día de cada persona, con sus particularidades, inserta en un contexto sociocultural. De
los encuentros mencionados se recuperan algunas reflexiones de sus protagonistas: “este
espacio me permitió recordar cosas que tenía guardadas y casi olvidadas de mi infancia”;
“pude contarle estas historias a mis hijos/as y nietos/as compartiendo un momento
agradable con ellos”, “volví a cocinar recetas de mi infancia adaptado a mis necesidades”,
“hice muy buenos amigos, que me cuidan y acompañan”.
RESULTADOS
Repensar – reorientar y por lo tanto redefinir los talleres a espacios participativos; impulsó
un salto cualitativo de participación pasiva hacia participación activa, es decir, protagonista
de un proceso de intercambio de saberes-experiencias-ideas. Lo anterior, permite que las
personas no solo detecten escenarios donde están siendo vulnerados sus derechos, sino
también la posibilidad de plantear estrategias participativas para el goce pleno de los
mismos; que permitan abordar la realidad de los AM. Esto implica alcanzar autonomía,
aumentando la percepción comunitaria de la salud, pensando en la diversidad de factores
que están presentes en la vida cotidiana y hacen a la salud; tendientes a fortalecer vínculos
familiares y comunitarios. Los AM expresan esto bajo apreciaciones tales como: “sentirme
útil, activo, socializar, compartir, aprender, acompañado, conocer gente, salir de mi casa,
hacer amigos, mantener mi salud, entretenerme, vida…”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este proceso invita a pensar en aquellos mecanismos individuales (desde el núcleo familiar)
y sociales (redes de solidaridad y espacios de participación/construcción colectiva) que
facilitan el perpetuar de la vida de las personas en vinculación con otros, condicionado por
el rol que se adopte. Para muchos/as AM ser parte de espacios de construcción colectiva
y multigeneracionales representa la posibilidad de problematizar el presente para poder
proyectarse hacia el futuro (Butinof y col. 2015), resistiendo activamente las dificultades que
va imponiendo un sistema que define al AM en la concepción de “viejismo”. Esto implica una
percepción sesgada de esa etapa de la vida, que caracteriza equivocadamente la vejez como
el conjunto de actitudes negativas, socialmente estereotipadas, prejuicios mantenidos por
la población en detrimento de la vejez, la ancianidad y el proceso de envejecimiento como
un ciclo de la vida asociado a enfermedad, padecimiento y soledad (Butler, 1969).

EXPERIÊNCIAS DE MULHERES QUE ENVELHECEM COM O VÍRUS
DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA
SIMONY FABIOLA LOPES NUNES (Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Flaniellton
da Silva Reis (Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, MA, Brasil), Rafaela Vivian Valcarenghi (Universidade
Estácio de Sá, Florianópolis, SC, Brasil), Francisco Dimitre Rodrigo Pereira Santos (Unidade de Ensino Superior do Sul
do Maranhão/Unisulma, Imperatriz, MA, Brasil), Claudia Regina de Andrade Arrais Rosa (Universidade Federal do
MAranhão, Imperatriz, MA, Brasil), Leila Rute Oliveira Gurgel Amaral (Universidade Federal do Tocantins, Palmas, TO,
Brasil), Angela Maria Alvarez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1629

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é considerado um fenômeno inerente à própria vida, tal como é a infância
e a adolescência, sendo caracterizado por mudanças biopsicossociais específicas vinculadas
à passagem do tempo, variando de acordo com o indivíduo, podendo ser determinado
por perfil genético, ou por características ambientais, além do estilo de vida adotado. No
Brasil, com a queda das taxas de fecundidade, o controle das doenças evitáveis e a redução
da mortalidade infantil, houve rápido crescimento da população idosa, modificandose a configuração social do país1. Em decorrência destas mudanças, constata-se que a
maioria dos idosos brasileiros são mulheres com prevalência de idade entre 60 a 64 anos,
estas, por sua vez, em decorrência de alterações propiciadas pela idade, tornam-se mais
propensas à ocorrência de doenças, dentre as quais cita-se o acometimento pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV)2. Em boletim epidemiológico brasileiro gerado no ano de
2017, constatou-se que entre os anos de 2007 a 2017, foram notificados 62,198 casos de
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HIV em mulheres. Relacionado ao HIV/Aids em mulheres idosas, há uma leve estabilização
na detecção durante a década atual, porém, ainda sendo considerado motivo de grande
preocupação para a saúde pública. Além do perfil idoso da doença, estudos confirmam que
houve significativas mudanças no perfil epidemiológico da doença em décadas passadas,
o que evidenciou a sua feminização3. Em decorrência dessas constatações, tendo em
vista a manutenção da qualidade de vida (QV) das mulheres idosas que vivem com o HIV/
Aids, buscando alcançar o envelhecimento ativo, conforme preconizado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), e seus aspectos biopsicossociais, é importante conhecer como se
dá o envelhecimento frente a este agravo à saúde, levando em consideração não apenas os
aspectos socioepidemiológicos, mas, também, os significados e representações atribuídos à
vivência com o HIV nesta faixa etária.
OBJETIVOS
Investigar diferentes significados atribuído ao cotidiano vivido por mulheres idosas
soropositivas para o HIV, com enfoque na experiência de envelhecer com a doença.
MÉTODO
Estudo qualitativo conduzido de acordo com a abordagem do Interacionismo Simbólico.
Consideramos essa abordagem adequada para compreender o significado de viver com
uma doença episódica em mulheres idosas que vivem com o HIV. As participantes foram
mulheres idosas diagnosticadas com o vírus HIV, recrutadas em um Serviço de Assistência
Especializada no atendimento a pacientes com HIV/Aids em um município do Nordeste
brasileiro. Utilizou-se o critério de conveniência a partir da procura destas idosas na
instituição. Teve-se como critérios de inclusão: mulheres com idade igual a/ou superior a
60 anos, portadoras de HIV/Aids, que estavam regularmente cadastradas no programa de
DSTs/Aids do município de Imperatriz e que faziam uso de antirretrovirais por período igual
ou superior a um ano.
Foram excluídas todas as pacientes que de alguma forma se negaram a participar do estudo
e as pacientes que apresentavam transtornos mentais. Os dados foram coletados entre
março a junho de 2017 por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade, a fim
de explorar as experiências das mulheres que vivenciam envelhecer com HIV para obter uma
percepção de suas vidas no presente e os desafios que surgem à medida que envelhecem
com o HIV.
As entrevistas ocorreram em locais acessíveis mutuamente acordados pelos participantes
e investigadores e duraram entre 1 e 1,5 horas de duração. Por se tratar de um estudo
qualitativo, o critério usado para determinar o número de participantes foi o de saturação.
Assim, neste estudo, a saturação de dados foi alcançada após 12 participantes terem sido
entrevistadas. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas na
integra e analisadas, seguindo-se às recomendações da análise de conteúdo.
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A análise dos dados foi conduzida pelo autor principal e, em seguida, discutida com dois
outros pesquisadores até considerem suficientemente esclarecedora, contextualizada,
fundamentada no relacional e coerente. Foi realizada leitura minuciosa sobre expectativas
e ações gerontológicas para o HIV, à luz do Interacionismo Simbólico. Este estudo faz parte
de um macroprojeto intitulado “Mulheres convivendo com aids: fatores de risco, protetivos
e resiliência”. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal
do Tocantins, conforme disposto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012,
tendo aprovação com parecer nº 105/2014.
RESULTADOS
A análise revelou dois grandes temas derivados dos dados: a compreensão da experiência
vivenciada com o diagnóstico do HIV (esta tema gerou dois subtemas, sendo eles:
Reconhecendo mudanças, se reconhecendo e construindo o significado de autocuidado
para envelhecer bem); e do tema convivendo com as pessoas e o HIV surgiu o subtema
alterações de convivência no âmbito afetivo e familiar (que trata de mecanismos que
favorecem ao autocuidado destas mulheres idosas após o diagnóstico do HIV/Aids). A
partir deste segundo tema, o estudo evidencia que as mulheres idosas acusam sofrer de
preconceito inerente à infecção, seja no ambiente de trabalho, pelos familiares e outros
atores sociais que se relacionam. Assim, este preconceito em relação à infecção, soma-se ao
preconceito existente em relação ao idoso propriamente dito. As características relacionais
e contextuais deste estudo podem ser vistas como limitantes do entendimento que pode
ser extraído das entrevistas. De acordo com sua abordagem metodológica, o objetivo deste
estudo não é generalizar seus achados, mas permitir sua transferência experimental para
outros contextos relevantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interacionismo simbólico é proposto como uma maneira de estabelecer um estágio
mútuo para facilitar uma compreensão geral da importância do significado das palavras,
desta forma, o estudo possibilitou conhecer o significado atribuído à vivência de idosas com
o diagnóstico do HIV/Aids. A confirmação da infecção traz complicações concernentes a
como estas mulheres se enxergam perante a sociedade após o diagnóstico.
REFERÊNCIAS
1.Ferreira OGL, Maciel SC, Silva AO, Sá RCN, Moreira MAS. Significados atribuídos ao
envelhecimento: idoso, velho e idoso ativo. Rev Psico. 2010; 15(3):357-364.
2.Orlandi FS, Santos DA, Mendiodo MSZ, Pepino BG. Avaliação da atitude diante do
envelhecimento de mulheres com 50 anos ou mais portadoras de HIV/AIDS. Revista Kairós
Gerontologia, 2011;14(2):63-80.
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PALAVRAS-CHAVE
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FAMILIAR CUIDADOR: PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DO PROCESSO
DE CUIDAR DO IDOSO ACAMADO
Maria de Nazaré de Souza Ribeiro (Universidade do Estado do Amazonas, MANAUS, AM, Brasil), Fernanda Farias de
Castro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Cleisiane Xavier Diniz (Universidade do Estado do
Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Selma Barboza Perdomo (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil),
Joaquim Hudson de Souza Ribeiro (Faculdade Salesiana Dom Bosco, Manaus, AM, Brasil), Fabíola Silva dos Santos
(Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Orlando Gonçalves Barbosa (Faculdade Salesiana Dom
Bosco, Manaus, AM, Brasil), Dejanira Jacaúna Cidade (Universidade do Estado do Amazonas, Parintins, AM, Brasil)

ID: 2548

INTRODUÇÃO
Dentre os muitos desafios de enfrentamento no âmbito da saúde, o cuidado domiciliar ao
idoso acamado é uma vertente de sérios agravos vivenciados em muitos domicílios (1).
Quando as orientações não chegam aos familiares, os idosos ficam mais vulneráveis a todas
as condições do dia a dia dentro de seus próprios lares e deixam de receber os cuidados
necessários.
OBJETIVOS
Este estudo se propôs identificar as percepções e vivências do familiar cuidador no processo
de cuidar do idoso acamado
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem exploratório-descritiva, realizada na
Unidade Básica de Saúde (UBS) Irmão Francisco Galliane, localizada no bairro Itaúna 2, no
município de Parintins, Amazonas, Brasil. A amostra foi constituída por 07 (sete) cuidadores
familiar de idosos acamados, atendidos pela equipe da unidade de saúde em questão,
constituindo 100% da população de acamados. O instrumento constou de um roteiro de
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entrevista semiestruturado, com questões abertas. O estudo foi aprovado no Comitê de
Ética em Pesquisa (CAAE 69270617.8.0000.5016). Para preservar a identidade dos sujeitos
deu-se a eles nome de pássaros.
RESULTADOS
Os resultados mostraram que os cuidado de higiene corporal, alimentação e administração
de medicamentos aparecem como as principais atividades executadas pelos familiares
cuidadores: “Deixei tudo para cuidar dela. Trato, dou banho, de 3 em 3 horas ela está comendo
e tomando seu remédio” (Araponga); “Ela já não consegue usar o banheiro, tomar o remédio,
e tudo o que a gente pode fazer por ela é isso. Ela sente dores, então a gente tenta ajudar
no que pode fazendo a higiene e alimentando” (Cardeal); “Eu penso que cuidando, dando
o alimento e o remédio no horário ele vai ter mais vida, vai ficar melhor” (Uirapuru); “Dou
conforto para ele nesse sofrimento que ele tá passando. Eu deixo ele melhor com meus
cuidados “ (Bem-te-vi); “Ela não anda, não fala, não faz mais nada, então é muito importante
eu dar banho, dar de comer, fazer higiene íntima quando urina ou faz cocô” (Sabiá). A
mobilidade prejudicada no idoso está ligada a diversas causas, como as neuropatias
diabéticas, cardiopatias, osteoartrites, osteoporose, doença de Parkinson, déficits sensoriais
e barreiras ambientais. Lavinsky e Vieira(2) afirmam que essas circunstâncias fazem os
idosos requererem não só dos profissionais de saúde, mas também da família a utilização de
conhecimentos e de habilidades para prevenir ou minimizar os efeitos secundários graves,
de ordem física e/ou psico-social. Ao relatarem as maiores dificuldades enfrentadas nos
cuidados aos seus idosos, a maioria apontou o lidar com a mobilidade prejudicada: “A maior
dificuldade é coloca-la na cadeira. Só eu quem cuida dela, então sinto muitas dores nas
costas” (Araponga); “Empurrar cadeira é para mim a parte mais difícil” (Uirapuru); “É que ela
só sai da cama se a gente carregar e levar. E não tenho apoio da família ou de outra pessoa.
Isso é cansativo” (Cardeal). “A dificuldade é a estrutura do ambiente. Minha vontade era ter
o banheiro bem perto para não ter que carregar nessa distância porque m sinto doente
de tanto fazer esforço” (Sabiá). A situação de despreparo técnico dos cuidadores, somados
aos seus problemas de saúde podem comprometer ainda mais a saúde desse cuidador e o
acompanhamento do idoso acamado(3). Por vezes, as atividades executadas vêm acarretar
sobrecargas pessoais, alterações no modo de viver e exteriorização de sentimentos de
sofrimento, posto que não conseguem administrar bem o cuidado de si à medida que
cuidam do outro. No que concerne às orientações que deveriam recebem da equipe de
saúde, os entrevistados responderam: “Não recebo nenhuma. Só vem visitar ver como ela
está, mas nunca me deram uma palestra sobre os cuidados com ela” (Araponga); “Nenhuma
orientação. Só o médico que às vezes orienta para dar o remédio” (Cardeal); “Na verdade
eles só vieram uma vez aqui. Não me orientaram nada” (Uirapuru); “Ele está assim há cinco
meses e eles só vieram aqui uma vez porque eu chamei” (Andorinha); “Eles só ajudam de vez
em quando (Bem-te-vi); “Eles quase não vêm por aqui” (Beija-flor); “Eles deveriam vir pelo
menos uma vez por mês” (Sabiá). Cuidar de idosos dependentes é tarefa difícil, exaustiva,
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que exige dedicação e paciência. O cuidador tem a necessidade de dividir esta tarefa com
outras pessoas da família, da comunidade, de grupos de auto ajuda ou da equipe de saúde,
porém nem sempre possui este suporte. Quando questionados se o idoso é mais bem
cuidado com a presença da equipe de saúde em sua casa ou não, o cuidador demonstra
certo grau de insatisfação com a equipe de saúde: “Na verdade não vejo diferença, porque
eles vêm muito rápido e demoram a vir de novo, então eu cuido do mesmo jeito sem eles
(Sabiá); “Eu sei cuidar da mesma forma, mas o médico também seria importante se viessem”.
“Eles estando aqui ou não ela recebe os cuidados do mesmo jeito” (Araponga). Os serviços
de saúde adotaram estratégias para descentralizar o cuidado e modificar a forma tradicional
de produção da saúde, entre estas estratégias a principal é a inclusão da atenção domiciliar.
No entanto, a ausência do profissional de saúde foi relatada em mais de 50% dos casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a falta de conhecimento por parte dos membros das famílias e/ou dos seus
cuidadores compromete de forma direta os resultados dos cuidados oferecidos aos mesmos,
tornando-os mais vulneráveis a todas as condições do dia a dia dentro de seus próprios lares.
Deste modo, enfatiza-se a importância desta pesquisa como meio oportuno de contribuir
com a equipe de saúde, no sentido de perceber as dificuldades enfrentadas pelos familiares
cuidadores no acompanhamento dos seus idosos acamados.
PALAVRAS-CHAVE
Envelhecimento; familiar cuidador; saúde do idoso

FLUXOS ENTRE DIFERENTES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE
DO IDOSO: ARTICULAÇÕES E RUPTURAS
Doane Martins da Silva (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Moema Santos Souza (UFMG, Belo Horizonte, MG,
Brasil), Marilia Alves (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2192

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é apontado como uma das maiores conquistas da sociedade
contemporânea, figurando como uma realidade incontestada em todo o mundo1. Esse
processo tem fomentado reflexões sobre as transformações e repercussões na área da atenção
à saúde, em especial, a necessidade de organização dos serviços de saúde e de novas práticas
que contemplem as especificidades da população idosa, em especial na Estratégia Saúde da
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Família (ESF) como principal porta de entrada das redes de atenção à saúde. No âmbito das
políticas públicas específicas para os idosos, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa2,
delimitou que a atenção à saúde da população idosa tem como porta de entrada a APS/
ESF, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade,
por considerar que nem todas as necessidades de saúde dos idosos podem ser atendidas
na ESF. Nestas circunstâncias, torna-se relevante considerar as possibilidades de acesso dos
usuários idosos a diferentes serviços de saúde de forma que receba um cuidado contínuo
e integral, através da compreensão dos fluxos estabelecidos entre diferentes serviços de
atenção ao idoso. Michel de Certeau leva-nos a pensar nas relações conceituais entre mapas
e percursos, o que nos permite uma análise destes fluxos. O mapa trata de uma descrição
de traços e as trajetórias a serem seguidos, prescrevendo ações3. Para além de oposições
ou justaposições, o mapa é estruturado, delimita fronteiras, indica certa ordem dos lugares,
delineando um quadro com traçados geográficos4. O percurso diz respeito às descrições
de caminhos, sendo, portanto, variável3. Neste estudo, os mapas correspondem aos fluxos
estabelecidos a priori (normatizados) para o encaminhamento de idosos, a partir da ESF,
para outros programas e/ou serviços de saúde. Os percursos sinalizam rupturas nos fluxos
previamente definidos.
OBJETIVOS
Compreender os fluxos estabelecidos para o encaminhamento de idosos (mapas), a partir
da ESF, para outros serviços de atenção ao idoso e rupturas nestes fluxos (percursos).
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso único, de abordagem qualitativa, fundamentado nos estudos
do cotidiano de Michel de Certeau, nele inseridos os conceitos de “mapas e “percursos”3,5.
Participaram do estudo 21 profissionais de equipes de Saúde da Família (médicos,
enfermeiros e agentes comunitários de saúde) e três ocupantes de cargos estratégicos na
secretaria municipal de saúde do município de Montes Claros, Minas Gerais. Os dados foram
coletados por meio de entrevista com roteiro semiestruturado, no período de maio a julho
de 2016. Os dados foram analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo Temática6.
A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Minas Gerais.
RESULTADOS
Os profissionais revelaram os fluxos estabelecidos a priori para o encaminhamento de
idosos, a partir da ESF, para outros programas e/ou serviços de saúde (são os mapas) e
as rupturas nos fluxos inerentes aos mapas (sinalizam os percursos). O encaminhamento
do idoso a outros serviços ocorre quando a ESF não oferece o atendimento especializado
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que ele necessita, sendo comum o encaminhamento para o Centro de Referência em
Atenção à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira (CRASI-EFO) e o Programa Melhor em Casa.
A Universidade Estadual de Montes Claros sedia o CRASI-EFO, que atende como anexo às
instalações do Hospital Universitário e é vinculado ao Governo do Estado de Minas Gerais.
O CRASI-EFO presta assistência a idosos em situação de alto risco e/ou frágeis, referenciados
por equipes da ESF ou outro serviço. Na consulta médica na ESF, o idoso é avaliado quanto
à presença de critérios que indicam condição de fragilidade e requerem o encaminhamento
para o CRASI-EFO. O Programa Melhor em Casa também foi apontado como serviço de
referência para o encaminhamento de idosos que apresentam situações nas quais o serviço
de atenção domiciliar é indicado. Este Programa não é específico para o atendimento aos
idosos. Os profissionais não informaram a existência de documentos que normatizavam
referência, fluxos e critérios para atendimento do usuário no Programa Melhor em Casa. É
fundamental o mapeamento da rede de serviços e a definição de fluxos e de critérios para o
atendimento de usuários idosos nos diferentes pontos de atenção à saúde7. As rupturas nos
fluxos decorrem do desconhecimento, por parte dos profissionais da ESF, dos atendimentos
ofertados no CRASI-EFO e dos critérios para o referenciamento do idoso a este serviço; da
falta de informações sobre como viabilizar o atendimento do usuário no Programa Melhor
em Casa; da demora no envio ou a não realização da contrarreferência pelos serviços de
referência. A interrupção no cuidado ao idoso devido às dificuldades das equipes em
executarem as orientações contidas no plano terapêutico enviado pelo serviço de referência
também foi revelada.
Diante desse cenário, é necessário que a gestão municipal reconheça a necessidade de
adoção de estratégias para a organização da assistência na perspectiva de rede de atenção
à saúde do idoso, na qual haja articulação entre as equipes de Saúde da Família e demais
serviços, para que se obtenha atenção qualificada e resolutiva aos idosos. Adicionalmente,
os profissionais dos diversos serviços de atenção ao idoso necessitam estabelecer formas
compartilhadas de cuidado, permeada pela corresponsabilidade entre os atores envolvidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A delimitação de fluxos formais de encaminhamento do idoso pela ESF para outros serviços
de referência não assegura a articulação entre os serviços, pois os percursos sinalizam
rupturas, notadamente na contrarreferência, ao que se associa a desarticulação entre os
serviços e a descontinuidade do cuidado aos idosos. Este estudo, embora desenvolvido
em um contexto específico, o que configura-se como limite, avança na construção do
conhecimento ao trazer para análise dificuldades de articulação entre diferentes serviços de
atenção à saúde e sinaliza a premência de organizar e consolidar uma rede de atenção ao
idoso, adequando a oferta de serviços à demanda apresentada pelos idosos, e tendo a ESF
como coordenadora do cuidado ao idoso.
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PALAVRAS-CHAVE
Envelhecimento da população. Saúde do idoso. Estratégia Saúde da Família.

IDOSOS COM SINDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA/
AIDS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Rosane Paula Nierotka (Universidade Comunitária da Região de Chapecó , Chapecó, SC, Brasil), Fátima Ferretti
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó , Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2189

INTRODUÇÃO
O Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico que se caracteriza pela redução
da taxa de crescimento populacional e por transformações profundas na composição de
sua estrutura etária, com um significativo aumento do contingente de idosos.1 O país
passou de um cenário de mortalidade próprio de uma população jovem para um quadro de
enfermidades complexas e onerosas, típica dos países longevos, caracterizado por doenças
crônicas e múltiplas que perduram por anos, com exigência de cuidados constantes,
medicação contínua e exames periódicos.2 Nesse novo cenário, há um novo contingente de
idosos com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou HIV.3
OBJETIVOS
Analisar as produções científicas publicadas sobre idosos com HIV/AIDS na Biblioteca Virtual
da Saúde (BVS)
MÉTODO
Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) da literatura. Baseado em Ganong4, a RI seguiu as
etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; definição dos critérios de
inclusão e exclusão dos estudos e seleção da amostra; coleta de dados; análise crítica dos
estudos incluídos; discussão dos resultados e apresentação dos dados. As buscas foram
realizadas com os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e seus sinônimos (Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida) OR (AIDS) AND (idosos); (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida) OR (AIDS) AND (idoso); (Sindrome da Imunodeficiência Adquirida) OR (AIDS)
AND (idosas); (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) OR (AIDS) AND (idosa), busca
avançada na plataforma da BVS, selecionando o “método integrado”, “todos os índices”,
“descritores no título e resumo” na data 11/01/2018. Utilizou-se dos filtros: texto completo
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disponível e no idioma português, inglês e espanhol. Os critérios de inclusão foram: trabalhos
publicados no formato de artigos científicos (artigos originais, revisões sistematizadas,
relatos de experiências, reflexões); trabalhos publicados em qualquer período na base BVS;
trabalhos nos idiomas: português, inglês e espanhol, trabalhos disponíveis online na forma
completa e estudos em que a amostra/sujeitos sejam idosos com HIV/AIDS. Como critérios
de exclusão foram selecionados estudos que não estão disponibilizados online no formato
completo para análise; estudos duplicados; trabalhos publicados que não encontram-se em
formato de artigos científicos e estudos que após leitura do resumo não trata do assunto
estudado. A busca gerou 369 artigos nesta base de dados e na sequência foi realizada a
leitura individual dos títulos e resumos de todos os trabalhos encontrados. Após essa análise
342 artigos foram excluídos, 157 por duplicidade, 152 por não tratarem do objetivo da RI
e 32 devido à população/ amostra não abordar idosos com HIV/AIDS. Ao final emergiu
um total de 27 artigos. Foi realizada leitura flutuante dos artigos completos e os trabalhos
incluídos tiveram itens extraídos para alimentaram a Matriz construída para organização e
análise dos dados (Título do artigo, ano de publicação, periódico, tipo pesquisa/amostra/
instrumentos de coleta de dados/ método de análise dos dados, objetivos e principais
resultados). Para seguir as diretrizes da RI, os achados foram organizados em uma tabela no
Microsoft Excel e analisados a partir dos itens relacionados na matriz. Dentro de cada item as
ideias foram agrupadas por similaridade, de modo a se desenvolver uma síntese do estado
da arte de produção sobre esse tema. A análise de dados foi realizada por meio de análise
de conteúdo temática,5 permitindo ao leitor conhecer a literatura sobre o tema investigado
e ter possibilidade de identificar lacunas para o desenvolvimento de novas pesquisas, bem
como eventuais intervenções necessárias.
RESULTADOS
Todos os artigos foram publicados em periódicos brasileiros. Das regiões com maiores
publicações a região Sudeste tem maior destaque com 17 (62,96%), 9 (33,33%) foram
publicados no Rio de Janeiro, seguido do estado de São Paulo com 6 (22,22%) estudos
e Minas Gerais com 2 (7,40%) estudos. O maior pico de publicações ocorreu nos anos de
2015/2016, com 5 (18,51%) publicações em cada ano. As publicações se distribuíram em 21
periódicos. Os periódicos que mais publicam sobre essa temática são o DST: Jornal Brasileiro
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Acta Paulista de Enfermagem ambas com 3
(11,11%) publicações cada, seguidos da Revista Brasileira de Epidemiologia e Epidemiologia
e Serviços de Saúde com 2 (7,40%) publicações cada, sendo que 17 (62,96%) periódicos
apresentaram somente 1 publicação sobre o assunto. Após realizar análise de conteúdo dos
principais resultados dos artigos incluídos, emergiram 04 categorias temáticas.
1) Perfil epidemiológico de idosos com HIV/AIDS: Predominância da faixa etária de 60 a 69
anos, sexo masculino, heterossexuais, baixa escolaridade, brancos, classe econômica baixa,
ativo sexualmente, sendo a via sexual sem uso de preservativo a principal responsável pela
transmissão do vírus, com um índice de mortalidade elevada em decorrência da AIDS.
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2) Vivências, percepções e representações de idosos soropositivos sobre HIV/AIDS:
Sentimentos de medo, desprezo e incerteza, ocasionando abalos psicológicos internos e
familiares; dificuldade de manter relações afetivas, de amizade e convívio em sociedade
em função do preconceitos; situação de abandono; dificuldades no trabalho, nas práticas
sexuais e nas atividades diárias.
3) Vulnerabilidades e mecanismos de enfrentamentos de idosos com HIV/AIDS: Maior
vulnerabilidade se dá pelo diagnóstico tardio. Entre as formas de enfrentamento estão:
as redes de apoio, a religião, o bem-estar psicológico e a naturalização da doença.
4) Idosos com HIV/AIDS: aspectos do cuidado e diagnóstico: O diagnóstico é tardio e o
cuidado ainda fragmentado, rodeado de preconceitos e falta do diálogo/informações
entre os profissionais e os idosos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pesquisas que englobam idosos com HIV são escassas e recentes. No entanto, a falta de estudos
sobre essa população vulnerável, consolida a percepção de que o tema é negligenciado,
reforçando a ideia de invisibilidade e marginalidade dos idosos que convivem com HIV.
PALAVRAS-CHAVE
Idosos, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

MEDO DE QUEDA DE IDOSOS E OS FATORES ASSOCIADOS
Vanessa Moura Carvalho Oliveira (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Rosilane Lima Brito Magalhães
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Samuel Ricardo Batista Moura (Centro Universitário Uninovafapi,
Teresina, PI, Brasil), João Pinheiro Nascimento Vieira (Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil), Ana Maria
Ribeiros Santos (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Maria Eliete Batista Moura (Universidade Federal
do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Luana Kelle Batista Moura (Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1833

INTRODUÇÃO
No Brasil, as políticas voltadas para a pessoa idosa evoluem de forma lenta e não contemplam
de forma objetiva as demandas, como um grupo populacional em constante crescimento.
A Política Nacional do Idoso (PNI) foi regulamentada em 1994 e buscou assegurar direitos
sociais aos idosos em todos os campos da sociedade. Em 1996 foi promulgada a Política
Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) incluindo o idoso na atenção integral à saúde que teve
como foco o envelhecimento saudável.
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A construção de uma política pública de saúde com foco no envelhecimento e na saúde
da pessoa idosa estabelece uma dimensão necessária às transformações da sociedade
e à construção do Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde, considerando a
necessidade de que o setor saúde disponha de uma política atualizada relacionada à
saúde do idoso criou a políticas de atenção integral à saúde da pessoa idosa no SUS e o
monitoramento e prevenção de quedas de pessoas idosas, com a divulgação do Pacto pela
Saúde, em 2006 (BRASIL, 2006).
A prevenção de quedas como uma política de saúde já havia sido assinalada no Pacto pela
Saúde do SUS com a saúde do idoso elencada como uma das seis prioridades pactuadas
entre as três esferas de governo. No pacto de indicadores de gestão do SUS foi priorizado o
monitoramento das internações por fratura de fêmur em maiores de 60 anos e se enfatizou
a necessidade de ações afirmativas no sentido da prevenção para a redução de quedas.
OBJETIVOS
Diante dessa problemática, o estudo tem como objetivo analisar o medo de queda de idosos
e os fatores associados.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa. O
estudo foi realizado na Estratégia Saúde da Família de Teresina, Piauí, Brasil na Unidade Básica
de Saúde do Sacy. Os participantes do estudo foram 64 idosos assistidos pelos profissionais
de saúde da equipe número 138. Os idosos foram abordados de duas formas: na Unidade
Básica de Saúde do Saci e em visitas domiciliares seguindo um cronograma da unidade de
saúde. Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado, no
período de abril a maio de 2017. Os dados foram processados pelo softwwere IRAMUTEQ
(Interface de R pourlesAnalysesMultidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que
tem por finalidade descobrir a informação essencial contida em um texto, através de análise
estatística textual e analisados pela Classificação Hierárquica Ascendente, ou seja, a relação
existente entre as palavras de uma mesma classe.
RESULTADOS
As palavras de destaque emitidas pelos idosos na classe: Medo de queda e dos fatores
associados foram: medo, hoje, limpar, antes e faxina. Declararam em depoimentos que só
tomam banho de chinelo. Relataram que já tropeçaram em calçadas com buracos e ruas que
possuem pedras soltas, que o chão das casas é liso, especialmente dos banheiros. Os idosos
declaram o medo de queda em qualquer atividade que eles desenvolvem e que só andam
acompanhados por familiares ou cuidadores por terem medo de cair.
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As consequências das quedas de idosos são os danos físicos, como lesões teciduais,
ferimentos e fraturas, declínio funcional e aumento da dependência e questões psicossociais,
como medo de cair, isolamento e perda da autonomia. Considerando a gravidade de várias
destas consequências, é necessário que sejam elaborados e implementados programas
eficazes de prevenção das quedas. Algumas consequências das quedas podem levar a outras
repercussões que podem aumentar ainda mais o risco do idoso cair, como é o caso do medo
de quedas levando à restrição de atividade. Assim, fica evidente que, além dos programas
de prevenção às quedas, é importante também a realização de programas de reabilitação
após as quedas, com o objetivo de impedir ou minimizar a ocorrência de tais repercussões
(MAIA, 2011).
A prevenção ao medo de quedas recorrentes devem visar prioritariamente às mulheres
que apresentam alguma limitação por causa de quedas e com baixo convívio social. Faz-se
necessário o desenvolvimento de programas de intervenção e políticas públicas, incluindo
orientação aos profissionais de saúde, visando a evitar que o medo de cair torne-se
responsável pela diminuição da qualidade de vida entre os idosos e seus familiares, os quais
acabam se mobilizando para dar assistência ao idoso.
O desenvolvimento de campanhas baseadas em esclarecimentos sobre os riscos que
envolvem as quedas e o medo de quedas recorrentes, por meio de grupos de convívio
com atividades físicas e discussões sobre o tema, pode ser uma importante ferramenta de
prevenção aos serviços de saúde (ANTES, et al. 2013). Muitos fatores de risco para quedas em
residências de idosos de diferentes comunidades têm sido relatados. Os fatores intrínsecos
que podem aumentar o risco de quedas e fraturas são a idade avançada, a autopercepção
do idoso da sua visão e saúde ruim e como fatores extrínsecos têm-se aqueles relacionados
ao ambiente, tais como iluminação, superfície para deambulação, tapetes soltos, degraus
altos ou estreitos (ALMEIDA, SOLDERA, GOMES, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os idosos demonstram medo de desenvolver atividades como uma forma de prevenir
acidentes. Isso poderá resultar na limitação de idosos por causa das quedas, no baixo
convívio social e má qualidade de vida. A construção de uma política pública de saúde com
foco no envelhecimento e na saúde da pessoa idosa estabelece uma dimensão necessária às
transformações da sociedade e à construção do Sistema Único de Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso. Acidentes por Quedas. Medo.
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O IMPACTO DA FRATURA DE FÊMUR PARA IDOSOS EM
RESTABELECIMENTO NO DOMICÍLIO: UM COMPONENTE
INTERVENIENTE PARA O CUIDADO
Cesar Junior Aparecido de Carvalho (Instituto Federal do Paraná, LONDRINA, PR, Brasil), Simone Roecker (Instituto
Federal do Paraná, LONDRINA, PR, Brasil), Rosana Claudia Assunção (Instituto Federal do Paraná, LONDRINA, PR,
Brasil), Silvia Cristina Mangini Bocchi (Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil)

ID: 1704

INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento tem um grande impacto na saúde pública. A promoção da
saúde do idoso é um ato político de diferentes atores sociais, como gestores, sociedade
civil organizada e a clientela de idosos, que, em processo democrático, participativo,
devem se articular e negociar em conjunto as tomadas de decisões para o enfrentamento
do envelhecimento populacional. Com o aumento da população de idosos, observamos
também um crescimento no agravo da saúde por origem multifatorial. Os serviços de saúde
para idosos são ofertados conforme o grau de risco de paciente: quanto maior a gravidade
do estado do idoso, mais agilidade espera-se de um atendimento, bem como a garantia da
qualidade de assistência prestada. Neste cenário, há casos de quedas seguidas de fraturas,
tornaram-se um desafio para os idosos, os quais podem evoluir para complicações e morte.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem o intuito de compreender a experiência de paciente com fraturas
de fêmur no domicílio e propor um modelo teórico que a represente.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada no município de Londrina, Paraná, Brasil,
para compreender a experiência de pacientes idosos em recuperação da fratura e cirurgia
de fêmur no domicílio. O traçado metodológico aplicado foi a Teoria Fundamentada nos
Dados, a nove pacientes idosos que realizaram cirurgia do fêmur, em um hospital terciário
público, e que preencheram a pesquisa, no período de julho a novembro de 2011.
RESULTADOS
Sob a luz do referencial teórico do Interacionismo Simbólico e da análise exaustiva dos dados
identificou-se quatro subprocessos: sendo surpreendido com a fratura; movendo-se entre
segurança e insegurança no hospital; deparando-se com a falta de atenção dos cuidados
para idosos e dependente da rede o cuidador familiar; confrontado com a iniquidade da rede
de cuidados para dependentes cuidador de idoso e da família; superando em casa a perda
da independência apoiado na família, religião e reminiscência1. Primeiramente, o modelo
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teórico sinalizou o idoso surpreendido com um tipo de fratura que não permite alternativa
de tratamento ao cirúrgico. Pode-se dizer, nessa perspectiva, que o evento da fratura altera
a individualidade do idoso, levando-o à exclusão social por conta do estado de dependência
e baixa autonomia. Entretanto, o reconhecimento da sua vulnerabilidade à fratura só é
concretizada quando o idoso sofre um trauma ortopédico, evento que desencadeia outros em
virtude do período de reabilitação. Outro movimento feito pelo idoso é quando hospitalizado,
em face da materialidade da fratura de fêmur, diante do enfrentamento do pré, o trans e o
pós-operatório como meio de restabelecer sua independência funcional gerando a segurança
e a insegurança sobre seu processo vivencial2. Os achados neste estudo evidenciaram ser
indispensável o atendimento às necessidades de segurança do idoso no seu perioperatório,
sinalizadas pelo esforço empreendido por ele em se manter equilibrado emocionalmente,
evitando assim ser sedado no transoperatório, para permanecer consciente e informado
sobre sua evolução clínica-cirúrgica, e dessa maneira, sentir-se seguro no ambiente cirúrgico.
O idoso ainda avaliou que nem todas as instituições pertencentes à rede de atenção a saúde se
encontravam preparadas para lhe oferecer atendimento pré-hospitalar, hospitalar e domiciliar
ao binômio idoso dependente-cuidador familiar. Principalmente no âmbito domiciliar,
precisou buscar apoio na família, na religiosidade e na reminiscência para superar a perda da
independência funcional. Assim, esse processodeu origem ao modelo teórico, denominado:
movendo-se entre a segurança e insegurança na restauração da independência funcional dos
idosos, após fratura de quadril: família, religião e reminiscência como apoio para a superação,
como um componente interveniente primordial para o cuidado. Esse modelo expressou
a experiência do idoso com a queda seguida de fatura e a com a vivência do contexto da
reabilitação hospital-domicílio. Delas, surgiram definições e entendimentos de que a
construção desse processo é permeado por muitos significados, com ênfase à articulação dos
serviços e dos arranjos na estrutura familiar pertencentes ao núcleo do idoso. Procurou-se, com
esta pesquisa, dar voz a idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), residentes em
áreas de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de apreender a avaliação deles
referente à atenção à sua saúde, promovida pelo sistema de saúde municipal, especificamente
nos casos de fratura de fêmur.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo contribuiu não só para sinalizar as fragilidades da rede de atenção
à saúde do idoso, em situação de fratura de fêmur e restabelecimento da cirurgia no
município de Londrina, mas também, para apresentar elementos que possam melhorar
a planificação municipal de humanização na atenção à saúde do idoso, em cumprimento
às Políticas Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, em todos os níveis de atenção. Acredita-se
que os sobreviventes de tal agravo podem potencializar suas oportunidades de resgatar a
independência funcional, tendo em vista ser esta condição de o idoso usufruir o direito à
promoção do envelhecimento ativo e saudável.
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PALAVRAS-CHAVE
Idoso. Fratura de Fêmur. Dependência. Reabilitação.

ODONTOGERIATRIA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO: PERCEPÇÃO
SOBRE AS FRAGILIDADES NA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
María del Rosario Ruiz Núñez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Heloisa
Godoi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1415

INTRODUÇÃO
O crescente envelhecimento da população tem se tornado realidade e amplia-se em razão
da queda nas taxas de natalidade e o prolongamento da expectativa de vida. Tal fato traz
preocupações a respeito do impacto deste fenômeno na sociedade, visto que o indivíduo
idoso apresenta maior carga de enfermidades crônico-degenerativas1,2. Também são
reportadas na literatura científica alterações bucais, as quais demandam ações e serviços
de saúde diferenciados. Na Odontologia, a área específica da Odontogeriatria, primeiro teve
como objetivo acrescentar o conhecimento e compreensão sobre o envelhecimento na
população, procura promover maior compreensão sobre o envelhecimento e seu impacto
na saúde bucal, bem como ações de cuidado adequadas às necessidades dos idosos3. Para
tanto, a formação de profissionais capacitados, que compreendam os aspectos relacionados
ao envelhecimento e o impacto na saúde bucal, é desejada4.
OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi conhecer a percepção sobre fragilidades na formação dos
alunos de graduação em Odontologia relacionadas ao ensino de Odontogeriatria.
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de carácter transversal, exploratória, descritiva, de abordagem
qualitativa. Foi realizada em faculdades/cursos de Odontologia de universidades públicas
de cinco países de América do Sul: Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Peru, sendo os cursos
intencionalmente selecionados pelo tipo, natureza e carga horária da disciplina. Para a seleção
das instituições de ensino participantes da pesquisa, foram utilizados como critérios de
inclusão a presença de curso de odontologia em universidades públicas destes cinco países,
contendo a disciplina de odontogeriatria (ou similar/equivalente) em sua matriz curricular.
Com relação aos sujeitos participantes os critérios empregados foram: para professor, atuar
como responsável pela disciplina de odontogeriatria (ou similar/equivalente) há ao menos
1 ano e, para estudante, estar regularmente matriculado no curso de graduação e cursando
o último ano de odontologia.
Foram excluídos os cursos de odontologia de Universidades Públicas que não apresentavam
a disciplina de odontogeriatria (ou similar/equivalente) e os cursos que, após contato por
e-mail, não responderam ou não autorizaram a realização do estudo com seus professores e
alunos. Como sujeitos de pesquisa foram excluídos os professores substitutos e com menos
de um ano nesta função. Também foram excluídos alunos sem matrícula regular (alunos
ouvintes ou especiais).
Como amostra final contou-se com a participação de 50 pessoas, entre docentes que
ministram a disciplina de odontogeriatria (ou similar/equivalente) e alunos do último
semestre/ano do curso. Os dados foram coletados entre os meses de maio a agosto de 2015
e dividida em 4 etapas: seleção das Universidades, seleção das Universidades participantes
da pesquisa, convite de participação e entrevistas. Foram realizadas entrevistas abertas e
semiestruturadas, gravadas e analisada por meio da técnica de Análise de Conteúdo, com
o auxílio do software Atlas-Ti®. Aprovação CEP da Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina nº. 984.051.
RESULTADOS
Após a análise do conteúdo das entrevistas, os resultados obtidos foram apresentados
sob a forma de categorias. Foram formulados códigos que definem e dão sustentação às
categorias. Foi abordada nesta pesquisa, uma das categorias de análise resultantes do
estudo, referente aos aspectos relacionados às Fragilidades no ensino da odontogeriatria,
que trata das dificuldades e lacunas percebidas pelos participantes e, consequentemente,
das necessidades na formação dos alunos de graduação em odontologia nesta área.
Os participantes confirmam a relevância da presença da disciplina de Odontogeriatria na
matriz curricular dos cursos de Odontologia. No entanto, apontam algumas fragilidades
relacionadas ao processo ensino-aprendizagem da disciplina que impactam na formação
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do aluno, dentre as quais se evidenciam os problemas relacionados à estrutura curricular,
que restringe a carga horária, aos cenários poucos diversificados para as atividades práticas
e a falta de referencial teórico de suporte. Os participantes referiram a necessidade de uma
reavaliação e consequente mudança nos conteúdos específicos de geriatria e gerontologia,
de forma a apresentar aos alunos um caráter mais atualizado sobre as condições de vida
e saúde da população idosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados indicam a necessidade de reavaliação e consequente mudança nos conteúdos
específicos, inserindo questões sobre a atualidade das condições de vida e saúde,
possibilitando uma visão ampliada sobre a população idosa. Além disso, ressalta-se a melhor
qualificação dos professores para que proporcionem aos alunos os conhecimentos e as
ferramentas necessárias para o adequado cuidado da saúde bucal dos idosos e, também, a
ampliação das possibilidades para os alunos aplicarem os conteúdos teóricos em cenários
práticos diversificados. Além disso, o processo ensino-aprendizagem precisa ser atraente
para motivar o aluno a trabalhar com a população idosa, impactando positivamente sua
condição de saúde bucal.
REFERÊNCIAS
1.CARVALHO, Claudia Reinoso Araujo de; HENNINGTON, Élida Azevedo. A abordagem
do envelhecimento na formação universitária dos profissionais de saúde: uma revisão
integrativa. Revista Brasilera de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 417431, 2015,
2.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório Mundial de Envelhecimento e
Saúde. p. 1-28, 2015,
3.MOHAMMAD, Abdel R.; PRESHAW, Philip M.; ETTINGER, Ronald L. Current status of
predoctoral geriatric education in U.S. dental schools. Journal of Dental Education, v. 67, n.
5, p. 509-514, May. 2003,
4.ETTINGER, Ronald. L. A 30-year review of a geriatric dentistry teaching programme.
Gerodontology, v. 29, p. 1252-1260, 2012.
PALAVRAS-CHAVE
Odontologia Geriátrica, Educação em Odontologia, Envelhecimento, Ensino, Idoso.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ENFERMAGEM SOBRE ACIDENTES
POR QUEDAS DE IDOSOS
Emerson Glauber Abreu dos Santos (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Marília de Fátima Vieira de
Oliveira (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Sandra Helena Isse Polaro (Universidade Federal do Pará,
Belém, PA, Brasil), Lúcia Hisako Takase Gonçalves (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Eliã Pinheiro
Botelho (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Jessika Cardoso de Souza (Universidade Federal do Pará,
Belém, PA, Brasil)

ID: 1873

INTRODUÇÃO
O envelhecimento humano leva ao declínio das habilidades físicas do indivíduo, proporcionando
condições para acidentes como as quedas. O acidente por queda gera maior número de
internações, com consequente declínio do estado geral de saúde. Devido ao impacto das
quedas de idosos no aumento das hospitalizações, a gestão do hospital deve estar atenta
as necessidades de adaptação do ambiente de internação, a qualificação e treinamento da
equipe de saúde, para que o ambiente não se torne mais uma barreia aos cuidados de saúde
dos usuários do serviço. Neste contexto, a enfermagem destaca-se como um dos profissionais
responsável pelo desenvolvimento de estratégias de prevenção de acidentes em seu local de
trabalho, buscando em de forma multiprofissional, desenvolver a segurança do paciente.
OBJETIVOS
identificar qual a produção científica da enfermagem sobre a queda de idosos nos últimos
10 anos.
MÉTODO
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura. Foi elaborada a questão norteadora:
Qual a produção científica da enfermagem sobre a queda de idosos nos últimos 10 anos? A
seleção das produções científicas foi realizada no site da Biblioteca Virtual de Saúde, com a
utilização dos descritores Acidentes por Quedas, Idoso, Gestão da Segurança e Enfermagem.
Como critérios de inclusão foram selecionados os filtros de artigos publicados no período
de 2007 a 2016, com texto completo disponível. Para a extração dos dados dos artigos foi
utilizado um instrumento previamente elaborado, com o intuito de identificar os autores,
título, objetivo, método de análise, principais resultados e principais conclusões.
RESULTADOS
Foram encontrados 33 artigos disponíveis, dos quais 8 adequavam-se aos critérios de
pesquisa. Identificou-se nos resultados temas sobre Fatores de Risco, Medidas de Proteção
e Avaliação do Risco de Queda. A literatura investigada aponta que a hospitalização de
pacientes idosos é caracterizada como um fator de risco para a ocorrência de quedas, pois
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há a associação de diversos elementos de risco como senescência, condições de saúde
fragilizadas pela presença de comorbidades e a estrutura física do ambiente hospitalar
que apresenta características adversas que propiciam a ocorrência de quedas nesse grupo
etário. A utilização de grades nos leitos dos pacientes idosos tem sido alvo de pesquisa, onde
não há resultados que defendam que seu uso diminui o número de quedas dos pacientes,
portanto, sua utilização deve ser bem avaliada, pois, utilizando inadequadamente, pode
agravar o quadro do paciente, levando-o a desenvolver quadro de agitação e paranoia.
Os estudos também evidenciaram que as unidades em que ocorreram mais quedas foram
a clínica, a neurologia e a oncologia, que se caracterizam por unidades de longo período
de internação, grande complexidade e idade elevada. Para o planejamento da prevenção
de quedas em idosos deve-se atentar para quais fatores de risco cada paciente apresenta.
Quanto as medidas de proteção os estudos indicaram que a prática de exercícios físicos
como estratégia de prevenção de quedas tem apresentado resultados positivos, causando a
redução do número de quedas. O medo de cair é outro aspecto a ser considerado no processo
de elaboração de estratégias para a prevenção de quedas, pois a literatura evidenciou que
intervenções para a diminuição do medo podem ser eficientes, encontrando melhores
resultados quando há a associação de educação em saúde com a prática de exercícios
físicos, devido ao sentimento de medo estar ligado à parte física e psicológica do idoso.
Outro meio de intervenção para redução das quedas é a utilização de protocolos, em que
cada instituição hospitalar pode elaborar seus protocolos internos, os quais devem estar
associados aos diversos fatores de risco para quedas em idosos e desenvolvido segundo a
sua realidade, abordando estratégias que sejam eficazes, como a implantação de fichas de
notificação, fundamentação baseada na literatura, utilização das estatísticas dos acidentes.
Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam que a avaliação do paciente pode ser
realizada de duas formas distintas, como forma preditiva, de triagem, que permitem ao
profissional avaliar se existe a necessidade de uma investigação mais profunda, ou seja,
se há um resultado positivo para risco de queda o enfermeiro deve realizar a avaliação
para identificar a que se refere o risco e então planejar os cuidados. Enquanto a segunda
forma de avaliação do risco de queda é a avaliação clínica do paciente, realizada através da
anamnese, exame físico, análise das prescrições e resultados de exames. Assim, a utilização
de instrumentos de avaliação de risco que queda, como os propostos pelo protocolo, devem
ser usados para auxiliar a identificação de problemas do paciente, cooperando para o estudo
individual para então formular o planejamento dos cuidados que serão prestados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por mais que a enfermagem caminhe cada vez mais em direção à uma prática baseada em
evidências, a produção científica quando aos acidentes por quedas, suas consequências,
tratamentos e formas de avaliação ainda é bastante limitada, apresentando um número
reduzido de pesquisas e achados pouco conclusivos, necessitando de mais estudos que
os fundamentem. Identificou-se que para uma assistência de qualidade é necessário que a
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enfermagem atue de forma cada vez mais integrada com a equipe multiprofissional, a qual
poderá realizar o planejamento de cuidado juntamente com o médico, para avaliar a sua
prescrição a fim de eliminar ou diminuir as reações adversas que tragam riscos, assim como
poderá unir as orientações de educação em saúde da enfermagem com as orientações de
prática de exercício físico do fisioterapeuta. O planejamento do cuidado deve considerar as
necessidades individuais do paciente, avaliando as necessidades de utilização de medidas
de proteção. Assim como devem ser instauradas medidas avaliativas individuais para o risco
de quedas, objetivando instaurar as devidas medidas de proteção.
PALAVRAS-CHAVE
Idosos, Gestão da Segurança, Enfermagem

QUAIS SÃO OS FATORES QUE INCIDEM NA PREVENÇÃO E
ADESÃO AO TRATAMENTO DO HIV/AIDS EM IDOSOS? UMA
INVESTIGAÇÃO INTEGRATIVA
Kyra Vianna Alóchio (Universidade Federal Fluminense , Niterói, RJ, Brasil), Selma Petra Chaves Sá (Universidade Federal
Fluminense , Niterói, RJ, Brasil), Rachel da Silva Serejo Cardoso (Universidade Federal Fluminense , Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1784

INTRODUÇÃO
A temática HIV e terceira idade possui uma abordagem tímida e pouco retratada pelas
campanhas de IST desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Fatores preditores psicossociais
e comportamentais estão relacionados ao HIV em jovens e adultos com idades avançadas.
Estudo realizado na Itália, com uma amostra participante com idades entre 18 a 75 anos,
demonstraram que apesar de existirem níveis semelhantes relativos ao comportamento
sexual entre jovens e idosos, os idosos e adultos de meia idade são mais resistentes ao uso
de medidas de proteção (preservativos), bem como, em realizarem o teste de HIV, discutirem
sobre o assunto com parentes, profissionais de saúde e amigos.
Entre a população idosa nas faixas etárias de 60 anos, existem maiores proporções de
diagnóstico tardio, neste sentido, infere-se que as campanhas desenvolvidas nesta área
priorizam decerto a população jovem e de meia idade, contudo, os estudos indicam que
estas campanhas devam ampliar o leque de intervenção no intuito de também atingir
os idosos. Neste contexto e na quebra de tais estigmas, destaca-se o relacionamento
interpessoal com os profissionais de saúde, principalmente daqueles que atuam nos
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serviços de atenção especializada às infecções sexualmente transmissíveis (IST). A eficiência,
a agilidade na realização dos procedimentos, a discrição na entrega dos exames solicitados,
o agendamento efetivo de consultas, a escuta ativa sobre as demandas dos usuários, a oferta
de esclarecimentos sobre o convívio com a patologia, a preocupação e o carinho esboçados
no atendimento, são fatores que podem elevar a autoestima da clientela, e que decerto,
proporcionam uma maior adesão ao tratamento. Desta forma, é dada a relevância deste
estudo no campo da saúde coletiva, haja vista a existência de uma vulnerabilidade velada
do HIV/Aids em idosos. São os profissionais destas frentes multidisciplinares que executam a
oferta do teste, realizam o aconselhamento sexual e impactam nos indicadores de sobrevida
através de estratégias de diagnostico precoce.
OBJETIVOS
Analisar na literatura quais fatores incidem sobre o processo de prevenção e adesão ao
tratamento do HIV/Aids em idosos.
MÉTODO
Estudo de revisão integrativa de literatura. As buscas de fontes foram realizadas nas
plataformas científicas Lilacs, Medline e Bdenf, no repositório Scielo e na base Pubmed, no
período de 29 de abril a 04 de maio de 2017, através dos termos controlados: Sexualidade,
Saúde do Idoso e HIV e mesh Therms Sexuality, Health of the Elderly and HIV. Para a
elaboração desta revisão as seguintes etapas foram percorridas: a identificação do problema
de pesquisa ou questão norteadora, o estabelecimento de objetivos, a eleição de critérios
de elegibilidade das publicações, a busca na literatura, a definição das informações a serem
extraídas, análise e categorização dos estudos, e a síntese do conhecimento.
A questão norteadora estabelecida foi: Quais são os fatores que repercutem no processo de
prevenção e de adesão ao tratamento do HIV/Aids em Idosos? Os critérios de elegibilidade
dos estudos arrolados foram: estudos disponíveis em sua íntegra e em full-text (artigos,
dissertações e teses), com intervalo temporal de 2013 a 2017, que abordassem a temática
sob o contexto do HIV/Aids na população idosa após a leitura prévia de seus títulos/resumos.
Como critério de não-elegibilidade, optou-se excluir estudos duplicados, não disponíveis em
full-text, cujas temáticas são associadas com outras patologias sexualmente transmissíveis,
revisões integrativas, relatos de caso, estudos em formato de editorial e carta ao editor.
Atenderam os critérios propostos 8 artigos e 1 tese. Os dados foram tratados através de
análise de conteúdo em modalidade temática.
RESULTADOS
Emergiram três unidades temáticas discursivas a) A invisibilidade do idoso como grupamento
vulnerável ao HIV/Aids em campanhas de prevenção e serviços de saúde; b) Fatores que
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dificultam/auxiliam a prevenção e a adesão ao tratamento do HIV/Aids em idosos sexualmente
ativos e c) Os sentimentos vivenciados pelos idosos com HIV/Aids. Foram apontados como
fatores coadjuvantes ao processo de invisibilidade dos idosos pelos serviços de prevenção: a
visão do idoso como um grupamento não sexualmente ativo, tal lacuna, incide na não oferta
do teste resultando em uma oportunidade perdida; o mascaramento das sintomatologias
que se confundem com os sintomas relacionados à velhice, o diagnóstico tardio da doença,
a falta de estímulo por profissionais sobre as ações de autocuidado e prevenção, a ausência
de campanhas que contemplem o idoso em seu escopo, e por fim, a visão socialmente
estigmatizada do idoso sexualmente ativo.
Como fatores que auxiliam o processo de prevenção e também de adesão ao tratamento
do HIV/Aids em idosos, foram apontados os níveis educacionais e econômicos. Idosos
com níveis educacionais elevados e de classe econômica mais abastada possuem maiores
subsídios ao tratamento, conhecem melhor o mecanismo da doença, assim como, aderem
às estratégias de prevenção. Como fatores inviabilizadores ao processo de prevenção e
de adesão ao tratamento, destacam-se o grande desconhecimento sobre o mecanismo
de transmissibilidade da doença entre idosos e a crença de que as relações monogâmicas
simbolizam um aspecto de proteção ao vírus.
O advento de drogas estimuladoras da libido em homens e a hormonioterapia em mulheres,
possibilitaram a ascensão sexual do grupo etário, e a isso se associa o não uso da camisinha
em homens, coligado ao temor sobre perda da ereção. Como sentimentos vivenciados pelos
idosos com HIV/Aids, o isolamento social, o medo da morte, da hospitalização, da pobreza,
do preconceito e da discriminação velam o conhecimento doença daqueles que os cercam
socialmente. O estresse, o papel social afetado, os problemas de saúde mental, a diminuição
da sua resiliência situacional, o esquecimento de sua sexualidade/ abstinência e a negação
da doença, também foram apontados como adventos emocionais preponderantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os idosos são mais vulneráveis aos processos de exclusão das campanhas
de HIV/Aids. Pode-se inferir o fato à visão estigmatizada do desempenho sexual na terceira
idade. Assim, a presente revisão possibilitou uma maior ampliação sobre as percepções do
convívio de idosos com o HIV e a necessidade de práticas em saúde coletiva que contemplem
ações voltadas para este público e que garantam a oferta do teste, o enfrentamento conjunto
e o protagonismo social na velhice.
PALAVRAS-CHAVE
Sexualidade, Saúde do Idoso e HIV
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TECNOLOGIAS DE CUIDADO A PESSOA IDOSA COM
DEFICIÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Juliana Balbinot Reis Girondi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Hundra Prestes
Godoi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Jordelina Schier (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Darla Lusia Ropelato Fernandez (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Francisco Reis Tristão (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, Brasil), Amanda de Souza Vieira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Karina
Martins Filomeno (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1904

INTRODUÇÃO
A notável mudança na transição demográfica somado à incidência de Doenças Crônicas
Não Transmissíveis nos últimos anos traz uma nova realidade ao status populacional.
Gradativamente as pessoas precisam de cuidados específicos diante de suas necessidades
advindas de doenças e/ou devido ao envelhecimento.
OBJETIVOS
Investigar as tecnologias de cuidado à pessoa idosa com deficiência nas Instituições de
Ensino Superior na Grande Florianópolis/SC.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa exploratório-descritiva realizada com 22 coordenadores dos cursos da
saúde de Instituições de Ensino Superior da Grande Florianópolis/SC. Não foram atribuídos
critérios de inclusão e exclusão, sendo os participantes excluídos por falta de tempo
hábil para participação, o que totalizou quatro. A coleta de dados ocorreu por entrevistas
semiestruturadas entre julho de 2016 a abril de 2017, guiada por dois questionários
estruturados. O primeiro foi analisado descritivamente e o segundo conforme Análise
Temática de Minayo. Os resultados foram discutidos à luz da literatura pertinente. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Federal de Santa Catarina, sob parecer número 745.438 e CAAE 24410513.5.0000.0121. Está
vinculado ao macro projeto de pesquisa financiado pela FAPESC/SC intitulado: “A Rede de
Atenção à Saúde e de suporte social à pessoa idosa com deficiência na Grande Florianópolis
e as tecnologias de cuidado”.
RESULTADOS
Caracterizando os participantes 41% dos coordenadores são procedentes de IES pública
federal, 4,5% de IES pública estadual e 54,5% de IES privadas. O perfil predominante de 12
mulheres (55%) com faixa etária prevalente entre 50 a 59 anos (32%). No quesito formação,
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todos são titulados em pós-graduação: 59% doutorado, 31% mestrado, 5% com pósdoutorado e 5% com especialização. Dos atendimentos oferecidos à comunidade 86%
dos cursos o desenvolvem somente para idosos e 59% para idosos com deficiência. Os
principais atendimentos realizados ao idoso (86%) são educação em saúde, avaliação clínica
individual, grupos de saúde, grupos de idosos, sendo que o fluxo e o acesso ocorrem, em
sua maioria, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI), Centro de Atenção a Terceira Idade (CATI), em consulta ambulatorial/hospitalar
ou em Clínica Escola. Três instituições desenvolvem ações educativas por meio de disciplinas
optativas do curso, as quais estudam a fisiologia do envelhecimento e alterações orgânicas,
envelhecimento saudável e principais doenças do idoso. Uma instituição descreve que o
curso oferece atendimento para idosos com disfunções ortofuncionais, neurofuncionais e
respiratórias, bem como fisioterapia aquática para idosos da Clínica de Fisioterapia da IES. Este
atendimento se dá por demanda espontânea, mediante contato telefônico e lista de espera.
Em uma outra IES é realizado avaliação neuropsicológica e psicoterapia mediante inscrição
na clínica escola da instituição. Em se tratando de idoso com deficiência 59% dos cursos
da área de saúde desenvolvem atividades onde, 76,9% atendem idosos com deficiência
múltiplas, na faixa etária prevalente de 60 a 65 anos (54%). Um dos cursos oferece musculação
para mulheres idosas com incontinência urinária, tendo acesso a este serviço por meio da
rede de saúde municipal de Florianópolis/SC ou da Rede Feminina de Combate ao Câncer
da região. Além disso, várias atividades físicas e educativas são desenvolvidas ao público
com doenças crônicas, sendo na maioria idosos com deficiência visual e auditiva. Um dos
coordenadores destaca a importância do atendimento prestado ao idoso com deficiência
dentro da rede municipal assistencial, descreve que por intermédio de ações diretas ou
indiretas em instituições como Hospitais, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Equipe
NASF e outras equipes e entidades aliadas, os alunos de graduação têm a oportunidade
de acompanhar e desenvolver atendimentos ao idoso com deficiência, contribuindo para
a formação profissional. Quanto aos projetos de pesquisa e extensão 72,7% dos cursos o
realizam para pessoas idosas e 50% especificamente para idosos com deficiência. Dentre
os projetos de extensão destaca-se: um Grupo de Estudos da Terceira Idade onde são
desenvolvidas caminhada, dança, ginástica, hidroginástica, musculação, natação e pilates;
Universidade Aberta; Canto; Prevenção e tratamento das disfunções do assoalho pélvico.
Ainda há projetos com objetivo de avaliar a audição, cognição, memória e de prevenção e
promoção da saúde (auditiva, vocal e alimentar). Destaca-se também Fisioterapia aquática
para idosos com osteoartrose de coluna e joelho; Inclusão digital; e o projeto Coração saudável
desenvolvendo atividade física para promoção da saúde, além de outro que avalia o perfil
lipídico e o risco de desenvolver doença coronariana. Um IES destaca o projeto de saúde
bucal para idosos em ILPI, um de atendimento em clínica odontológica e um de Atenção
Farmacêutica. Outra instituição aponta: Programa de preparação para a aposentadoria e
projetos pontuais que envolvem o tema da velhice, tal como oficina de memória. Por fim
são oferecidas: educação continuada à clientes diabéticos, através do ambulatório de um
hospital universitário e atendimento sistematizado em ambulatório de nutrição; Projeto
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de extensão em implante coclear e outras alterações auditivas; Atendimento especializado
para portadores de Parkinson e um Programa Grupo de Apoio aos Portadores da Doença de
Parkinson e seus Familiares; Projeto Grupo de Apoio aos Familiares de Portadores da Doença
de Alzheimer que oferece espaço para a partilha de experiências dos portadores e seus
cuidadores, com informação sobre a doença, suas reivindicações e lutas. Já em relação aos
projetos de pesquisa destaca-se: os desenvolvidos através do Laboratório de Gerontologia,
tais como: nível de atividade física, rede de suporte social e funcionalidade familiar de idosos
centenários da Grande Florianópolis; Programa Academia da Saúde em Santa Catarina;
Avaliação do equilíbrio e medo de cair em idosos; Cinesioterapia em pessoas com artrose de
joelho; Inclusão digital para demenciados; Programa de preparação para a aposentadoria;
Projetos pontuais de pesquisa que envolve o tema da velhice; Laboratório de Pesquisas e
Tecnologias em Enfermagem, Cuidado em Saúde a Pessoas Idosas; Núcleo de Estudos da
Terceira Idade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos cursos de graduação na área da saúde desenvolve tecnologias de cuidado
relacionadas ao envelhecimento e deficiências, mas relacioná-los ao currículo, pesquisa e
extensão ainda são incipientes, considerando a problemática populacional emergente no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE
Pessoas com deficiência. Envelhecimento. Idoso. Acesso aos serviços de saúde. Tecnologia
em saúde.

VIVÊNCIAS DE CUIDADORES DE IDOSOS DEPENDENTES NO
AMBIENTE DOMICILIAR
Laura Gabriele Assis Lopes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, RN, Brasil), Luciane Paula
Batista Araujo Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, RN, Brasil)

ID: 1783

INTRODUÇÃO
O ambiente domiciliar é tido como lugar preferencial para os idosos por permitir preservar
o convívio familiar e comunitário, bem como a possibilidade de estimular a autonomia e
independência dos que envelhecem. Para aqueles mais dependentes, surge a necessidade
do apoio de um cuidador. Seja formal ou informal, a tarefa de cuidador parece sempre
permeada de carências de apoio e os mais variados sentimentos.
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OBJETIVOS
Descrever como os cuidadores familiares desenvolvem seus cuidados ao idoso dependente
na cidade de Currais Novos/RN.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, realizada
com sete cuidadores familiares no município de Currais Novos/RN. A coleta de dados deuse a partir de entrevista semiestruturada, e para análise dos dados foi adotada a análise de
conteúdo temática. Para estabelecer contato com os participantes em potencial, foi adotada
a estratégia de bola de neve, de modo que um entrevistado indicava o próximo. Para tanto,
foram também considerados como critérios de inclusão: os cuidadores familiares de idosos
residentes na cidade de Currais Novos, maiores de 18 anos e que fossem os cuidadores
principais. Foram excluídos cuidadores contratados (formais), remunerados ou pessoas
que, mesmo atendendo os critérios anteriores, tivessem limitações de comunicação que
dificultassem sua participação no estudo.
RESULTADOS
Em sua maioria, as cuidadoras são mulheres, donas de casa, têm entre 20 e 57 anos e boa
parte são filhas do idoso. As condições de saúde/doença que levaram os idosos a necessitar
de cuidados foram doença de Alzheimer, hipertensão, diabetes, fraturas, anemia, neoplasia
e Acidente Vascular Encefálico. Na análise de conteúdo temática, emergiram sete categorias:
1. O cuidado ao idoso é contínuo e envolve o auxílio nas atividades básicas e
instrumentais da vida diária;
2. Na visão do cuidador, o idoso tem um julgamento da realidade alterado;
3. Sobrecarga, sofrimento, problemas pessoais e profissionais do cuidador;
4. Percebendo a necessidade de distribuir tarefas e de contar com a cooperação do
idoso;
5. Motivos que levaram a tornar-se cuidador;
6. Cuidar do idoso como motivo para satisfação e felicidade;
7. Autoavaliação do cuidador quanto à necessidade de aprender sobre o cuidado
ao idoso. Os cuidadores familiares são aqueles que atendem às necessidades de
autocuidado de indivíduos com algum grau de dependência, por isso uma das
principais funções é o auxílio nas atividades do dia a dia.1
Em nosso estudo, além desse tipo de auxílio os participantes mencionam também
preocupações em evitar acidentes. O cuidado em evitar acidentes e a segurança,
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principalmente de idosos com Doença de Alzheimer, demandam cuidado e supervisão por
partes dos cuidadores, resultando em sobrecarga de funções, sofrimento e sentimentos de
preocupação e medo.2 A segunda categoria retrata algo que ainda é comum encontrar na
sociedade atual: a noção de que o envelhecimento impede a participação nas discussões
dos problemas familiares, tratando-o de forma infantilizada. Tal fato torna-os impotentes
ao serem vistos como criança, pois sua identidade, autonomia e tomada de decisões
acaba sendo perdida, causando desrespeito ao idoso.3 A maioria dos cuidadores relataram
cansaço e estresse ao final do dia, devido a rotina diária. Além da responsabilidade do cuidar
diariamente, exercem outros papeis em suas residências, tendo que conciliar o cuidado
ao idoso, com os afazeres domésticos. Alguns familiares sentem-se insatisfeitos com essa
divisão de tarefas, pois os demais filhos ou familiares não fazem sua parte no cuidado e
sobrecarrega aquele que assume a responsabilidade. Sobre o motivo para ter se tornado
cuidado aparecem relatos sobre valores familiares, retribuição, obrigação moral ou papel
natural dos filhos em relação aos pais.
Os cuidadores familiares entrevistados acreditam realizar um bom cuidado quando prestam
auxílio nas atividades de vida diária dentro dos horários esperados e, ao mesmo tempo,
anseiam por aprender mais sobre como proceder ao cuidado no domicílio, algo que requer
apoio direto dos profissionais da atenção básica. Com o processo de envelhecimento,
algumas pessoas tornam-se dependentes de auxílio para atividades da vida diária. Em nosso
estudo, as pessoas que mais desempenham o papel de cuidador são familiares que, muitas
vezes pelo excesso tarefas que acumulam na prestação de cuidados acabam abrindo mão
da própria vida pessoal e profissional para viver em função do idoso. Essa problemática
pode acarretar prejuízos à saúde física e mental do cuidador e do idoso dependente. Assim,
a sobrecarga, o desgaste, o distanciamento da família são relevantes consequências para a
vida do cuidador, por isso faz-se necessário que a família se una para dividir tarefas e para
buscar apoio de profissionais de saúde capazes de prestar uma assistência de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os entrevistados deste estudo eram cuidadores de idosos residentes em áreas cobertas pela
ESF; sendo assim, essas equipes podem e devem dar suporte a estas famílias utilizando o
aparato disponível nesse nível de complexidade e/ou orientando os fluxos que esses usuários
precisam seguir dentro da rede de atenção à saúde. Quando falamos em idosos com maior
nível de dependência, mais relevante se torna o acompanhamento supracitado, posto que
o trabalho em conjunto é fundamental para o atendimento integral ao idoso e seu cuidador.
PALAVRAS-CHAVE
Idosos; Cuidadores; Cuidados.
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A ESPIRITUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO
UMA ETAPA NO CUIDADO PALIATIVO
Rachel Cristina Morett Romano Leão (Universidade Estácio de Sá, Niterói, RJ, Brasil), Rennan Monteiro Vieira da
Silva (Universidade Estácio de Sá, Niterói, RJ, Brasil), Thais Martins Ramos (Universidade Estácio de Sá, Niterói, RJ,
Brasil), Cláudia Almeida Elizabeth (Universidade Estácio de Sá, Niterói, RJ, Brasil), Diva Cristina Morett Romano
Leão (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2360

INTRODUÇÃO
O presente estudo é uma pesquisa bibliográfica acerca da espiritualidade na assistência de
enfermagem aos pacientes em cuidados paliativos, ou seja, aqueles que estão no momento
final de vida para ampliação da assistência. Todo ser humano precisa ser entendido e
compreendido na sua totalidade, a assistência de enfermagem tem um papel fundamental
de oferecer esse tipo de cuidado, em especial nos momentos de maior fragilidade que vão
abranger as suas questões mais profundas, como por exemplo, a sua espiritualidade.
OBJETIVOS
Objetivo: Identificar a influência da espiritualidade no cuidado de enfermagem em
tratamentos paliativos.
DESENVOLVIMENTO
Como questão norteadora: Qual a influência da espiritualidade no cuidado de enfermagem
em tratamentos paliativos? A pesquisa foi realizada em artigos de 2013 a 2017. Foi utilizada
para a coleta de dados a busca eletrônica nas seguintes bases de dados: BVS (Biblioteca
Virtual em Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e MEDLINE (Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online), utilizando os seguintes descritores: espiritualidade,
enfermagem e cuidados paliativos e como operadores boleanos AND. Foi incluído os
artigos originais que tratavam sobre o tema nos idiomas inglês e espanhol. Excluídos relatos
duplicados e os que abordavam tipos específicos de cânceres e patologias crônicas. O total
de estudos selecionados para a pesquisa foram 15.
Após leitura dos artigos, emergiu a seguinte categoria: Identificar a influência da
espiritualidade no cuidado de enfermagem em tratamentos paliativos. A espiritualidade é a
essência de todo ser humano, o que dá sentido e esperança a vida, mesmo nos momentos
mais difíceis. Ela ultrapassa o físico e engloba toda a subjetividade humana e leva ao
entendimento de que o paciente vai necessitar de um olhar mais abrangente. De acordo
com a OMS (Organização Mundial de Saúde) a espiritualidade é apresentada através de

VOLTAR AO ÍNDICE

2386 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde do Idoso

dimensões como por exemplo experiências e razão de vida relacionada diretamente com
a qualidade de vida e com a melhora no quadro de doenças. A enfermagem e o cuidado se
completam, não existe enfermagem sem cuidado. A dedicação da equipe de enfermagem
é focalizada na recuperação do cliente, mas precisa ser realizada de uma maneira mais
globalizada e sensível com um olhar diferenciado, entendendo que existe mais do que
somente uma necessidade de tratamento para doenças.
A família é parte integrante deste processo, pois a sua influência é determinante para a
efetivação de uma visão mais holística. Esse tratamento se torna diferenciado quando
acontece num momento vulnerável, em que o paciente não terá uma sobrevida como
resultado do cuidado, como nos cuidados paliativos. Quando não se tem a certeza de cura
ou de melhora no quadro clínico, existe um cuidado voltado especificamente para esse
momento, cuidado este que mostrará ao paciente que ele pode ter satisfação pessoal e
esperança mesmo sem as expectativas que antes eram fundamentais para sua vida.
A espiritualidade entra nesse momento para trazer sentido à vida, buscando um novo
propósito a sua existência, mostrando, que a necessidade de acreditar em algo que seja
maior do que ele é que vai trazer o sentido da vida e a tranquilidade fundamental nesse
momento. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é voltada para a prática
do enfermeiro, o cuidado diário, suas obrigações, rotinas, prescrições e anotações. Essa
sistematização precisa deixar de ser somente objetiva e focalizada no cuidado com o corpo
físico e prevenção de doenças. De acordo com a teórica Jean Watson e a sua teoria do
cuidado transpessoal, a racionalidade precisa estar ligada com a sensibilidade no momento
do cuidado e não somente voltado para a realização de tarefas. O olhar para o outro precisa
estar além do corpo físico, incluindo o mental e o espiritual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A espiritualidade é um fator essencial e determinante no cuidado, não somente para com
o paciente, mas para com o próprio profissional e com a equipe de saúde. Essas questões
espirituais abrangem a vida de todo ser humano e é de extrema importância que se entenda
que os questionamentos sobre a vida são necessários. A espiritualidade se distingue de
outros conceitos como, humanismo, valores morais e saúde mental pela sua conexão com o
transcendente e sua contextualização para enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; cuidados paliativos; espiritualidade.
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A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA SOB O
OLHAR DA TEORIA DA COMPLEXIDADE
Maria Alice Freitas (Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, SC, Brasil), Adriana Bitencourt Magagnin
(Universidade Federal de Santa Catrina, Joinville, SC, Brasil), Josiel Steil Siwert (Universidade Federal de Santa
Catarina, Joinville, SC, Brasil), Angela Maria Alvarez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1668

INTRODUÇÃO
As políticas públicas de saúde buscam atender as demandas cada vez maiores da população
idosa, porém, ainda que no Brasil tenham vários documentos que garantam a este grupo
envelhecimento saudável, se percebe que muitas vezes a complexidade do indivíduo idoso
limita as decisões da prática¹. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) lembra-se
da importância de se considerar cada dimensão do ser humano idoso (biológica, psicológica,
social, espiritual), para que possamos nos aproximar de um conceito e então percebê-los
como um ser complexo, que carrega seus anseios e aflições, principalmente afluídos nesta
fase da vida, quando as modificações no organismo os deixam com alguma limitação².
No sentido de atender a complexidade das demandas da pessoa idosa, a PNPSI foi criada no
intuito de promover a saúde do idoso, e nela foram elencados os principais desafios desta
área. A política enfatiza a fragilidade no suporte para a família do idoso entre a alta hospitalar
e a adaptação em casa, a falta de equipes de saúde com conhecimentos específicos na
área da saúde do idoso e o número insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso
fragilizado². Para tanto, é fundamental a promoção da independência do idoso na qual se
assegure sua autonomia, pautada pelo olhar da integralidade e promovida com maior grau
de capilarização possível, incidindo diretamente nos idosos de todas as classes sociais, sem
qualquer tipo de discriminação e considerando as diferenças individuais (do próprio ser) e
regionais (locais onde os idosos vivem)³.
OBJETIVOS
Refletir sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa a partir do paradigma do
pensamento complexo de Edgar Morin, buscando compreender a dimensão do ser humano
idoso protagonista deste importante documento que norteia e conduz diversas ações em
vários âmbitos do país.
DESENVOLVIMENTO
Enquanto documento norteador das ações na atenção à saúde do idoso é possível
destacar alguns avanços, em especial no conceito de envelhecimento ativo. Para a OMS4, o
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envelhecimento ativo é o “processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e
segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais
velhas”. O conceito apresentado pela OMS é mais amplo do que simplesmente ser saudável,
pois se tratandoda pessoa com mais de sessenta anos, a presença de uma ou mais morbidades
ainda é uma realidade constante. Desta forma, a busca tem foco, sobretudo, na manutenção
da autonomia do indivíduo.
Na tentativa de ampliar as possibilidades da pessoa idosa, dentro do que propõe a política,
torna-se necessário que o idoso tenha uma participação contínua nas atividades sociais,
econômicas, culturais, espirituais e civis e não somente nas atividades relacionados à
manutenção de suas capacidades funcionais relacionadas à vida doméstica4. A PNPSI
elaborou uma de suas diretrizes com base no envelhecimento ativo, por considerar este um
conceito basilar e orientador das ações de saúde que envolve o ser idoso. Sob a perspectiva das
complexas questões que estão relacionadas à pessoa idosa dentro da PNSPI cabe apresentar o
que diz Morin, quando este reflete que o indivíduo é um ser biológico, mas, ao mesmo tempo,
cultural e que vive num universo de linguagem, de ideias e de consciência, que influencia e
é influenciado pelo seu contexto sócio histórico e sua trajetória de vida5. Desta maneira, ao
considerar que estar saudável não é apenas a mera ausência de doenças, a PNPSI amplia o
seu olhar para com a pessoa idosa e assume a necessidade de pautar suas ações de forma a
abarcar todas estas dimensões, corroborando com a teoria da complexidade, e reforçando a
necessidade do olhar amplificado para o ser humano idoso.
Ainda na diretriz que trata sobre a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a política
destaca a heterogeneidade das pessoas idosas, a necessidade de promover o idoso como
cidadão e agente ativo nas ações de promoção e prevenção de sua saúde, a aceitação das
crenças e modelos culturais do idoso na elaboração do seu plano de cuidados e busca pelo
bem-estar físico e mental ao longo do curso de vida. Percebem-se com estas premissas as
dimensões consideradas necessárias à promoção e manutenção da saúde do idoso. Cabe
ressaltar que o conceito de heterogeneidade das pessoas idosas é destacado também no
relatório mundial sobre Envelhecimento da OMS6. Sabe-se que embora o processo de
envelhecimento aconteça para todos, a forma como ele ocorre é diferente para cada indivíduo,
reforçando o pensamento complexo de Morin, que também aborda essa característica do
indivíduo como sua própria unicidade. A sua discussão vai além da singularidade no nível
biológico, e destaca que o sujeito é único em todas as dimensões que o define. Embora
possamos viver em condições semelhantes de vida, as pessoas não são iguais e não vivenciam
o processo de envelhecimento do mesmo modo7
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar esta reflexão e analisarmos as políticas públicas de saúde referente ao idoso, foi
possível perceber que houve avanço nas elaborações e nas discussões desta área, sobretudo
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na ampliação das dimensões em que o indivíduo idoso pode ser visto. Anteriormente existia
uma limitação maior das discussões em torno da promoção de saúde do idoso, sobretudo
no tocante ao desenvolvimento de hábitos saudáveis com o intuito de evitar o aparecimento
de fatores de risco, comorbidades, sequelas e dependência.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa avançou no sentido de perceber o idoso como
membro e participante ativo na sociedade, tendo capacidade de gerir sua própria vida e
interferir de forma ativa nas decisões junto ao poder público. Considera também que a saúde
do idoso não é apenas a mera ausência de doenças, mas que, muito, além disso, envolve
o contexto social, histórico e cultural do idoso, implicando em mudanças importantes na
visão sobre a problemática do envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE
Idoso, Saúde do Idoso, Complexidade, Política.

PESQUISA CONVERGENTE ASSISTÊNCIAL: POSSIBILIDADES
PARA A ENFERMAGEM GERONTOGERIÁTRICA
Eliane Raquel Rieth Benetti (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Margrid Beuter (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Larissa
Venturini (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Jamile Lais Bruinsma (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Caren Silva Jacobi
(UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Carolina Backes (Ufsm, Santa Maria, Rs, Brasil), Francine Feltrin Oliveira (UFSM,
Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1829

INTRODUÇÃO
A Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), desenvolvida por Mercedes Trentini e Lygia
Paim, tem sido amplamente utilizada em pesquisas na enfermagem com diferentes objetos
de estudo. A experimentação dessa metodologia iniciou nos anos de 1990, a partir de um
processo de reflexão sobre a prática assistencial e as potencialidades de produção de novos
conhecimentos, no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, curso de mestrado em
Assistência de Enfermagem, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)1. Em 1999, foi
descrita pelas idealizadoras do método, que afirmam que a PCA é conduzida para descobrir
realidades, resolver problemas específicos ou introduzir inovações em situações específicas,
em acurado contexto da prática assistencial1. A PCA tem por premissa a articulação entre
a prática assistencial ou educativa, no ambiente de trabalho, e a arte investigativa, cujos
resultados devem trazer aportes que auxiliem a qualificar e melhorar esta mesma prática2.
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Essa articulação intencional, da prática profissional com o conhecimento teórico, ocorre
de modo que as ações de assistência são incorporadas no processo de pesquisa e viceversa, com a troca de informações entre eles. A PCA tem sido utilizada principalmente por
enfermeiros, que buscam mudanças para qualificar a assistência e introduzir inovações para
o cuidado de enfermagem e em saúde. Dessa forma, sua aplicabilidade em pesquisas na
Enfermagem Gerontogeriátrica possibilita reflexão e uma construção teorizante sobre as
situações e problemas que se apresentam à prática, com vistas à sua resolução e qualificação
da assistência prestada aos idosos nos serviços de saúde.
OBJETIVOS
Refletir teoricamente sobre a Pesquisa Convergente Assistencial enquanto possibilidade
para mudanças e inovações tecnológicas na prática da enfermagem gerontogeriátrica.
DESENVOLVIMENTO
A PCA está centrada em cinco pressupostos, que pontuam que o campo da prática assistencial
de enfermagem: é um espaço onde se reúnem e se manifestam diferentes fenômenos a serem
desvelados; não se caracteriza somente como um ambiente do fazer/assistir, mas também
como um local onde se desenvolvem e se testam teorias; suscita inovação, alternativas de
soluções para minimizar ou solucionar situações adversas a fim de renovar práticas para
a superação ou maximização de situações favoráveis, o que requer comprometimento
dos profissionais em incluir a pesquisa nas suas atividades assistenciais; é potencialmente
um campo fértil de questões abertas a estudos; o espaço das relações entre a pesquisa e a
assistência vitaliza simultaneamente o trabalho vivo no campo da prática assistencial e no da
investigação científica. Nesse contexto, o profissional da saúde é um pesquisador de questões
com as quais lida cotidianamente, o que possibilita uma atitude crítica apropriada à crescente
dimensão intelectual no trabalho que realiza2.
Assim, por ter uma natureza dinâmica, justaposta e integrada à assistência, no interesse de
qualificá-la, a PCA torna-se um método investigativo inovador, que permite a exploração,
reflexão e aprofundamento de diferentes temas que vão sendo descodificados no mesmo
espaço físico e temporal3. Dessa forma, pode-se dizer que a PCA permite ao enfermeiro,
como pesquisador, a participação nas atividades de cuidado desenvolvidas durante a prática
assistencial com o idoso, possibilitando maior imersão do pesquisador no contexto em
que o fenômeno ocorre. Destaca-se que a PCA e a prática assistencial têm especificidades
próprias, no entanto, tem pontos de convergência. Um dos pontos comuns é a necessidade
de informações/dados para o desenvolvimento de ambos os processos. Entende-se que, o
método da PCA presume ainda que na distância e também na proximidade da pesquisa com
a prática assistencial, se faz importante respeitar a autonomia de cada sujeito envolvido e, as
semelhanças e diferenças entre o processo de assistir tornam-se visíveis2. Assim, por unir o
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pensar e o fazer, o que resulta no “saber fazer”, a PCA proporciona abertura para a construção
de concepções teóricas para a sustentação da prática assistencial e, os construtos de
dialogicidade, imersibilidade, simultaneidade e expansibilidade são os predisponentes para a
construção do conhecimento.
Esses construtos conferem a propriedade de dança à PCA, por determinarem momentos
de aproximação, distanciamento e convergência entre a pesquisa e a prática assistencial,
criando superposição entre elas. Esse movimento contínuo possibilita a construção de
teorias e modelos pautados nas reais necessidades dos indivíduos assistidos nesse contexto.
Nesse sentido, destaca-se o foco multiparadigmático da PCA, ressaltada sua afinidade com o
paradigma construtivista/construcionista social e destacada orientação participativa4. Assim,
entende-se que a PCA é o método de pesquisa que possibilita mudanças e inovações na
assistência de enfermagem a idosos, nos diferentes níveis de atenção à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de conhecimentos e inovação das práticas de saúde, a partir das evidências
presentes nas prática assistencial preserva os princípios e o rigor do método científico. Dessa
forma, a PCA é uma metodologia com grande potencial de construção de conhecimentos,
inclusive na enfermagem gerontogeriátrica, por meio da simultaneidade das ações da
assistência e do processo investigativo, as quais conduzem os profissionais a um processo
crítico reflexivo e, às mudanças e inovações para qualificar a assistência aos idosos.
REFERÊNCIAS
1.Trentini M, Paim L. Pesquisa em enfermagem: uma modalidade convergente-assistencial.
Florianópolis: Ed da UFSC; 1999. 162 p 2.
2.Trentini M, Paim L, Silva DMG. Pesquisa convergente-assistencial. Delineamento provocador
de mudanças nas práticas de saúde (3ª ed). Porto Alegre: Ed Moriá; 2014. 176 p.
3.Alvim NAT. Pesquisa Convergente Assistencial Enfermagem - Possibilidades para inovações
tecnológicas. Esc Anna Nery 2017;21(2):e20170041.
4.Paim L, Trentini M, Silva DMGV. Pesquisa Convergente Assistencial. In: Lacerda MR,
Costenaro RGS (Org.). Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde: da teoria à
prática. Porto Alegre: Moriá, 2015. 511p.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem Geriátrica; Pesquisa em Enfermagem; Saúde do Idoso.
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REFLEXÕES SOBRE A ETNOGRAFIA COMO MÉTODO DE PESQUISA
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Jamile Lais Bruinsma (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Margrid Beuter (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Zulmira
Newlands Borges (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Larissa Venturini (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Eliane Raquel
Rieth Benetti (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Caren da Silva Jacobi (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil), Carolina Backes
(UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2281

INTRODUÇÃO
No período entre o fim do século XIX e início do XX o trabalho de campo foi incorporado
ao método etnográfico. Desenvolvido na antropologia, trata-se de um método constituído
de técnicas e procedimentos de coleta de dados a partir do convívio prolongado do
pesquisador com o grupo social estudado.(1) A partir da descrição detalhada dos fatos, por
meio da interação e observação desse grupo social, são construídos modelos ou teorias.
Trata-se de um método multifatorial, que permite a utilização de duas ou mais técnicas de
coleta de dados, que fortalecem os achados e permitem a triangulação dos dados.(2)
Realizar etnografia implica no exercício constante do olhar (ver) e do escutar (ouvir), o que
exige do pesquisador por vezes afastar-se de sua própria cultura para observar e compreender
o fenômeno a ser estudado, por meio de sua participação efetiva no interior desse contexto.
(1) A descrição densa das pesquisas etnográficas se revela como um instrumento importante
para direcionar as práticas de enfermagem e fundamentar novas formas de cuidado.(3) Para
isso, sugere-se que enfermeiros busquem inspirações nesse método para o desenvolvimento
de pesquisas qualitativas a fim de compreender os significados dos fenômenos envolvidos
no processo de cuidar em enfermagem, as condições sociais nas quais se desenvolvem e suas
relações com os sujeitos inseridos nesse processo, tais como clientes, famílias e profissionais
de enfermagem.
Dentre os serviços de atenção em que se dão as práticas de enfermagem estão as Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), cenário esse que tem acompanhado e amparado
as pertinentes alterações demográficas e epidemiológicas de nossa sociedade.
OBJETIVOS
Refletir sobre a utilização da etnografia como método de pesquisa em Instituição de Longa
Permanência para Idosos.
DESENVOLVIMENTO
O encontro etnográfico é entendido como um movimento dialógico de várias vozes que
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envolvem os fatos e modelam a escrita do pesquisador. Em vista disso, é importante situar
os acontecimentos e o comportamento humano no contexto social, cultural e histórico.
(2,4) Ao se utilizar do método etnográfico em ILPI, torna-se importante considerar que essas
instituições são dotadas de diferentes significados e construções sociais que foram sendo
atribuídas desde as criações dos primeiros asilos de velhos.
No Brasil, no século XIX surgiram as primeiras instituições asilares responsáveis por
acolher e abrigar as pessoas que viviam em condições de pobreza, vulnerabilidade social
e desprovidas de famílias.(5) A partir da Política Nacional do Idoso se institui a modalidade
asilar como instituição que atende idosos sem vínculos familiares e sem condições de
subsidiar suas necessidades de moradia, alimentação e saúde.(6) Porém, atualmente, mesmo
dispondo de melhores condições nos serviços prestado, muitas instituições ainda provocam
o cerceamento da liberdade dos idosos e o modelo de gerir a vida desses indivíduos no
interior desses espaços, que as caracterizam como “instituições totais”, termo atribuído por
Goffmann. O espaço social fechado, as regras rígidas para delimitar e padronizar as atividades
de um conjunto de pessoas, que são os residentes, aproximam as ILPI das características de
instituições totais.(7)
Ao se realizar pesquisas etnográficas nesses espaços e, então, observar e participar dos
acontecimentos junto aos idosos institucionalizados é importante relativizar os diferentes
aspectos envolvidos nesse processo, como a história da criação desses espaços, as
características da ILPI a ser estudada e o contexto social na qual se insere. Assim como, a
organização de cada instituição, as características socioeconômicas dos idosos, os motivos
que os levaram a passar a viver nesses locais, os laços e afetos construídos ou rompidos
nesse processo, a cultura que os idosos carregam consigo e, ainda a cultura do pesquisador.
Nessa perspectiva, a etnografia se revela como valioso método de pesquisa qualitativa a ser
utilizado por pesquisadores da área da saúde, como enfermeiros, a fim de compreender os
aspectos que envolvem a velhice institucionalizada e que podem influenciar no cuidado aos
idosos. Destaca-se que para a utilização do método etnográfico, a enfermagem pode buscar
na interdisciplinaridade, a partir da Antropologia, referenciais teórico-metodológicos que
possam fundamentar esse tipo de estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca pela compreensão dos diferentes significados que permeiam o contexto das ILPI
na perspectiva dos sujeitos que residem nesses locais é necessária e traz desafios aos
profissionais de saúde e pesquisadores que atuam e desenvolvem pesquisas nesses locais.
Assim, destaca-se a pertinência em desenvolver etnografias em ILPI, pois a aproximação com
esses locais e os sujeitos inseridos nesse contexto podem revelar aspectos que subsidiem
a prática de cuidados em enfermagem e que proporcionem melhor atendimento ao idoso
institucionalizado.

VOLTAR AO ÍNDICE

2394 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde do Idoso

REFERÊNCIAS
1-Rocha ALC, Eckert C. Etnografia: saberes e práticas. Rev Iluminuras. [online] 2008 [acesso em
2018 Mai 26]; 9(21):1-23. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/9301.
2-Angrosino M. Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid:
Morata. 2012.
3-Sousa LB, Barroso MGT. Pesquisa etnográfica: evolução e contribuição para a enfermagem.
Esc. Anna Nery. [online] 2008 [acesso em 2018 Mai 26] 12(1): 150-55. Disponível em: http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452008000100023&lng=en&nr
m=iso.
4-Clifford J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Gonçalves JRS
(org.). 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.
5-Alves CML, Sousa SMN. E quando não se pode mais viver sozinho na velhice?: um estudo
sobre o processo de envelhecer em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. Publ
UEPG Appl Soc Sci. [online] 2016 [acesso em 2018 Mai 26] 24(2): 145-157. Disponível em
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais.
6-Brasil. Decreto n. 1.948, de 3 de julho de 1996. Regulamenta a Lei n. 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências. Brasília:
Ministério da Justiça; 1996.
7-Goffman E. Manicômios, prisões e conventos. 8ª ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2015.
PALAVRAS-CHAVE
Etnografia. Enfermagem geriátrica. Instituição de Longa Permanência para Idosos

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2395

Saúde
e etnia

SAÚDE INDÍGENA: O PERCURSO ASSISTENCIAL DAS GESTANTES
INDÍGENAS KAINGANG NO OESTE DE SANTA CATARINA
Francielli Girardi (Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil), Laura López (Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil)

ID: 1815

INTRODUÇÃO
A Atenção à Saúde Indígena é desenvolvida em âmbito da atenção Primária e caracteriza-se
por um conjunto de ações relacionadas à assistência à saúde prestada aos povos indígenas
que, preferencialmente, residam nas terras indígenas. Sua organização está vinculada ao
Ministério da Saúde e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), a qual é responsável
pelo gerenciamento e execução das ações em saúde para os povos indígenas. A política
indigenista de assistência à saúde garante o direito ao atendimento diferenciado, respeitando
os aspectos cosmológicos e culturais. A assistência às mulheres indígenas, durante a gestação
é direcionada pela Estratégia Rede Cegonha (ERC), neste sentido indago a real articulação
desta estratégias com a singularidade indígena, de respeitar as dimensão cosmológica das
gestantes e do sistema tradicional de atenção à saúde.
OBJETIVOS
Descrever e analisar o percurso assistencial percorrido pelas gestantes indígenas kaingang
em um município do Oeste de Santa Catarina.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e com enfoque etnográfico. Para
coleta produção de dados, utilizou-se a técnica da observação participante, sendo que a
vivência em campo ocorreu através de inserções em uma Terra Indígena no Oeste de Santa
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Catarina, no período de março/ abril de 2018. Esse estudo é um recorte exploratórioprévio de
uma pesquisa do Programa de Doutorado em Saúde Coletiva da UNISINOS, em andamento.
RESULTADOS
A assistência na comunidade indígena é realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada
dentro da Terra Indígena. Os profissionais que atuam na comunidade, pertencentes a equipe
multidisciplinar de saúde indígena (EMSI), acolhem, acompanham e assistem às gestantes
de baixo risco gestacional na aldeia. A EMSI é composta pelos seguintes profissionais: uma
enfermeira (40hs), um médico (20hs), um odontólogo, (20hs) duas técnicas de enfermagem
indígenas (40hs), quatro Agentes Indígenas de Saúde (AIS) (40hs) e um Agente de
Saneamento Indígena (AISAN). Essa equipe desenvolve as ações na promoção, prevenção e
recuperação da saúde na comunidade. Na aldeia, havia dezessete gestantes no momento da
observação. Em relação à assistência, percebeu-se que o acesso das indígenas ao pré-natal
inicia-se através dos Agentes Indígenas de Saúde, pois uma das funções dos AIS é realizar
diariamente as visitas domiciliares na aldeia e, nessa rotina de visitas domiciliares, dialogam
com as indígenas, desvelando informações sobre o processo saúde-doença e a saúde da
mulher. Esse momento é fundamental, uma vez que visa captar e identificar precocemente
as possíveis gestantes para encaminha-las para assistência da equipe. Conforme observado,
o primeiro acesso das gestantes se inicia pelos AIS, que buscam captá-las precocemente
e as quais orientá-las a procurar a UBS. Outro canal de acesso visualizado na assistência é
a enfermeira da equipe. Segundo relatos dessa enfermeira, as mulheres da comunidade a
procuram para buscar formas de esclarecer ou confirmar sobre a suspeita da gravidez. Ela
ressalta ainda que as gestantes que apresentam baixo risco gestacional são acompanhadas
mensalmente pela EMSI na comunidade e, em média, realizam em torno de 6 a 8 consultas
pré-natais, intercaladas entre o profissional médico e enfermeiro. Por outro lado, aquelas que
apresentam alto risco gestacional são encaminhadas para a clínica de referência do município
de Chapecó, que é a Clínica da Mulher, para a condução do pré-natal, mas também recebem
o acompanhamento da EMSI durante a gestação período-gravídico. Os exames laboratoriais
e de ultrassonografias são de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Chapecó e os
exames complementares na gestação – laboratoriais – são realizados em um Centro de
Saúde da Família, local fora da aldeia, onde são realizadas as coletas de materiais, e os exames
de imagem, como ultrassonografias, são encaminhados para as clínicas de referência do
município. As gestantes ainda são assistidas pelo odontólogo, que realiza orientação e
atendimento individualizado voltado para a recuperação bucal. Além disso, as gestantes são
acompanhadas mensalmente pelo programa de Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), uma forma de acompanhar e controlar as condições nutricionais para promover
informação contínua sobre as condições da população. Esse cenário nos faz refletir sobre
o impacto da hegemonia das práticas biomédicas, inseridas pelas EMSI nas comunidades
indígenas, sendo que nesse processo não parece ser integrado o princípio de atenção
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diferenciada e um diálogo intercultural sobre concepções de corpo, gravidez e maternidade
entre as kaingang. As gestantes ainda são assistidas pelo odontólogo, que realiza orientação
e atendimento individualizado voltado para a recuperação bucal. Além disso, as gestantes
são acompanhadas mensalmente pelo programa de Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN), uma forma de acompanhar e controlar as condições nutricionais para
promover informação contínua sobre as condições da população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer, visualizar e compreender os itinerários de cuidados percorridos pelos usuários,
no caso as gestantes, é fundamental para qualificar a assistência à saúde, entendendo e
visualizando diferentes formas de atenção existentes na prática de cuidado. A descrição
do fluxo de atendimento às gestantes indígenas de baixo risco demonstra um olhar
profissional sobre o caminho percorrido por essa gestante. No caso da assistência pré-natal
observado esse itinerário de cuidado, fica explicitada a concepção definida apenas pelas
práticas profissionais, reforçando o conhecimento unilateral da biomedicina, o que reforça a
hegemonia das práticas médicas presentes na assistência à saúde indígena. Poucas iniciativas
indicam estratégias e ações que foram desenvolvidas de modo a possibilitar à prática de um
modelo diferenciado de atenção, articulado com as práticas de intermedicalidade. Portanto,
a ampliação do nosso olhar para outros tipos de sistemas de atenção cuidados em saúde
dessas gestantes no seus cotidianos para além dos serviços de saúde é imprescindível
para poder entender como, no caso analisado, poderia ser efetivada através de uma
assistência à saúde diferenciada para as mulheres kaingang, pois para estabelecermos um
cuidado integral, necessitamos dialogar, conhecer e reconhecer novas formas de cuidado,
estabelecendo delineando junto aos usuários e comunidade as práticas de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Indígena; Saúde da Mulher; Período gravídico-puerperal
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A INTERSUBJETIVIDADE DO INDIVÍDUO DEPENDENTE QUÍMICO
NA BUSCA DA SUPERAÇÃO DO USO DE DROGAS
Maria de Nazaré de Souza Ribeiro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Joaquim Hudson
de Souza Ribeiro (Faculdade Salesiana Dom Bosco, Manaus, AM, Brasil), Cleisiane Xavier Diniz (Universidade
do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Selma Barbosa Perdomo (Universidade do estado do Amazonas,
Manaus, AM, Brasil), Fernanda Farias de Castro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil),
Orlando Gonçalves Barbosa (Faculdade Salesiana Dom Bosco, Manaus, AM, Brasil), Raul Santos Reis (Universidade
do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Fabíola Silva dos Santos (Universidade do Estado do Amazonas,
Manaus, AM, Brasil)

ID: 2655

INTRODUÇÃO
As evidências reais de recuperação encontradas por diversas pesquisas com dependentes
químicos nem sempre correspondem à vivência do indivíduo que está em recuperação,
porque se esquece, quase que frequentemente, da dimensão subjetiva deste no processo.
Assim, é fundamental que tal dimensão no processo de recuperação, seja legitimada pelos
pesquisadores ou pelos técnicos envolvidos no seu tratamento, uma vez que a forma de
pensar dos membros da equipe sobre o processo de recuperação do indivíduo determina
as escolhas terapêuticas utilizadas. Entre as diversas iniciativas que buscam enfrentar a
problemática em foco, destacam-se não somente as oriundas do campo das políticas
públicas e dos esforços de muitos pesquisadores, mas também de algumas instituições,
chamadas comunidades terapêuticas, que funcionam como grupos de autoajuda, dos quais
um dos mais procurados é o Narcóticos Anônimos (NA). Trata-se de uma associação, que
basicamente realiza reuniões regulares onde adictos, ou dependentes de drogas, podem
ajudar-se mutuamente a se manterem em “total abstinência de todas as drogas.
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OBJETIVOS
Compreender a intersubjetividade de indivíduos dependentes químicos participantes do
grupo de Narcóticos Anônimos com a superação do uso de drogas.
MÉTODO
Trata-se de um estudo com abordagem exploratória qualitativa. Buscou-se entender a
intersubjetividade do indivíduo dependente químico, utilizando sua história de vida com
as drogas, contada por meio de relato oral. Fizeram parte desta pesquisa 12 integrantes
de um Grupo de NA da zona sul da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, participantes do
grupo há mais de um ano. Foi utilizado roteiro de entrevista semiestruturado, com as falas
audiogravadas. A coleta de dados ocorreu após a imersão do entrevistador nas reuniões
do NA. O referido estudo atendeu as recomendações da Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Os participantes relatam que, antes de participar de NA, vivenciaram um processo difícil
durante o uso ativo. Diversos fatores contribuíram para o uso, como frustação, solidão e/
ou vazio dentro de si, desequilíbrio emocional, rompimento do vínculo afetivo com os
familiares e amigos, dificuldade de aceitar a si próprio e lidar com outras pessoas. Afirmam
que ao adentrarem no grupo de NA houve uma série de mudanças comportamentais,
emocionais, espirituais e afetivas. Vale ressaltar que, por meio dessa vivência no grupo, os
membros tornam-se mais independentes, compreensivos e acolhedores a partir da troca
de experiência entre eles. Estudos destacam que a busca por ajuda é bastante complexa,
devido a vontade excessiva de voltar a usar, porém, passa quando os próprios membros
buscam ajuda de outros companheiros do grupo no qual estão inseridos; é através da
partilha que essa vontade é minimizada; e por meio da identificação com as demais
vivências e dificuldades. No Grupo de NA os membros trabalham em cima de um contexto
amplo, por meio da aplicação do seguinte método: frequentar as reuniões, trabalhar os 12
passos, estudar cotidianamente e partilhar com outros adictos do grupo. Relataram ainda
que a relação com a família e a sociedade melhorou a partir do momento que buscaram
por ajuda. Por meio da inclusão nos grupos, os indivíduos passaram por certas mudanças
tais como evitar determinados lugares, ambientes e pessoas. Entretanto essas mudanças
os influenciaram muito para que não voltassem ao passado, e, por meio do apoio, ajuda e
confiança por parte da família, amigos e sociedade, sentem-se motivados a encarar seus
destinos firmes, abstêmios e em recuperação. Durante as falas, muitos relataram readquirir
sua liberdade. Para alguns, a vida, depois do NA, é um processo que avança e se modifica
com sentido e olhar para frente, numa expectativa razoável de melhoria de vida, de relações,
de superação e empoderamento. Os relatos demonstram que a maioria deles vivenciam
situações parecidas. Assim, diante dos problemas decorrentes do uso abusivo de drogas, os
indivíduos enfatizaram sua principal função que é o apoio uns aos outros, fortalecendo-os
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para o enfretamento de suas dificuldades juntamente com seus familiares. A presença da
família em todo esse processo é reconhecidamente de suma importância, pois ela precisa
compreender bem o problema, a vivência destes, e o estado frágil que se encontram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cronicidade da dependência química aponta para a necessidade de um suporte de
longo prazo, com diversificadas ações terapêuticas, a fim de dar respostas às necessidades
individuais, onde seja priorizado o fortalecimento do indivíduo em todas as suas dimensões
humanas, além da aquisição e/ou manutenção da abstinência. Reconhece-se ser, difícil e
demorada a retomada da estabilidade dos usuários que procuraram ajuda tardia. Para estes,
o apoio deve ser redobrado, a fim de possibilitar o resgate da confiança (principalmente da
família), da autoestima, dos valores e dignidade e a mudança de hábito de vida. As partilhas
de experiências durante as reuniões do NA demonstraram grande transformações nas vidas e
nas capacidades de reiteração social de dependentes químicos. A maioria dos entrevistados
declararam acreditar que a recuperação consiste em alto poder de decisão, devido ao
encorajamento e autoconfiança que é transmitido ao indivíduo durante sua participação nos
grupos, sendo estimulado a viver melhor consigo e com outras pessoas ao seu redor.
PALAVRAS-CHAVE
Drogadição, Autoajuda, Narcóticos

A POTENCIALIDADE DO TRABALHO EM REDE: DESCRIÇÃO
DE UMA CAMPANHA PARA BUSCA ATIVA DE SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Rachel Esteves Soeiro (Faculdade de Ciências Médicas- Universidade Estadual de Campinas/ Serviço de Saúde dr.
Cândido Ferreira (Consultório na Rua Campinas) , Campinas, SP, Brasil), Bruno Mariani de Souza Azevedo (Serviço
de Saúde dr. Cândido Ferreira (Consultório na Rua Campinas) , Campinas, SP, Brasil), Alcyone Apolinário Januzzi
(Serviço de Saúde dr. Cândido Ferreira (Consultório na Rua Campinas) , Campinas, SP, Brasil), Maria de Lurdes
Zanolli (Faculdade de Ciências Médicas- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1283

INTRODUÇÃO
Os Consultórios na Rua (CnaR), integram o componente da Atenção Básica da Rede de
Atenção Psicossocial e atuam frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da
População em Situação de Rua (PSR). Em Campinas, o CnaR iniciou suas atividades em 2012.
A equipe do CnaR prioriza o acesso ao tratamento de qualidade no local, na perspectiva
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da integralidade, do trabalho em rede, construindo parcerias com outros dispositivos
do município, fomentando um trabalho de abrangência intersetorial. A população em
situação de rua está mais vulnerável e tende a apresentar uma maior prevalência de
doenças infectocontagiosas que a população em geral. Para a Tuberculose, o Programa
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) considera a prevalência de Tuberculose 67
vezes maior nesta população. Dados da Vigilância Epidemiológica de Campinas de janeiro
de 2006 a dezembro de 2015 evidenciaram uma menor taxa de cura de tuberculose na
PSR (43,8%) que na população geral (77%) e uma maior taxa de abandono (36,2% na
PSR e 10,5% na população geral). O grande desafio para a equipe do CnaR em realizar
o tratamento supervisionado dos pacientes com tuberculose em situação de rua, era o
desconhecimento deste equipamento por parte dos trabalhadores dos Centros de Saúde
(CSs) de Campinas, dificultando o trabalho em rede e o acesso do paciente ao Centro de
Saúde (CS). De 2012 a 2017, o CnaR diagnosticou 55 pacientes com tuberculose, dos quais
11 encontravam-se em tratamento supervisionado no mês de Março de 2017, 17 tiveram
alta curados, 18 abandonaram o tratamento, dois estavam hospitalizados em decorrência
de complicações da tuberculose, um foi transferido para outro Estado, quatro foram à
óbito e dois, apesar das buscas ativas não foram mais encontrados. Devido ao dia mundial
de combate à tuberculose (24 de março), em março de 2017 realizou-se uma campanha
de busca ativa de sintomáticos respiratórios pelo CnaR em parceria com outros serviços.
OBJETIVOS
Relatar a campanha de sintomáticos respiratórios em situação de rua, realizada pelo
Consultório na Rua, em rede com: os CSs, a Vigilância (VISA), os Distritos de Saúde, os Centros
de Atenção Psicossociais para Álcool e outras drogas (CAPS-AD) e a Assistência Social do
município de Campinas.
MÉTODO
Descrição da campanha para busca ativa de sintomáticos respiratórios realizada de 14 a 25
de Março de 2017. Em virtude do aumento de casos de Tuberculose na PSR diagnosticados
pelo CnaR (13 pacientes em tratamento em março de 2017) foi realizada inicialmente uma
parceria com a Vigilância de cada um dos cinco Distritos de Saúde para a sensibilização
dos CSs de Campinas para irem a campo junto com a equipe do CnaR na busca ativa
de sintomáticos respiratórios. As equipes de Redução de Danos (RD) dos três CAPS-AD
também foram convidadas a participar e a Assistência Social, através dos Abrigos para
Itinerantes, Casas de Passagem, Casa para Mulheres e Crianças e outros equipamentos
(SOS Rua, Casa da Cidadania e Centro Pop) permitiram a entrada da equipe do CnaR para
a busca ativa. O Laboratório Municipal foi avisado da campanha e colocado à disposição
para leitura das amostras.
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RESULTADOS
Dos 64 CSs, 13 participaram da campanha indo a campo com agentes comunitários de
saúde (ACS), técnicas de enfermagem e enfermeiras. As equipes de RDs dos três CAPSAD de Campinas também foram junto à campo. As quatro Casas de Passagem, a Casa
da Gestante, o Abrigo Municipal, a Casa da Cidadania e o Centro Pop permitiram a
entrada da equipe do CnaR para realizar a sensibilização sobre a tuberculose e fazer a
busca ativa dos sintomáticos respiratórios. A equipe do SOS-Rua auxiliou orientando
as pessoas em situação de rua de sua área de abrangência para irem até os campos
fixos de atendimento. As VISAs e os cinco Distritos de Saúde também participaram da
campanha. O Laboratório Municipal precisou aumentar sua capacidade de trabalho para
processar as amostras que chegavam diariamente, muito além do que eles recebiam
em uma semana. Nos 10 dias da campanha, foram entrevistadas 806 pessoas, das quais
171 (21,2%) foram identificadas como sintomáticas respiratórias. Dentre elas seis casos
novos e um retratamento/falha terapêutica
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da campanha, o campo de ação do CnaR foi ampliado. As equipes do CS passaram
a conhecer e respeitar nosso trabalho e a PSR de seu território passou a conhecê-los e
compreender que é possível buscar cuidado no CS. Algumas ACSs nos disseram que há
tempos queriam visitar “o mocó” existente no território, mas não tinham coragem de ir
sozinhas (sic). Os equipamentos da Assistência Social também puderam se aproximar dos
equipamentos da Saúde, assim como os Redutores de Danos dos CAPS-AD passaram a
ser conhecidos pelas equipes dos CSs, propiciando o trabalho em rede. Os pacientes que
foram diagnosticados com tuberculose puderam iniciar o tratamento no CS de referência
do seu território (antes não tinham coragem de entrar em um CS pois sabiam que seriam
ignorados ou esperariam horas por um atendimento) e a equipe do CnaR ficou como um
apoio para matriciar os casos mais complexos. A partir desta campanha e a rede por ela
estabelecida, o diálogo entre os CSs, os CAPS-AD e o CnaR ficou mais fácil e possibilitou
ampliar as discussões e compartilhar pacientes na longitudinalidade do cuidado. Com a
Assistência Social as relações também foram estreitadas, propiciando parcerias no cuidado
da população em situação de rua.
PALAVRAS-CHAVE
Tuberculose, consultório na rua, rede
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A VULNERABILIDADE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO
DE PESQUISA EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO
Luciana Alves de Oliveira (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Marcelo Medeiros (Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes (Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, GO, Brasil)

ID: 2639

INTRODUÇÃO
A realização de pesquisas sempre permeou a história da humanidade e o desenvolvimento
científico proporcionou importantes benefícios ao longo do tempo. Independente do
tipo de pesquisa proposta, a condução de estudos envolve responsabilidades de quem
a conduz1-3. Embora existam regulamentações e consensos internacionais sobre ética
em pesquisa vigentes, eles não são suficientes para impedir malefícios aos participantes.
No Brasil, a Resolução 466/20124 reafirmou a obrigatoriedade do esclarecimento sobre a
pesquisa proposta por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou do
Termo de Assentimento, no caso de crianças, adolescentes e outros legalmente incapazes
que fossem participantes da investigação. O termo torna-se uma forma de comunicação das
partes envolvidas e proporciona informação e possibilidade de consentimento5. Por meio
dele cria-se uma expectativa que não se limita a um momento isolado de aplicação do TCLE e
norteia que pesquisadores adotem em suas práticas um efetivo Processo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
As pesquisas conduzidas em hospitais apresentam particularidades que acentuam as
fragilidades inerentes ao processo saúde-doença, incluindo o próprio acesso à rede
de atendimento. As fragilidades da população devido a limitação de oportunidades, a
incapacidade de enfrentar situações de risco e o desenvolvimento de políticas públicas
que não atendem as demandas básicas do indivíduo, ampliam as chances de ocorrência
de desrespeito no contexto da pesquisa6-11. Essas fragilidades estão associadas ao estado
de pobreza, marginalidade, instabilidades, carências, dificuldades de acesso aos serviços de
saúde, precariedade do trabalho, limitação de oportunidade, baixa qualidade de serviços e
das políticas públicas e sociais6,8,11. Por sua vez, elas inserem-se em contextos de relações
que somadas às facetas da vulnerabilidade e normativas podem interferir nas múltiplas e
complexas relações de poder que emergem no cotidiano da assistência à saúde12-15.
OBJETIVOS
Compreender, sob as percepções de pacientes e profissionais de saúde envolvidos
no tratamento oncológico, os sentidos de vulnerabilidade identificados durante o
desenvolvimento de pesquisas no contexto assistencial.
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MÉTODO
Esta investigação seguiu a abordagem qualitativa do referencial teórico da etnometodologia,
adotando o significado como conceito central da investigação. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com 15 pacientes e 15 profissionais de saúde de um hospital oncológico
vinculado à rede pública de saúde de Goiânia-GO (Protocolo comitê de ética CAAE:
43603315.5.3001.0031).
RESULTADOS
Três categorias emergiram das entrevistas realizadas:“Vidas alteradas”,“Formação profissional”
e “O local ideal”. Os resultados evidenciaram a tendência dos participantes em vislumbrar a
pesquisa como algo positivo, que trará importantes contribuições a pacientes e pesquisadores,
permitindo esperança da cura. Embora esse hospital tenha sido reconhecido como o local
ideal para buscar a cura, nele estavam presentes algumas situações de fragilidades, como
o próprio sistema de atendimento à saúde e, também à comunicação entre profissionais
de saúde e pacientes. Isto sugere que o poder existente nessas relações ainda reitera a
manutenção da hierarquia e fragilidades, afetando o exercício da autonomia pelo paciente.
Elementos que habitualmente compõem os cenários das relações sociais podem interferir nas
múltiplas e complexas relações de poder que emergem desse cotidiano. O pensamento de
Foucault abre possibilidades de contribuição para a análise das configurações presentes nos
espaços de assistência à saúde que também desenvolvem, concomitantemente, atividades
de pesquisas e ensino12-15. Esse pensamento aponta para evidências da manutenção de
um sistema de relações de poder pautado em práticas hegemônicas atreladas ao discurso
e conhecimento dominantes. As perspectivas “foucaultianas” sobre as relações de poder,
somadas às facetas da vulnerabilidade e normativas nesses espaços, podem contribuir para
compreensão desta realidade. A Resolução 466/2012 define como vulnerabilidade o “estado
de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade
de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos
de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido”4. A
mesma resolução considera como risco de pesquisa a “possibilidade de danos à dimensão
física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural, ou espiritual do ser humano, em qualquer
pesquisa e dela decorrente”4. No contexto investigado, o ensino e a pesquisa estão presentes
com aspectos positivos e negativos que interferem no atendimento aos pacientes. Formar
mais profissionais para atender a um maior número de pacientes e manter a esperança
de cura com tratamentos experimentais foram expectativas para melhorias na assistência
prestada. A forma de comunicar o diagnóstico e a proximidade dos profissionais de saúde
com os pacientes poderiam influenciar suas decisões, tanto no âmbito da assistência
quanto na pesquisa. Reconhecemos a importância do desenvolvimento de pesquisas no
contexto hospitalar, mas os dados coletados em nosso estudo sugerem a persistência
de problemas e conflitos no cenário onde ocorrem, concomitantemente, a realização de
pesquisas e a assistência à saúde. Um fator que acentua esses problemas envolve a própria
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rede de atendimento, ainda repleta de problemas em relação ao acesso à necessidade de
permanência para tratamento à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, os discursos expressaram e evidenciaram como o poder se estabelece naquele
local, bem como a própria comunicação. Os pacientes ou os profissionais de saúde nem
sempre perceberam o contexto de fragilidades que entrelaçam o cenário da pesquisa, o
que amplia as dimensões das vulnerabilidades presentes. A vulnerabilidade e a autonomia
estão interligadas no contexto das relações de poder e podem desencadear diferentes
encaminhamentos conforme a existência ou não de autonomia. Isso ocorre em diversas
situações, inclusive nos contextos de assistência e pesquisa. As relações de poder que
controlam os comportamentos podem interferir, facilitar ou dificultar o enfrentamento da
vulnerabilidade nesses espaços, bem como o exercício da autonomia. Concluímos que os
sentidos de vulnerabilidade nesse contexto abrangem as modificações nas vidas daqueles
pacientes, o processo de formação dos profissionais e, ainda, a vivência das rotinas naquele
hospital considerado referência para o tratamento.
PALAVRAS-CHAVE
Experimentação humana. Ética em pesquisa. Vulnerabilidade em saúde. Relações
pesquisador-sujeito.

ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA NA REGIÃO SUL DO BRASIL
Joaquim Gabriel Andrade Couto (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Heloisa Godoi
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Mirelle Finkler (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Lúcia Schaefer Ferreira Mello (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1319

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a sociedade tem vivenciado diversas transformações econômicas, políticas,
sociais e urbanas. Em concomitante, percebe-se a hegemonia neoliberal na condução das
políticas públicas, resultando na exclusão de uma parcela da população do alcance de direitos
sociais básicos, como moradia, saúde, educação, trabalho, segurança e lazer(PAIVA et. al,
2016). Com isso, algumas pessoas têm rompido com as formas de sobrevivência socialmente
aceitas, passando a viver nas ruas, tornando-se assim ainda mais vulneráveis, esquecidas
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e até mesmo invisíveis, enfrentando dificuldades para terem seus direitos reconhecidos e
satisfeitos.(AGUIAR; IRIART, 2012; BRASIL, 2014). É relativamente recente o movimento social
para garantia de direitos básicos à população em situação de rua (PSR). As ações promovidas
no passado eram de caráter focalizado, compensatórias e assistencialistas, de cunho paliativo,
higienista e medicalizadas (PAIVA et. al, 2016; AGUIAR; IRIART, 2012; HALLAIS; BARROS,
2015). A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) surgiu na tentativa
de romper com as ações que reforçavam a invisibilidade dessa população, sem materializar
seu direito à saúde. A PNPSR parte do reconhecimento dessas pessoas como cidadãos de
direito(BRASIL, 2009), definindo-a como um grupo heterogêneo de pessoas, sem moradia
convencional, que vivem em locais públicos e degradados, e que utilizam unidades de
acolhimento para pernoite ou moradia temporária, tendo em comum a extrema pobreza e
os vínculos familiares interrompidos. A saúde bucal tem sido apontada como uma prioridade
em saúde da PSR e demonstra grande impacto na sua qualidade de vida(WATT e. al, 2016;
PARKER el. al, 2011; FORD; CRAMB; FARAH, 2014), o que aponta a necessidade da Equipe de
Saúde Bucal (ESB) conhecer as especificidades e demandas dessa população.
OBJETIVOS
Inegavelmente, a atenção à saúde e saúde bucal da PSR desafia os princípios da
universalidade, equidade e atendimento integral do Sistema Único de Saúde (SUS). Frente
a isto, e entendendo a pesquisa como mecanismo de produção de conhecimentos e de
denúncias sociais(PAIVA et. al, 2016), este estudo teve como objetivo analisar as ações de
atenção à saúde, particularmente as de saúde bucal, orientadas a PSR, realizadas na atenção
primária à saúde das três capitais da Região Sul do Brasil.
MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de abordagem qualitativa e interpretativa.
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 16 profissionais de saúde das redes
municipais de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no ano de 2016. Os dados foram gravados
digitalmente, transcritos e analisados pela técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).
A pesquisa obteve aprovação dos Comitês de Ética das três cidades, sendo os números de
pareceres: 1.740.803 (Curitiba), 1.635.670 (Florianópolis) e 741.850 (Porto Alegre)
RESULTADOS
O acesso da PSR à atenção primária à saúde nas três cidades acontece por meio das UBS,
mais frequentemente por meio dos Consultórios na Rua (CnaR), por conta do tipo de
abordagem realizada. Isto porque com os CnaR os profissionais fazem um primeiro contato,
buscando a confiança dos usuários a fim de fomentar o vínculo entre estes e a equipe. Os
entrevistados entendem essa estratégia como um facilitador da chegada dos usuários à
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atenção primária à saúde, mas também trouxeram a problemática acerca da dificuldade
que essas pessoas enfrentam para acessar os serviços quando não vinculadas a uma equipe
de CnaR, corroborando com outros estudos, como o de Ferreira, Rozendo e Melo(2016)
e Simões et. al (2017). Nestes também foram constatados desafios na articulação entre o
CnaR e a Rede de Atenção à Saúde, sendo explicitada a dificuldade de acesso da PSR sem a
companhia de profissionais vinculados ao CnaR, e a importância de se reforçar a autonomia
dos indivíduos para transitar entre os serviços de saúde. Os participantes relataram que
a procura pelos serviços de saúde acontece, geralmente, motivada por agravos agudos,
quando diante das diversas vulnerabilidades enfrentadas, os sintomas impossibilitam a luta
por sobrevivência(PAIVA et. al, 2016; BRASIL, 2012). Dentre as principais demandas da PSR,
predominam as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS
e à saúde bucal, assim como encontrado na literatura(AGUIAR; IRIART, 2012; FIGUEIREDO,
HWANG; QUIÑONEZ, 2012; HOUT; HEARNE, 2014). Tem-se a saúde bucal como uma das
principais demandas dessa população, sendo que a busca por serviços odontológicos se
dá após a doença estar instalada, alertando para a precariedade na manutenção de hábitos
rotineiros de cuidado à saúde bucal, por conta das diversas demandas e vulnerabilidades
enfrentadas diariamente, como a falta de local, de materiais e insumos para realizar a higiene
pessoal adequadamente.
Nesse estudo, foi possível notar que a assistência odontológica à PSR se dá de formas diferentes
nas cidades investigadas. Apesar dessas divergências, foi unânime o reconhecimento do
profissional de saúde bucal como de grande importância durante as abordagens do CnaR,
entendendo a incorporação dos profissionais de saúde bucal nesse equipamento como
uma atitude fundamental para o trabalho interdisciplinar. Os entrevistados afirmaram
perceber um afastamento por parte dos trabalhadores da saúde em relação aos assuntos
relacionados à PSR, e entendem que é essencial uma maior aproximação, para que seja
possível compreender o processo saúde-doença nas ruas, assim como a percepção desses
indivíduos sobre sua saúde frente as situações que vivenciam diariamente. Tal aproximação
pode ser estimulada por meio de ações de educação permanente, como sugerido pelos
participantes, que alegaram sentir falta de atividades que busquem sensibilizar os
profissionais frente às demandas da PSR. A necessidade de que a sensibilização acerca
das necessidades dessa população seja iniciada já nos cursos de graduação, com ênfase
no estudo dos determinantes sociais do processo saúde-doença-cuidado, assim como nos
cursos de pós-graduação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na PSR é
certamente um dos mais complexos desafios enfrentados pelo SUS. Conforme os resultados
desta pesquisa, pode-se afirmar que requer, minimamente, mudanças na formação
profissional em saúde e investimento na ampliação quantitativa e na qualificação dos
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profissionais que já atuam na atenção básica, bem como a realização de censos periódicos
para reconhecimento das pessoas vivendo em situação de rua e de suas necessidades.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Bucal; População em Situação de Rua; Atenção Primária à Saúde

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO COM
JOVENS NO INTERIOR DO AMAZONAS
Fernanda Farias de Castro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Maria Euniziete Gadelha de
Souza (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Gyane Karol Santana Leal (Universidade do Estado
do Amazonas, Parintins, AM, Brasil), Leidiane Santarem Valente (Universidade do Estado do Amzonas, Parintins, AM,
Brasil), Maria de Nazaré de Souza Ribeiro (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Cleisiane Xavier
Diniz (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil), Everaldo Ordones de Souza (Secretaria de Saúde de
Parintins, Parintins, AM, Brasil), Fabíola Silva dos Santos (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil)
ID: 2653

INTRODUÇÃO
Falar sobre drogas é discutir o processo saúde/doença, considerando-se os modelos que
contribuem para a compreensão do fenômeno no momento atual e das estratégias de
intervenção estabelecidas. O uso e abuso de substâncias psicoativas e consequentemente a
dependência química representa um dos grandes dilemas sociais, com impacto importante
na saúde do indivíduo, da família e sociedade, considerado problema na saúde pública.
OBJETIVOS
Conhecer as dificuldades enfrentadas pelo usuário que busca tratamento e recuperação
da dependência química nos serviços de saúde; investigar o nível conhecimento a cerca
da legislação e analisar os anseios das famílias que vivenciam situações com dependentes
químicos.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa pautada na análise de conteúdo, realizados no município de Parintins/
AM, realizada em um bairro periférico com 10 jovens em situação de risco para o uso de
drogas e 10 profissionais de saúde do Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Laurido – CAPS
sendo: Enfermeiro (a) (E), técnico de enfermagem (TE), Pedagogo (P), Assistente Social (AS),
Psicólogo (PS) e Educador Físico (EF), com amostragem não probalística, considerando o
critério de saturação teórica. O projeto foi aprovado sob o parecer 1.958.804. Utilizou-se
entrevista semiestruturada com análise de conteúdo proposta por Bardin.
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RESULTADOS
Expressados nos discursos, nos gestos fisionômicos, e observações dos pesquisador
com as categorias: a) Meio e necessidade corpórea favoráveis ao uso de substâncias; b)
conhecimento deficitário; c) família: dor, angústia e revolta d) tratamento e recuperação na
visão dos profissionais da saúde. Na primeira categoria o dependente químico necessita
modificar o círculo social de amizades com o qual compartilha o uso de substâncias
psicoativas, apesar de a prática evidenciar que esta é uma das maiores dificuldades
enfrentadas por estes indivíduos. [...] “se eu sair de casa sempre encontro os mesmos amigos,
aí né” [...] (U). [...] “a gente sai vai pros mesmos lugares de sempre, continua a vidinha de
sempre de dá uns pega encontrar os parças ” (U). [...]. Essa vertente é confirmada nas falas
e nos gestos de nervosismo e ansiedade caracterizado pelos olhares furtivos, deprimidos
e sem expressividade e movimentos constantes e involuntários de cabeça e das mãos dos
atores contatados na pesquisa. [...] “eu acho que já tô inviciado o meu corpo pede a porcaria”
(U). Para muitas pessoas a dependência se torna crônica com possíveis recorrências mesmo
após longos períodos de abstinência. Sobre o conhecimento deficitário destaca-se: [...] “só
sei que tudo passa quanto a parada tá na mente, mas depois não sei o que acontece com
meu esqueleto” (U).
Quando se trata de dependência é importante ressaltar que há aspectos físicos, psicológicos
e socais que afetam o usuário, pois se trata de uma doença, a droga provoca modificações no
cérebro que faz o organismo se adaptar. [...] “tenho vontade de parar, não sei onde procurar
tratamento... acho que é particular né”? (U). Os dependente e familiares são conhecedores
parciais dessas informações de cunho legal e que lhes asseguram a possibilidade de buscar
o tratamento, apesar da generalização é possível fazer valer esse direito constitucional.
Também existe o sentimento de culpa:. [...] já fui chamado de fracassado, que não presto
pra nada” (U. Os danos físicos e sociais quando percebidos impulsionam, ainda mais, o
dependente químico a uma incansável busca pelos efeitos das drogas. Essa é a única doença
da qual o doente não deseja tratamento, já que não reconhece como tal. A dependência
química interfere diretamente no âmbito familiar e social que não vê o dependente químico
como um doente necessitando de tratamento. Sobre a família dor, angústia e revolta é
perceptível nos discursos a dolorosa angústia de não saber como lidar com a situação.[...]
dói muito vê ele desse jeito, mas não posso fazer nada ele que quer tá assim” (F). [...] “aqui em
casa a mamãe faz todas as vontades dele parecesse até que é ele que manda em casa” (F).
[...]” ele leva as coisas daqui de casa para sustentar o vício, é tão difícil conviver com isso” (F). O
seio familiar encontra-se em um estado patogênico advindos da convivência com o usuário
de substância, não possuindo suporte emocional para lidar com problemática tornando-se
co-dependentes.
Sobre tratamento e recuperação na visão dos profissionais de saúde observa-se angústia
carregada de sentimento de impotência e inoperância para fazer valer o direito a saúde. [...]
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“aqui não é uma instituição direcionada para essa demanda, mas nós temos aqui por conta
do uso abusivo de álcool e drogas pessoas sequeladas e essa demanda é muito grande em
Parintins chega a ser preocupante” (T.E). [...] “o CAPS é o dois e funciona só pela parte da
manhã com os atendimentos, oficinas e alimentação para aqueles que já são sequelados
pelas drogas” (P). [...] “o nosso CAPS, não tem estrutura compatível para o atendimento da
demanda dos dependentes de substâncias psicoativas aqui no município, mas sempre
buscamos atender aqueles que nos procuram, nem que seja para conversar” (E). [...] “nós
temos uma equipe que trabalho com essa demanda, mas não é o suficiente para todo o
atendimento, além do que, no momento estamos sem psiquiatra” (AS). [...] “para o tratamento
e possível recuperação trabalhamos com as oficinas e medicamentos, a instituição não
é própria para fazer esse trabalho na integra” (PS). [...] ‘’ a resistência ao tratamento pelo
usuário e a falta de apoio familiar são dificuldades que enfrentamos no acompanhamento’’
(EF). Mesmo na dificuldade, os profissionais fomentam o desenvolvimento de um trabalho
significativo para a população que ali busca alivio para as dores e patologias diversas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades que assolam o tratamento e recuperação do dependente químico passam
pelo contexto social, a potologia vivenciada sem o conhecimento, o convívio familiar e
a assistência recebida dos órgão públicos. Faz-se necessário, que se busque diferentes
abordagens para compreender o contexto sombrio da dependência química, da percepção
da existência um ser humano doente que não precisa de julgamento e nem viver a margem
do processo social no que concerne o direito a saúde e convivência familiar.
PALAVRAS-CHAVE
Dependência química. Tratamento. Recuperação
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EL COTIDIANO DE LAS FAMÍLIAS URBANO-RURALES AFECTADAS
POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO: VULNERABILIDAD
SOCIAL Y PROMOCION DE LA SALUD
Maria Josefa Arcaya Moncada (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru), Rosane Gonçalves Nitschke
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Clara Hilda Rojas Espinoza (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Peru), Gladys Filomena Garcia Arias (Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Peru), Gustavo Salvador Tanta (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru), Luis Felipe Alberto Felipe
Alberto Avalos Carrión (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru), Diego A. Deleon (Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Peru), Cynthia Flora Buiza Zarate, (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru),
Melissa Karen Pérez Ramos, (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru), Jocelyn Pamela Carbajal Ramos,
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru)

ID: 2220

INTRODUÇÃO
A fines del siglo XIX, los pescadores del norte del Perú apreciaron que todos los años, solía
ocurrir un incremento de la temperatura del agua del mar, la cual era observable a lo largo
de la costa norte, a la que llamaron de “El Niño”, un fenómeno recurrente que tiene una
duración de varios meses, y ahora sabemos que se acentúa cada cierto número de años.
Dependiendo de su intensidad y temporalidad, el comportamiento de las condiciones
meteorológicas en el territorio se altera, provocando anomalías en la frecuencia de las lluvias
y de la temperatura del aire. Las inundaciones y lluvias dejaron impactos sobre la salud de la
población, viviendas colapsadas y fallecidos, pérdidas en infraestructura, desplazamientos,
desempleo y pérdidas agrícolas. Pregunta de investigación: ¿Cómo es el cotidiano de las
familias afectadas por el desastre natural ocasionado por el fenómeno del niño costero en
Lima?
OBJETIVOS
Comprender el cotidiano de las familias y su vulnerabilidad frente a la vivencia de lo desastre
natural ocasionado por el fenómeno del Niño Costero.
MÉTODO
Estudio de Enfoque cualitativo . Método etnográfico, con observaciones y entrevistas
semi-estructuradas. Referencial teórico metodológico: Sociologia Comprensiva y del
Cotidiano de Michel Maffesoli. Participaran 7 familias de distrito de Cajamarquilla, S. J de
Lurigancho-Chosica, que accedieron voluntariamente a participar en el estudio, con previo
consentimiento informado. Criterios de inclusión : familias que vivieron la experiencia del
Fenómeno del Niño Costero (conocido como “huayco”). La técnica de muestreo fue por
saturación de las categorías encontradas. Se aplicó análisis de contenido.

VOLTAR AO ÍNDICE

2412 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde e populações vulneráveis

RESULTADOS
Categorías: Motivaciones familiares que influyen en el desplazamiento de las familias.
Desesperación durante el desastre. Vida cotidiana post desastre y cohesión social frente a
la adversidad. El cotidiano de las familias de una zona urbano –rural es percibido como el
significado del impacto del desastre natural , producido por el “Fenómeno del Niño Costero”
en su vida social. La pérdida del hogar, la perdida de los medios de trabajo, revela muchas
áreas críticas que deben resolver para poder subsistir, afrontar con fe y esperanza lo que
deviene como consecuencia de haberlo perdido todo . Maffesoli sostiene que la casa, el
hogar, expresan una proxemia, constituyendo un ser en el mundo, junto con aquel con quien
compartirá ese espacio físico, interaccional y simbólico. Al final ,el lugar, la casa, el hogar
significa todo, ahora “no hay nada”, paradójicamente lo relacional, instiga una solidaridad
organica. Significó cambios en la vida cotidiana de las personas y una fuerte cohesión social
del grupo familiar y comunidad, principalmente en el plano de las interacciones entre sus
miembros y con las demás familias de la comunidad con quienes compartieron no solo
un mismo espacio, sino la misma vivencia , la angustia y la desesperación, la desesperanza
al no encontrar ayuda, se fortalecieron los vínculos sociales con los otros miembros de
la comunidad, la conformación de redes de apoyo y solidaridad son la evidencia del
fortalecimiento de la cohesión social. Las familias tienen que reconstruir sus relaciones,
resignificar sus valores e identificar nuevos significados asociados con su vida diaria. La
vulnerabilidad de las familias de zonas rurales frente al impacto social producidos por el
“Niño Costero” es una constante identificada y reconocida, ya que obliga al desplazamiento
temporal hacia lugares más seguros, al tener que abandonar sus viviendas; pero en otros
casos algunas familias a pesar de reconocer el riesgo de vivir en la zona de huaycos, lo
asumen con resignación por no tener otro lugar donde vivir
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El cotidiano de las familias de una zona urbano –rural afectadas por el “Niño Costero” es un
proceso de recuperación para estas familias después de los daños causados por el desastre
de largo alcance ; no solo abandonaron sus hogares, sino que también su vida personal y
familiar sufrió transformaciones. El impacto de los desastres naturales está relacionado a la
condición de vulnerabilidad social de la población. Las autoridades necesitan brindar apoyo
inmediato a las comunidades afectadas por los fenómenos naturales ,aplicando un plan
de evaluación y prevención del riesgo, así como atender a las necesidades de salud de los
individuos y familia afectadas en las comunidades. Es fundamental la asistencia relacionada
con la reconstrucción, apoyo , acciones políticas y educacionales para promover la salud
individual y familiar. Las familias necesitan ayuda para comprender mejor la situación de
riesgo permanente en la que viven aun cuando estén afectadas por su condición de pobreza
necesitan elaborar mecanismos de resiliencia para afrontar la adversidad, reconstruir nuevos
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valores que se construirán con el tiempo. El cuidado afectivo y efectivo para la Promoción
de la Salud de las familias en situación de vulnerabilidad que han experimentado el desastre
natural, necesita buscar contemplar los cinco campos de acción de la Promoción de la Salud,
considerando conocer los límites y potencias en la vida cotidiana .
PALAVRAS-CHAVE
Familias; Vulnerabilidad social; Promocion de la Salud; atividades cotidianas; ambiente;
desatres naturales

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM TRABALHADORES
VULNERÁVEIS: DESAFIOS METODOLÓGICOS E CAMINHOS
PROMISSORES NA PESQUISA QUALITATIVA
Alexa Pupiara Flores Coelho (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Palmeira das Missões, Palmeira
das Missões, RS, Brasil), Carmem Lúcia Colomé Beck (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria,
RS, Brasil), Rosângela Marion Silva (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2598

INTRODUÇÃO
A entrevista semiestruturada prevê a investigação da percepção dos participantes por
intermédio de um instrumento de perguntas abertas e flexíveis que, se por um lado, mantém
um foco e uma direção condizentes com os objetivos do estudo, por outro, permite que
sejam elaboradas novas perguntas ao longo da pesquisa, de acordo com a direção que segue
o discurso do sujeito.1 A entrevista semiestruturada é amplamente utilizada na pesquisa
qualitativa em saúde, uma vez que possibilita a obtenção de dados científicos que estejam
relacionados às experiências individuais, trajetórias de vida, percepções e sentimentos das
pessoas. No entanto, quando o olhar científico se volta para os trabalhadores em situações
de vulnerabilidade (como os trabalhadores informais e alocados em profissões precarizadas),
é necessário discutir-se os desafios que os pesquisadores encontram na utilização da
entrevista e os cuidados éticos que precisam ser reforçados no contato com estes grupos.
OBJETIVOS
Sendo assim, o objetivo deste estudo é discorrer acerca dos desafios metodológicos
e caminhos promissores envolvidos na utilização da entrevista semiestruturada com
trabalhadores vulneráveis, a partir de uma experiência com catadores de materiais recicláveis.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa, participativa, cujo objetivo geral foi conhecer e promover o autocuidado
de catadores de material reciclável. O cenário do estudo foi uma associação de reciclagem
do Sul do Brasil. Os participantes foram 18 catadores de materiais recicláveis que aceitaram
participar do estudo. Os dados relatados neste trabalho foram produzidos de agosto a
setembro de 2017 por meio de entrevista semistruturada.1 As entrevistas foram realizadas
individualmente na sala destinada ao brechó da associação, a qual possuía mesa, duas
cadeiras e garantia sua privacidade. Contou-se com um roteiro em forma de tópicos, os
quais eram convertidos em perguntas-chave disparadoras. As entrevistas tiveram duração
média de 28 minutos e foram audiogravadas, com anuência dos participantes. A análise dos
dados seguiu os passos: apreensão, síntese, teorização e transferência. O estudo foi aprovado
por comitê de ética em pesquisa local sob Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética 67058017.8.0000.5346, em conformidade com as Resolução 466/2012 e 510/2016 do
Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
A pesquisa qualitativa com trabalhadores vulneráveis apresenta um conjunto de desafios
aos pesquisadores. A entrevista especificamente exige uma abertura do participante para a
exposição de suas experiências, percepções e sentimentos. No contexto da vulnerabilidade,
do trabalho precário e da exclusão social, deve-se considerar o compromisso ético que o
pesquisador possui em relação a este espaço de produção de dados, e o vínculo que deve-se
fortalecer para que o entrevistado esteja disposto a falar sobre sua trajetória e experiências
de vida.
Na pesquisa realizada com catadores de materiais recicláveis, a entrevista semiestruturada
possibilitou o encontro da pesquisadora, não apenas com o grupo, mas com cada indivíduo
que o compunha. Possibilitou o conhecimento das individualidades, das trajetórias de vida,
dos sentimentos construídos pelo sujeito na experiência com o seu trabalho e com a sua saúde.
A ambiência facilitou a interação entre a pesquisadora e os participantes. O lanche estava à
disposição para que os trabalhadores se sentissem bem-vindos àquele espaço. Em especial,
o chimarrão compartilhado confluiu para uma relação de horizontalidade e confiança, o que
facilitou a abertura dos participantes para o processo investigativo. Assim, foi possível conduzir
as entrevistas buscando profundidade e imersão, o que representa um desafio quando se
considera que o tempo, na reciclagem, está intimamente relacionado com a produção. Há
a necessidade que a entrevista semiestruturada seja discutida no meio acadêmico no que
se refere aos seus quesitos metodológicos. A entrevista semiestruturada deve ser assumida
e compreendida dentro de uma abordagem teórica, ou seja, não ser banalizada e aplicada
sem sustentação teórico-metodológica.2 Neste sentido, acredita-se ser necessário pontuar
os desafios metodológicos e os caminhos promissores no uso dessa ferramenta, visando
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à vigilância sobre o rigor metodológico. Considera-se que, no contexto dos trabalhadores
vulneráveis, e em especial das populações que possuem baixa escolaridade, a estrutura e a
linguagem do roteiro são determinantes para a sua compreensão. Neste sentido, a entrevista
pré-teste foi uma decisão metodológica exitosa. Na entrevista pré-teste, a pesquisadora
sentiu necessidade não somente de adequar o roteiro semiestruturado; o modo como os
itens do roteiro são convertidos em perguntas é determinante para seu entendimento.
Portanto, esse procedimento potencializou a consistência dos dados provenientes das
entrevistas. No entanto, pode-se supor que uma limitação na aplicação dessa técnica tenha
consistido em sua não validação por técnicos e especialistas. Há necessidade que o sistema
de obtenção de dados pela entrevista semiestruturada seja apreciado por juízes, a fim de
comprovar a sua coerência aos objetivos do estudo, consistência na elaboração dos tópicos
e adequabilidade à população alvo. Esse procedimento potencializa a confiabilidade dos
dados e a cientificidade do processo investigativo.2 Portanto, recomenda-se a realização
desses procedimentos em investigações futuras.
Por fim, ressalta-se que os cuidados éticos e bioéticos que envolvem a pesquisa com seres
humanos devem ser considerados na investigação qualitativa, e de maneira particular junto
aos trabalhadores vulneráveis. Deve-se atentar para o não julgamento, o respeito aos silêncios
do entrevistado e uma postura ética e justa quando volta-se para realidades marcadas por
privações econômicas e exclusão social. Sendo assim, a entrevista em profundidade com
estas populações pode representar um caminho promissor para a investigação qualitativa,
desde resguardados os cuidados éticos e metodológicos em sua aplicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A entrevista semiestruturada com trabalhadores vulneráveis representa um desafio na
investigação qualitativa em saúde, uma vez que exige um reforço dos princípios éticos e
elaboração cuidadosa do roteiro semiestruturado. No entanto, há caminhos promissores
que incluem a ambiência e a criação de vínculo, as quais podem facilitar a aplicação desta
ferramenta, possibilitando experiências exitosas junto a estes grupos.
REFERÊNCIAS
1.Minayo MCS. O desafio do conhecimento – Pesquisa qualitativa em saúde. 8ª edição. São
Paulo: Hucitec; 2010.
2.Manzini EJ. Uso da entrevista em dissertações e teses produzidas em um Programa de PósGraduação em Educação. NEMO. 2012;4(2):149-71.
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INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DE
NIÑOS NACIDOS DE BAJO PESO Y SUS FAMÍLIAS
Miriam Mabel Sicoli (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Mariela Feduci (Universidad Nacional
de Mar del Plata, Argentina), Sandra Lidia Larrumbide (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Maria
Carlota Vega (Universidad Nacional de MDP, Argentina)

ID: 2022

INTRODUÇÃO
Un niñ@ nacido de bajo peso (NBP), es un niño de muy alto riesgo en sus posibilidades
de supervivencia, crecimiento y desarrollo, por lo que requiere de atención especializada
en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de un seguimiento y/o tratamiento
en la infancia temprana. El bajo peso puede ser consecuencia de diversas causas (Hurtado
Ibarra. 2014. Mason, 2012.) Los NBP representan uno de los problemas más importantes
de la salud infantil por estar asociado con la mortalidad en el período neonatal y con el
aumento de la probabilidad de sufrir trastornos del desarrollo neuro - psíquico y emocional.
Por lo que constituye un tema complejo, tanto al considerar la situación particular de cada
familia, como las políticas sociales y de salud pública para abordar esta problemática. En la
República Argentina en el año 2014 los niños nacidos con un peso menor a 2500 gramos
representaron el 7,2% del total de recién nacidos (OPS. Argentina. 2014). En la provincia
de Buenos Aires en el año 2013 el porcentaje fue de 7.5%, presentando una tendencia
estable en los últimos 15 años (Informe de salud Materno Infantil 2015.Sociedad Argentina
de Pediatría. UNICEF Argentina). De acuerdo a criterios específicos y situación de salud, el
niño es dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y comienza el
seguimiento de su crecimiento y desarrollo generándose problemas para las familias en la
organización familiar, en la disponibilidad de recursos y en el cuidado infantil entre otros.
Sus familias ven afectadas su vida cotidiana, dinámica familiar, situación laboral, económica
y se encuentran en una situación de estrés emocional y de incertidumbre que puede afectar
su rol parental. La internación y el regreso al hogar produce modificaciones en las prácticas
de cuidado de los niñ@s del hogar y en las relaciones familiares, en los hogares vulnerables
y en pobreza esta situación se complejiza y presenta características particulares. Los avances
de las últimas décadas en el reconocimiento de los derechos en general, de las mujeres y de
los niñ@s (Convención de los Derechos del Niño.1989. Ley N° 26.061 de Protección Integral
de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.2005. Convención de Beijng.1995. OPS/
OMS. 2013) y, en particular de los derechos de los recién nacidos en general (Declaración
de Derechos del Recién Nacido. 2001) y de los recién nacidos prematuros en particular
(Diez derechos del bebé prematuro.2010). Sería importante comprender el cuidado como
responsabilidad social y no individual de cada familia. Para que el tema del cuidado deje de
ser algo propio de la maternidad y del ser mujer (Zibecchi, 2008).
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OBJETIVOS
Profundizar el conocimiento del impacto del nacimiento de bajo peso en sus familias
provenientes de sectores con vulnerabilidad social . Identificar que respuestas y /o apoyos
se brindan desde las políticas de salud.
MÉTODO
El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se realizó manipulación de
variables independientes. De tipo descriptivo, transversal. El enfoque fue predominantemente
cualitativo. El universo lo constituyeron las familias de los RNBP nacidos en el sector de
salud público de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, provincia de
Buenos Aires y los integrantes de equipos de salud y referentes de políticas, programas y
organizaciones relacionadas con la problemática en cuestión.
RESULTADOS
Tanto la internación como el regreso al hogar generan en las familias la necesidad de una
reorganización de su dinámica por los cuidados que debe recibir el niño y el agravamiento
de la situación económica frente a la prioridad del tiempo destinado al cuidado que puede
llevar a los progenitores y otros familiares a suspender o reducir la actividad laboral. Se
presentan interferencias en las relaciones familiares, modificaciones en las prácticas de
cuidado de los hermanos y niños convivientes del hogar y, a su vez, la llegada de un niño
de riesgo genera dudas, incertidumbre, miedos, que afectan la calidad de la relación con
el bebé y con otros familiares. Los niñ@s de esta muestra reúnen ambas características y,
si bien han sobrepasado el primer año de vida, tanto ellos, sus madres y sus familias lo han
hecho en situaciones de gran vulnerabilidad, dificultades e intermitencia en el acceso al
sistema de salud y social, requiriendo de sostén y acompañamiento casi permanente. (Vega
et al. 2016. Aab, Climent, Tortarolo. 2014).
Los factores psicosociales y situaciones que impactan en las familias, niños y en el sistema de
salud pública, identificados por los miembros de los equipos de salud, pueden encontrarse
en los relatos de las madres y familias poniendo de relieve la complejidad e importancia
de esta problemática. Las redes de la familiares constituyes un soporte de significacion en
especial constituidas por mujeres. En sus relatos no se identifican programas o proyectos
específicos estas familias a excepción de la atención y seguimiento de la salud de los niños
durante la internación o tratamiento posterior al alta. Mencionan políticas o programas en
general destinados a niños en situación de vulnerabilidad social, los que conocen pero,
contradictoriamente no acceden algunas de ellas por no haber tramitado el documento del
niño/a. Los diferentes procesos de precarización de la cotidianeidad son otra expresión no
menor al impacto social y emocional que vive la madre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, en la salud, en su
desarrollo social y de contención emocional evidenciadas en muchas de las familias y sus
niños prematuros y/o de bajo peso, nos lleva a reflexionar y a coincidir con acciones de
UNICEF, Sociedad de Pediatría y otras organizaciones en continuar aportando conocimiento
y reflexiones para instalar en la agenda pública esta problemática desde una perspectiva
de derechos y con la participación conjunta de equipos de salud, sociales la familia y la
comunidad. (UNICEF. Asociación Argentina de Padres de Niños Prematuros.2016)
PALAVRAS-CHAVE
Nacidos con bajo peso. Impacto Familias y vulnerabilidad social.

MIGRAÇÃO FORÇADA E ALIMENTAÇÃO DE MULHERES
REFUGIADAS: REVISÃO INTEGRATIVA
Juliana Vidal Vieira Guerra (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Valdecyr Herdy Alves (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Marcia dos Santos Vieira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2609

INTRODUÇÃO
Os conflitos internacionais e decorrentes crises humanitárias obrigam as populações a
migração forçada internacional. A América figura como uma possibilidade de acolhida
com proteção, para aqueles que perderam seus lares e direitos 1,2. A crise dos refugiados
na Europa e Venezuela desencadeou a busca por novos países e nesse cenário surgem as
questões de Segurança Alimentar e Nutricional 3,4.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é analisar as consequências da migração forçada sobre a alimentação
e nutrição de mulheres refugiadas, na literatura científica, entre 2013 a 2018.
MÉTODO
Revisão Integrativa da literatura, método amplo de pesquisa de revisão, que inclui pesquisas
experimentais e não experimentais, combinando dados da literatura empírica e teórica.
Segundo Galvão e colaboradores (2004), “um recurso importante da prática baseada em
evidência” 5. Para conduzir a revisão integrativa, formulou-se as seguintes questões: “Quais
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as consequências da migração forçada sobre a alimentação de mulheres refugiadas?” e
“Quais as consequências da migração forçada sobre o estado nutricional de mulheres
refugiadas?” Para a busca e seleção de artigos foram utilizadas as bases de dados: biblioteca
virtual Scientific Eletronic Library online (SciELO), Pubmed Central (PMC) e Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram pesquisadas, também,
referências originais presentes nos artigos identificados no levantamento realizado em Abril
de 2018. Para o rastreamento das palavras chaves de acordo com a base, “DECs”, “Mesh” e
“Títulos” respectivamente, os seguintes descritores foram utilizados: “migração humana”,
“refugiados”, “alimentação” e “mulheres”; e seus respectivos em língua inglesa. A fim de
combinar os descritores, nas diferentes estratégias de busca, foram utilizados os operadores
booleanos OR e AND. Os critérios de inclusão estabelecidos para a presente revisão foram:
artigos publicados em português, inglês e espanhol, disponibilizados nas bases de dados,
na íntegra, no período compreendido entre 2013 e 2018. A temática principal pauta-se
na alimentação e nutrição de mulheres refugiadas. Os critérios de exclusão estabelecidos
foram: teses, dissertações, monografias, editoriais, manuais, livros, capítulos de livros, ou
artigos que não tivesse disponibilização total do conteúdo.
RESULTADOS
Todos os estudos encontrados abordaram as mulheres refugiadas e novos aspectos da
alimentação e nutrição. Aculturação Dois estudos evidenciaram as consequências do
contato com novas culturas sobre a alimentação 6,7. O Estudo de Arroyo-Izaga, Muñoz e
Demon (2016) comparou o perfil de alimentação antes e após estabelecimento de refugiadas
Saarianas na Espanha, e demonstrou que antes da migração, a alimentação destas era rica em
carboidratos porém com baixo consumo calórico, fibras e ácidos graxos monoinsaturados e
a maioria das micronutrientes. Após a migração o aporte de macronutrientes se equilibrou,
mas se manteve baixo o consumo de gorduras mono e polinsaturadas e fibras. Os autores
evidenciaram que quanto aos grupos alimentares, os participantes passaram a consumir
quantidades superiores as recomendações de: doces, cereais, azeite de oliva, alimentos
proteicos, e também realizaram menor consumo de frutas e verduras que o recomendado,
concluindo que os hábitos alimentares das refugiadas Saarianas não se adequou a dieta
Mediterrânea, possívelmente devido: a falta de conhecimento, a publicidade e a influência
da alimentação ocidental 6.
Uma revisão sistemática sobre refugiados acentados nos Estados Unidos aponta as
dificuldades de mães refugiadas em adaptação e compreensão ao novo ambiente alimentar,
o desconforto e a falta de familiaridade com ingredientes em comidas embaladas, e
aponta que a ingestão de frutas, verduras e legumes varia com o status socioeconômico, a
insegurança alimentar, o passado de privação alimentar, tempo vivendo nos Estados Unidos,
região de origem, e idade 7. Crenças sobre Alimentação Materna e amamentação Três estudos
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evidenciaram o papel da mulher lactente no refúgio em virtude do tempo de estabelecimento
no país anfitrião 8,9,10. O estudo de Tyle, Kirby e Rogers (2014) demonstrou que refugiadas
Sudanesas em Queensland-Austrália, amamentavam exclusivamente por menos tempo, em
comparação ao hábito em seus países de origem. A crença de que a alimentação materna
no país anfitrião não favorecia a produção de leite materno e a facilidade de acesso a
fórmulas infantis associado a necessidade de se sentir inclusa no novo estilo de vida foram
apontados como possíveis causas 8. Já no Estudo de Hufton e Raven (2016), refugiadas em
Liverpool e Manchester - Inglaterra, possuíam extenso conhecimento sobre os benefícios
do aleitamento materno exclusivo, porém menos da metade amamentou exclusivamente
seus filhos das refugiadas HIV-negativas, constatando que na prática o conhecimento não
foi aplicado a realidade 9. Já o Estudo de Woldeghebriel e colaboradores (2017) sobre
refugiadas liberianas vivendo em Gana (África) por no mínimo oito anos foram propensas ao
aleitamento materno exclusivo quando comparadas as ganenses, sugerindo que este fato se
devia ao suporte educacional oferecido só as refugiadas liberianas 10. A Saúde Nutricional
durante o refúgio Dois estudos pautaram-se em avaliar o estado nutricional de mulheres
refugadas 11,12.
O primeiro estudo, avaliou a suplementação de micronutrientes, em gestantes refugiadas
que viviam em campos de refugiados na Thailandia. Este demonstrou que a fortificação
de alimentos é uma estratégia que contribui pra melhoria dos estados de anemia, porém
sugere que a suplementação alimentar associada a criação de animais e a produção de
hortas é capaz de reduzir a prevelencia de deficiência de micronutrientes em gestantes
refugiadas 11. O Estudo de Hossaim e colaboradores (2016) analisarou a saúde e nutrição
de mulheres sírias refugiadas resindindo no Iraque, na Jordânia e no Líbano, e concluíram a
baixa prevalência de desnutrição aguda - menos de 1,1% em mulheres e crianças - apesar da
prevalência de anemias leve e moderada 12.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na migração forçada, as novas culturas alimentares possuem impactos ora positivos e ora
negativo sobre a disposição de alimentos pra família, na saúde nutricional e nas práticas do
aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE
Migração humana; refugiados, mulheres, alimentação
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NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE CUIDADO EM SAÚDE A
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fabiana Ferreira Koopmans (UFF/UERJ/UNISUAM, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Donizete Vago Daher (EEAAC/UFF,
Niterói, RJ, Brasil), Magda Guimarães de Araújo Faria (FENF/UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Hermes Candido de
Paula (SMSRJ/ UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2595

INTRODUÇÃO
Este trabalho é derivado de uma tese de doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde, da
Universidade Federal Fluminense (PACCS/UFF) que discute sobre o cuidado a população
de rua. O cuidado a população de rua, deve antes de tudo, conhecer este segmento
populacional singular, tanto no âmbito pessoal quanto no social: como causas de morar na
rua e as estratégias de sobrevivência.
OBJETIVOS
Analisar e discutir as práticas de cuidado a população de rua, desenvolvidas por uma equipe
de Consultório na Rua (CnaR), localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro.
MÉTODO
Estudo etnográfico, desenvolvido com uma equipe de consultório na rua, na zona oeste, do
município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada através da observação participante, das
entrevistas e da coleta de questionário sobre as interações dos profissionais de saúde com os
moradores de rua, em torno de 6 meses, com inserções dos pesquisadores nas atuações nas
“Rondas” e nos Consultórios. Os dados gerados na pesquisa de campo foram discutidos, através
de categorias que emergiram, analisados a luz do conceito de habitus, proposto por Bordieu.
RESULTADOS
Durante o trabalho de campo, foi possível demarcar diferentes concepções de cuidado a
população de rua, com elementos que emergiram através dos dados, bastante significativos
e singulares neste cuidado, como: “Ronda dos Afetos”, “Construção do cuidado emancipador”
e “Familiaridades e Sensibilidade com o trabalho com populações vulneráveis”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as concepções de cuidado presentes nas práticas dos profissionais de
saúde do CnaR perpassam por características destes profissionais como a história de vida
e a percepção destes profissionais sobre suas ações. Outros pontos estão relacionados a
construção de um cuidado emancipador, de valorização do outro e do afeto presente em
todas as ações com população de rua.
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PALAVRAS-CHAVE
Atenção Primária à Saúde; Pessoas em situação de rua; Vulnerabilidade

O PROCESSO DE CUIDAR DE PESSOAS EM MORTE ENCEFÁLICA:
ESTUDO DE CASO INTERPRETATIVO
Nailin Melina Pires Seixas (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Vanessa Carvalho Silva
Vila (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil)

ID: 1944

INTRODUÇÃO
Cuidar de pessoas com diagnóstico de morte encefálica (ME) é uma questão complexa, pois
envolve a capacidade dos profissionais de saúde para lidar com familiares e enfrentarem as
fragilidades organizacionais e assistenciais, que poderão repercutir na qualidade do cuidado
a essas pessoas e seus familiares.
OBJETIVOS
Explorar a experiência vivenciada por profissionais de saúde intensivistas, no processo de
cuidar de pessoas em ME.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso interpretativo, foi desenvolvido em uma instituição hospitalar
pública, de grande porte, localizado em Goiânia-GO, Brasil. Participaram 22 profissionais dos
quais seis eram enfermeiros, seis médicos e dez técnicos de enfermagem. Os dados foram
coletados por meio de entrevista semiestruturada e a análise temática interpretativa incluiu
as etapas de redução, organização dos dados, identificação das unidades de significado,
construção dos núcleos temáticos e interpretação dos resultados.
RESULTADOS
Foram identificados os núcleos temáticos: A dimensão técnica do cuidar de pessoas em ME:
avanços e dificuldades; O desafio para lidar com a morte e o morrer; A abordagem familiar no
contexto da ME. Identificou-se que os avanços na dimensão técnica do cuidar favoreceram
normatizar e implantar protocolos assistenciais para definição do diagnóstico de ME, com forte
ênfase na possibilidade de captação de órgãos para transplante. Nesse contexto, os serviços
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de saúde, em especial as equipes intensivistas, tiveram que se tornar experts na definição
precoce do diagnóstico de ME, sendo esta a situação com maior potencial para a captação
de órgãos. No entanto, apesar da definição de diretrizes para esse tipo de atendimento, o
processo para a conscientização do significado de ME como uma situação complexa, com
demandas de cuidado tanto técnico quanto relacional humanístico, ainda representa um
grande desafio para as equipes intensivistas. Para os profissionais, lidar com a morte e o morrer
em situações de ME é um processo emocionalmente desgastante e angustiante para todos,
que demanda apoio psicológico. Para alguns, após a conclusão do protocolo e confirmação
de ME, o paciente passa a ser visto como um cadáver, um “objeto”, um corpo cujo coração
bate apenas com o suporte de mecanismos artificiais. Para outros, lidar com a morte gera um
sentimento de perda do paciente. Um dos momentos mais difíceis é quando se decide que
os “aparelhos serão desligados”, pois a desconexão do ventilador é vista como uma medida
crítica, delicada e angustiante, embora integre o protocolo de confirmação e, portanto, seja
necessário que todos os membros da equipe se conscientizem de ser um procedimento
necessário. Apesar de reconhecerem esta necessidade, sentem desconforto: “como se o
paciente estivesse na beira do abismo e você fosse lá e empurrasse ele”. A família, muitas
vezes não incluída no plano terapêutico nem acolhida corretamente, vivencia este complexo
momento com grande dificuldade. As lacunas do cuidado decorrentes do distanciamento
da equipe, da falta de empatia e da ausência de uma comunicação eficaz com os familiares
prejudicam o estabelecimento de vínculo afetivo e a construção de uma relação de confiança
com os familiares. Abordar a família com o propósito de comunicar essa notícia não é uma
tarefa fácil, pois a maneira como isso será feito influenciará no processo de enfrentamento do
luto e na tomada de decisão sobre a terapêutica. Assim, pontuaram a dificuldade de aceitação
dos familiares e assinalaram a necessidade de serem melhor informados, em linguagem clara
e objetiva, sobre o significado do diagnóstico e a conduta terapêutica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que apesar de diversos avanços tecnológicos para confirmação deste diagnóstico,
os profissionais ainda se consideram incapazes e inseguros para lidar com as questões
inerentes à ME. Embora compreendam o conceito e os critérios diagnósticos, carecem de
habilidades para lidar com segurança nessas situações, o que pode ser melhorado por meio
de treinamentos, simulações realísticas e discussões de casos que ampliem o conhecimento
sobre o tema e amenizem os equívocos mais frequentes. Considera-se primordial discutir
o protocolo institucional com os membros da equipe multiprofissional, a fim de dirimir as
dúvidas e aprimorar os protocolos para que todos possam atuar em sintonia, capacitados
e seguros a prestar uma assistência de qualidade. Necessário também que as equipes
intensivistas incorporem valores humanísticos ao processo de cuidar no sentido de não
olhar somente para a esfera curativa e diagnóstica daquela situação, mas, também, para o
paciente em ME e seus familiares, com a preocupação de suprir as necessidades psicossociais
emanadas deste diagnóstico. É preciso cuidado para que, nesse momento, os profissionais
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não se tornem meros captadores de órgãos e saibam equilibrar aspectos biomédicos e
humanísticos do cuidar em saúde, de modo que o cuidado seja centrado no paciente e na
família. O paciente em ME precisa ser visto como uma pessoa, e não como um conjunto
de órgãos a serem tratados, e isso demanda identificar quais estratégias têm sido eficazes
para melhorar a humanização do cuidado e o acolhimento das famílias nessas situações.
Paralelamente, as instituições de graduação e pós-graduação devem incluir a temática
nas matrizes curriculares, pois o despreparo e a falta de conhecimento dos educandos
prejudicará todo o processo de cuidar de pessoas em morte encefálica.
PALAVRAS-CHAVE
Morte encefálica; Unidades de Terapia Intensiva; Equipe de Assistência ao Paciente; Pesquisa
Qualitativa

PERCEPÇÕES DE GESTANTES RIBEIRINHAS SOBRE O PRÉ-NATAL
Alexandre Aguiar Pereira (Universidade do Estado do Pará (UEPA)/Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA),
Belém, PA, Brasil), Fabiane Oliveira da Silva (Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém, PA, Brasil), Gisele de Brito Brasil
(Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém, PA, Brasil), Ivaneide Leal Ataíde Rodrigues (Universidade do Estado do Pará
(UEPA), Belém, PA, Brasil), Laura Maria Vidal Nogueira (Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém, PA, Brasil)

ID: 1773

INTRODUÇÃO
O pré-natal pode ser entendido como uma assistência de saúde prestada à mulher gestante,
a fim de garantir a ela uma gestação adequada e segura, por meio de um acompanhamento
de saúde de qualidade, garantindo o desenvolvimento da gestação sem impacto para a saúde
materna, o parto de um recém-nascido saudável, além de abordar aspectos psicossociais
e realizar atividades educativas e preventivas. Partindo deste princípio, podemos afirmar
que é direito de toda mulher receber o acompanhamento pré-natal durante sua gestação,
seja ela do meio urbano ou rural. É nesse contexto que se encontra a mulher ribeirinha e o
atendimento pré-natal, muitas vezes dificultado pelas próprias condições socioeconômicas
dessas mulheres, que, tradicionalmente, residem em casas de madeiras, adaptadas ao
sistema de cheias e vazantes dos rios, dispersas ao longo de um percurso fluvial.
OBJETIVOS
Identificar a importância do pré-natal para gestantes ribeirinhas e conhecer suas expectativas,
discutindo esses aspectos com vistas a melhorar a qualidade da assistência de saúde à essas
mulheres.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2425

E-PÔSTERES
Saúde e populações vulneráveis

MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, realizado na Unidade de Saúde da Família
(USF) da Ilha do Combú. Essa ilha possui uma área aproximada de 32 km², localizada ao Sul da
cidade de Belém, Pará, há aproximadamente 1,5 km de distância, dividida em seis microáreas,
com cerca de 530 famílias cadastradas no serviço de saúde. Algumas delas possuem um
escasso acesso, ficando isoladas devido ao ciclo das marés. A USF conta com uma equipe
de saúde composta de cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma enfermeira, um
médico e três técnicos de enfermagem. Os dados foram produzidos no período de agosto
a outubro de 2016, por meio de entrevista individual com 15 gestantes, utilizando-se
um formulário semiestruturado, que buscou identificar o perfil dessas gestantes e suas
percepções a respeito da assistência pré-natal. Incluiu-se na pesquisa: grávidas de qualquer
faixa etária, de qualquer microárea, cadastradas na USF do Combú, independente da idade
gestacional, que realizassem acompanhamento pré-natal e que apresentassem condições
físicas e mentais para responder ao instrumento.
Considerou-se como critério de exclusão: gestantes cuja gravidez tivesse sido consequência
de abuso sexual, por conta das possíveis implicações emocionais envolvidas. Felizmente,
não se identificou nenhuma gestante com essa condição. As participantes foram convidadas
de acordo com seu comparecimento às consultas e as entrevistas foram realizadas na USF
ou no domicílio, conforme sua escolha, e gravadas mediante o consentimento. A análise
deu-se por meio da técnica de análise de conteúdo. A pesquisa seguiu os preceitos éticos
da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Recebeu autorização Institucional
e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará, sob
parecer nº 1.574.224. Às participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, para que pudessem manifestar seu interesse de participar. Seu anonimato foi
assegurado por meio do uso de código alfanumérico para identificação das entrevistas, com
a letra G e o número sequencial das mesmas (G1, G2,...G15).
RESULTADOS
A idade das entrevistadas variou entre 17 e 32 anos, predominando a faixa etária de 18 a
24, com 9 participantes (60%), sendo 2 (13,3%) menores de 18 anos. Em relação à microárea
de residência, 7 (46,7%) residiam na microárea um. Na escolaridade predominou o ensino
fundamental completo, com 5 (33,3%) participantes. A renda familiar predominante foi de
um salário mínimo, 13 (86,7%). Em relação à idade gestacional, 9 (60%) estavam entre sete
a nove meses de gravidez. Predominaram as primíparas com 8 (53,3%), multíparas foram 7
(46,7%). No que diz respeito ao acompanhamento pré-natal, das 7 (46,7%) que tinham mais
de um filho, todas realizaram o pré-natal em suas gestações anteriores, tendo a maioria, 5
(26,7%), iniciado aos três meses de gravidez, inclusive da gestação atual. Após a aplicação
da técnica de análise de conteúdo, originaram-se duas categorias temáticas: A importância
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do pré-natal como garantia de saúde para a mãe e para o bebê, em que emergiram as
percepções das participantes a respeito da importância do pré-natal para a sua saúde e para
a saúde do bebê; e O pré-natal como fortaleza e fonte de aprendizado, em que se discutiu
as expectativas manifestadas pelas entrevistadas quanto ao programa de pré-natal. Por
meio dos resultados pode-se afirmar que o pré-natal é considerado muito importante para
as mulheres ribeirinhas, que o veem como oportunidade para ofertar saúde a elas e a seu
bebê e como garantia de um atendimento satisfatório, em que ela possa se sentir acolhida e
receber as orientações necessárias.
Conhecer as conexões entre as mulheres residentes em áreas ribeirinhas e os serviços de
saúde consiste em um desafio necessário para a promoção de uma atenção humanizada,
acessível e que seja capaz de tornar a busca pelo cuidado em uma prática cotidiana. Os
resultados também evidenciaram o papel educacional do programa de pré-natal. A consulta
pré-natal envolve procedimentos simples, podendo o profissional de saúde dedicar-se a
escutar as demandas da mulher, transmitindo confiança para conduzir com autonomia a
gestação e o parto. É necessário que o profissional esclareça as dúvidas geradas com muita
clareza, de forma que a mulher se sinta segura. A atenção à mulher no ciclo gravídicopuerperal é indispensável para que ela possa exercer a maternidade com segurança e sem
riscos. Os profissionais de saúde devem desenvolver ações interdisciplinares que favoreçam
a autoconfiança e cuidado da mulher.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que entender a percepção que as gestantes ribeirinhas possuem sobre o prénatal nos permite saber o que elas entendem sobre ele e nos torna capazes de compreender
o contexto em que elas estão inseridas, suas interpretações, seus anseios e suas reais
necessidades, permitindo-nos repensar e qualificar os serviços e os cuidados de saúde
ofertados à elas. Apesar da baixa escolaridade ficou evidente sua capacidade de expressar
essa importância, além de seus sentimentos e expectativas, evidenciando-se, assim, o seu
empoderamento e interesse nas consultas de pré-natal. Entende-se que seus resultados
podem contribuir para reflexão sobre as necessidades e expetativas de mulheres grávidas
em contexto semelhante que, muitas vezes, têm pouco sucesso em seu pré-natal.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência pré-natal; Gestante; Percepção; Enfermagem.
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POPULAÇÃO DE RUA E A (DES)HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vitor Fernando Pereira Martins (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Ruthie Bonan Gomes (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Marivete Gesser
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2387

INTRODUÇÃO
Historicamente, em especial, com o advento do capitalismo no século XV, da sociedade
industrial e, em consequência, o processo massificado de urbanização das cidades, a
população de rua viu-se em uma crescente vertical e, paralelamente, implicada em meio
às desigualdades sociais. Vitte (1) aponta que a cidade tornou-se um lugar da experiência
individual e exteriorização da coletividade. Junto a ela se articulam diversas formas de
ser e estar no mundo sustentadas por relações de poder que acentuam a precarização e
invisibilização de algumas vidas. Fruto da estratificação socioespacial no Brasil, a população
de rua tornou-se um exemplo desse retrato, à medida que, conforme Sawaia (2), a exclusão
social é parte do sistema capitalista que está em funcionamento enquanto biopolítica
do Estado.Numa análise crítica, segundo Foucault (3), o agenciamento da vida constituise como uma biopolítica do Estado operado por meio de biopoderes. Para o autor, serão
essas tecnologias de poder que irão instaurar-se nas sociedades modernas para prover o
gerenciamento da vida e o controle político dos corpos, configurando-se, em vista disso,
como mecanismos em defesa da sociedade, postos em uma bipartite entre “fazer viver e
deixar morrer”. A população de rua sofre com diversas mazelas sociais, tais como - pobreza;
discriminação; desemprego - à proporção que, estes atravessamentos constituem-se como
vivências habituais desses sujeitos. Com relação aos serviços públicos de saúde e assistência
social, apesar de haver uma Política Nacional para a População em Situação de Rua
implementada em 2009 pelo governo, não é raro encontrar casos em que a população de
rua refere-se à atendimentos (des)humanizados e que afastam-os dos serviços de saúde nas
Unidades Básicas, hospitais, CRAS, consultório na rua e Centro POP, por exemplo, conforme
destacam Fernandez et al (4). Muito embora, um dos objetivos dessa Política Nacional,
refere-se a garantia de acesso seguro e facilitado aos serviços e programas que compõe as
políticas públicas de saúde no Brasil, conforme Decreto nº 7.053.
OBJETIVOS
Diante desse cenário, este trabalho teve por objetivo investigar as experiências de alguns
moradores de rua frente aos diferentes serviços públicos de saúde e assistência social no
município de Florianópolis-SC.
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MÉTODO
O estudo foi exploratório, uma vez que, buscou compreender como o fenômeno de interesse,
população de rua, significam suas experiências a partir das vivências relacionadas aos serviços
públicos de saúde e assistência social e descritivo, ao propor-se pensar, refletir e descrever a
natureza dessa relação - população de rua, assistência social e serviços públicos de saúde em
Florianópolis-SC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, visto que, segundo Gonzáles-Rey (4), ela
reconhece que a realidade possui campos inter-relacionados de forma complexa, ou seja, que os
sujeitos se constroem em um universo onde se encontram em relação constante com o outro a
partir das experiências que vivenciam. Para este trabalho, foram registradas as experiências de
três moradores de rua identificados nesta pesquisa com nomes dos pássaros - João de Barro, Japu
e Tecelão-Social - conhecidos no reino animal por construírem suas próprias casas em lugares
diversos. Utilizou-se como instrumentos para coleta dos dados um questionário de entrevista
semiestruturado produzido pelos autores e diário de campo. Os dados foram analisados por
meio da técnica análise do discurso em Foucault, a proporção que, o discurso para este autor, é
própria verdade do sujeito manifestada por meio da fala, a qual designamos de material “vivo”.
RESULTADOS
Os resultados demonstram que os entrevistados apresentaram, em geral, desagrado com
a prestação de serviço público na área da saúde e assistência social em FlorianópolisSC, uma vez que eles referenciam situações, cujos relatos expressam atendimentos (des)
humanizados, por exemplo, identificado na fala João de Barro após ter tido, segundo ele,
um atendimento insatisfatório “eu num presto pra nada, tão tratando a gente, como só
com como lixo só porque eu sou morador de rua, sou um ser humano como você, sou uma
pessoa como você, você devia ter um pelo pelo pelo menos um mínimo de respeito que cê
é do governo - desde quando eu nasci eu tô pagando imposto pra mim me tratar aqui ó,
desde uma bala que eu compro, eu eu tô pagando. Assim como, acreditam que os serviços
básicos de saúde são ineficientes, conforme relato de Japu “vou direto no hospital, porque
eu sei que o trabalho público no Brasil é uma [...], a saúde pública no Brasil é uma [...], a
educação pública no Brasil é uma [...], então se esperar pelo postinho de saúde cê morre na
fila, de de na fila esperando uma, esperando uma consulta”. Outro dado importante referese à Tecelão-Social, ele relatou que após ter deixado momentaneamente de morar na rua, o
seu vínculo com o Centro Pop foi interrompido “eu não pude mais frequentar o Centro POP
que toda terça-feira eu tinha um acompanhamento com uma Psicóloga e uma Assistente.
Tal discurso evidencia um distanciamento entre as pessoas que vivem em situação de rua e
os órgãos representantes da sociedade, fazendo com que ocorra um desencontro de ideias
ocasionado pela tomada de decisões daqueles que não entendem como organizam-se e
estruturam as reais necessidades da população de rua. De acordo com Andrade, Costa e
Marquetti (5) pensar políticas públicas e ações para um determinado grupo populacional,
significa articular estratégias que possam ser organizadas de acordo com a realidade de
cada coletivo, de modo que, possam refletir suas reais necessidades, histórias e recortes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa mostrou-se um instrumento importante para compreender uma parcela da
realidade social dos serviços de saúde e assistência social relacionados à população de rua no
município de Florianópolis-SC. Assim como, demonstrou que apesar dos princípios da política
do Sistema Único de Saúde (SUS) estejam amparados no tripé - universalização, equidade e
integralidade - a fim de minimizarem as desigualdades sociais, potencializar o direito de acesso
à todos e promover uma atenção à saúde integrada com as diferentes áreas que envolvem o
sujeito, ou seja, atuar de forma intersetorial - a população de rua, os serviços públicos de saúde
e assistenciais mostram-se ainda ineficientes e inacessíveis para este grupo.
PALAVRAS-CHAVE
População de rua; serviços de saúde; assistência social;

PROMOVENDO A EQUIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE
INDÍGENA: DESAFIOS NO COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS
Diomedia Zacarias Teixeira (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa Andrade
Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Nelson Santos Nunes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Sandra Conceição
Ribeiro Chícharo (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1539

INTRODUÇÃO
A concepção indígena de saúde resulta do equilíbrio do ser humano com a natureza,
considerando-se os planos físico e cósmico, enquanto que a doença reflete o desequilíbrio
dessa relação. A medicina tradicional indígena construiu crenças, saberes e práticas
estruturadas social e culturalmente ao longo do tempo, e que dão significado à mesma. De
acordo com o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena1, integrante do Sistema Único de
Saúde (SUS)2, a medicina tradicional precisa ser considerada na elaboração do atendimento
às especificidades e necessidades dos povos indígenas por cuidados, bem como integrada
ao modelo oficial de serviços de saúde. Contudo, apesar das disposições legais, as práticas
no cotidiano de atenção à saúde refletem desajustes de ordem técnica e administrativa,
que necessitam ser corrigidos e que contribuem com o predomínio das desigualdades no
atendimento, inviabilizando o Princípio da Equidade, especialmente quando voltado aos
povos considerados vulneráveis. As diferenças culturais estão no cerne dos episódios de
conflitos entre povos indígenas e profissionais nos serviços de saúde, constituindo-os como
“estranhos morais” 3. A promoção da equidade consiste não somente em disponibilizar
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serviços de saúde de boa qualidade nos diversos níveis de complexidade, mas sobretudo na
facilitação do acesso dos indígenas a estes serviços, levando-se em conta suas especificidades
étnico-culturais4. Implica em tratar com desigualdade povos desiguais para promover a
equidade através da atenção diferenciada5.
OBJETIVOS
Descrever o conceito indígena de atenção à saúde e o desconhecimento dos profissionais
sobre esse conceito no cotidiano de atendimento
MÉTODO
Estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo, a partir da leitura crítica do Capítulo V
da Lei 8080/90, que trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e de pesquisa na
base de dados LILACS utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) Equidade no
Acesso aos Serviços de Saúde, Cuidados de Enfermagem e Saúde de Populações Indígenas.
Os critérios de inclusão foram artigos com texto completo disponível, publicados em
português entre 2012 e 2016 tendo o Brasil como referência, que tratassem da equidade no
acesso de indígenas brasileiros ao sistema de saúde nacional. Foram excluídos artigos que
não tivessem relação direta ou indireta com o Princípio da Igualdade/Equidade. Dos oito
artigos de interesse, três deles foram selecionados, haja vista a relação com a temática.
RESULTADOS
Pacientes indígenas e seus familiares utilizam saberes e práticas bem como creem na
efetividade da medicina tradicional indígena para as “doenças de índio”, tanto quanto
incorporam às suas práticas de saúde o tratamento biomédico nas “doenças de branco”. Tal
diferenciação decorre das significações e ressignificações dos estágios e formas das doenças,
validadas no contexto sociocultural, com a participação da família e da comunidade. O
conceito indígena de assistência à saúde envolve observância a ritos e práticas que guardam
relação de harmonia e respeito com as dimensões indissociáveis de corpo e espírito e com
os mundos físico e cósmico. Esta relação produz fenômenos que se manifestam sob a forma
de saúde ou de doença. No entanto, os profissionais que vão trabalhar nas unidades básica
e hospitalar do sistema de saúde nacional em áreas indígenas são formados no modelo
das práticas biomédicas e desconhecem as concepções de saúde e doença indígenas. Em
decorrência, têm dificuldades para articular os saberes e práticas da medicina tradicional ao
modelo biomédico, fato que denota o despreparo para atuação em contextos inter étnicos e
pluriculturais e que se constitui em um desafio à superação, na medida em que reproduz uma
assistência à saúde incongruente, cuja qualidade motiva permanentes questionamentos por
tratar de maneira padronizada e “igualitária” parcelas da população nacional tão desiguais
sob os aspectos histórico, social, cultural e econômico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gestores da área técnica e administrativa da saúde, nas diversas esferas do sistema e nos
seus diversos níveis de complexidade, sobretudo aqueles localizados em áreas indígenas ou
os que são referência para as unidades de saúde que atuam nessas áreas, devem fomentar
medidas que tornem disponíveis e que facilitem o acesso aos serviços oferecidos, tornando
fluido o sistema de referência e contra referência, assim como devam fomentar a capacitação
de recursos humanos para integrar práticas da medicina tradicional e práticas biomédicas,
visando atender aos dispositivos legais, respeitando as singularidades e especificidades de
um grupo humano representativo da nação e dessa forma promovendo nos serviços de
saúde o Princípio da Equidade, previsto na Lei Orgânica da Saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Equidade no Acesso aos Serviços de Saúde, Cuidados de Enfermagem e Saúde de Populações
Indígenas

HUMANIZACION UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICA:
MAS ALLA DE LA ATENCION CENTRADA EN EL PACIENTE Y LA
FAMÍLIA, HPTU COLOMBIA
Julio Nicolas Torres (Hospital Pablo Tobon Uribe - Universidad de Antioquia, Colômbia), Cesar Augusto Vanegas
(Hospital Pablo Tobon Uribe, Colômbia), Carlos Yepes (Hospital Pablo Tobon -Universidad de Antioquia, Colômbia)

ID: 1355

INTRODUÇÃO
El grupo de comunicación afectiva de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico UCIP del
Hospital Pablo Tobón Uribe consciente que la experiencia que supone el paso por una
UCIP es innegable, por lo que es uno de los espacios donde más se percibe el sufrimiento.
Los familiares se encuentran en un ambiente desconocido, intuyendo que en cualquier
momento se puede producir un trágico desenlace lo cual implica afrontar las consecuencias
e implicaciones que desencadena esto en el entorno familiar. El equipo de salud debe estar
comprometido en acompañar y ayudar a buscar un sentido a ese inevitable sufrimiento,
empleando todos los medios proporcionados disponibles para aliviarlo. Nuestra propuesta
de acompañamiento entiende el paciente y su familia como un sujeto activo y fuerte con
una capacidad natural de resistir y superarse a pesar de las adversidades.
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OBJETIVOS
Desarrollar un programa multidisciplinario para el cuidado humanizado proporcionando
el apoyo que el paciente y su familia necesita. Estimular la construcción de significantes
que buscan darle sentido a la experiencia vivencial facilitando elementos para entender la
enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte como parte del proceso vital. Promover
la consolidación de redes de apoyo que permiten la aceptación de la enfermedad, el
sufrimiento y la muerte como parte de la vida.
MÉTODO
El Grupo de Comunicación Afectiva de la UCIP HPTU desde enero de 2012, mediante
diferentes tipos de encuentros (de escucha, talleres reflexivos y reuniones de mutua ayuda
en duelo) generadores de confianza con familiares de menores de edad internados en la
UCIP, comprendimos el significado de la experiencia vivencial del paciente y su familia, las
múltiples necesidades y el sufrimiento que significaba tener un hijo hospitalizado, a través de
la metodología de Sistematización de Experiencias (1). La revisión de la literatura simultánea
con el análisis permitió ir más allá de la atención centrada en el paciente y la familia (2) a la
construcción de una propuesta de intervención psicosocial.
RESULTADOS
En esta propuesta de acompañamiento se han realizado desde 2012 hasta febrero del 2018.
56 encuentros de escucha, 104 talleres reflexivos y 10 encuentros de mutua ayuda en el duelo
y manejo del sufrimiento con la participación de 1900 personas “… nos enseña aprender la
importancia de ponerse en el lugar del otro, comprender que todo en un hospital no es
la enfermedad, sino también la fe y esperanza que quizás a muchos les gusta compartir”
(madre) “ …me permite evidenciar que mi caso personal no es el peor, que hay muchas
personas viviendo lo que vivo yo y con sus experiencias puedo aprender a llevar de mejor
forma mi situación” (CF)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nuestra propuesta parte de las necesidades reales de los padres. Propiciamos espacios
reflexivos que buscan la utilización de recursos propios para afrontar el desafío planteado
por la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Esta propuesta de intervención psicosocial
impacta el sufrimiento y aporta a la re significación de la experiencia para darle otra
dimensión a la vida. Favorecemos interacciones entre los padres que posibilitan conocerse
y no ser indiferentes a la condición del otro, dichas interacciones despiertan sentimientos
y emociones que hacen que estrechen lazos y se vayan consolidado como grupo dándose
soporte unos a otros.
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PALAVRAS-CHAVE
Sufrimiento ,construcción de sentido,atención centrada en el paciente y la familia,unidad de
cuidado intensivo pediátrico,sujeto

TRAJETÓRIA DE UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA NO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Rachel Esteves Soeiro (Faculdade de Ciências Médicas- Universidade Estadual de Campinas/ Serviço de Saúde
dr. Cândido Ferreira (Consultório na Rua Campinas) , Campinas, SP, Brasil), Alcyone Apolinário Januzzi (Serviço
de Saúde dr. Cândido Ferreira (Consultório na Rua Campinas) , Campinas, SP, Brasil), Maria de Lurdes Zanolli
(Faculdade de Ciências Médicas- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1282

INTRODUÇÃO
Segundo estudo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),
atualmente há 24 mil adolescentes em situação de rua no Brasil. Este é um problema
mundial e esta condição, torna-os vulneráveis, expondo-os a vários riscos para problemas
de saúde de naturezas orgânica e psíquica, pois estão expostos a todo tipo de violação de
seus direitos. O levantamento do Conanda mostrou que, do total de meninos e meninas
vivendo nessas condições, 59,1% dormem na casa de seus familiares e trabalham nas ruas;
23,2% dormem nas ruas; 2,9% dormem temporariamente em instituições de acolhimento
e 14,8% circulam entre esses espaços. Segundo os próprios meninos e meninas, a principal
razão para estarem nas ruas é a violência doméstica (70%). O relatório da Unicef sobre
adolescentes brasileiros, evidencia que, mais do que excluídos, esses meninos e meninas em
situação de rua são banidos, por preconceito e discriminação, mesmo por instituições que
deveriam acolhê-los. Em levantamento do Conanda, 12,9% dos entrevistados já haviam sido
impedidos de receber atendimento na rede de saúde, 6,5% de emitirem documentos, 36,8%
de entrarem em algum estabelecimento comercial, 31,3%, de usarem transporte coletivo,
27,4%, de entrarem em bancos e 20,1% de entrarem em algum órgão público. No Brasil,
em 2009, foi instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PSR) e, em
2012, o Consultório na Rua (CnaR), integrante do componente da Atenção Básica da Rede
de Atenção Psicossocial, permitiu atuar frente aos diferentes problemas e necessidades de
saúde da PSR. Em Campinas, o CnaR iniciou suas atividades em 2012 e prioriza o acesso ao
tratamento de qualidade no local, na perspectiva da integralidade, do trabalho em rede,
construindo parcerias com outros dispositivos do município, fomentando um trabalho de
abrangência intersetorial.
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OBJETIVOS
Apresentar a trajetória de uma adolescente de 20 anos em situação de rua na rede de saúde
e intersetorial de Campinas.
MÉTODO
Este estudo é parte da pesquisa de Mestrado “Vulnerabilidade em adolescentes e jovens em
situação de rua no município de Campinas”. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com os adolescentes atendidos pela equipe do CnaR. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Unicamp.
RESULTADOS
Carolina* (nome fictício) cresceu em abrigos e foi para a rua aos 11 anos; onde iniciou o
uso de crack, teve diversas passagens pela polícia, sofreu violência por desconhecidos, pela
guarda municipal e, principalmente, pelo companheiro. Após várias tentativas de acesso
pela equipe do CnaR e do SOS Rua (Assistência Social), aos 17 anos, ela aceita cuidado.
Vincula-se à equipe do CnaR, permite que sejam colhidos exames e concorda em ir para o
Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS-AD), sendo diagnosticada com
HIV e Tuberculose pulmonar. Intensificou-se o trabalho em rede para levá-la ao Centro de
Referência DST/AIDS e realizar o tratamento supervisionado da Tuberculose e da terapia
antirretroviral (TARV). Carolina desaparece alguns dias, é encontrada pela equipe do SOSRua com fratura exposta de rádio, após sofrer agressão pelo companheiro. Não é a primeira,
já sofreu três abortos, decorrentes de agressões anteriores. Equipe do CnaR vai buscá-la e a
leva ao Hospital Municipal, de onde ela evade horas depois. Após dois meses é reencontrada,
aceita o leito no CAPS, onde reinicia o tratamento para Tuberculose, a TARV e antibióticos.
Na alta não há vagas nas Casas de Passagem para acolhê-la. De volta às ruas, ela tem recaída
no uso do crack e abandona os tratamentos. Equipe do CnaR realiza diversas buscas ativas
e, após, algumas semanas reencontra Carolina, ainda mais emagrecida e com marcas de
agressão pelo companheiro. Carolina (com 19 anos) aceita internação no Hospital Américo
Brasiliensis para tratamento da tuberculose, reintrodução da TARV e desintoxicação. O
projeto de internação planejado para seis meses, durou dois. Ela não conseguiu manter-se
abstinente e evadiu, retornando ao CAPS-AD alguns dias depois solicitando leito porque
tinha feito uso intenso de crack. Evadiu após 48 horas no leito. Hoje Carolina (aos 20 anos)
encontra-se em situação de rua, em região de alto consumo de crack. Os Redutores de Danos
do CAPS-AD, a equipe do CnaR, a Agente Comunitária de Saúde do Centro de Saúde (CS) de
referência do território e o SOS Rua encontram-na semanalmente. Conseguiu terminar o
relacionamento abusivo com seu companheiro mas diz não estar pronta para retomar os
outros tratamentos. A Vigilância de Campinas está ciente e sabe que não adianta interná-la
compulsoriamente. Sabemos que a Tuberculose e o HIV constituem um problema de saúde
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pública. Por este motivo há uma intensificação do cuidado com três equipes de saúde e a
Assistência Social, na tentativa de garantir sua autonomia, evitando, ao mesmo tempo a
transmissão destas patologias através da distribuição de insumos para o uso de drogas e de
preservativos. Durante a entrevista, Carolina afirma que só consegue alimentar-se e tomar
banho quando vai ao CAPS-AD. Quando perguntamos do que ela tem mais medo morando
na rua, responde: “da maldade das pessoas”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta trajetória é comum à maioria dos adolescentes em situação de rua. Expostos desde cedo
à violência doméstica ou dos abrigos, vão para as ruas para escapar dela, mas, logo percebem
que a violência continua presente sob a forma de agressões físicas, verbais, estigmatização,
invisibilidade. Têm seus direitos frequentemente violados, necessitando ser acompanhados
pela equipe do CnaR ou do CAPS-AD a outros serviços de saúde (CS, PS, especialistas) para
que possam ser atendidos. No cuidado desses adolescentes, o pacto é no dia-a-dia, sempre
na tentativa de respeitar a autonomia, trabalhando na lógica da Redução de Danos e do
resgate do Sujeito. O trabalho em rede de saúde e intersetorial é necessário para buscar a
integralidade do cuidado frente a tamanha vulnerabilidade e, é fundamental como rede de
proteção contra “a maldade das pessoas” (e da sociedade), maior temor de Carolina.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescência, rua, vulnerabilidade

A APLICAÇÃO DA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS
NA COMPREENSÃO DO CUIDADO ECOLÓGICO JUNTO A
POPULAÇÃO RIBEIRINHA URBANA DE MACAÉ
Querén-Hapuque Delaquila Machado Pedreira (UFRJ, Macaé, RJ, Brasil), Laura Regina Ribeiro (UFRJ, Macaé, RJ,
Brasil), Glaucia Valente Valadares (UFRJ, Cabo Frio, RJ, Brasil)

ID: 2245

INTRODUÇÃO
Conhecer a saúde na relação com o cuidado ecológico da população ribeirinha urbana e rural
de Macaé (cidade do estado do Rio de Janeiro, Brasil) emergiu da busca pela percepção de
pesquisadores, que estudavam as águas da cidade e que captaram uma lacuna importante
para a pesquisa, pois não se sabia como as populações das águas se relacionavam com o
meio ambiente, haja vista as repercussões para a saúde integral. Para que essa questão fosse
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trabalhada, criou-se uma integração com três centros de pesquisa: o Núcleo em Ecologia e
Desenvolvimento Ambiental de Macaé (NUPEM), a Pós-graduação da Escola de Enfermagem
Anna Nery e a Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/ Campus UFRJMacaé Professor Aloísio Teixeira. O trabalho aqui apresentado faz parte do projeto: “Saúde
das famílias ribeirinhas: o cuidado ecológico no centro da discussão”. A pesquisa é ampla,
tendo cronograma previsto até 2030. Neste sentido, envolve as famílias que moram à beira
dos rios, canal e lagoa de Macaé, com caráter quanti-qualitativo. Aqui, caberá uma reflexão
teórica-metodológica da parte qualitativa, que é desenvolvida à luz da Teoria Fundamentada
nos Dados (TFD) ou Grounded Theory. Cabe a ênfase que se trata de reflexão resultante dos
investimentos das bolsistas de iniciação científica (graduandas do Curso de Enfermagem e
Obstetrícia), que veem se apropriando do método.
OBJETIVOS
Apresentar percepções sobre aplicação da TFD por parte das bolsistas de iniciação científica
e discutir adequação do método mediante o estudo da população ribeirinha.
DESENVOLVIMENTO
Antes de tudo, o entendimento sobre a metodologia é de extrema importância para que
se prossiga a discussão. A TFD, ou Grounded Theory (nome original), surgiu com Strauss
e Glaser, tendo suas raízes no Interacionismo Simbólico. A TFD tem a intencionalidade de
gerar uma teoria que emana dos dados (enraizada nos dados). O processo de construção é
cíclico, depende de muita dedicação e sensibilidade do pesquisador, pois o mesmo precisa
trabalhar com o material coletado, quase que concomitantemente, a participação direta
no campo. Isto para que as percepções sobre a entrevista e o ambiente também possam
gerar memorandos teóricos, observacionais e/ou metodológicos. Para que a coleta ocorra,
vendo sendo aplicada a entrevista semiestruturada, sendo as falas gravadas na íntegra.
Após a entrevista, o pesquisador transcreve o áudio, na sequência, parte para a codificação
que se dá em três etapas: aberta, axial e integração. Através desse processo, é possível
analisar fatores intervenientes, ação/ interação e consequências cabíveis aos fenômenos
apreendidos, sendo o contexto transversal no estudo. Dessa forma, relacionando as
categorias com as subcategorias, bem como na articulação com o modelo paradigmático,
é possível visualizar de uma maneira científica, contudo também com nexos simbólicos,
aquilo que os dados revelam. As entrevistas acabam quando há saturação dos dados, ou
seja, a coleta já permite uma abrangência explicativa que vai ao encontro dos objetivos
anunciados na pesquisa. É válido acrescentar que este projeto seguiu a resolução 466/2012 e
foi avaliado, bem como aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Anna Nery
- CAAE: 70709717.2.0000.5238. No que tange a questão relacionada a população ribeirinha,
as bolsistas de iniciação científica perceberam que a aplicação da TFD é uma importante
ferramenta no desenvolvimento do acadêmico como pesquisador, reiterando o seu papel
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como atuante no mundo da ciência. Destaque para o aprimoramento mediante a observação
e a escuta-ativa, com distinções cognitivas preliminares e conceituais. Com o decorrer do
uso do método, as bolsistas de iniciação científica conseguiram perceber que por mais que
os ribeirinhos da parte urbana, muitas vezes, coloquem como solução para seus problemas
“acabar com o rio”, ou seja, a priori demonstrando desapego e desafeto; o que eles querem
é acabar com a poluição, querem viver em um lugar que se sintam seguros e que tenham
condições de manter a sua saúde física e mental. Uma questão de grande relevância, é que
muitos contribuem para poluição do rio e não se percebem como poluidores, isto é, há
uma área simbólica cega no sentido de não se perceberem como também agentes do caos.
Nas primeiras entrevistas, as bolsistas de iniciação científica, com dificuldades inerentes
cabíveis a condição de principiantes, tinham certo impasse de trabalhar as questões com
os entrevistados, contudo, a apropriação do método revelou a flexibilidade, podendo se
adequar a cada encontro, visto que se trata de uma entrevista semiestruturada, ou seja, na
lógica cíclica proposta pelo método, as questões puderam ser aprofundadas. O método
tem trabalhado a habilidade das bolsistas de iniciação científica em prol da interação com
a população, que tem marcas existenciais de desconfiança e insegurança. A observação
participante permitiu compreender, até este ponto, que além das questões ecológicas, o
ribeirinho que mora na área urbana de Macaé, se encontra em uma situação de altíssima
vulnerabilidade, haja vista aspectos como: violência, bolsões de pobreza, estereótipos, falta
de pertencimentos coletivos, dentre outras mazelas; ou seja, questão que desestimula o
indivíduo a se relacionar com o meio de forma positiva, pois compromete a interação e a
consciência cidadã autônoma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir sobre a aplicação de uma metodologia qualitativa junto a uma população vulnerável,
ainda trabalhar questões como saúde e o cuidado ecológico, é de grande relevância para
reiterar que os seres humanos são mais que números, portanto, o ecossistema funciona de
uma maneira que, em muitos casos, não se pode quantificar (é reduzir o humano). Cada
indivíduo carrega consigo a sua particularidade e a sua singularidade, mas quando muitos
indivíduos vivem em sociedade ao redor de algo em comum, no caso aqui, o rio Macaé, essas
várias particularidades se unem desenhando uma nova forma de relação, de percepção, de
vivência, de saúde e de cuidado. Infelizmente, cruel a vida saudável. Assim, é possível refletir
que os traços da população ribeirinha urbana de Macaé têm peculiaridades que vão muito
além das conceituações apontadas pelos registros sobre “Comunidades Tradicionais”. De tal
modo, a TFD tem possibilitado construtos próprios que emergem, de fato, das significações
das pessoas. Revelando o que são, como são e o que pensam, sem a verticalização de textos.
PALAVRAS-CHAVE
Ribeirinhos. Estilo de Vida. Teoria Fundamentada nos Dados.
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A METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO COM O ARCO DE
MAGUEREZ: EXPERIÊNCIAS SOBRE A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
DA SAÚDE EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SAÚDE
Emanoelle Fernandes Silva (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Vanessa Moura Carvalho Oliveira
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Romulo Veloso Nunes (Universidade Federal do Piauí, Teresina,
PI, Brasil), Giselle Mary Ibiapina Brito (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Braulio Vieira Sousa
Borges (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Laelson Rochelle Milanês Sousa (Universidade de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Rosilane Lima Brito Magalães (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 1786

INTRODUÇÃO
Pessoas que vivem em situação de rua caracterizam–se como um grupo populacional
heterogêneo, possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos
ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e os logradouros públicos
e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária
ou permanente (BRASIL, 2009). Por tratar-se de uma população marginalizada quando
comparado com a população geral, e que possui dificuldades de acesso aos serviços de
saúde, e considerando a pouca experiência dos profissionais em atender esse público desde
o acolhimento consiste em um desafio ampliar as linhas de assistência frente as situações
impostas pela vivência nas ruas e a construção de vínculo terapêutico capaz de reduzir a
visão estigmatizada que recobre essa população (HALLAIS; BARROS, 2015).
OBJETIVOS
Relatar a experiência de atividades de prevenção e promoção da saúde em pessoas que
vivem em situação de rua.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre as atividades realizadas
durante um projeto de extensão para essa população. O cenário dessa extensão foi o Centro
de Referência Especializado para População de Rua (Centro POP) durante os meses de maio
2016 a agosto de 2017. Inicialmente foi realizado o reconhecimento do campo de atuação e
os pesquisadores começaram a refletir sobre a realidade encontrada tendo como base o arco
de Maguerez (BERBEL, 1998). Assim foram definido os, pontos-Chaves, Teorização, Hipóteses
de Solução e Aplicação à Realidade (prática). Após essa etapa foi elaborado um formulário
que foi validado quanto à forma e conteúdo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí com número do parecer 1.755.893. Foram
respeitados todos as normas e princípios norteadores da Resolução nº466/12 do Conselho
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Nacional de Saúde. 58 pessoas que vivem em situação de rua participaram do projeto.
Nessa primeira etapa de reconhecimento da realidade, os pesquisadores observaram que
há um predomínio de pessoas do sexo masculino nessa população, baixa condições de
saúde e de higiene, situações de vulnerabilidade para os diversos agravos e uso de álcool e
outras drogas. Na segunda etapa foram levantados os pontos chaves a saber: características
sociodemográficas, motivo que o levaram essas pessoas a estarem em situação de rua, o
comportamento sexual e de risco para aquisição de Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) e o conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção dessas infecções. Na
terceira etapa: o momento de teorização foi feito com base na revisão da literatura. Os
estudos mostraram que a maioria dessa população é do sexo masculino e adulta jovem
com baixa escolaridade (CARVALHO; et al., 2017). Os conflitos familiares representam um
forte fator para a vida nas ruas, uma vez que a ruptura ou fragilidade dos vínculos familiares
se mostra presente como causa para adentrar a rua e para manter-se nela (BEZERRA; et al,
2015). O compartilhamento de objetos e agulhas, o não uso ou uso menos frequente de
preservativo, habitação instável e múltiplos parceiros sexuais são como comportamentos de
risco frequentes (NERLANDER; et al., 2015; SYPSA; et al., 2015). Percebe-se uma escassez de
informações sobre as formas de transmissão e prevenção de IST e essa condição representa
alta vulnerabilidade para a aquisição de infecções por causa da pouca capacidade de auto
proteger-se (FERNÁNDEZ, et al. 2017). Aliado a isso, é evidenciado o baixo acesso aos serviços
de saúde, uma vez que essa população vive graus acentuados de marginalidade no acesso
aos bens e serviços (PAIVA; et al., 2016) e rotineiramente encontra situações de resistência
por parte dos profissionais em assisti-los (KAMI; et al., 2016). Na quarta etapa, visando
minimizar ou até mesmo sanar os riscos que essa população vivencia e que constantemente
afeta seu bem estar, as hipóteses de solução se relacionaram a prevenção de IST e promoção
da saúde nesses indivíduos. Isso representa uma estratégia primordial no combate desses
agravos, promovendo educação em saúde, por meio de esclarecimentos, orientações em
relação a prática sexual segura e redução dos comportamentos de riscos. A testagem rápida
como forma de diagnóstico é fundamental, pois possibilita a detecção precoce da infecção
e início imediato do tratamento. Dessa forma, os pesquisadores compreenderam a realidade
encontrada ao mesmo tempo em que buscaram a resolutividade dos problemas com base
na promoção da saúde. Uma forma de perceber a realidade dessa população é por meio
da inserção do pesquisador no campo (ROMAGNOLI, 2014). Na quinta etapa, a aplicação
à realidade foi realizada por meio de uma entrevista prévia, e verificou-se que o principal
motivo para a instabilidade social que levou os participantes a viverem em situação de rua
foi o conflito familiar. Quanto a caracterização dos participantes, a maioria era jovem, do
sexo masculino e informaram uma escolaridade baixa. O comportamento sexual informado
foi considerado de risco por causa do elevado número de parcerias sexuais e do pouco uso
do preservativo referido pela população. Após essa etapa foi realizado testagem rápida para
HIV, sífilis, Hepatites B e C, orientações individuais e coletivas para prevenção dessas infecções
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e outros agravos. Diante dos resultados reagentes os participantes foram encaminhados
para o Serviço de Assistência Ambulatorial (SAE) para realização de tratamento. Todos os
participantes encaminhados foram orientados a retornar ao Centro POP, diante de qualquer
dificuldade de acesso ao serviço de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa atividade permitiu que os pesquisadores lançassem novos olhares sobre as estratégias
de prevenção e promoção à saúde desse grupo, com utilização da metodologia da
problematização. Atividades de extensões são essenciais para o crescimento profissional e
pessoal dos pesquisadores envolvidos e contribui com o retorno que a universidade pode
oferecer aos problemas encontrados na comunidade. Dessa forma, a extensão encontra-se
indissociável do ensino e da assistência, uma vez que se constitui como proposta adequada
de reflexão e construção do pensamento crítico, pautados na ação-reflexão-ação, bem como
nas relações sociais, políticas, econômicas e educacional
PALAVRAS-CHAVE
Pessoas em situação de rua; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Promoção da Saúde.

ANÁLISE ESPACIAL COMO FERRAMENTA PARA DIRECIONAR
AÇÕES DE CONTROLE DA COINFECÇÃO TB/HIV-AIDS MANAUS, BRASIL
Eliane Nogueira Campos (Semsa, Manaus, AM, Brasil), Maisa Elaine Arruda Fernandes (Semsa, Manaus, AM,
Brasil)

ID: 2337

INTRODUÇÃO
No Brasil a tuberculose é ainda considerada um grande problema de saúde pública.
Anualmente são notificados mais de 70 mil casos segundo o Ministério da Saúde destas
cerca de 4,5 mil mortes são registradas em consequência da tuberculose. Mundialmente diz
a Organização Mundial de Saúde (OMS) a tuberculose supera o HIV em óbitos. Mais de 10
milhões de pessoas adoeceram de tuberculose em 2016 no mundo e 1,3 milhões morreram.
Manaus tem uma incidência alta para tuberculose, de 68,2 casos por 100.000 habitantes. Tal
indicador está muito acima da média do Brasil, que é de 33,7 casos por 100.000 habitantes,
ocupando o primeiro lugar entre as capitais. O encerramento por cura apresenta um
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percentual abaixo do preconizado, é de apenas 73,2%, sendo que o esperado é de 85% ou
mais. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) foi de apenas 14,6%, muito abaixo da
média do Brasil, que é de 31,8%. Foram testados para HIV apenas 75,2% dos casos novos
de tuberculose, enquanto o recomendado é 100% (dados 2016 cedidos pela coordenação
Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT. A principal dificuldade para
diminuir a incidência de tuberculose em Manaus é a vulnerabilidade social (SEMSA-2012),
apontando que 80% dos pacientes com tuberculose são usuários de droga ou alcoólatras,
o que aumenta muito o abandono do tratamento, consequentemente mantendo a cadeia
de transmissão da doença, além de favorecer o desenvolvimento da resistência a drogas. As
estratégias de controle da tuberculose e do HIV-AIDS dispõem no Sistema Único de Saúde
de recursos terapêuticos e profiláticos com grande potencial de eficácia. Manaus tem uma
rede estruturada para atendimento em agenda aberta para sintomático respiratório em
toda a rede básica, e 4 Serviços de Atendimento Especializado (SAE) para atendimento das
pessoas vivendo com HIV, distribuídos pelos quatro Distritos de Saúde da área urbana, além
do apoio dos serviços secundário e terciário do estado. A oferta de teste rápido para HIV está
disponível em 107 unidades de saúde, entre as Unidades de Estratégia Saúde da Família,
Unidades de Saúde tradicionais, SAEs, Maternidade e Policlínica.
OBJETIVOS
Com o intuito de entender o que favorece a alta incidência de tuberculose e quais
determinantes socioeconômicos favorecem a coinfecção TB/HIV-AIDS em Manaus, este
estudo se propõe a analisar a incidência de tuberculose e a proporção de coinfecção TB/HIVAIDS na área urbana de Manaus no período de 2013 a 2016, correlacionando a incidência
de coinfecção TB/HIV-AIDS com as vulnerabilidades sociais, bem como sugerir possíveis
intervenções direcionadas à população identificadas como de maior risco. Com a execução
desse projeto os resultados possam direcionar os gestores responsáveis pelo monitoramento
da tuberculose para ações mais direcionadas a população vulnerável para minimizar
novos adoecimentos. A vulnerabilidade para TB ou HIV-AIDS é um conceito complexo que
envolve susceptibilidade de indivíduos e grupos, sociedade e instituições. A migração de
pessoas para os grandes centros urbanos, associada às condições precárias de moradia,
situação de pobreza, desemprego, dificuldades de acesso ao serviço de saúde, contribuem
significativamente para o surgimento de áreas de vulnerabilidade para o desenvolvimento
de doenças como a tuberculose e o HIV-AIDS, resultando na marginalização das pessoas.
Muitos fatores influenciam a alta incidência da tuberculose e o risco (individual, social
e econômico) de morte. O uso da análise espacial evidencia-se como ferramenta pode
subsidiar gestores no planejamento das ações, para uma utilização mais precisa de recursos,
efetiva vigilância em saúde, melhor direcionamento na prevenção e educação em saúde na
prestação do serviço público.
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DESENVOLVIMENTO
Situações de vulnerabilidade no território são favorecidas com a exposição a situações
que afetam a saúde como saneamento básico precário, água sem a devida qualidade para
consumo, alimentos, solo e ar contaminados, conflitos interpessoais, e falta de recursos
econômicos, marcada pelo desemprego ou subemprego, que dificulta o acesso ao consumo
de bens e serviços (Brasil, 2006). Uma nota publicada pela Secretaria Municipal de Saúde
afirma que a principal dificuldade para diminuir a incidência de tuberculose na capital é a
vulnerabilidade social (SEMSA-2012), apontando que 80% dos pacientes com tuberculose
são usuários de droga ou alcoólatras, o que aumenta muito o abandono do tratamento,
consequentemente mantendo a cadeia de transmissão da doença, além de favorecer o
desenvolvimento da resistência a drogas. A grande vantagem da análise espacial é o estudo
da relação entre o espaço e tempo, permitindo organizar os dados, transformando-os
em informações e a criação de indicadores por determinantes, seja ambiental, biológico,
comportamental ou produção de serviço. Muitos pesquisadores da academia já usam a
análise espacial como forma de estudo para a distribuição de diversas situações de saúde;
porém, a gestão dos serviços de saúde ainda não utiliza esta ferramenta como embasamento
para o planejamento de ações que favoreçam os seus territórios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que as situações de vulnerabilidade no território são favorecidas com
a exposição a situações que afetam a saúde e envolve susceptibilidades de indivíduos e
grupos, sociedade e instituições. A migração de pessoas para os grandes centros urbanos,
associada às condições precárias de moradia, situação de pobreza, desemprego, dificuldades
de acesso ao serviço de saúde, contribuem significativamente para o surgimento de áreas
de vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças como a tuberculose e o HIV-AIDS,
resultando na marginalização das pessoas. Muitos fatores influenciam a alta incidência da
tuberculose e o risco de morte. Esses riscos são identificados como riscos individuais, sociais
e econômicos. O uso da análise espacial evidencia-se como ferramenta pode subsidiar
gestores no planejamento das ações, para uma utilização mais precisa de recursos, uma
efetiva vigilância em saúde, e um melhor direcionamento de como intervir na prevenção e
educação em saúde na prestação do serviço público.
PALAVRAS-CHAVE
Análise espacial, vulnerabilidade para Tuberculose, coinfecçao Tuberculose/HIV
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BOLA DE NEVE E SUA APLICABILIDADE EM PESQUISAS
QUALITATIVAS COM POPULAÇÕES IDENTIFICÁVEIS APENAS
PELOS MEMBROS DE SUA REDE SOCIAL
Guilherme Sacheto Oliveira Sacheto Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Camila
Messias Ramos Messias Ramos (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Franciane Vilela
Réche da Motta Vilela Réche da Mota (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Zuleyce Maria
Lessa Pacheco Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil)

ID: 2021

INTRODUÇÃO
Bola de neve ou snowball sampling é um método não probabilístico que utiliza da formação
de cadeias de referência para acesso aos participantes de determinado estudo (1,2). Tem
sua aplicação indicada para contato com populações de difícil alcance, que contenham
peculiaridades e em pesquisas cujo objeto perpassa por assuntos privados, quando as
características almejadas pelo estudo são definidas pelos próprios participantes ou quando
não há precisão sobre a quantidade da amostragem (1-3). Essa técnica tem sido empregada
em pesquisas qualitativas quando precisamos identificar os participantes que, em um primeiro
momento possam parecer estar ocultos a nós, mas visíveis e identificáveis por outros membros
de uma mesma rede social. Com a utilização da bola de neve são formadas cadeias de referências
construídas a partir de pessoas que compartilham ou sabem de outras pessoas que possuem
as características que são de interesse do estudo. Os indivíduos acessados inicialmente são
denominados sementes (2). Durante os encontros, as sementes são convidadas a indicar
possíveis novos participantes tornando possível a criação e a ampliação da rede de contatos.
Um a um os participantes são indicados até que não haja mais indicações ou; até que os
dados já estejam saturados não agregando novas informações ao estudo ou ainda; quando as
sementes e os participantes começam a indicar indivíduos já acessados pelos pesquisadores.
OBJETIVOS
Relatar a experiência da utilização da técnica bola de neve, como um método aplicável
em pesquisas qualitativas em enfermagem, quando a população a ser acessada apresenta
peculiaridades ou difícil acesso.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, de abordagem qualitativa que utilizou o método
bola de neve como ferramenta para acesso e captação de participantes, com a criação de redes
de contato de travestis e transexuais. A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2017
em um município da Zona da Mata Mineira, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas
com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para o início da amostragem foram
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acessadas as informantes-chaves (sementes) que durante os encontros foram convidados a
indicar possíveis novos participantes, com as características desejadas pelo pesquisador. Isso
acontece porque uma amostra probabilística inicial é impossível ou impraticável, e assim as
sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a encontrar o grupo a ser pesquisado,
no entanto a cada encontro o pesquisador verificava se as depoentes atendiam aos critérios
de inclusão. Tais informantes foram acessados através do cadastro em uma Unidade Básica
de Saúde. Desta forma, o número de participantes foi crescendo a cada entrevista. Em um
determinado ponto tivemos que ir a busca de novas sementes, pois a rede de contato
tornou-se saturada com indicação de participantes já acessadas. No final a pesquisa teve dez
participantes, uma vez que o pesquisador atento às sutilezas da pesquisa, compreendeu que
as informações narradas não traziam informações novas ao quadro de análise. A cada encontro
as participantes eram convidadas a participarem do estudo através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e somente após era realizada a entrevista fenomenológica.
O roteiro de coleta de informações era composto por caracterização sócio-demográfica e
questões norteadoras que permitiram uma maior interação com as participantes. O estudo
seguiu o referencial teórico, filosófico e metodológico de Martin Heidegger. Na sua primeira
parte haviam perguntas que nos deram subsídios de futuramente construir a historiografia das
participantes, ou seja, a dimensão ôntica do ser, e na segunda, questões que vislumbravam o
desvelamento das facetas fenomenais do objeto investigado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste método foi possível a formação de cadeias de referências compostas
por indivíduos que se caracterizavam como travestis ou transexuais. Estes indivíduos
compartilhavam ou sabiam de outras pessoas, que como eles poderiam atender aos critérios
de inclusão do estudo. Devido à invisibilidade vivenciada por travestis e transexuais e por
compreender que as identidades de gêneros são múltiplas e definidas pelos indivíduos que
as vivenciam, a utilização do método bola de neve permitiu o acesso àqueles que vivenciam
o fenômeno, sem julgamentos e pré-conceitos estabelecidos pelos pesquisadores.: O
processo de cuidar pode ser compreendido como essência da enfermagem, transcendendo
aspectos biológicos e psicossociais dos indivíduos, envolvendo aspectos como respeito e
compreensão do ser cuidado. O método bola de neve se mostrou como possibilidade de
acesso a estas populações para elaboração de pesquisa qualitativa em enfermagem com
vistas a garantir embasamento para o cuidado a populações com características que, por
muitas vezes, as tornam invisíveis aos profissionais de enfermagem. Perceberam-se como
vantagens da utilização deste método a possibilidade em se realizar contatos populações
de difícil acesso ou peculiaridades, o fato de ser um processo econômico e que requer
planejamento, porém, utiliza de poucos recursos humanos. Em relação aos inconvenientes,
cabe citar a falta de controle sobre a constituição e sobre o número de participantes. Sendo
assim, o método bola de neve mostrou-se eficaz para o acesso a população que, por muitas
vezes, permanecem na invisibilidade de nossa sociedade.
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PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa em Enfermagem. Pesquisa Qualitativa. Metodologia.

CONTEXTO SOBRE O HIV EM IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO
DE RUA
Emanoelle Fernandes Silva (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Vanessa Moura Carvalho Oliveira
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Giselle Mary Ibiapina Brito (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Dalila Cinara Pereira Silva (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Maria Livramento
Figueiredo Fortes (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Rosilane Lima Brito Magalhães (Universidade
Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 2080

INTRODUÇÃO
No Brasil a descoberta do HIV em 1980 causou grande impacto social, por ser construída como
doença contraída somente por homens homossexuais, causando estigmas e preconceitos.
Com o passar dos anos, e aumento de estudos na área observou que a incidência de HIV/Aids
na população brasileira acima de 50 anos cresceu de 3,6 para 7,1 em 100.000 habitantes entre
1996 a 2006, representando um aumento de 50% de casos novos. Devendo ressaltar que o
número de infecções pode ser maior, considerando a subnotificação ou não conhecimento
do seu status sorológico, o que dificulta determinar o número de indivíduos pertencentes
a esse grupo etário que vivem com HIV no Brasil. Nesse contexto, os desafios de envelhecer
na rua mostram que a atenção para essa população deve ser contínua, uma vez que está
exposta a duas vulnerabilidades: ser idoso e viver em situação de rua. Desse modo, pessoas
com instabilidade habitacional que também têm doenças a longo prazo, tais como o HIV,
têm maior risco de resultados negativos de saúde em comparação com pessoas alojadas de
forma estável com as condições mesma saúde. Falta de utilização de cuidados e aumento
da prevalência de condições crônicas de saúde foi mostrado para resultar em estados de
doenças avançadas, devido à apresentação tardia para os cuidados (PARKER; DYKEMA, 2014).
OBJETIVOS
Refletir sobre a situação do HIV em idosos que vivem em situação de rua.
DESENVOLVIMENTO
Viver em situação de rua e fazer parte da terceira idade exigem habilidades extras, uma vez
que o aumento da vulnerabilidade da pessoa idosa em situação de rua fica evidente diante
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das condições de saúde alteradas pelo envelhecimento, como a diminuição da capacidade
funcional para buscar o sustento e a exposição social das suas fragilidades perante outros
grupos (MATTOS, 2016). Grande parte da sociedade, ainda não avalia a sexualidade como
elemento saudável e natural em idosos, o preconceito e a falta de informação reforçam a
ideia da velhice assexuada, o que aumenta a vulnerabilidade do idoso para as Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Diante dos mitos e tabus expostos acerca da sexualidade,
ignora-se que idosos ainda possuem interesses sexuais, um exemplo disso é que campanhas
de prevenção ISTs são precárias para esse público, assim como educação e promoção em
saúde. Consequências dessa negligência são demonstradas a partir do aumento de IST nessa
população, como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), mostrando a fragilidade
da compreensão da multidimensionalidade da sexualidade humana (SOUZA et al., 2015;
MASCHIO et al., 2011; WHO, 2014). A maioria dos idosos, infectados pelo HIV são do gênero
masculino e refere que adquiriu a doença por meio do contato sexual. Novas possibilidades
para a vivência da sexualidade têm tornado as pessoas com mais idade vulneráveis IST’s
e, concomitantemente, aumentou a incidência da Aids entre pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos. As pessoas mais velhas costumam adiar a realização do teste Anti-HIV, pois
se consideram um grupo com menor risco de contrair a doença (SOUZA, et al, 2012). Estudos
mostram que existem lacunas no conhecimento dos idosos em relação ao conceito de HIV/
Aids, de formas de transmissão, de vulnerabilidade e de outros fatores que contribuem para
a ascensão da doença nessa faixa etária. Por conseguinte, o número de casos de infecção
por HIV vem aumentando de maneira progressiva na terceira idade. No Brasil, mais de
11% dos idosos são portadores do HIV e esse percentual pode ser bastante superior, em
função da subnotificação de casos. Diante disso é importante intervir nas diversas formas
de prevenção dessas doenças e a sexualidade nos idosos podem ser trabalhadas por meio
de educação em saúde, visto que esta constitui um recurso para prevenção de doenças e
promoção da saúde, em que o conhecimento científico, por intermédio dos profissionais da
saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas levando-as a compreender os condicionantes do
processo saúde-doença, oferecendo, dessa forma, subsídios para adoção de novos hábitos
e condutas de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescente fenômeno do envelhecimento nas ruas desafia a política e a ciência. A
necessária ampliação dos estudos desse tema poderá proporcionar meios de conhecimento
das necessidades das pessoas idosas nessa situação e subsídios para as políticas públicas
voltadas para essa população, visando a uma maior resolutividade de suas demandas. Além
disso, o (re)conhecimento da população em geral sobre a existência da pessoa idosa em
situação de rua poderá estimular a mudança do olhar estigmatizado e preconceituoso da
sociedade, permitindo um tratamento digno e respeitoso, com a consequente inserção
dos indivíduos nas estratégias governamentais e políticas públicas. Essa realidade leva-nos
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à necessidade de uma nova forma de cuidar que reoriente a prática de toda a equipe de
saúde, permitindo, além dos aspectos socioepidemiológicos, levar em conta o significado e
as representações do processo de cuidar para os idosos imunodeprimidos. A enfermagem,
no cenário da gerência contemporânea, organiza o seu processo de trabalho, suas
estratégias, com intuito de buscar novas alternativas de compreensão diante das demandas
atuais expressas nas necessidades da clientela. Demandas essas cada vez maiores e com
necessidades diversificadas e complexas, na área da assistência à saúde – nesse pensar, o
cuidado aos idosos com HIV/AIDS apontam grandes desafios.
PALAVRAS-CHAVE
HIV; Idosos; Populações Vulneráveis; Vulnerabilidade em Saúde.

CONTRIBUIÇÕES DA FENOMENOLOGIA NA BUSCA PELA
COMPREENSÃO DO CUIDADO NA PERSPECTIVA DE MULHERES
QUILOMBOLAS
Lucas Roque Matos (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Zuleyce Maria Lessa Pacheco
(Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil)

ID: 2323

INTRODUÇÃO
O exercício do cuidado remonta ao surgimento da vida que engloba desde a luta pela
sobrevivência apreendida no reino animal, bem como as relações e interações existentes
entre os seres humanos. Ao longo da evolução sociohistórica e política do mundo, as
formas de se expressar e vivenciar o cuidado vem sendo comumente recriadas, a fim de
que consigam abarcar as especificidades espaço-temporais que caracterizam cada grupo
social envolvido. Logo, ao se refletir sobre os possíveis adjetivos que caracterizam tal ação,
por vezes resgata-se uma concepção subjetiva do termo aludindo-o a uma conotação de
proteção, de afago e de bem-querer. Neste sentido, é notório como o cuidado é fundamental
para a geração, manutenção e promoção da vida, visto que compreende o constante
processo de alteridade e solidariedade, a fim de zelar pelo o bem estar e pelo respeito com o
próximo. A partir disso, o profissional de Enfermagem é aquele que detém o cuidado como
a razão-fim de sua ciência e de sua prática cotidiana, sua formação advêm de uma essência
humanista e libertária no cuidado dispensado as pessoas nas diferentes etapas da vida, a fim
de alcançar o bem comum e a equidade sociocultural e política entre os indivíduos. Todavia,
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uma busca nos repositórios de revistas e eventos acadêmicos relacionados à Enfermagem
revelam como a literatura correlacionada apresenta-se deficitária no que se refere a estudos
que incorporem certas populações em vulnerabilidade, como é o caso das comunidades
quilombolas, em especial às discussões sobre a Saúde da Mulher quilombola. A Constituição
Federal de 1988 é considerada o principal marco na concessão de direitos à tais populações,
em que destacam-se os artigos 215 e 216 relativos aos aspectos socioculturais e o artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) no que tange à titulação dos
territórios quilombolas. Entretanto, é também a partir deste texto jurídico-normativo que
institui-se o direito à saúde no Brasil, o qual tem como premissa à promoção de políticas
sociais e econômicas além de assegurar a garantia do acesso universal e gratuito das ações
e serviços ligados à saúde, sem que ocorram distinções devido a raça, sexo e etnia, isto é,
prezando-se assim, pela equidade e justiça social entre os cidadãos brasileiros.
O Censo Demográfico de 2010 aponta que 54% da população autodeclaram-se como
pardas e negras, sendo que deste montante, 74% são usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). Isso, por sua vez, evidencia a importância que o programa exerce na prática do direito
à saúde por esses segmentos, transformando-se no principal meio de oferta do cuidado
e do tratamento do processo saúde-doença junto a tais populações. Contudo, poucas são
as pesquisas e iniciativas que, de fato, identificam o quantitativo de usuários do SUS que
reconhecem-se como quilombolas, o que consequentemente, corrobora com a assertiva de
quão escassas são as informações fidedignas relacionadas ao acesso e a promoção da saúde
destes grupos sociais.
Neste sentido, é imprescindível que intensifiquem-se as ações vinculadas a projetos de
pesquisa e de extensão realizados com as comunidades quilombolas, a fim de que consigase abarcar, cada vez mais, as mais variadas realidades socioculturais, econômicas e políticas
que definem nossa sociedade. Apesar de poucas referências, nota-se que a Enfermagem já
vem caminhando para alcançar esses novos horizontes, tendo como principal aporte teóricometodológico as contribuições oriundas das pesquisas qualitativas desenvolvidas a partir
de diferentes vertentes como a Fenomenologia, a Representação Social, a Hermenêutica
Dialética e a Etnografia, por exemplo.
OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa sobre a Fenomenologia com o objetivo de abordar suas
possíveis contribuições no que tange à compreensão do cuidado quilombola no âmbito da
prática da Enfermagem.
DESENVOLVIMENTO
Tal corrente/movimento/linha de pensamento, a Fenomenologia, surge em meados
do século XX na Alemanha tendo como precursor Edmund Husserl, a fim de analisar
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os fatos em si a partir de uma compreensão do homem considerando todas as suas
dimensões existenciais. Nesse sentido, nota-se que a Fenomenologia almeja alcançar uma
interpretação baseada no como o fenômeno acontece ao invés do que e o porquê ele
constitui-se, o que evidentemente tem colaborado para uma melhor compreensão sobre
as ações a partir do vivido de cada um dos sujeitos envolvidos. Por conseguinte, o exercício
do cuidado engloba diversas dimensões, sejam elas físicas, psíquicas, sociais, espirituais,
econômicas, políticas e culturais, estando atrelado a elementos individuais e coletivos,
como os valores, as crenças e as tradições que vão compor o decurso das diferentes etapas
de vida dos indivíduos e dos grupos sociais correlacionados.
As comunidades quilombolas, em especial, as mulheres destas populações são símbolos
de força e determinação, haja vista suas histórias de luta e de resistência frente aos ditames
do status quo. Sendo assim tornam-se imprescindíveis que se desenvolvam pesquisas
fenomenológicas direcionadas a compreender o ato do cuidado como prática de provisão
da saúde, visto que cabe aos profissionais da Enfermagem desenvolver ações de promoção
da saúde dos indivíduos de forma integral e livre de discriminação.
Assim, tais segmentos se deparam com o desafio constante de construir um olhar
humanístico e integrado sobre os sujeitos, buscando a compreensão de seu mundo-vida
e de como se desenvolve o processo saúde-doença, contribuindo assim com um cuidado
para além de uma perspectiva imediatista-remediadora, mas prezando por um cuidado
que abarque os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais que estão por detrás de
tal transcurso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Fenomenologia é de suma importância para a prática e os estudos desenvolvidos no
âmbito da Enfermagem, pois ao passo que permite uma melhor compreensão sobre as
diversidades de modos de vida e de ser de cada indivíduo assistido, incorpora as próprias
especificidades e singularidades que os caracterizam e os definem, promovendo assim
uma prática cotidiana do cuidado pautado no contínuo processo de diálogo igualitário
e solidário com o próximo. Logo, é imprescindível que a Enfermagem, enquanto campo
do saber do ato do cuidado, cada vez mais se preocupe em incorporar outras formas de
cuidar do indivíduo, como os das comunidades quilombolas, a fim de que consiga ser um
ofício cada vez mais democrático, plural e justo.
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CUIDADO AS PESSOAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RUA:
REFLEXÃO COM BASE NA TEORIA DE OREM
Vanessa Moura Carvalho Oliveira (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Romulo Veloso Nunes
(Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Dalila Cinara Pereira Silva (Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI, Brasil), Polyanna Maria Oliveira Martins (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil), Rosilane
Lima Brito Magalhães (Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil)

ID: 2602

INTRODUÇÃO
O autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em
seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. As pessoas que vivem em situação
de rua tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e dessa forma deixam de receber
cuidado essencial para a prevenção de agravos e promoção da saúde. Na Teoria do déficit
de autocuidado proposta por Dorothea Orem, quando a pessoa é incapaz de realizar o
autocuidado, uma assistência adequada deve ser proporcionada pelo enfermeiro (CUNHA;
CARDOSO; OLIVEIRA, 2005).
OBJETIVOS
Refletir sobre a aplicação da Teoria de Enfermagem do Autocuidado no atendimento a
pessoas em situação de rua tendo com base na literatura.
DESENVOLVIMENTO
O interesse pela temática surgiu a partir da realização do macroprojeto de pesquisa em
Enfermagem/UFPI, intitulado: “Promoção da Saúde e estratégias para o enfrentamento da
violência, do HIV e DST/Aids com pessoas que vivem em situação de rua” desenvolvido em uma
capital do nordeste brasileiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória fundamentada
na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. Com base nisso, foi levantada uma reflexão na
literatura para embasar e subsidiar o atendimento a essa população. As Pessoas em Situação
de Rua (PSR) assim definido pelo decreto de nº 7.053 de 2009 são primeiramente destituídas
dos direitos básicos e fundamentais assegurados constitucionalmente como o direito à saúde,
moradia, alimentação, trabalho, educação. As PSR são vítimas cotidianas do preconceito social,
da violência e da discriminação de diferentes naturezas: de origem, raça ou cor, idade, gênero,
orientação sexual e religiosa (BARATA et al., 2015). Nesse contexto, as condições precárias
acompanhadas das perdas pessoais repercutem na capacidade desses indivíduos de cuidar
de si, pois, de acordo com a Teórica de Dorothea Orem, as ações de autocuidado são afetadas
por fatores condicionantes básicos, são eles: idade, sexo, orientação sociocultural, sistemas de
atendimento à saúde, sistema familiar, padrões de vida e recursos e fatores ambientais. Dessa
forma, as PSR acabam por desenvolver déficit no autocuidado afetando de maneira negativa
a saúde física e mental, visto que, muitas vezes se engajam em comportamentos de risco,
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entre esses: o envolvimento com álcool e outras drogas; maior vulnerabilidade às doenças
crônicas, psiquiátricas e infectocontagiosas como: afecções de pele, infestações por piolhos,
tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) (GATTIS; LARSON, 2016). Associado
a esse cenário existe uma lacuna assistencial voltada para esse fenômeno que ao longo do
tempo sempre foi atribuída aos departamentos de justiça, segurança pública e instituições
religiosas. Sabe-se que a Teoria de Enfermagem do déficit de autocuidado consiste em três
teorias inter-relacionadas: a teoria do autocuidado, a teoria do déficit do autocuidado e a teoria
dos sistemas de Enfermagem (CUNHA; CARDOSO; OLIVEIRA, 2005). Durante o atendimento
a pessoas em situação de rua, o Enfermeiro deve conhecer o contexto social em que essa
pessoa vive, como vive e interage com outras pessoas também em situação de rua e suas
características e necessidades individuais. Assim, na teoria do autocuidado no atendimento
a PSR destaca-se a teoria dos sistemas de Enfermagem que está baseada nas necessidades
e capacidade do paciente para a execução de atividades de autocuidado, sendo assim, vale
lembrar os três passos do processo de Enfermagem proposto por Orem, o 1º passo consiste no
diagnóstico e prescrição (determina as necessidades do indivíduo); no 2º passo o enfermeiro
cria um sistema que seja totalmente compensatório, parcialmente compensatório ou de
apoio-educação para o atendimento; e o 3º passo é a execução do sistema criado, de modo
a alcançar os resultados identificados (CUNHA; CARDOSO; OLIVEIRA, 2005). Com base nisso, o
profissional Enfermeiro faz uso do sistema de Enfermagem apoio-educação quando indivíduo
consegue executar, ou pode e deve aprender a executar medidas de autocuidado terapêutico,
esse sistema acontece quando o Enfermeiro orienta as PSR quanto as medidas preventivas
para doenças sexualmente transmissíveis, promovendo indivíduos capazes de se auto cuidar,
prevenindo doenças e agravos (ANTUNES; ROSA; BRÊTAS, 2016). Vale salientar que outros
sistemas de Enfermagem da teoria podem, devem e são utilizados quando necessário, como o
sistema de Enfermagem parcialmente compensatório utilizado, por exemplo, quando ocorre a
detecção de infecções e o encaminhamento de pacientes ao serviço especializado. Neste caso,
através de sua ação, o Enfermeiro efetiva algumas medidas de autocuidado pelo paciente,
compensa suas limitações de autocuidado atendendo o paciente conforme o exigido, e o
paciente age realizando algumas medidas de autocuidado que regulam suas atividades, aceita
atendimento e auxílio do enfermeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os princípios da Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem mostraram-se adequadas para
embasar as dimensões biopsicossociais e culturais e articular as relações entre o conhecimento
acerca do autocuidado e as repercussões da educação em saúde na melhora da qualidade de
vida de pessoas que vivem em situação de rua. A Teoria de Enfermagem do Autocuidado ao
fundamentar a assistência realizada no atendimento a pessoas em situação de rua, promove
indivíduos capazes de cuidar de si, contribuindo para a prevenção de doenças e agravos à saúde.
Acredita-se que o estudo auxiliará a preencher uma lacuna na produção do conhecimento
acerca da temática de investigação, embora novas pesquisas ainda sejam necessárias.
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PALAVRAS-CHAVE
Pessoas em situação de rua; Autocuidado; Enfermagem

PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE COM PESSOAS QUE VIVEM
COM ANEMIA FALCIFORME: UMA REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
Rafael Gravina Fortini (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Vera Maria Sabóia (Universidade
Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Antônio Milton Oliveira Ferreira (Universidade Federal Fluminense, Niterói,
RJ, Brasil), Denildo de Freitas Gomes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 1872

INTRODUÇÃO
Trata-se de um estudo de reflexão teórico-metodológica sobre a prática educativa
desenvolvida pelo enfermeiro com pessoas que vivem com Anemia Falciforme (AF), por meio
de ações que visam melhorar a qualidade de vida desse grupo populacional específico. As
hemoglobinopatias constituem o distúrbio genético de maior frequência nos seres humanos,
sendo a doença falciforme (DF), com destaque para a anemia falciforme (AF), a de maior
impacto clínico, social e epidemiológico. A AF é uma doença crônica e grave, considerada
doença hereditária monogênica mais comum no país. Base de dados produzidos pelo
Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), revela que, a cada mil crianças nascidas
vivas no país, uma tem a doença falciforme, estimando-se o nascimento de cerca de 3.000
crianças por ano com doença falciforme e de 180.000 com traço falciforme. Esses dados vêm
ao encontro com o alto índice de pessoas que necessitam de informações sobre como lidar
com essa doença crônica e hereditária.
OBJETIVOS
Refletir sobre a importância da prática educativa em saúde desenvolvida pelos enfermeiros
com pessoas que vivem com AF.
DESENVOLVIMENTO
Estudo de reflexão, à luz dos estudos encontrados na literatura brasileira e latinoamericana,
consultados nas bases de dados a partir de pesquisa realizada acerca da temática por meio de
levantamento de dados por via eletrônica nas seguintes bases virtuais: Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical
LiteratureAnalysisandRetrieval System On-line (MEDLINE), BDENF, Web of Science, pelo portal
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periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), leitura
de livros, dissertações, teses e por meio de consulta a legislação nacional, tendo como recorte
temporal o período de 2012 a 2017. Foram encontrados 23 artigos, sendo 20 disponíveis, foram
excluídos 04 artigos repetidos e 09 que não abordavam diretamente a temática. Os 07 artigos
disponíveis foram selecionados para leitura na íntegra e posterior discussão reflexiva teóricometodológico. Todos os estudos relatam a importância das práticas educativas em saúde e
observa-se o uso restrito de estratégias educativas pelos enfermeiros. Estima-se que existam
de 20 a 30 mil brasileiros que vivem com DF e, segundo a coordenação da Política Nacional
de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da Saúde, trata-se de um
problema que requer medidas de saúde pública. A DF possui alta prevalência em nosso país e
o impacto da orientação genética e do cuidado é comprovadamente um marco na sobrevida
e na expectativa de vida dessas pessoas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda
que o acompanhamento de pessoas que vivem com doença falciforme seja feito nas unidades
básicas de saúde, inseridos em programas que utilizem tecnologias simples e que englobem
ações de educação em saúde, detecção de risco genético na comunidade, aconselhamento
genético e imunização. Na enfermagem, a produção teórica sobre o cuidado de pessoas
que vivem com AF, encontra-se insuficiente, levando a uma prática assistencial muitas vezes
sem sustentação teórica. A AF e suas complicações clínicas têm níveis hierarquizados de
complexidade, num contínuo entre períodos de bem-estar ao de urgência e emergência.
Sabe-se que na pessoa com DF a dor faz parte constante da evolução da doença e é a causa
de múltiplas internações ao longo de vida dessas pessoas. A crise aguda de dor ou crise
álgica manifesta-se comumente a partir dos 24 meses de vida e é responsável pela maioria
dos casos de atendimento de emergência e hospitalização, assim como pela má qualidade de
vida dos pacientes acometidos e, internações frequentes resultam em elevada mortalidade.
O tratamento, como uma patologia crônica, é progressivo e envolve o atendimento de uma
equipe multidisciplinar, consultas médicas e de enfermagem periódicas, exames laboratoriais
de rotina, indicação de terapêutica transfusional e/ou uso de medicações excepcionais. Nesse
sentido, constata-se que a literatura existente no Brasil fornece pouca informação acerca
dos cuidados de enfermagem para pessoas com AF. Apesar da alta prevalência da doença
e da procura constante dessas pessoas aos serviços de saúde, existe pouco conhecimento
das práticas de cuidado de enfermagem à pessoas com AF, bem como sobre a avaliação do
trabalho do enfermeiro nesta área. Tem-se então uma lacuna do conhecimento, tanto sobre a
pessoa que vive com AF e sua família que vivenciam o adoecimento, quanto sobre a atenção
profissional e a efetividade das políticas públicas de saúde direcionadas a este grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática educativa desenvolvida pelos enfermeiros apresenta como meta apenas o alívio da
dor. O profissional enfermeiro deve conhecer a fisiologia da dor, visando à implementação
de práticas educativas com essas pessoas, identificando e prevenindo crises álgicas para
reduzir complica¬ções, bem como incentivando ações para o autocui-dado. Assim, a
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implementação de ações educativas desenvolvidas pelos enfermeiros com pessoas que
vivem com AF, resultaria na melhoria da qualidade de vida dessa clientela. A sistematização
de práticas educativas poderá contribuir para uma maior adesão ao tratamento. Conclui-se
que existe uma necessidade urgente de melhorar a formação dos enfermeiros, que possuem
um papel fundamental em ações de promoção da saúde/educação em saúde, voltadas para
o autocuidado, dinamizando assim a qualidade de vida desta população específica. Ainda
que apresente alta taxa de morbimortalidade, as complicações clínicas da DF podem ser
prevenidas desde que haja um acompanhamento clínico integral e eficaz, como, ações de
tratamento, prevenção e promoção à saúde nos três níveis de atenção. Entretanto, para o
sucesso dessas ações é imprescindível que haja resolutividade na rede de atenção à saúde,
além da articulação entre as instituições que compõem essa rede. Muito já se caminhou
ao longo dos últimos anos para um melhor atendimento à pessoa com DF, entretanto,
ainda restam muitos desafios, como a superação das deficiências estruturais da rede,
aprimoramento dos profissionais habilitados no atendimento descentralizado e atuação
efetiva em determinantes sociais dessa população específica.
PALAVRAS-CHAVE
Promoção da Saúde; Prática Educativa; Educação em Saúde; Anemia Falciforme; Enfermagem.

TRAJETÓRIAS DE MATERNIDADE NO CÁRCERE NA PERSPECTIVA
DO REFERÊNCIAL DA VULNERABILIDADE E DIREITOS HUMANOS
Gabriela Dalenogare (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Letícia Becker
Vieira (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Rosana Maffacciolli (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Renata Maria Dotta
(Secretaria Estadual da Saúde, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1923

INTRODUÇÃO
Em 1996, um famoso grupo musical lançava uma música cuja a letra afirmava: “todo
camburão tem um pouco de navio negreiro”. A música tocou por emissoras de rádio em todo
país. Passados 22 anos, confirma-se o fato anunciado na canção: o ‘superencareceramento
de jovens negros e negras’ no Brasil. Em 2016, o país passou da quarta à terceira maior
população carcerária do mundo, totalizando 726.712 mil pessoas em privação de liberdade.
Ao estratificar essa população por gênero, depara-se com um aumento de 567% da
população carcerária feminina num recorte de dez anos (2004/2014), o que significa um
número de 37.380 mulheres em situação de privação de liberdade. Referente ao quesito
raça/cor, 68% são negras e mais de 74% têm pelo menos um filho ou filha. Estima-se que
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6% dessas mulheres estejam grávidas. A problemática do encarceramento feminino tem
sido objeto de políticas públicas que visam atender as especificidades das mulheres nessa
situação, bem como o impacto nas suas famílias. Há consenso de que as consequências
do encarceramento na vida e na saúde das mulheres são diferentes se comparadas às
especificidades de homens na mesma situação. Muitas das mulheres em situação de
prisão são responsáveis pela criação e tutela dos filhos e pela manutenção financeira da
casa, portanto seu aprisionamento empobrece ainda mais a família que necessita de
uma reestruturação¹,²,³. O encarceramento amplia a vulnerabilidade social, individual e
programática de mulheres e crianças, dificultando o acesso aos serviços de saúde seja para
prevenção, ou assistência, bem como comprometendo o bem estar e o exercício de direitos
básicos de cidadania. Com base nessa esta problemática, apresentamos o referencial teóricometodológico da Vulnerabilidade e Direitos Humanos (V&DH) como um importante aporte
para pesquisas que visam aprofundar o conhecimento sobre a situação de mulheres que
vivem a maternidade no cárcere. O referencial da V&DH foi incorporado no Brasil há mais
ou menos três décadas por profissionais, ativistas, gestores e pesquisadores que tinham
como intenção contribuir com respostas efetivas às necessidades de saúde nos contextos de
vida cada vez mais complexos da população brasileira 4. Caracteriza-se, também como um
esforço de construir uma nova saúde pública e de dar respostas a eclosão da epidemia de
HIV/Aids, tendo como objetivo construir novas ferramentas conceituais e teóricas passíveis
de comporem políticas comprometidas com a superação de uma visão fragmentada dos
problemas de saúde, a partir do reconhecimento das três dimensões constitutivas das
análises de vulnerabilidade: individual, social e programática.
OBJETIVOS
Refletir sobre a aderência do referencial teórico metodológico da vulnerabilidade e direitos
humanos na compreensão de pesquisas sobre a trajetória das mulheres que vivenciam a
maternidade no cárcere.
DESENVOLVIMENTO
As mulheres em situação de prisão estão expostas a diversas condições de vulnerabilidade.
Para compreender a complexidade do processo envolvido na constituição dessas condições,
a vulnerabilidade é examinada em três suas dimensões, mutuamente referenciadas
4. Verifica-se a vulnerabilidade na dimensão individual quando as mulheres não são
reconhecidas como sujeitos de direitos, por exemplo quando suas necessidades singulares
são negligenciadas ou quando são agredidas ou desrepeitadas em nome das normas de
segurança dos presídios. Na dimensão social, são analisados os marcos da organização, da
cidadania e o cenário cultural da região ou país em que se encontram essas mulheres. Nesse
sentido, pode-se examinar o perfil das mulheres que são encarceradas no Brasil, destacando
o recorte de classe social e raça. Já na dimensão programática, podemos ir a fundo em como
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os governos respeitam, protegem e promovem o direito à saúde, citando os investimentos
em políticas públicas que visam garantir às mulheres privadas de liberdade, o acesso à saúde
e os respeito às diferentes formas de ser mulher 4. Tendo como lentes o conceito ampliado
de saúde e a perspectiva de cidadania e direitos humanos, entende-se que as experiências
em instituições prisionais, quando forem realmente necessárias, devem preservar a saúde
das mulheres em sua integralidade. Assim, pensar o contexto e a complexidade que estão
envoltos na problemática do encarceramento feminino é essencial para promoção de
direitos amplamente afirmados pela constituição federal brasileira. Dados epidemiológicos
contribuem para analisar a situação do encarceramento feminino no que se refere ao
perfil sociodemográfico dessas mulheres. Esses dados subsidiam a discussão acerca dos
marcadores sociais da diferença, ou seja, a discussão sobre como raça/cor, etnia, gênero,
orientação sexual, posição geracional e classe social - determinam em nossa sociedade a
manutenção de preconceitos, atitudes estigmatizantes e comportamentos discriminatórios,
os quais fomentam a exclusão social e promovem violações de direitos humanos. Propõemse analisar a sinergia desses marcadores quando há interseção entre os mesmos, pois o que
se verifica são consequências ainda mais prejudiciais para quem reúne em si características
como ser mulher, ser negra, viver em condições de pobreza, estar em situação de prisão e
ser egressa do sistema prisional. Para além do marcador de gênero, há a necessidade de
identificar a expressão de raça/etnia e classe social, em um cenário em que as mulheres
que estão sendo privadas de liberdade, em sua maioria, vêm das periferias, possuem baixa
escolaridade e são negras. Assim, compreender as trajetórias de maternidades no cárcere
com as lentes do referencial de Direitos Humanos e Vulnerabilidades, é de suma importância
reconhecer aspectos vulnerabililizantes pouco abordados, enfrentá-los e estabelecê-los
como pautas das ações em saúde desenvolvidas no contexto das prisões femininas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos observados na análise do encarceramento feminino por
meio do referencial da Vulnerabilidade e Direitos Humanos, podemos afirmar que esses
conhecimentos nos fornecem ferramentas potentes para a leitura e entendimento dessa
situação e de suas consequências para a saúde pública. As mulheres privadas de liberdade
não são necessariamente vulneráveis, estão sim vulnerabilizadas pelo Estado e dupla, ou
triplamente sendo punidas no sistema prisional. Salienta-se que por mais que existam
iniciativas para garantia de respeito aos direitos humanos, essas ainda são insuficientes tendo
em vista o contingente de mulheres privadas de liberdade, especialmente as gestantes e
mães de crianças menores de um ano de idade.
REFERÊNCIAS
(1)Brasil. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: Infopen - Atualizado
em Junho de 2016. Brasília Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento
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em massa? Belo Horizonte - MG:Letramento: Justificando, 2018
(2)Diuana V.et al. Direitos reprodutivos das mulheres no sistema penitenciário: tensões e
desafios na transformação da realidade.Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.7,
pp.2041-2050. ISSN 1413-8123
(3) Paiva V. ; Ayres JRCM; Buchalla CM (Orgs.). Vulnerabilidade e Direitos Humanos: prevenção
e promoção da Saúde. Livro I. Curitiba: Juruá Editora, 2012b. p.165-208 (4)
PALAVRAS-CHAVE
Mulheres, prisões, vulnerabilidade
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A ARTICULAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COM
A ATENÇÃO BÁSICA NA PROMOÇÃO DA ALTA DOS USUÁRIOS
Helena Strelow Riet (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Ariane da Cruz Guedes (Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Luciane Prado Kantorski (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Agnes
Olschowsky (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas, RS, Brasil), Vinícius Boldt dos Santos (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2135

INTRODUÇÃO
A reforma psiquiátrica prevê o cuidado em liberdade de indivíduos com transtornos mentais,
destacando o território de vida como cenário. Nesse sentido, destacam-se os serviços
substitutivos aos hospitais psiquiátricos, dentre eles os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), que são dispositivos destinados à atenção em saúde mental de pessoas com
transtornos graves e persistentes. Um dos seus objetivos é a reinserção social dos usuários,
sendo um serviço transitório e de promoção da autonomia, cidadania e empoderamento.
No entanto, esse processo de cuidado apresenta questões a serem fortalecidas, dentre as
quais destacamos a alta. O processo de alta dos usuários, pode também ser compreendido
como transferência de cuidados¹, visando a continuidade do acompanhamento em saúde
mental no território, com o propósito de possibilitar o atendimento na rede de atenção
básica. É importante que o usuário não permaneça toda a sua trajetória vinculado somente
ao CAPS, e sim, tenha a possibilidade de cuidado em outros dispositivos.
OBJETIVOS
Descrever a articulação do CAPS com a atenção básica para a promoção da alta dos usuários.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, sendo um recorte do projeto
de pesquisa “Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da região sul do Brasil” (CAPSUL)
desenvolvido em 2006, sob financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Saúde. O estudo foi desenvolvido em um
CAPS da cidade de Joinville, em Santa Catarina e participaram do estudo 17 trabalhadores.
Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, realizadas no âmbito do CAPS. Os dados
foram analisados com a Análise temática de Minayo², e os participantes foram identificados
pela ordem da entrevista (T1: trabalhador 1). O estudo respeitou os princípios éticos da
Resolução 466/2012³, foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (parecer 074/2005).
RESULTADOS
A articulação entre a equipe do CAPS e da UBS mostra-se como um fator de sucesso no processo
de transferência de cuidados. No depoimento é possível identificar a responsabilização
com a continuidade do acompanhamento do usuário e o estabelecimento do trabalho em
rede: “Então quando o usuário sai de alta daqui, o técnico emite essa referência lá para o
posto de saúde; o posto recebe e dá a contra referência dizendo...olha já foi atendido pelo
psiquiatra, ou entrou em acompanhamento com a terapeuta ocupacional e com o psicólogo
(T17).” O CAPS Joinville apresenta resultados promissores em relação ao processo de alta,
respondendo aos princípios propostos pelo serviço, como sendo local de passagem e não
de institucionalização¹ 4. A articulação sistemática entre as equipes é fundamental para a
efetividade das ações: “A gente faz reuniões com a atenção básica, a gente troca experiências,
dá uma retaguarda, tem uma aproximação maior, eu acho, não é a ideal ainda, mas a gente
está conseguindo fazer isso (T5).” Além dos avanços apresentados, eles reconhecem que
ainda há problemas na rede, mas que o trabalho vem sendo desenvolvido e que existe
um movimento para uma melhora na estruturação da rede: “A gente ainda não conseguiu
estruturar uma forma para funcionar melhor [...] a gente tem uma boa rede aqui perto dos
outros municípios, a gente tem uma estrutura bem diferenciada, mas acho que a gente pode
aproveitar melhor isso, não aproveitamos como deveria (T3).” Em alguns casos, as equipes
da atenção básica ainda estão muito ligadas ao modelo biomédico, e ações de formação
continuada são necessárias5: “A gente tenta fazer um trabalho junto com a equipe das
regionais, a gente não consegue porque não tem alguém que faça essa política mesmo, eu
vejo assim que a gente teve muitos problemas que a gente encaminha os usuário do CAPS
para tratamento nas regionais e eles não são acolhidos (T10). Então, para que a reforma
psiquiátrica seja efetiva é necessária a estruturação da rede de cuidados, articulada com
as demandas e necessidades do território a fim de desenvolver um trabalho em rede e de
cuidado integral, objetivando o protagonismo e autonomia dos usuários6.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a prestação de cuidados dos profissionais do CAPS Joinville favorece a
qualidade de atendimento das pessoas com transtornos psíquicos. Embora a situação ainda
não seja a ideal em todos os aspectos, é nítido o empenho dos profissionais em prestar um
serviço eficaz. A principal conquista do CAPS Joinville é conseguir articular-se com a atenção
básica, requisito essencial na promoção da alta dos usuários. Demonstrando que a alta é
uma realidade possível de alcançar e que a reinserção social do usuário que vai além da
teoria, e pode fazer parte da rotina.
PALAVRAS-CHAVE
Alta; centros de atenção piscossocial; atenção básica

A FUNÇÃO SOCIAL DA PSICANÁLISE APLICADA NO CAMPO DOS
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Viviane Andrade Pinheiro (Pontifícia Universidade Católica, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1584

INTRODUÇÃO
O uso de drogas data de tempos distantes e abrange questões culturais, religiosas,
econômicas, políticas e sociais. Corresponde, então, a uma prática corriqueira em toda e
qualquer sociedade. O consumo apresenta-se, portanto, de variadas formas, objetivos e
alcances (LANCETTI, 2015). Atualmente, o uso abusivo de álcool e outras drogas têm tomado
complexas dimensões, evidenciando que o abuso de tais substâncias estabelecem fatores de
risco relacionados a problemas de saúde, relacionamentos interpessoais, familiares, sociais e
financeiros. Trata-se de questão social proeminente e que envolve o cuidado e acolhimento
pelo viés da saúde, através de seus serviços, a exemplo destes onde o trabalho de campo
da pesquisa aconteceu, e outros dispositivos de saúde pertinentes, como as unidades
básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades de acolhimento transitório
e residências terapêuticas, que têm contado com a presença de profissionais transferidos
e orientados pela psicanálise (BASTOS e BERTONI, 2014). Sabe-se que a psicanálise, desde
o seu surgimento, é alvo de várias críticas e questionamentos acerca de sua eficiência em
tratamentos que ocorrem dentro de instituições. Ela está, no entanto, viva em ato e, matem
uma interlocução com outros campos de conhecimento. Por isso, a pesquisa em curso teve
início a partir da pergunta sobre as contribuições do trabalho de psicanalistas, por meio
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da psicanálise aplicada, no que tange ao cumprimento da função social preconizada nas
políticas públicas de saúde atuais, em BH, na intenção de lançar luz sobre fatos que tragam
enriquecimento para a área e os implicados.
OBJETIVOS
O trabalho a ser apresentado decorre de pesquisa de mestrado que está em fase final,
com o objetivo geral de investigar o trabalho realizado por profissionais orientados pela
psicanálise, no Centro Especializado em Saúde Mental Álcool e outras Drogas, CERSAM AD
Nordeste, no Centro Especializado em Saúde Mental Infanto- Juvenil, CERSAMI Noroeste, e
no Consultório de Rua Noroeste, de Belo Horizonte/MG, ou seja, em meio a outros discursos,
e suas possíveis contribuições para o exercício da função social destas instituições, de acordo
com o que preconiza as políticas públicas de saúde vigentes. Os objetivos específicos ficaram
assim estabelecidos: circunscrever a psicanálise aplicada e sua inserção no campo da saúde
mental; explicitar o trabalho da psicanálise aplicada no CERSAM AD Nordeste, no CERSAMI
Noroeste e no Consultório de Rua Noroeste de Belo Horizonte (BH), articulado às políticas
públicas de saúde vigentes; analisar o trabalho realizado, por meio da psicanálise aplicada,
no contexto da função social dos serviços a serem pesquisados.
MÉTODO
O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa, considerando as orientações de
Laville e Dionne (1999) e Flick (2009), forma de trabalhar que não se interpõe com a orientação
psicanalítica presente na base dessa investigação, supõe a busca do novo, aprofundamento
sobre determinada temática ou fenômeno, facilita a transmissão das perspectivas dos
participantes sobre o assunto e, também permite a observação do discurso pessoal, assim
como a interpretação das informações coletadas. Vale lembrar que em pesquisa qualitativa
o que importa é a possibilidade de transferibilidade dos dados a outras situações com
características semelhantes, e não de generalização.
Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, segundo Triviños (1987), que as define como
aquelas que, embora se utilize um roteiro básico de questões, abrem aos informantes a
possibilidade de, seguindo sua linha de pensamento e experiências, contribuir com novas
visões e questionamentos, podendo provocar a reformulação do problema da pesquisa, ou
seja, favorece o que em psicanálise se conhece como a associação livre dos entrevistados,
ponto fundamental para pesquisa orientada por este campo de conhecimento. Considerase que por meio delas se obtém a ordenação de questões importantes advindas do acesso a
conteúdos específicos da vivência profissional dos entrevistados, o que flexibiliza colocações
detalhadas sobre o processo de trabalho e, também, acerca de seu posicionamento a respeito
da psicanálise aplicada em seu local de atuação. Foram entrevistados três profissionais de
nível superior de cada instituição, um total de nove, com experiência mínima de dois anos
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de atuação na mesma, e que trabalhem nas coordenadas da psicanálise, selecionados
considerando o que se chama critério da conveniência, em um tipo de amostragem
intencional. A psicanálise freudiana e lacaniana serão os fundamentos para análise dos
dados obtidos, contando com a contribuição de profissionais contemporâneos, seus
comentadores.
RESULTADOS
Os resultados obtidos através da análise dos dados foram: a maioria das entrevistadas traz em
seu discurso a importância das supervisões clínicas institucionais, que no caso do município
de BH, são realizadas exclusivamente por profissionais psicanalistas. Outro fato citado com
frequência pelas entrevistadas foi em relação à contribuição da psicanálise aplicada na
construção do caso clínico, da escuta diferenciada, da definição do diagnóstico diferencial
com vistas à melhor condução dos casos e os alinhamentos das condutas.
Um fator citado com regularidade pelas entrevistadas foi em relação à dificuldade de
lidarem com diferentes discursos na equipe de trabalho, que apesar de existir respeito,
perseveram discordâncias que levam a tomadas de condutas inadequadas e até a
definições de diagnósticos equivocados. Foram termos mencionados com frequência pelas
entrevistadas: a harmonia que oferecem o trabalho da psicanálise e da redução de danos.
As explicações dadas pelas entrevistadas foram que a psicanálise e a RD enxergam o sujeito
como responsável pelas suas escolhas e atitudes. E que por detrás do usuário de drogas
existe um sujeito que possui sua história e seus motivos. Por isso, ambas contribuem para
um entendimento respeitoso sobre o sujeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo, todas as entrevistadas afirmaram que a psicanálise aplicada contribui para a
função social dos serviços de saúde pesquisados, de acordo com o preconizado pelas políticas
públicas de saúde vigentes. Merece destaque a fala das entrevistadas que enfatizaram a
importância do trabalho intersetorial para a concretização do cuidado em saúde mental.
PALAVRAS-CHAVE
Função social, psicanálise aplicada, álcool e outras Drogas, saúde mental.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PSICANÁLISE APLICADA NO CAMPO DOS
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Viviane Andrade Pinheiro (Pontifícia Universidade Católica, Belo Horizonte, MG, Brasil), Ilka Franco Ferrari
(Pontifícia Universidade Católica, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1244

INTRODUÇÃO
Trabalho a ser apresentado decorre de pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento,
com o objetivo geral de investigar o trabalho realizado por profissionais orientados pela
psicanálise, no Centro Especializado em Saúde Mental Álcool e outras Drogas, CERSAM
AD Nordeste, no Centro Especializado em Saúde Mental Infanto- Juvenil, CERSAMI, e no
Consultório de Rua Centro Sul, de Belo Horizonte/MG, ou seja, em meio a outros discursos, e
suas possíveis contribuições para o exercício da função social destas instituições, de acordo
com o que preconiza as políticas públicas de saúde vigentes.
OBJETIVOS
Com o objetivo geral de investigar o trabalho realizado por profissionais orientados pela
psicanálise, no Centro Especializado em Saúde Mental Álcool e outras Drogas, CERSAM
AD Nordeste, no Centro Especializado em Saúde Mental Infanto- Juvenil, CERSAMI, e no
Consultório de Rua Centro Sul, de Belo Horizonte/MG, ou seja, em meio a outros discursos, e
suas possíveis contribuições para o exercício da função social destas instituições, de acordo
com o que preconiza as políticas públicas de saúde vigentes. Os objetivos específicos ficaram
assim estabelecidos: circunscrever a psicanálise aplicada e sua inserção no campo da saúde
mental; explicitar o trabalho da psicanálise aplicada no CERSAM AD Nordeste, no CERSAMI e
no Consultório de Rua Centro Sul de Belo Horizonte (BH), articulado às políticas públicas de
saúde vigentes; analisar o trabalho realizado, por meio da psicanálise aplicada, no contexto
da função social dos serviços a serem pesquisados.
MÉTODO
O trabalho é desenvolvido através de pesquisa qualitativa, considerando as orientações
de Laville e Dionne (1999) e Flick (2009), forma de pesquisar que não se interpõe com
a orientação psicanalítica presente na base dessa investigação, supõe a busca do novo,
aprofundamento sobre determinada temática ou fenômeno, facilita a transmissão das
perspectivas dos participantes sobre o assunto e, também permite a observação do discurso
pessoal, assim como a interpretação das informações coletadas. Vale lembrar que em
pesquisa qualitativa o que importa é a possibilidade de transferibilidade dos dados a outras
situações com características semelhantes, e não de generalização. Serão utilizadas entrevistas
semiestruturadas, segundo Triviños (1987), que as define como aquelas que, embora se utilize
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um roteiro básico de questões, abrem aos informantes a possibilidade de, seguindo sua linha
de pensamento e experiências, contribuir com novas visões e questionamentos, podendo
provocar a reformulação do problema da pesquisa, ou seja, favorece o que em psicanálise
se conhece como a associação livre dos entrevistados, ponto fundamental para pesquisa
orientada por este campo de conhecimento. Considera-se que por meio delas se obtém a
ordenação de questões importantes advindas do acesso a conteúdos específicos da vivência
profissional dos entrevistados, o que flexibiliza colocações detalhadas sobre o processo de
trabalho e, também, acerca de seu posicionamento a respeito da psicanálise aplicada em seu
local de atuação. Decidiu-se que serão entrevistados três profissionais de nível superior de cada
instituição, um total de doze, com experiência mínima de dois anos de atuação na mesma, e
que trabalharem nas coordenadas da psicanálise, selecionados considerando o que se chama
critério da conveniência, em um tipo de amostragem intencional. A psicanálise freudiana e
lacaniana serão os fundamentos para análise dos dados obtidos, contando com a contribuição
de profissionais contemporâneos, seus comentad,ores. Nesta apresentação decide-se pelo
foco recaindo sobre a eleição do trabalho a ser desenvolvido em Belo Horizonte. Esta capital
tem trajetória de vanguarda em relação às políticas públicas de saúde mental e fazer clínico
antimanicomial, que fez com que outros países se interessassem por suas políticas exitosas,
a exemplo da Argentina, e nela havia a marca da aderência de profissionais psicanalistas nos
diversos equipamentos públicos, levados a cargos de importância. É possível pensar que há
vários profissionais atuantes que procuram, através de sua prática analítica, fazer cumprir a
função social preconizada, principalmente adeptos ao tratamento em liberdade e na defesa dos
usuários em relação às medidas de encarceramento manicomiais e internações compulsórias,
que não contribuem em absoluto no cumprimento da função social já citada.
RESULTADOS
Sabe-se que a psicanálise, desde o seu surgimento, é alvo de várias críticas e questionamentos
acerca de sua eficiência em tratamentos que ocorrem dentro de instituições. Ela está, no entanto,
nas instituições, e matem uma interlocução com outros campos de conhecimento, e BH é
exemplo vivo. Por isso, a pesquisa em curso teve início a partir da pergunta sobre as contribuições
do trabalho de psicanalistas, por meio da psicanálise aplicada, no que tange ao cumprimento da
função social preconizada nas políticas públicas de saúde atuais, nesta cidade, na intenção de
lançar luz sobre fatos que tragam enriquecimento para a área e os implicados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em BH todos os centros de saúde possuem equipes de saúde mental, contam com equipe de
apoio matricial, os CERSANS funcionam 24 horas e os Centros de Convivência são espaços capazes
de oferecer aos usuários recursos próprios da área da cultura. Os profissionais responsáveis por
tais atividades são, portanto, artistas plásticos, músicos, atores, bailarinos e artesãos, numa clara
influência do trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, como também são encontrados profissionais
orientados pela psicanálise. E sobre seus trabalhos nos dedicamos, em especial, a pesquisar.
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PALAVRAS-CHAVE
Psicanálise aplicada, saúde mental álcool e outras drogas, políticas públicas de saúde.

A INVESTIGAÇÃO DOS AFETOS E VÍNCULOS NA FERRAMENTA
DA TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA: UMA PROPOSTA DE
COMPROMISSO SOCIAL
Mayara Vianna (Unifesp, Santos, SP, Brasil), Carlos Roberto de Castro e Silva (Unifesp, Santos, SP, Brasil)

ID: 1405

INTRODUÇÃO
A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) teve origem em Fortaleza/CE e tornou-se uma
prática preventiva de saúde mental implantada na Atenção Básica por meio da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema Único de Saúde
(SUS). Seu idealizador é Adalberto Barreto, médico psiquiatra e teólogo, que propõe na TCI
suscitar as potencialidades dos indivíduos, sendo eles os profissionais de saúde, as famílias
e a comunidade para encontrar soluções de possíveis problemas. Esse modo de fazer vai em
direção a dupla tarefa de construção do SUS: que além de produzir saúde, também produz
subjetividade (PASCHE, 2011). O trabalho vivo em ato (MEHRY, 2002) da relação usuáriotrabalhador potencializa a produção da saúde, os contratos terapêuticos, a ampliação do
sentido do trabalho e como consequência os sujeitos mais livres e autônomos nas duas
relações, construindo redes de solidariedade partindo do pressuposto que o sofrimento
humano - decorrente do macro contexto socioeconômico e social - fere a dignidade humana,
atinge seus direitos como cidadão e gera extremos de patologia social e adoecimento.
(BARRETO, 2010; p.33). BARRETO (2010) descreve a Terapia Comunitária: (...)um espaço de
promoção de encontros interpessoais e intercomunitários, objetivando a valorização das
histórias de vida dos participantes, o resgate da identidade, a restauração da auto-estima e
da confiança em si, a ampliação da percepção dos problemas e possibilidades de resolução
a partir das competências locais. Tem como base de sustentação o estimulo para construção
de vínculos solidários e promoção da vida” (Barreto, 2010; p.33) A TCI é, portanto, um espaço
comunitário onde se procura partilhar experiências de vida e sabedorias de forma horizontal
e circular. Cada um se torna terapeuta de si mesmo e corresponsáveis na busca de soluções
dos desafios, em um ambiente acolhedor. Também se propõe a ser um instrumento de
aquecimento e fortalecimento das relações humanas, sendo desse modo, uma terapia para
prevenção. E nesse sentido prevenir é estimular o grupo a usar sua criatividade e a construir
o seu presente e seu futuro a partir dos seus próprios recursos. Uma vez que o indivíduo
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se sente excluído e marginalizado, assim que integrado a sua cultura e a sua comunidade,
ele passa a ter consciência de seus direitos e deveres individuais e sociais, permitindo uma
existência cidadã, digna e plena.
OBJETIVOS
Essa proposta de trabalho faz parte de uma pesquisa maior de Pós-Graduação (Mestrado)
que está em andamento e pretende refletir sobre a prática da Terapia Comunitária Integrativa
em uma localidade da Baixada Santista/SP, trazendo contribuições para o fortalecimento de
ações das Estretégias de Saúde da Família (ESF), tentando superar os dilemas enfrentados
nas rotinas dos equipamentos de saúde da Atenção Básica. Também busca, especificamente,
o compreender o estabelecimento de vínculos e qualidade desses através do afeto e ação de
cuidado em Saúde Mental.
MÉTODO
Minayo (1994) diz que “...a pesquisa qualitativa é uma forma capaz de incorporar significados
e intenções que consideram o contexto no qual está inserido”, precisando buscar
métodos para se aproximar da realidade que pretende estudar. Dessa forma, será usada
a Epistemologia Qualitativa de Fernando Gonzalez-Rey (2005). Neste período, foi utilizada
a observação-participante (MINAYO, 2010) como instrumento primordial de coleta de
dados, através da inserção nas atividades cotidianas do local de pesquisa, reconhecendo
seu território e a dinâmica do PSF Suarão, um bairro do município de Itanhaém, que fica
na Baixada Santista/SP e tem cerca de 100 mil habitantes (IBGE 2010). As atividades foram
registradas em diários de campo (MINAYO, 2010), instrumento que, através de uma descrição
do investigador sobre os acontecimentos e suas impressões, promove uma análise da
narrativa que busca considerar as experiências individuais e organiza-las dentro de uma
narração cronológica. Será necessária como função do pesquisador, fazer-se importante
e acessível aos pesquisados, sendo aceitável como pessoa e não simplesmente aceitável
como cientista, como diz AGROSINO (2009). Além disso, serão realizadas Entrevistas em
Profundidade onde se exploram nuances, sondam significados novos, abrindo novas rotas
de novas investigações, sem perder o teor ético-político daquilo que já é previsto. As análises
serão realizadas através dos referências da Pesquisa Construtivo-Interpretativa de GonzalezRey (2005) e da Hermenêutica de Profundidade de Thompson.
RESULTADOS
Em razão de ser uma pesquisa em andamento, os resultados já observados são de um
estreitamento de vínculos da comunidade em relação aos profissionais de saúde. O
reconhecimento do território e do processo de trabalho do PSF também facilitou a inserção da
pesquisa com todos os participantes da Terapia e além dela. Formaram-se vínculos institucionais
e uma aproximação importante aos participantes da Terapia quanto aos trabalhadores do PSF.
Também é possível observar e compreender a dinâmica do PSF e a partir da ferramenta da
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Terapia Comunitária como a Saúde Mental é expressa no processo de trabalho. É notada uma
adesão grande da comunidade, que se mostra fortalecida, compondo novos lugares de saúde,
além do espaço proposto pela instituição. Participantes da Terapia formaram grupos fora da
instituição, estreitando laços, se ajudando mutuamente, formando novos vínculos sociais
fraternos e de solidariedade. Outro dado importante é a presença da cultura local caiçara, por
meio de músicas, poemas e a valorização de todos os vínculos feitos e mantidos através da
religião e fé dos componentes do grupo da Terapia Comunitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Pesquisa Qualitativa em Saúde precisa ser ampliada para continuar apontando que os
vínculos afetivos, o envolvimento ético-político dos profissionais e da comunidade estreitem
laços e produzam saúde e subjetividade, transformando a realidade local e individual dos
cidadãos a partir do compromisso social que a prática da Terapia Comunitária Integrativa
pode gerar: recuperando as questões culturais, formando novos grupos sociais e favorecendo
boas práticas do SUS.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde Mental; Terapia Comunitária Integrativa; Atenção Básica;

AÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA: CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA
FENOMENOLÓGICA
Cíntia Nasi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Jacó Fernando Schneider
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Leandro Barbosa de Pinho (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Marcio Wagner Camatta (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Gustavo Costa de Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS,
Brasil), Rita Mello de Mello (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Talita Portela Cassola
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Maria Eduarda de Lima Torres (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1482

INTRODUÇÃO
O fenômeno investigado nessa pesquisa foi a ação social de uma equipe de enfermagem
em uma Unidade de Internação Psiquiátrica, tendo como referencial teórico-metodológico
a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz. Na sociologia fenomenológica, o agir sobre
o outro e a ação deste sobre mim propicia-me compreender esta relação interpessoal e
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contribui para que o outro possa experienciar o mundo comum a todos de maneira similar.
Deste modo, as ações em saúde mental desenvolvidas a partir do sujeito social perpassam
a remissão dos sintomas decorrentes do sofrimento psíquico, alcançando o patamar de
práticas sociais em que o usuário e família são protagonistas de sua terapêutica(1). A utilização
desse referencial teórico-metodológico se faz pertinente em pesquisas em Enfermagem em
Saúde Mental, já que nessas investigações se deseja dar voz aos sujeitos envolvidos, nesse
caso, os profissionais de uma equipe de enfermagem, considerando as suas singularidades,
individualidades e subjetividades. O referencial teórico-metodológico schutziano tem sido
aplicado nas investigações em enfermagem e na saúde mental, possibilitando que o nosso
olhar se direcione para as ações humanas no âmbito social(2). Tal referencial se propõe a
olhar os sujeitos com a finalidade de apreender as suas vivências no mundo da vida cotidiana,
mundo este, intersubjetivo e compartilhado entre os seus semelhantes(3). Considera-se que
esta investigação traz contribuições para o cuidado de enfermagem em saúde mental na
Unidade de Internação Psiquiátrica, tendo em vista o percurso metodológico proposto e o
contexto de efetivação deste estudo.
OBJETIVOS
Compreender o significado das ações da equipe de Enfermagem em uma Unidade de
Internação Psiquiátrica.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo de natureza fenomenológica, na perspectiva do referencial
teórico-metodológico da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz. Utilizou-se o conceito
central das ações dos sujeitos no mundo cotidiano, consideradas como uma conduta que
se efetua de acordo com um plano de conduta projetada, sendo o projeto a ação mesma
concebida e decidida no tempo verbal do futuro perfeito. Completada a ação, seu sentido
inicial, tal como foi dado no projeto, se modificará a luz das ocorrências da prática, ficando
aberto a um número indefinido de reflexões(3). Assim, no intuito de compreender a ação
subjetiva dos indivíduos, Schutz apoia-se em “motivos para” e “motivos porque”. O sociólogo
expressa que “os motivos para” se referem a algo que se quer realizar, objetivos que se procura
alcançar, tendo uma estrutura temporal voltada para o futuro, formando uma categoria
subjetiva da ação. Já os “motivos porque” são evidentes nos acontecimentos concluídos, que
explicam certos aspectos da realização de projetos, tendo, portanto uma direção temporal
voltada para o passado(2). O presente estudo foi realizado na Unidade de Internação
Psiquiátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, Brasil. Os participantes da pesquisa foram 20 profissionais, sendo dez enfermeiros e
dez técnicos de enfermagem, selecionados de forma intencional em turnos de trabalho. A
coleta dos dados foi feita por meio de entrevista fenomenológica, com a seguinte questão

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2469

E-PÔSTERES
Saúde Mental

norteadora: Fale-me sobre as ações que você realiza na Unidade de Internação Psiquiátrica.
A análise e a interpretação dos dados foram realizadas em consonância com o referencial
da sociologia fenomenológica. Foram respeitados os preceitos éticos, sendo o projeto
submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, com
o parecer no 1.882.508.
RESULTADOS
A partir da análise das informações emergiram três categorias concretas, que se configuram
como a representação do vivido, a partir das falas de cada ator social, e da estruturação dessas
falas pelos pesquisadores, em idas e vindas aos relatos, ancoradas em um processo reflexivo
à luz da sociologia fenomenológica. As categorias concretas referiram-se às ações que a
equipe de enfermagem realizam na Unidade de Internação Psiquiátrica, sendo denominadas:
ação é norteada por relações interativas com os pacientes; ação é utilizada como recurso
organizacional; e ações orientadas pela relação face a face entre os profissionais. Na primeira
categoria os profissionais discorrem acerca da abordagem terapêutica utilizada durante os
atendimentos com os usuários e familiares, englobando os cuidados clínicos, momentos de
escuta e desenvolvimento de relacionamento terapêutico. Na segunda categoria a equipe
relata sobre procedimentos administrativos e de organização da Unidade de Internação.
Na última categoria emergem as relações entre os profissionais da equipe, com atividades
educativas, de formação profissional e gerenciamento de equipe. A estruturação dessas três
categorias concretas viabilizou a formação do típico da ação da equipe de enfermagem no
que diz respeito às suas ações junto a usuários, familiares e demais membros da equipe
assistencial na Unidade de Internação Psiquiátrica, em que o típico abarca as ações dessa
equipe, conferindo significado às mesmas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na trajetória para o desenvolvimento deste estudo apreendemos e exercitamos a atitude
fenomenológica, mediada pela busca da empatia e de um processo de intersubjetividade.
Com esta experiência nos deparamos com avanços e desafios na busca das subjetividades,
permitindo desvelar o fenômeno vivenciado. Assim, este processo permitiu desvelar o
fenômeno o significado das ações desenvolvidas por uma equipe de enfermagem em
uma Unidade de Internação Psiquiátrica. Buscamos apreender e exercitar uma atitude
compreensiva, de modo a interpretar a realidade social dessa equipe de enfermagem que
atua em uma Unidade de Internação Psiquiátrica de maneira única, evitando generalizações,
inerente ao referencial proposto para o desenvolvimento dessa investigação. Além disso,
esta pesquisa permitiu refletir e problematizar as práticas em saúde mental instituídas nos
serviços de saúde, o que pode contribuir para a construção de ações em saúde mental
produtoras de subjetividade e inclusão social.
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AÇÕES DE APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA
FENOMENOLÓGICA
Gustavo Costa de Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Cíntia Nasi
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Jacó Fernando Schneider (Universidade Federal
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Porto Alegre, RS, Brasil), Marcio Wagner Camatta (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil),
Maria Eduarda de Lima Torres (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil)
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INTRODUÇÃO
A consolidação de ações de saúde mental na rede básica de saúde é uma prioridade no cenário
atual, na medida em que se necessita consolidar estratégias para efetivá-las, dentre as quais
está o rearranjo do apoio matricial para contribuir com a fluidez dos fluxos na rede(1). Com o
enfoque na significação das ações do cuidar em saúde mental vivida na intersubjetividade,
utilizou-se o referencial teórico-metodológico da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz
como suporte para investigar o fenômeno da ação social de uma equipe de apoio matricial
em saúde mental na atenção básica à saúde. Na sociologia fenomenológica, o agir sobre o
outro e a ação deste sobre mim propicia-me compreender esta relação humana e contribui
para que o outro possa vivenciar o mundo comum a todos de maneira similar. Deste modo,
as ações em saúde mental desenvolvidas a partir do sujeito social atingem uma perspectiva
onde as práticas sociais ocorrem de maneira em que o usuário e família são protagonistas de
sua terapêutica(2). A utilização do referencial schutziano se faz pertinente em pesquisas na
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Saúde Mental, já que nessas investigações se deseja dar voz aos sujeitos envolvidos, nesse
caso, uma equipe de matriciamento em saúde mental, considerando as suas singularidades,
individualidades e subjetividades. A vertente fenomenológica tem sido seguida nas
investigações em saúde mental, propondo-se olhar os sujeitos com a finalidade de apreender
as suas vivências no mundo da vida cotidiana, mundo este, intersubjetivo e compartilhado
entre os seus semelhantes(3), o que direciona o enfoque para as ações humanas no âmbito
social(4). Além disso, a partir desse conhecimento, pode-se refletir sobre as práticas instituídas,
buscando alternativas para promover ações em saúde que possibilitem a transformação da
realidade social. Assim, considera-se que esta investigação pode trazer contribuições para a
saúde mental no território, tendo em vista a relevância do referencial teórico-metodológico
proposto e o contexto de efetivação deste estudo, instituindo-se uma problematização das
práticas em saúde mental efetivadas nos serviços de saúde no território.
OBJETIVOS
Identificar as ações da equipe de matriciamento em saúde mental na atenção básica à saúde.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo de natureza fenomenológica, na perspectiva do referencial
teórico-metodológico da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz. Utilizou-se para este
estudo o conceito central das ações dos sujeitos no mundo da vida cotidiana, consideradas
como uma conduta que se efetua de acordo com um plano de condutas projetadas, sendo
o projeto a ação mesma concebida e decidida no tempo futuro. Completada a ação, seu
sentido inicial, tal como foi dado no projeto, se modificará à luz das ocorrências da prática,
ficando aberto a um número indefinido de reflexões(3). A presente pesquisa foi realizada
na atenção básica à saúde, em Unidades de Saúde (US) vinculadas à Gerência Distrital de
Saúde Norte/ Eixo Baltazar, situadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Neste município, as Gerências Distritais são estruturas administrativas e gestoras regionais
onde são operacionalizadas todas as ações em saúde na esfera do SUS, estando sob a
coordenação da Secretaria Municipal da Saúde. Os participantes selecionados para este
estudo foram apoiadores matriciais que atuam junto às de Unidades de Saúde da região
Norte/Eixo Baltazar do munícipio de Porto Alegre. A coleta de informações se deu a partir
de entrevistas fenomenológicas com cinco apoiadores matriciais, no período de julho
a agosto de 2017, com a seguinte questão norteadora: Que ações voltadas para saúde
mental você vem executando junto à atenção básica? A análise e a interpretação dos dados
foram realizadas em consonância com o referencial da sociologia fenomenológica. Foram
respeitados todos os preceitos éticos, com o projeto de pesquisa submetido à Plataforma
Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de
Porto Alegre, com o parecer no 2.059.857.

VOLTAR AO ÍNDICE

2472 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Mental

RESULTADOS
A identificação das ações dos apoiadores matriciais voltadas para a saúde mental na atenção
básica designa situações já finalizadas, conformando experiências relevantes do ser no
mundo. Para desvelar o fenômeno, selecionaram-se trechos das falas que expressavam
as ações dos apoiadores, agrupando-as de acordo com afinidades. Ao eleger as ações,
direcionou-se cada uma delas ao seu respectivo eixo de ação. Assim, os eixos de ação
dos apoiadores matriciais em saúde mental de Unidades de Saúde da atenção básica
foram: realizar reuniões e capacitações; realizar grupos, atendimento conjunto e visitas
domiciliares e; realizar avaliação do caso e encaminhamentos a outros serviços. Salienta-se
que as ações identificadas representam o ato terminado do profissional, configurando-se
como significação singular no cotidiano do trabalho. Conhecer essas ações contribui para
o mapeamento da atuação do Apoio Matricial no território e a análise das intenções desses
apoiadores quanto às ações desenvolvidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O panorama das ações dos apoiadores matriciais se configura como marco para adentrar
no significado do agir, pois a identificação do ato norteia a indagação no que diz respeito
às motivações, conduzidas pelos interesses das pessoas. Esses interesses parecem refletir as
diretrizes de ação da política de apoio matricial, uma vez que aponta o se caráter apoiador
de ações clínicas no território das equipes de referência do usuário ao mesmo tempo em
que se executa o seu papel educativo com essas equipes no território, potencializando o
cuidado em saúde mental na atenção básica. Logo, tem-se a expectativa de que os resultados
possam se transformar em subsídios que suscitem o cuidado em saúde mental na atenção
básica, produzindo saúde, subjetividades e existência.
REFERÊNCIAS
1.Campos GWS. Apoio matricial e institucional em Saúde: entrevista com Gastão Wagner de
Sousa Campos. Interface Comunicação Saúde Educação. 2014; 18(supl 1): 1145-50.
2.Oliveira GC, Schneider JF, Nasi C, Camatta MW, Olschowsky A. Family expectations about a
psychiatric inpatient unit. Texto Contexto - Enferm. 2015. 24(4): 984-92.
3.Schutz A. Fenomenologia e relações sociais. Petrópolis, Rio de Janeiro, Editora: Vozes, 2012.
4.Schneider JF, Nasi N, Camatta MW, Oliveira GC, Mello RM, Guimarães, AN. O referencial
schutziano: contribuições para o campo da enfermagem e saúde mental. Rev enferm UFPE
on line [internet]. 2017. 11(supl.12): 5439-47.
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AÇÕES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO ENFERMEIRO
NO ATENDIMENTO À PESSOA COM SOFRIMENTO PSÍQUICO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA
Priscila Orlandi Barth (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Cleide Estela dos Santos
Alfing (Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, RS, Brasil), Laisa Carolina Viana Ely (Sociedade Educacional
de Três de Maio, Três de Maio, RS, Brasil)

ID: 1527

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária em Saúde (APS) é a porta de entrada ao acesso dos serviços para
população, nela são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, proteção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada,
realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido(1). Com
intuito de fortalecer a rede de atenção, a APS auxilia no cuidado/apoio de saúde mental, com
enfoque no acolhimento empático a estes usuários, no vínculo e na adesão da pessoa(2). Da
mesma forma que para fortalecer a APS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é implantada
com a lógica de equipes multiprofissionais que servem de suporte para o cuidado ao
paciente com transtorno mental(1). Apesar dos avanços na APS e na saúde mental, ainda
existem muitos obstáculos a serem supridos em relação à assistência, referência e contra
referência e o papel do enfermeiro no cuidado a saúde mental. Neste cenário, o enfermeiro
como parte integrante da equipe multiprofissional realiza o acolhimento destes usuários,
assim como promove o elo entre este, equipe, família e comunidade(3).Neste sentido é
importante organizar a rede de saúde mental para ativar o sistema de referência e contra
referência para dar conta do fluxo dos usuários o que proporciona maior resolutividade de
problemas e evita gastos desnecessários. É importante que esta organização dos serviços
nas redes seja sustentada por critérios, fluxos e mecanismos de funcionamento, para que a
atenção seja dada forma resolutiva aos usuários(2).
OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo analisar sob a ótica de enfermeiros, ações em saúde
mental e dificuldades vivenciadas no seu cotidiano em Estratégia Saúde de Família.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, realizado em um município da região noroeste
do estado do Rio Grande do Sul, entre 2016 e 2017, por meio de entrevista semi estruturada
com 7 enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, foram selecionados seguindo os
critérios de inclusão: atuar em uma das ESF’s há pelos dois meses, e como critério de exclusão:
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estar em afastado do ambiente de trabalho, seja por motivo de saúde ou férias. A análise
dos dados foi desenvolvida seguindo os princípios da Análise Temática em suas 3 etapas:
pré-análise, exploração do material, tratamentos dos resultados obtidos e interpretação. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob
parecer n. 61853716.0.0000.5342
RESULTADOS
Os participantes da pesquisa foram eram na maioria do sexo feminino (6), com idade entre
24 e 64 anos, sendo apenas 3 enfermeiros com formação complementar com ênfase em
saúde pública, com tempo de atuação entre 2 à 15 anos na área da saúde da família. A
partir da análise dos dados emergiram duas grandes categorias, “Ações em Saúde Mental”
e “Dificuldades no atendimento em Saúde Mental”. A primeira categoria se dividiu em 3
subcategorias. Subcategoria 1 “Ações assistenciais para o usuário” esteve presente na fala
de sete enfermeiros, os quais descrevem os cuidados realizados com estes usuários com
enfoque em abordagens dialógicas, acolhimento por meio de escuta ativa e humanizado,
abertura de espaço para interação e a possível formação de grupos que viabilizem um
tratamento resolutivo. A escuta qualificada dos usuários proporciona um atendimento
humanizado, integral e busca a resolutividade das ações, tem o usuário como centro do
cuidado. A subcategoria 2 “Ações assistenciais para a família” esteve presente na fala de dois
enfermeiros, os quais descrevem o acompanhamento, o contato e o apoio entre família,
usuários e profissionais da saúde. As famílias se sentem inseguras no cuidado e no modo
de agir, é necessário que haja a inclusão desta no processo de cuidado, desde o primeiro
contato com a unidade, participando de consultas, das conversas com os profissionais, na
administração de medicações, nos cuidados em casa. A subcategoria 3 “Ações gerenciais”
esteve presente na fala de cinco enfermeiros com enfoque na troca de conhecimento entre
os profissionais da saúde, pela referência e contra referência no controle de receituários e
discussão de encaminhamentos a serviços especializados. O sistema de referência contra
referência auxilia na organização das equipes e na elaboração de alterativas para solução
de problemas e melhora da qualidade do serviço. A categoria Dificuldades no atendimento
em Saúde Mental esteve relacionada com a falta de entendimento/compreensão do usuário
sobre sua saúde mental, a dificuldade de aceitação da família perante o sofrimento mental,
a dificuldade de diálogo entre familiar e usuário sobre as manifestações psíquicas e a falta
de entendimento e conhecimento do profissional ao cuidado do paciente em sofrimento
psíquico. A falta de entendimento do próprio usuário sobre seu estado de saúde gera
dificuldades em adesão ao seu tratamento e na qualidade do cuidado. As situações de
crises fazem com que familiares fiquem com medo, não se sintam seguros e não possuam
conhecimento de como agir para com esses pacientes. Enquanto o preparo do profissional
de saúde que atua na APS também influencia no gerenciamento de situações de crises e
busca de ajuda por usuários e familiares, a falta de qualificação profissional influencia de
forma negativa na qualidade do cuidado prestado ao paciente e familiar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo evidencia-se que a escuta qualificada proporciona um atendimento
humanizado e integral para usuário e familiar, buscando a resolutividade das ações, do
mesmo modo, que é fundamental que todas as ações incluam esta tríade usuário-famíliaprofissional. Os enfermeiros possuem um grande desafio ao trabalhar com usuários em
sofrimento psíquico, visto que, as ações com este enfoque ainda são incipientes no âmbito
da APS, e a qualificação do profissional para o desenvolvimento destas se mostra como uma
das principais dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro. Além disso, a falta de apoio e pouco
conhecimento por parte da família são fatores que também influenciam negativamente no
tratamento do usuário em sofrimento psíquico.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermeiros; Estratégia Saúde da Família; Saúde Mental

ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS E SUAS DIFICULDADES
DE ADESÃO AO TRATAMENTO: METODOLOGIA DO CASO ÚNICO
Ilka Franco Ferrari Ilka Ferrari (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Mônica Eulália da Silva Mônica Eulália
(Faculdade Pitágoras, Betim, MG, Brasil)

ID: 1297

INTRODUÇÃO
Em 2018 concluiu-se uma pesquisa de doutorado, desenvolvida no Programa de Pós
Graduação em Psicologia da PUC MINAS, Brasil, que teve o objetivo geral de pesquisar o
que podem ensinar as dificuldades dos adolescentes usuários de drogas para aderirem
ao tratamento que lhes é oferecido nos serviços públicos de saúde mental, os Centros de
Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi), do estado de Minas Gerais.
OBJETIVOS
Circunscrever, no campo da atenção psicossocial, o surgimento dos CAPSi, seus antecedentes
históricos e seu mandato psicossocial, interrogando sobre os casos de uso de droga na
adolescência; identificar, a partir da escuta dos jovens usuários de drogas de cinco CAPSi de
Minas Gerais, questões que favoreceriam responder ao problema de pesquisa; estabelecer
as especificidades das dificuldades de adesão ao tratamento dos jovens; abordar a clínica
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psicanalítica do sujeito adolescente, interrogando sobre o encontro com o objeto droga;
problematizar as questões relativas à toxicomania e ao uso de drogas na adolescência, no
âmbito do tratamento; refletir sobre os impasses e possibilidades intrínsecos ao tratamento
de adolescentes usuários de drogas, tendo em vista o mandato psicossocial dos CAPSi
MÉTODO
O método utilizado, consonante com os objetivos e com a hipótese de que as dificuldades
de adesão dos jovens no serviço, veiculadas pelo uso de drogas, não implicariam,
propriamente, na impossibilidade de tratamento e seriam, ainda, capazes de ensinar sobre
suas possibilidades no campo da atenção psicossocial, baseia-se na noção de caso único,
proposta pelo psicanalista francês, de orientação lacaniana, Jacques Alain Miller, em texto
de 2006, intitulado “O Rouxinol de Lacan”. Ali ele enfatiza que a produção de conhecimento
de uma pesquisa se dá a partir de duas vertentes: a da acumulação e a da investigação.
A primeira supõe conhecimento do já existente, favorecendo o enfrentamento do novo,
mas com risco de reprodução através de repetições. Na segunda há a possibilidade da
novidade, no cuidado com o caso único que lança o pesquisador no campo do imprevisto,
ou seja, fora da segurança da repetição.
Dessa forma, pesquisar considerando as orientações psicanalíticas sempre supõe
incertezas, na certeza de que nunca se pode dominar completamente um caso, mas na
possibilidade de um percurso exitoso no respeito às diferenças próprias de cada sujeito,
na realidade social em que vive. E aqui foi importante considerar o campo das políticas
públicas de saúde mental do Brasil e em Minas Gerais. A característica de exceção, trazida
pelo caso único, sustenta a perspectiva em que o sujeito é constituído como aquele que
faz exceção à regra das classificações e das generalizações e contribui para a construção
de novas intervenções em casos que apresentam problemáticas semelhantes, permitindo
a transferibilidade de informações, nunca as generalizações.
A escolha dos casos a serem estudados se deu por meio de um pedido feito aos cinco CAPSi
que aceitaram participar do estudo: cada um deveria indicar um caso que considerasse
paradigmático das dificuldades de adesão ao tratamento na prática com adolescentes
usuários de drogas. As entrevistas semiestruturadas, por também permitirem que a livre
associação aconteça, foram realizadas com os jovens e também com os profissionais que os
atenderam nos CAPSi, e ainda se fez o estudo de seus prontuários. O roteiro das perguntas
feitas aos adolescentes buscava saber como havia sucedido o encaminhamento ao serviço
e o motivo do mesmo, o conhecimento que tinham do serviço, suas primeiras impressões
acerca do serviço, a opinião sobre a adequação do serviço para atender casos como os
deles, o motivo da interrupção do tratamento e, finalmente, como pensavam que deveria
ser o tratamento em um CAPSi.
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As perguntas orientadoras da entrevista com os trabalhadores consistiram em saber como
o adolescente chegou ao serviço, suas primeiras impressões sobre o caso, as primeiras
condutas, as medidas que o caso exigiu do profissional e da equipe, os aspectos que
destacariam no caso, e o que entendiam haver contribuído para as dificuldades de adesão
ao tratamento do adolescente. A análise das informações contou com o estabelecimento
de algumas categorias, tal como orienta Jacques Alain Miller, em 2001, no livro “De la
naturaleza de los semblantes”, ou seja, uma qualidade atribuível a um objeto, convertendo-o
em uma classe onde é possível colocar objetos de igual natureza, construindo um princípio
de classificação, neste caso, que possa permitir a transferibilidade das informações. No
contexto da pesquisa elas foram apresentadas da seguinte forma: toxicomania, desinserção,
adolescência e desamparo.
RESULTADOS
A pesquisa permitiu avançar na abordagem das dificuldades de adesão ao tratamento de
adolescentes usuários de drogas no âmbito da atenção psicossocial, mostrando que estes
jovens têm encontrado importante desassistência no campo das políticas públicas. Apesar
disso, os CAPSi se mostraram como serviços que, potencialmente, podem implementar
ações específicas de cuidados a estes adolescentes, quando conseguem não fazer série ao
desamparo que vivenciam, frente as dificuldades de adesão ao tratamento que apresentam.
Os princípios e diretrizes da política brasileira de Saúde Mental, para Crianças e Adolescentes,
se mostraram importantes recursos para a implementação destas ações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa também mostrou que quando o CAPSi consegue se fazer exceção para o sujeito,
possibilita a construção de um tratamento possível, mesmo na presença das dificuldades
de adesão que a toxicomania e o uso de drogas implicam. É possível falar de adolescentes
usuários de drogas, bem como dos impasses que apresentam para o tratamento, sem que,
para isso, seja necessário convocar a droga ao centro das discussões. A leitura psicanalítica a
respeito do tema possibilitou reconhecer, nos recursos próprios ao campo da Saúde Mental
para Crianças e Adolescentes, em seus princípios e diretrizes propositivas, vigorosos meios
para que a singularidade dos casos possa dar a direção de trabalho. Obviamente, é preciso
construir um saber-fazer a partir daí.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescência. Toxicomania. Psicanálise. Metodologia. Saúde Mental.
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM ENFOQUE PARTICIPATIVO
Marcio Wagner Camatta (UFGRS, Porto Alegre, RS, Brasil), Christine Wetzel (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), João
Filipe Sebadelhe Santos Conceição (UFSB, Itabuna, BA, Brasil), Fabiane Machado Pavani (UFRGS, Porto Alegre, RS,
Brasil), Francine Morais Silva (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Luíza Bohnen Souza (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1576

INTRODUÇÃO
A atenção em saúde da população com necessidade de cuidados em saúde mental
relacionados ao consumo de drogas em serviços da atenção básica ainda se constitui como
um importante desafio para o sistema de saúde brasileiro. As dificuldades no processo de
cuidado aos usuários de drogas vêm sendo enfrentadas pelos profissionais de saúde que
atuam nos diferentes níveis de atenção, como por exemplo, na Estratégia de Saúde da
Família (ESF). Evidencia-se a necessidade estudos que visem aprofundar a compreensão
desse dispositivo como ponto da rede de atenção em saúde mental na interface da atenção
ao usuário de drogas na ESF.
OBJETIVOS
Avaliar a atenção em saúde destinada aos usuários de drogas na ESF.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado em uma ESF localizada em
um município da Bahia, utilizando o referencial de Avaliação de Quarta Geração1, a qual
propõe uma avaliação como dispositivo de transformação da realidade avaliada de forma
participativa. Esse referencial permitiu apreender a dinâmica do serviço, as formas como os
profissionais de saúde interagem, os sentidos que constroem em relação à própria prática,
bem como a ampliação da possibilidade de intervir na realidade a partir do processo
participativo e formativo. Os dados foram coletados entre maio e agosto de 2016. As
técnicas de coleta de dados utilizadas foram observação participante (etnografia prévia) e
entrevistas (Círculo Hermenêutico-Dialético) com 08 profissionais de saúde envolvidos com
a atenção aos usuários de drogas na ESF (6 profissionais da ESF e 2 do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família - NASF). Posteriormente, foi realizado um encontro de negociação com
a participação de toda a equipe assistencial da ESF, no intuito de qualificar e validar as
construções realizadas durante a pesquisa sobre o objeto avaliado: atenção ao usuário de
drogas. O processo de coleta e análise dos dados ocorreu de forma concomitante por meio
do método comparativo constante (a identificação de unidades de informação seguida pela
construção de núcleos temáticos)2. A categorização final dos dados seguiu os passos de
análise do método Hermenêutico-Dialético3. Esta pesquisa respeitou os princípios éticos
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de acordo com a legislação vigente, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob o parecer de n.o 1.518.846.
RESULTADOS
Da análise dos dados emergiram duas grandes categorias: a) Uso de drogas na Península
de Maraú (consumo de drogas e modos de vida; expansão turística; potencializadores do
uso de drogas; violência e vulnerabilidades sociais); b) Cuidados destinados aos usuários
de drogas (concepções sobre o usuário e o cuidado; ações de cuidado em saúde; educação
em saúde e capacitação da equipe; rede de apoio; dificuldades e limitadores do cuidado).
O estudo permitiu considerar que as ações de cuidado aos usuários de drogas possuem
fragilidade e pontos divergentes com as diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas de
saúde vigentes, especialmente na atenção integral ao usuário de drogas dentro do próprio
território. Foi possível identificar situações que dificultam o cuidado dos profissionais, dentre
elas: a falta de infraestrutura e opções de lazer; o aumento do consumo de drogas e uso
precoce de álcool por crianças e adolescentes; a falta de fiscalização e de ações preventivas
de atenção ao usuário de drogas por parte do poder público local; agravantes sociais
vinculados à expansão turística e mudanças nos modos de vida; e o aumento da violência.
Os resultados da pesquisa apontaram a necessidade de um processo de (re)construção e
ampliação do cuidado aos usuários de drogas na ESF, bem como a realização de estratégias
de educação permanente sobre a temática das drogas e da saúde mental no cotidiano de
trabalho da equipe. Identificou-se que a articulação da rede de atenção em saúde mental
aos usuários de drogas no município ainda precisa ser consolidada e fortalecida. Assim,
investir no núcleo familiar também é um meio para isso, uma vez que esse pode configurarse um importante fator de proteção ou até mesmo um fator de risco ao uso de drogas,
como observado neste estudo. Por fim, julgou-se necessário implementar instrumentos que
facilitem a abordagem aos usuários, tanto nos atendimentos individuais quanto coletivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cuidado ao usuário de drogas na ESF pesquisada se apresentou como algo ainda frágil,
ficando à margem no cotidiano das ações propostas e realizadas pela equipe de saúde e
equipe do NASF. Existe a necessidade, em caráter de urgência, de uma assistência qualificada
e condizente com as diretrizes políticas do SUS no que diz respeito à garantia da cidadania
e da integralidade do cuidado. Ao longo desse estudo, percebeu-se que os participantes
puderam se sensibilizar e mobilizar diante do tema. A aproximação entre a vivência na área
de drogas, no campo teórico e prático, é a base de uma real possibilidade de intervenção
e articulação de estratégias eficazes de cuidado por parte dos profissionais de saúde. Sem
isso, seja com o tema ou com o processo de vinculação com os próprios usuários, não há
espaço para que as questões que envolvam o uso prejudicial de drogas sejam foco do dia-adia dos profissionais de saúde da ESF.
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PALAVRAS-CHAVE
Assistência Integral à Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Usuários de Drogas;
Pesquisa Participativa baseada na comunidade.

EDUCAÇÃO MEDICALIZADA
Karina Gomes Giusti (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 1610

INTRODUÇÃO
As sociedades ocidentais atravessam uma época sombria, em que problemas inerentes à
vida são transferidos para o campo médico e tratados por intervenções dessa categoria.
O processo reducionista de medicalização da vida, que converte questões sociais a
fenômenos de causalidade orgânica, descontextualiza as questões históricas, culturais e
sociais. Nessa nova configuração, onde as teorias biológicas sobre as disfunções químicas
cerebrais passam a explicar quase todos os problemas da vida humana, a busca por um
diagnóstico psiquiátrico que revele as origens e os motivos de determinadas dificuldades
tem se feito presente no âmbito escolar. Cada vez mais, a escola forma uma verdadeira
parceria com o saber médico em busca de explicações para os problemas comportamentais
e de aprendizagem que cercam o seu cotidiano. O presente estudo é fruto de pesquisas
desenvolvidas durante o mestrado em Sociologia Política a respeito da medicalização da
vida e a influência da psiquiatria na instituição escolar. Inspirados por Michel Foucault e Peter
Conrad, procuramos compreender como o saber médico passou a influenciar e a controlar
as esferas da vida social e política e de que forma ele adentrou o âmbito escolar.
OBJETIVOS
Entender de que modo o processo de medicalização adentrou o campo educacional
utilizando, nos dias de hoje, o medicamento como instrumento de solução para os
problemas que ali se manifestam. Investigar a influência da psiquiatria no cotidiano escolar,
evidenciando que a medicalização de comportamentos próprios da infância está fortemente
presente nas instituições escolares, bem como nos discursos dos agentes educacionais.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2481

E-PÔSTERES
Saúde Mental

MÉTODO
Pesquisa de campo qualitativa com roteiro semiestruturado realizada em oito instituições
de ensino público e privado da cidade de Florianópolis/SC.
RESULTADOS
A análise dos dados permitiu reconhecer que os problemas e dificuldades que se manifestam
no cotidiano escolar têm aderido a uma descrição fisicalista e biologizante. Ainda que a
instituição de ensino adote uma metodologia diferenciada ou alternativa, os instrumentos
de diagnóstico médico são ferramentas que os agentes educacionais utilizam para decifrar
as problemáticas apresentadas pelos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa pôde concluir que a grande quantidade de alunos por sala de aula mostrou-se
uma variável significativa no processo de medicalização do contexto escolar. Além disso, a
ação organizada e sistemática da indústria farmacêutica influencia os profissionais, tanto da
saúde como da educação e a própria família sobre as soluções que os medicamentos podem
oferecer para as dificuldades que se manifestam nas etapas de aprendizado, bem como no
desenvolvimento comportamental das crianças de modo geral.
PALAVRAS-CHAVE
Medicalização – infância – educação – psicofármacos – biopolítica

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA NO JORNAL BRASILEIRO DE
PSIQUIATRIA: CONTRIBUIÇÕES AO CUIDADO NO SÉCULO XX
Tatiana Marques Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Jusley da
Silva Miranda (Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Gisele Fernandes Tarma
(Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Rosa Gomes dos Santos Ferreira (Escola
de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Angélica de Almeida Peres (Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1896

INTRODUÇÃO
Este estudo trata das contribuições do Jornal Brasileiro de Psiquiatria (JBP) à enfermagem
psiquiátrica no período de 1969-2000. O Instituto de Psiquiatria da Universidade do
Brasil (IPUB) surge conforme o Decreto-Lei nº 591, de 3 de agosto de 1938, promovendo
a transferência do Instituto de Psicopatologia e Assistência a Psicopatas à Universidade
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do Brasil(1). Com a criação do IPUB, aos moldes da escola alemã de psiquiatria, torna-se
fundamental a divulgação dos achados científicos produzidos in situ. Diante disso, funda-se
os Anais do Instituto de Psiquiatria, no ano de 1942, sob a direção do professor Henrique de
Brito Belford Roxo(1). Os Anais produziram quatro números publicado entre 1942 a 1947,
sendo no ano seguinte, em 1948, renomeado como Jornal Brasileiro de Psiquiatria(1). Em
paralelo a construção da história da psiquiatria médica brasileira, a enfermagem dava seus
primeiros passos rumo ao saber especializado. A Escola Ana Néri (EAN), criada em 1923, foi
a primeira escola de enfermagem, no modelo nightngaleano, no país, aqui chegando por
cooperação técnica entre o Brasil e os Estados Unidos(2-4). A EAN, em 1925, disponibilizava
em seu currículo a disciplina de “Higiene Mental”, ministrada por professores médicos
da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. Em 1933, a disciplina “Enfermagem
Psiquiátrica” passa a ser oferecida por uma enfermeira, especialista em saúde pública,
com aulas teórico-práticas, porém ministradas longe do campo prático. A assistência de
enfermagem em psiquiatria sustenta-se a partir da promulgação do Decreto nº 27.426, de
6 de agosto de 1949(2,3). A Lei nº 775/49 especifica a realização dos campos práticos de
estágio que deveriam estar presentes na grade curricular da enfermagem, entre outros. Em
1954, o IPUB se torna o campo de estágio para as alunas da EAN, sob a responsabilidade da
professora especialista em enfermagem psiquiátrica, Maria Dolores Lins de Andrade(2,3).
A entrada da professora Teresa Sena de Jesus na EAN ocorreu após muitas dificuldades
burocráticas, em 1959. No ano de 1962, como a primeira enfermeira diplomada a ocupar
o cargo de chefia de enfermagem no IPUB(4), o que levou a mudanças institucionais, nos
cuidados prestados pela enfermagem e na enfermagem psiquiátrica na cidade do Rio de
Janeiro. Uma vez que, posteriormente professoras de outras escolas de enfermeiras da
cidade foram treinadas pela professora Teresa Sena.
OBJETIVOS
Identificar os trabalhos publicados por enfermeiras durante o século XX no Jornal Brasileiro
de Psiquiatria; avaliar os trabalhos encontrados de acordo com o contexto histórico-social
da época.
MÉTODO
Este estudo destina-se a uma abordagem qualitativa, histórico-social, resultado de
uma pesquisa documental. O recorte temporal corresponde aos anos de 1969 a 2000,
respectivamente, primeiro e último trabalho publicado, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria,
por uma enfermeira. A coleta de dados ocorreu em 2017, em bibliotecas de acesso público
ao acervo, na cidade do Rio de Janeiro. Utilizou-se como critério a participação de, ao
menos, uma enfermeira na produção científica, independente da temática abordada no
estudo. A análise dos dados baseou-se em fontes secundárias que sustentam as temáticas
apresentadas. Este estudo não foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar
de uma pesquisa histórica, de fonte documental.
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RESULTADOS
Foram encontrados 14 trabalhos publicados no JBP. Sendo estes: doze artigos na íntegra,
uma revisão e um resumo. Durante a década de 1960 a 1980, um trabalho é publicado
por década; em 1990, sete trabalhos são publicados, e por fim, nos anos 2000, quatro
publicações. O primeiro trabalho é publicado em 1969, após 21 anos da criação do Jornal
Brasileiro de Psiquiatria, intitulado “A equipe psiquiátrica”, pela professora Teresa Sena,
vinculada a EAN (UFRJ). No mesmo número, identificou-se também publicações de outras
áreas de conhecimento dentro da lógica de equipe. Pode-se atribuir esta mudança ao
movimento de Reforma Psiquiátrica, que dentre outras questões questiona o saber médico
como único no cuidado. O segundo trabalho é publicado somente em 1976, com o título
“O paciente difícil em enfermagem – uma visão de enfermagem psiquiátrica”, da professora
Maria Aparecida Minzoni, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP). Nas
décadas de 1980 a 1990, observa-se o olhar das enfermeiras voltadas para as necessidades
da assistência psiquiátrica de qualidade, com temas que permitem a reflexão crítica sobre
a relação terapêutica, ensino, atendimento multidisciplinar, papel da enfermagem, AIDS e
a morte, enfermaria psiquiátrica em hospital geral, assistência da enfermagem psiquiátrica
em instituições de saúde. Nos anos 2000, evidencia-se o cuidado com os usuários de clínicas
mais específicas, como: o alcoolismo feminino, AIDS; e a preocupação com a metodologia da
assistência de enfermagem psiquiátrica e a visita domiciliar como instrumento na assistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível observar que as produções científicas são publicadas em torno da década de 1970,
devido as lutas dos profissionais de saúde mental pela Reforma Psiquiátrica e seu reconhecimento
profissional. A evolução da assistência de enfermagem psiquiátrica é percebida de acordo com
a expansão das temáticas publicadas, evidenciando um processo crítico-reflexivo do campo
prático. Assim como, observa-se o processo histórico de inserção a prática como um difusor de
novas possibilidades de cuidado em saúde metal, mostrando-se uma enfermagem de vanguarda,
a frente de seu tempo, resistindo as intempéries de um modelo hospitalocêntrico.
REFERÊNCIAS
1.Venâncio ATA. Ciência psiquiátrica e política assistencial: a criação do Instituto de Psiquiatria
da Universidade do Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 2003;
10(3): 883-900.
2.Carvalho MS, Martins GCS, Dias NL, Santos TCF, Almeida Filho AJ, Peres MAA. Psychiatric
nursing teaching at the Ana Nery School in the first half of the 20th century. Rev. Eletr. Enf.
[Internet]. 2015 jan./mar.; 17(1):85-93.
3.Silva BT, Guimarães JCS, Tarma GF, Santos TCF, Almeida Filho AJ, Peres MAA. Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Brasil as internship field of Escola Anna Nery (1954-1962). Esc
Anna Nery 2017;21(3):1-8.
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4.Peres MAA, Barreira IA. A New Psychiatric Nursing in the University of Brazil in the 60’s of
the 20th Century. Esc Anna Nery Rev Enferm 2008 mar; 12 (1): 108 – 14.
PALAVRAS-CHAVE
História da Enfermagem; Enfermagem Psiquiátrica; História do Século XX.

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DAS TRABALHADORAS DA
ENFERMAGEM AO ADOECIMENTO MENTAL
Cristiane Soares da Costa Araujo (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Celia Scapin Duarte (Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Maria Alves Barbosa (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil)
ID: 1859

INTRODUÇÃO
A doença mental relacionada ao trabalho tem sido um tema amplamente debatido em
todo o mundo nos diversos segmentos da sociedade. Nesse cenário, a trabalhadora da
enfermagem também tem sofrido tal dano e, apesar de incipiente na ciência da saúde,
o assunto permanece velado, obscuro, pouco comentado no local de trabalho,por vezes
devido questões culturais, econômicas ou sociais; dentre eles destacam-se: enfrentamentos
pouco efetivos e individuais, clima estressante diário, pressão de superiores, todos fatores
vivenciados pelas enfermeiras mulheres no Brasil e no mundo.
OBJETIVOS
O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar se fatores de exposição no ambiente de
trabalho produzem desfechos negativos/maléficos para trabalhadoras da enfermagem.
MÉTODO
Os estudos foram selecionados nas bases de dados da Medline via Pubmed (National
Library of Medicine), Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
com artigos publicados no peirodo entre 2008 e 2018. Para a busca foram utilizados os
descritores com base no Medical Subjetic Headings (MeSH) :“saúde do trabalhador”, “mulher
“trabalhadora”, “enfermagem” e “riscos” . Foram inclusos artigos científicos nacionais e
internacionais (inglês e espanhol), publicados entre o período de janeiro de 2008 a março
de 2018, com disponibilidade de texto completo livre. Foram excluídas dissertações ou
teses acadêmicas, artigos de revisão, publicações em idiomas diferentes aos dos inclusos,
publicações anteriores a 2008 e posteriores a março de 2018, com estudo da população
ou amostra não correspondente aos profissionais de enfermagem e/ou não disponíveis no
Brasil, na íntegra ou por meio eletrônico. Para a seleção dos artigos, inicialmente foi realizada
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a triagem dos títulos relacionados ao tema, com pelo menos um dos descritores. Em seguida,
foi feita a leitura detalhada dos resumos dos 29 artigos selecionados, a fim de selecionar
aqueles que abordassem a exposição ocupacional e o impacto dos riscos na saúde mental
das trabalhadoras da enfermagem. Excluídos os resumos que não versavam sobre o tema,
procedeu-se à avaliação dos textos completos daqueles que atenderam aos critérios de
inclusão , dentre eles, cinco artigos.
RESULTADOS
Os resultados que emergiram de uma análise parcial demostraram que nos países como
Japão, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Singapura, Turquia, Austrália e outros que as
profissionais da enfermagem estão cotidianamente expostas à doença mental ocasionada
pelos seguintes riscos: clima nos locais de trabalho, múltiplos papéis, violência, pressão pela
produtividade, concorrência, excesso de horas trabalhadas, ausência da família em especial
dos filhos menores de idade e assedio moral. No Brasil, não diferentemente de outros países
a trabalhadora de enfermagem enfrenta situações mais graves ainda, como a violência
doméstica, a baixa remuneração e o feminicídio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atenção à saúde mental das profissionais da enfermagem deve ser contemplada em
programas de gestão de tais riscos à saúde, além de ser um assunto mais discutido, não
somente nas ciências da saúde, mas em toda a sociedade e poder público, coibindo as
pessoas físicas ou jurídicas que propiciam o ambiente de trabalho não sustentável.
PALAVRAS-CHAVE
“Saúde do trabalhador”, “mulher trabalhadora”, “enfermagem” e “riscos”.

GÊNERO, FEMINISMOS E NECESSIDADES DE SAÚDE: A
PERSPECTIVA DAS MULHERES ATENDIDAS EM UM CAPS AD
Priscila Souza Cugler (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil), Wagner Santos Figueiredo
(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil)

ID: 2559

INTRODUÇÃO
É possível identificar diferenças de gênero no uso de substância psicoativa (SPA), como
o motivo para uso, comorbidades, fatores culturais e físicos. A política de saúde para as
mulheres consumidoras de SPA parece ser invisível e homogênea, e as mesmas enfrentam
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barreiras de ordem estrutural, sistêmica, social, cultural e pessoal na busca e permanência
no tratamento em saúde. A perspectiva de gênero e necessidade de saúde a ser discutida
vem no sentido de problematizar o cuidado em saúde das mulheres atendidas no Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Sobre a fundamentação teórica, vamos
apresentar o feminismo em seu aspecto universal: trata-se da luta das mulheres contra todas
as formas de dominação, exclusão e discriminação a que são tradicionalmente submetidas.
Os movimentos feministas surgiram em discussões e reivindicações por direitos, e o
conceito de gênero foi disseminando-se a partir desses movimentos. Compreende-se
gênero, segundo Scott (1995), como os elementos que subsidiam as diferenças entre os
sexos, entre eles as representações simbólicas, os conceitos normativos, a noção de política
e a identidade subjetiva, um interligado ao outro. Podemos considerar que a necessidade
de saúde caminha além do aspecto biológico e isolado da doença, perpassando pelo
social e subjetivo que a envolve. Transcende -se da compreensão fisiológica para a busca
das manifestações não sentidas, que circulam o campo do subjetivo e dos afetos. Sob a
perspectiva da atenção psicossocial, a proposta é que a mulher seja a protagonista das
ações, tornando-a co-responsável pelo seu processo de cuidado em saúde.
OBJETIVOS
A proposta da pesquisa foi compreender as necessidades de saúde de mulheres atendidas
em um CAPS AD, caracterizar as suas concepções acerca do uso de SPA e as repercussões
para sua saúde.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa em saúde, pois considera o ser humano em sociedade,
com sua história e representação subjetiva e simbólica. Parte-se do pressuposto de que
toda investigação social precisa registrar a historicidade, respeitando a cultura, a política,
a ideologia e os acontecimentos ao longo da vida (Minayo, 2014). O campo empírico foi
um CAPS AD do interior do estado de São Paulo, um serviço do SUS, que prática a atenção
psicossocial em saúde para homens e mulheres em uso problemático de álcool s outras
drogas. Os sujeitos da pesquisa foram mulheres adultas, com projeto terapêutico no serviço
e com capacidade de elaboração de idéias. A inserção ocorreu por meio de convite prévio
àquela que tivesse interesse e disponibilidade em participar da pesquisa. A coleta de dados
foi realizada por meio da história oral de vida, que é um relato da experiência pessoal relativo
a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos da vida das mulheres. O
instrumento de coleta foi a entrevista aberta realizada com 09 (nove) participantes, com foco
na história de vida e sua representação quanto ao uso de álcool e outras drogas. A análise
dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo temática, permitindo
tornar replicáveis e válidas as inferências sobre dados do contexto da pesquisa, através da
elaboração de categorias quanto às palavras e expressões significativas para a organização
dos dados e a compreensão do significado do conteúdo apresentado
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RESULTADOS
foi possível identificar quatro categorias temáticas de análise: os Fenômenos Psicossociais, a
Vivencia da Maternidade, Repercussões para a Saúde e Mecanismos para o Fortalecimento
da Autonomia. Em relação à primeira categoria, os pontos identificados como necessidade
de saúde foram o fortalecimento dos vínculos familiares e afetivos, o processo de vivência
de luto, bem como a necessidade de espaços de socialização e acolhida. A violência sofrida,
seja por parte de familiares, seja nas relações de intimidade também é um fenômeno a
ser observado nas necessidades sociais de saúde, levando em conta os traumas vividos
ao longo da vida, as questões afetivas e as especificidades das desigualdades de gênero.
A segunda categoria aponta a valorização da maternidade como uma necessidade de
saúde, por sua relação com a dimensão histórica dos direitos sexuais e reprodutivos, pelos
estigmas relacionados ao uso de SPA, revelado por elas como a negação do direito de ser
mãe. Em relação às Repercussões para a Saúde, as necessidades de saúde relacionam-se
a transtornos alimentares, doenças hepáticas, quedas e acidentes, dificuldade de atenção
e memorização, e os efeitos da ressaca, além de melancolia, tristeza e solidão em suas
diferentes manifestações, como a ideação suicida, depressão e transtorno bipolar. Por
último, como Mecanismos para o Fortalecimento da Autonomia, as necessidades referem-se
aos processos de maior consciência de si e a inserção em atividades produtivas, resgatando
e valorizando suas potencialidades. A perspectiva dos afetos e vínculo com os familiares é
outra ação importante a ser problematizada. Considerações
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos que as desigualdades de gênero estão presentes na história de vida dessas
mulheres, sendo um importante tema a ser dimensionado no processo do cuidado em
saúde relacionado ao uso de álcool e drogas. Tal fato se evidencia nos casos de violência, na
dependência financeira, nos múltiplos papéis assumidos com o trabalho e filhos, na cobrança
para atender aos padrões de beleza, nas diferenças de oportunidades de trabalho e renda, na
estigmatização pelo uso de SPA e nos vínculos familiares. As construções sociais e históricas
de gênero se refletem nas ações cotidianas das mulheres, e para algumas delas, consciente
ou não, a forma de enfrentamento se dá pela via do consumo de SPA, caracterizando assim
suas concepções acerca do uso. Neste sentido, a perspectiva da atenção psicossocial,
configurando-se como a clinica do olhar que vai além do sintoma, por meio da escuta e
do encontro capaz de produzir sentido, pode contribuir para o enfrentamento dessas
necessidades. Em interlocução com a gestão da clínica, busca-se a superação das formas
hegemônicas de cuidado em saúde, oferecendo a melhoria da escuta e a responsabilização
dos profissionais no atendimento às mulheres, de forma a valorizar suas singularidades,
condições sociais e culturais.
PALAVRAS-CHAVE
Gênero e feminismos, necessidade de saúde, atenção psicossocial
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GRUPOS TERAPÊUTICOS E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL NA
PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL
Dariane Lima Portela (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Janaína Quinzen Willrich (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Claribel Couto da Cruz (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)

ID: 2020

INTRODUÇÃO
É sabido que a loucura foi vista sob diferentes maneiras nas sociedades, sob perspectiva
negativa, depreciativa e excludente¹. No entanto, no decorrer dos anos alguns movimentos
começaram a surgir com a intenção de melhorar a atenção aos indivíduos em sofrimento
psíquico e de instituir políticas de saúde mental para qualificar a assistência e garantir os
direitos desses usuários. Assim, surge o movimento de reforma psiquiátrica brasileira em
meados de 1978 e posteriormente se consolidaram adquirindo muitas conquistas legais
nesse âmbito². Tal movimento instituiu uma rede de atenção psicossocial composta por
uma diversidade de pontos de atenção em saúde mental, sendo um destes o Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) que, por meio do trabalho interdisciplinar, direciona suas ações
para a reabilitação psicossocial, por meio da inserção social, criação de vínculos, momentos
de interação, respeitando as potencialidades e fragilidades de cada indivíduo³. Os CAPS
têm caráter territorial e comunitário, realizam ações intersetoriais e oferecem diversos tipos
de atividades terapêuticas como oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades
artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar
e aos familiares dos usuários, psicoterapia individual ou em grupo, dentre outras. A nova
configuração dos serviços de saúde mental fez dos atendimentos grupais o principal recurso
terapêutico, neste contexto é reconhecido como um espaço potente para a exploração da
subjetividade, ao possibilitar que os membros reproduzam neste ambiente os papéis que
ocupam no dia a dia de suas relações4.
OBJETIVOS
Conhecer as motivações dos usuários para a participação no grupo terapêutico.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa e descritiva, realizada num Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) do sul do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados foram utilizados a observação
participante de dois grupos terapêuticos desenvolvidos no serviço: Grupo de Medicação
e Grupo de Expressão que constavam com a presença de 24 usuários aproximadamente;
e a entrevista semiestruturada com 6 usuários escolhidos a partir da observação. Foram
respeitados os preceitos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos da resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde5e do código de ética dos profissionais de
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Enfermagem6. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Faculdade de Enfermagem
da Universidade Federal de Pelotas, sob parecer nº. 454.117. Os resultados foram analisados
a partir da análise de conteúdo7.
RESULTADOS
Espaços como o CAPS, foram criados para serem substitutivo às internações hospitalares,
sendo este um serviço aberto e lugar de referência para o tratamento de pessoas em
sofrimento psíquico, onde é possível produzir relações sociais pautadas por princípios e
valores que visam à construção de estratégias de um cuidado integral e não fragmentado.
Neste contexto, os depoimentos demonstraram que os usuários ao acessarem o serviço
do CAPS, a partir da participação em grupos terapêuticos, têm como motivação a sua não
hospitalização, pois estes usuários sentem-se acolhidos, sendo este um espaço social e
subjetivo em que os sujeitos podem ser eles mesmos e buscar o seu caminho em sua vida
cotidiana em sociedade. Diferente do que acontece no modelo asilar, onde o usuário é visto
como doente, e excluído de qualquer participação que não seja de objeto inerte e mudo8.
Deste modo, os depoimentos demonstram que, para os usuários dos grupos terapêuticos,
frequentar o CAPS é uma forma de libertação, pois muitos já passaram por várias internações,
e relataram que nestes períodos houve falta de atenção e descaso. Outra motivação que leva
os usuários a frequentarem o serviço de saúde mental e os grupos terapêuticos é que estes se
sentem-se incentivado a buscar novas formas de relacionar-se, seja no grupo familiar, no seu
bairro ou no trabalho. O serviço viabiliza a relação entre a família e usuário e entre o usuário
e a instituição, incentivando a participação dos familiares, profissionais, e da comunidade
nos projetos propostos a fim de gerar uma parceria9. Neste contexto o usuário encontra no
serviço um lugar de apoio, onde ele reconhece que mudanças significativas surgiram a partir
da participação nos grupos terapêuticos. Outro motivo citado pelos usuários, em entrevista
e durante a observação, para frequentar o grupo terapêutico do CAPS, foi a convivência com
os outros membros do grupo. Pode-se constatar, através dos depoimentos, que o cuidado ao
portador de sofrimento psíquico está vinculado a uma ação prática e a um serviço social, que
o estímulo para permanecer nos grupos não é somente uma forma de garantir atendimento
médico ou a receita de psicofármacos e sim um espaço de trocas, reflexão, suporte e lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CAPS é um dispositivo assistencial voltado para as ações de atenção integral, é um
espaço onde o usuário tem a possibilidade de reconstruir a sua trajetória e fortalecer sua
autonomia, sendo uma oportunidade de organizar suas vidas. Em suma, a participação no
grupo terapêutico proporciona, a partir da troca de vivências e do compartilhamento de
medos e ansiedades, que o usuário possa reconstruir sua trajetória e suas significações.
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PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Saúde Mental; Serviços de Saúde Mental; Reabilitação.
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IMPASSES NO PROCESSO DE ALTA DOS USUÁRIOS DE UM
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOB O OLHAR DOS
FAMILIARES
Helena Strelow Riet (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Ariane da Cruz Guedes (Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil), Luciane Prado Kantorski (Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS,
Brasil), Agnes Olschowsky (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas, RS, Brasil), Vinícius Boldt dos Santos
(Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil)
ID: 2141

INTRODUÇÃO
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços estratégicos na rede de atenção
psicossocial, pautados nos princípios da reforma psiquiátrica. Entretanto, a vinculação dos
usuários deve ocorrer em momento específico, quando necessitam de atenção contínua
em saúde mental. O processo de transferência de cuidados dos usuários1 dos CAPS para o
território envolve um trabalho conjunto entre a rede de atenção à saúde mental, território,
familiares e usuário onde a família tem um papel fundamental2. Em muitos casos, essa
acredita que os usuários deverão ser atendidos pelo CAPS durante toda a vida, e percebem
esse dispositivo como um local para passar o tempo. Um reforço para dependência do serviço
pode se dar desde o acolhimento, quando o usuário e seu familiar não recebem a informação
de que se trata de um serviço de permanência temporária e em algum momento poderá dar
continuidade ao tratamento em outro local3. Neste sentido, destaca-se a importância da
participação da família no cuidado e na corresponsabilização sobre o tratamento, facilitando
a reinserção do usuário na comunidade e a retomada da rotina diária4.
OBJETIVOS
Identificar os impasses no processo de alta dos usuários do CAPS sob o olhar dos familiares
de usuários.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, sendo um recorte do
projeto de pesquisa “Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da região sul do Brasil”
desenvolvido em 2006 (CAPSUL I) e 2011 (CAPSUL II), sob financiamento do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Saúde.
Foi desenvolvido em um CAPS II da cidade de Joinville, Santa Catarina. Participaram do
estudo 23 familiares, sendo 10 do CAPSUL I e 13 do CAPSUL II. Foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas, no âmbito do CAPS. Utilizou-se a Análise temática de Minayo5, e os
participantes foram identificados pela ordem da entrevista, seguido da edição da pesquisa
(F1C1: familiar 1, CAPSUL 1). Foram respeitados os princípios éticos da Resolução 466/20126,
a pesquisa CAPSUL I foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEP)
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da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (parecer 074/2005), e
o CAPSUL II pelo CEP da Faculdade de Enfermagem da UFPel (parecer 176/2011).
RESULTADOS
Como um dos impasses para o processo de alta identifica-se como resistência a insegurança
com o fato de o familiar não saber lidar com o usuário sem o suporte do CAPS: “Então a hora
que eles derem alta aqui onde que eu vou colocar eles? E quando é para eu ir ao médico,
algum lugar, eu não vou pode levar eles junto [...] (F3C1)”. A família acaba reproduzindo
o discurso da sociedade, ainda carregado de preconceitos, que é atrelado à sobrecarga
que emerge do cuidado e necessidades do familiar, assim, o controle do sintomas e a
institucionalização acabam sendo uma forma de aliviar o desgaste e sofrimento emocional7:
“Aí eles transferem ele para o posto de saúde do bairro [...] Isso não deveria, porque eles
não vão deixar de ser doente nunca [...] Isso é preocupante, teriam que nesse processo de
alta do CAPS, mas ter sim um lugar onde pudesse chamá-lo, ver como ele está [...] Porque
daqui eles não saem curados, eles estão vulneráveis a ter outras crises (F3C2).” Outra questão
identificada foi a medicação, quando o familiar refere que o usuário não fará o tratamento
em casa como no CAPS: “Porque depois ele chega em casa, aí ele não toma o remédio
certinho como lá (CAPS)... ele ontem de manhã não tomou, aí hoje ele já foi e já tomou o
remédio certinho (F10C1)”. O fato do familiar não concordar com a alta do CAPS, pode ser
entendido como um desconhecimento em relação aos princípios norteadores do CAPS3,
bem como, pode estar relacionado ao temor referente à recaída e a desestruturação familiar
que a crise pode ocasionar7: “E aqui acaba sendo um mundinho que elas tem, um mundinho
muito protegido, muito privilegiado, aqui elas não tem ninguém brigando com elas, não
tem ninguém de mau humor, pelo contrário as pessoas são extremamente carinhosas são
sempre na prontidão de explicar, ajudar, cuidar”. Destaca-se que o suporte familiar, além da
autonomia e da independência, são aspectos fundamentais quando se pensa no processo
de alta1, que demonstra a importância do trabalho e conscientização da família durante
este processo, visto que os familiares ainda demonstram desconhecimento e resistências na
aceitação e retorno do usuário a convivência familiar de forma integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Reforma Psiquiátrica implementou mudanças nos modos de tratamento dos usuários,
possibilitando cuidado em liberdade, almejando a reinserção social. No entanto, é necessária
maior compreensão dos familiares para que possam entender o CAPS como uma ferramenta de
suporte nesse processo de reinserção do usuário. Contribuir para a compreensão dos familiares
sobre o processo de alta dos usuários pode auxiliar na transição para o território dos mesmos e
tornar mais eficaz as prerrogativas inclusivas dos tratamentos em saúde mental atuais.
PALAVRAS-CHAVE
Alta; Centros de atenção psicossocial; familiares
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O ATENDIMENTO GRUPAL AOS USUÁRIOS DIAGNOSTICADOS
COM DEPRESSÃO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA: A
PERSPECTIVA DOS COORDENADORES
Cibele Cunha Lima Motta (Universidade Federal de Santa , Florianópolis, SC, Brasil), Carmen Leontina Ojeda
Ocampo Moré (Universidade Federal se Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2244

INTRODUÇÃO
Na Atenção Básica – AB, a realização de atividades em grupo perpassa todos os membros
da equipe que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento nos processos de
intervenção. A expansão do uso dessa forma de assistência está ligada à inclusão da atenção
à saúde mental no que se refere às ações da AB (Brasil, 2006) e é sustentado por processos de
trabalho propostos pelo NASF (2008), que colaborou para ampliar, diversificar e qualificar a
atenção em saúde e, mais especificamente, a saúde mental. As práticas grupais, nesse cenário
institucional, requerem que os profissionais desenvolvam uma compreensão ampliada dos
processos de saúde e doença e de capacidade relacional entre os membros da equipe, o
que possibilita a escuta entre os campos de saber de forma a poder lidar com as demandas
sociais e subjetivas da comunidade atendida. Nesse contexto, os grupos abarcam diferentes
tipos de sofrimento psíquicos e demandas psicossociais observadas tanto naqueles
coordenados por profissionais da saúde mental como por outros profissionais. Os usuários
com diagnóstico de depressão configuram-se um desafio dado a sua alta prevalência
e relevante impacto sobre a saúde, o que torna o usuário com algum grau de depressão
frequentemente presente nos grupos. Considerando essa relação entre a prática grupal e a
demanda de atenção à depressão no e contexto da AB, o questionamento proposto nesse
trabalho é sobre o manejo do usuário com depressão no contexto grupal.
OBJETIVOS
Compreender o manejo grupal de usuários diagnosticados com depressão a partir da
perspectiva de coordenadores de grupos no contexto da Atenção Básica.
MÉTODO
A abordagem metodológica proposta visa conhecer as vivências, crenças, valores e
significados (Minayo e Sanches, 1993) e parte do pressuposto de que o conhecimento
é fruto de um processo constante de criação e recriação de significados dos aspectos
da realidade que se busca compreender. A pesquisa foi realizada com 21 profissionais
coordenadores de grupos que atuavam dentro Rede de Atenção Básica da Saúde contou
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com 8 psicólogas, 5 profissionais da educação física, 4 enfermeiras, 2 nutricionistas, 1
fisioterapeuta e 1 odontológa. Os profissionais foram convidados a participar de uma
entrevista semi-estruturada A coleta de dados foi realizada no local e horário conveniente
ao participante. As entrevistas, com duração, em média, de 45 minutos, foram registradas
em áudio e posteriormente transcritas. Os dados foram processados por meio do Atlas TI 8
e a ánalise foi realizada da por meio da Grounded Theory (Strauss e Corbin, 2008). As etapas
da análise obedeceram os seguintes processos: “codificação aberta” caracterizada pela
imersão nos dados a partir de leituras do material coletado; e pela divisão dos dados em
incidentes, ideias ou eventos e renomeação com código conceitual que os representasse.
Em seguida passaram pela “codificação axial” quando os códigos são classificados de forma a
nuclear as propriedades similares ou evidenciar singularidades, seguida pela de “codificação
seletiva” em que em que os códigos são refinados e integrados em busca de descrição e
compreensão das categorias principais. Os resultados apresentados nesses trabalho são
parciais e concernem à análise de 12 participantes e estão descrito em três categorias
RESULTADOS
(1) Paciente deprimido no grupo: identificação e manejo - Os resultados apontam que os
usuários com diagnóstico ou que apresentavam um quadro sintomatológico consistente com
depressão foram identificados na maior partedos grupos coordenados pelos profissionais
NASF. A forma de identificação apresentada por esses profissionais variou entre as categorias
de atuação. Os psicólogos e profissionais com formação ou experiência em saúde mental
identificaram a depressão utilizando uma gama de sintomas descritos na literatura. Os
profissionais de outras áreas da saúde identificam os usuários que apresentam quadro
depressivo a partir da forma como esses usuários participam do grupo. Essa diferenciação
entre os grupos evidencia a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na NASF
para melhor instrumentalizá-los para lidar com as demandas em saúde mental. (2) Impacto
do trabalho em grupo para o paciente com depressão - para os profissionais entrevistados,
o trabalho em grupo tem impacto positivo para os usuários com diagnóstico de depressão,
sendo um dispositivo de tratamento importante no contexto da atenção básica. Os
entrevistados evidenciaram que a socialização como um elemento terapêutico importante
que possibilita a melhora dos usuários com diagnóstico de depressão. (3) Principal demanda
dos profissionais para trabalho em grupo - de modo geral, os profissionais participantes da
pesquisa sentem necessidade de uma formação profissional continuada para trabalho com
grupos, em específico, no campo da saúde mental. Houve o reconhecimento da importância
do saber empírico adquirido com a experiência, da mesma forma que os participantes
evidenciaram falta de embasamento teórico. Os profissionais relataram, ainda, sobre a falta
de capacitações das quais abordem o trabalho em equipe multiprofissional na rede de
atenção primário e o modelo de matriciamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados confirmam a potencialidade das práticas grupais como dispositivo terapêutico
relevante na saúde e, específicamente, no atendimento à depressão na perpectiva dos
profissionais. Ao mesmo tempo, os dados evidenciam a necessidade de formação continuada
como instrumento que consolida a importância das práticas grupais e que podem fortalecer
essa prática para resultados efetivos no tratamento da depressão e na produção de saúde
como todo.
REFERÊNCIA
Brasil. Ministério da Saúde. (2006). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Diretrizes para a programação pactuada
e integrada da assistência à saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Brasília. Brasil. Ministério
da saúde. (2009). Clínica ampliada e compartilhada. Secretaria de atenção à saúde. Política
nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. Brasília. Brasil, B. (2008). Portaria
nº 154 de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Diário Oficial da União. Minayo, M. c. de; Sanches, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou
complementaridade? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262 Strauss, A.,
Corbin, J. (2008). Pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed.
PALAVRAS-CHAVE
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O ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO DE DROGAS NO PROJETO
TERAPÊUTICO SINGULAR DE UM CAPSAD: A PROPOSIÇÃO DE
UMA FERRAMENTA DE CUIDADO
Marcio Wagner Camatta (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Cíntia Nasi (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Jacqueline
Macedo Santos (Prefeitura de Outro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil), Juliana Ávila Baptista (HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1575

INTRODUÇÃO
Historicamente, os usuários de drogas foram submetidos a tratamentos em instituições
hospitalares ou grandes ambulatórios que enfocavam a abstinência como a única alternativa
de tratamento. Nesses espaços não havia a participação ativa desses usuários nas escolhas e
decisões acerca do próprio tratamento. A partir da mudança de modelo assistencial, foram
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criados serviços como os Centros de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras
drogas (CAPSad) para tratar esses usuários. Esses serviços são substitutivos aos hospitais
psiquiátricos e têm a participação do usuário como uma prerrogativa fundamental no seu
tratamento, com o intuito de promover sua autonomia e reinserção social1. Para promover a
organização das ações de assistência ao usuário de drogas nesses serviços preconizou-se o
uso do Projeto Terapêutico Singular (PTS) como uma ferramenta de trabalho das equipes para
traçar objetivos e metas de tratamento, identificar necessidades e interesses dos usuários,
os recursos disponíveis no território, bem como o plano de ações e responsabilidades
compartilhadas na sua execução. A elaboração e acompanhamento do PTS devem acontecer
com a atuação do profissional-referência com o usuário e sua família, e desse profissional com
toda a equipe, por meio de discussões e estudos do caso2. No entanto, observa-se na prática
dos serviços que os usuários quase nunca têm espaço de discussão e redefinição do próprio
tratamento, ficando as principais decisões centradas apenas nos profissionais. Os resultados
deste estudo podem contribuir substancialmente para a reflexão acerca do processo de
trabalho de equipes de CAPS-ad, favorecendo a transformação de práticas assistenciais em
saúde que respeite as necessidades e desejos do maior interessado no cuidado em saúde, o
próprio usuário, qualificando assim a assistência no CAPSad junto à rede territorial.
OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivos descrever o envolvimento do usuário de álcool e outras
drogas e a utilização projeto terapêutico singular (PTS) na condução de seu tratamento; e
apresentar uma proposta de PTS em um serviço especializado de atendimento a usuários
de drogas.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, realizada em
um CAPS-ad de um município do interior de Minas Gerais, Brasil. Os dados foram coletados
entre abril e setembro de 2017, por meio de entrevista semiestruturada (12 usuários e quatro
profissionais de referência do serviço), análise documental (prontuários e formulários de PTS)
e observação participante (atendimentos dos profissionais com os usuários para revisão de
PTS). A análise e interpretação dos dados seguiram os passos da análise de conteúdo de
Bardin3. Esta pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com as
exigências da legislação.
RESULTADOS
Na pesquisa, foi visto que os usuários em geral não entendem o significado do PTS, e que a
maior parte deles delega ao Técnico de Referência o seu direcionamento. Foi verificado que
a equipe do CAPSad participa ativamente na formulação do PTS, sobretudo nas reuniões
de serviço, mas essa participação não se estende a outros serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), e tampouco aos usuários de drogas e seus familiares. As condutas
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propostas no PTS eram excessivamente padronizadas, se restringindo às atividades realizadas
apenas no CAPS-ad. Com relação às atividades externas, poucos projetos de reinserção social
foram apontados, além daqueles já vinculados à RAPS, apesar das parcerias com setores
profissionalizantes e de geração de renda serem opções importantes para os usuários que
estão à margem do mercado de trabalho. Os objetivos previstos no PTS eram amplos e vagos,
as ações realizadas não eram claras e explícitas, e não haviam prazos de reavaliação como
forma de avaliar a evolução gradual no tratamento. Quando realizadas, a periodicidade das
reavaliações do PTS se mostrou muito longa. Portanto, constatou-se que o formulário de PTS
utilizado no momento da pesquisa no CAPS-ad, apresenta limitações importantes, devido ao
conteúdo e à forma de utilização. Quanto ao conteúdo, tem-se como itens apenas os objetivos
gerais do tratamento, sem o reconhecimento das singularidades, além de não apresentar
metas evolutivas e propostas de ações concernentes a estas metas. Dessa forma, considerase que o instrumento PTS não se aplica como ferramenta propulsora de participação do
usuário no tratamento, ficando subutilizado e perdendo a sua potência como instrumento
orientador e de acompanhamento do tratamento do usuário. Quanto à forma de utilização,
estava adequado nas avaliações de PTS que haja negociação e corresponsabilização das
atividades pactuadas pelo usuário e profissionais da equipe. Ao usuário deve ser assegurado
um lugar de maior protagonismo na elaboração e acompanhamento do seu tratamento,
por meio de sua implicação na construção e monitoramento do seu PTS. A partir dessas
constatações foi desenvolvido um novo formulário de PTS para ser testado no CAPS-ad,
numa perspectiva de que o usuário se torne agente ativo do seu processo de tratamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo alerta para a necessidade de uma orientação do usuário em relação à estrutura
e finalidade do PTS, e dos pressupostos da atenção psicossocial. Essa discussão pode
fazer parte dos espaços de discussão no próprio serviço como temas de oficinas e grupos
terapêuticos, bem como nas assembleias dos usuários. Desta forma, o usuário poderá se
sentir mais habilitado e autorizado a fazer escolhas, saindo da zona de marginalidade,
exclusão, estigma e incapacidade, geralmente atribuída a eles, promovendo assim a sua
autonomia e participação efetiva na elaboração do PTS.
REFERÊNCIAS
1.Ministério da Saúde (BR). Portaria GM/MS n.3.088/2011. Institui a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). Brasília (DF): MS; 2011.
2.Ministério da Saúde (BR). Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico
singular. Brasília (DF): MS; 2008.
3.Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2015.
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PALAVRAS-CHAVE
Serviços Comunitários de Saúde Mental; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias;
Planejamento de Assistência ao Paciente; usuários de drogas.

O IMPACTO DO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE
EM FAMILIARES CUIDADORES DE PACIENTES: ESTUDO
QUALITATIVO
Isadora Crippa Isadora (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), João Vitor Knop de Souza (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil),
Marcelo Liborio Schwarzbold (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Suely Grosseman (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2723

INTRODUÇÃO
O traumatismo cranioencefálico (TCE) é definido como qualquer agressão de ordem
traumática que ocasione lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro
cabeludo, crânio, encéfalo e seus vasos sanguíneos. O paciente que sofre um TCE grave passa
da condição de um estado de saúde previamente hígido para um estado de doença crônica,
tendo experimentado durante essa mudança a fase de uma doença aguda grave. Nesse
processo, muitos pacientes relatam a percepção de terem se tornado uma pessoa diferente
daquela que eram previamente ao acidente. Por outro lado, o TCE grave exerce um forte
impacto não só na vida de suas vítimas, mas também na vida de familiares cuidadores que
participam de seu processo de recuperação. Os familiares que participam desse processo de
cuidado relatam colocar suas vidas pessoais e profissionais em segundo plano, passando a
ter todo o seu mundo focado exclusivamente para a atenção do seu ente querido e com isso
suas vidas acabam sofrendo grandes mudanças. Muitos destacam durante esse processo
sintomas de estresses e de burn out, por se sentirem sobrecarregados nessa nova função e
cuidando de uma pessoa diferente àquela que conheciam anteriormente ao acidente.
OBJETIVOS
Compreender a percepção de familiares sobre sua experiência como cuidadores de seu
parente que foi vítima de (TCE) grave.
MÉTODO
Estudo foi de pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, por ser a abordagem mais adequada
quando se busca a melhor compreensão de relações, processos e fenômenos e não a
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comprovação através de variáveis. Foi submetido e aprovado pelo Centro de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos, via Plataforma Brasil. Após sua aprovação, os pacientes vítimas
de TCE grave foram contatados por meio de telefonema, onde foram explicados os objetivos
e preceitos éticos do estudo, além da concordância com a participação de seu familiar. Após
aprovação, combinou-se com o entrevistado local e hora mais adequado para a realização
da entrevista, sendo que a totalidade delas realizadas em suas residências. A coleta de
dados foi por entrevista semiestruturada em profundidade guiada por questões norteadora,
sendo as entrevistadas gravadas e posteriormente transcritas. A análise de dados foi a de
conteúdo temática, onde primeiramente era realizada uma leitura flutuante das entrevistas,
onde melhor se familiarizava com os relatos, posteriormente uma leitura com marcações
buscando os núcleos de sentido, seguidos por codificação e categorização das entrevistas,
para então encontrar os temas emergentes que permeavam essas categorias.
RESULTADOS
Foram encontrados em nosso estudo numerosos relatos de ciclos de perdas e ganhos que
surgiram entre os familiares cuidadores dos pacientes ao longo de todo o processo, desde
a ocasião do acidente até suas recuperações em casa. A respeito dos ganhos, familiares
reportaram uma maior valorização pela vida, gratidão à sobrevivência, fortalecimento da
fé em Deus e aumento do vínculo familiar em alguns casos, com aproximação e um maior
laço afetivo. Por outro lado, principalmente entre os familiares cuidadores de pacientes que
tiveram mudanças comportamentais de cunho agressivo e entre aqueles que se tornaram
impacientes, os familiares relataram relações conflituosas, isso por sentirem como se tivessem
perdido o ente querido que tinham previamente ao acidente, o distanciamento afetivo e
o despedaçamento familiar foi citado entre os entrevistados. Quanto ao o atendimento
à saúde, esse foi sido considerado como muito bom pelos entrevistados, apesar deles
relatarem a falta de preparo para lidar com o ambiente hospitalar e também a insegurança
quanto a quem recorrer e o que fazer após a alta hospitalar, o que gerou angústia e ansiedade
entre eles. Essas foram intensificadas em muitos familiares cuidadores devido ao fato deles
precisarem abdicar de seus empregos e de suas vidas sociais, para assim lidarem com a nova
responsabilidade ao assumirem o cuidado dos seus entes queridos. Entre os fatores que
facilitaram a recuperação do paciente, os familiares destacaram seus apoios, coesão, força de
vontade própria das vítimas em busca da pessoa que eram anteriormente ao acidente, com
suas capacidades e rotinas, uso de recurso de jogos e atividades multiprofissionais, além
de boa condição financeira, com acesso a médicos particulares, exames e planos de saúde
privados. Para os familiares cuidadores, entre os maiores desafios e dificuldades enfrentados,
foi citado a insegurança quanto a recuperação do paciente, a incerteza da sobrevivência e
o medo com a possibilidade de sua morte. Quanto ao futuro, os relatos foram acerca de
esperança; esperança na melhora e readaptação de seus entes queridos, com volta a rotina
habitual, com independência e estabilidade financeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa pesquisa, percebe-se a importância dos familiares cuidadores na recuperação dos
pacientes, visto que são eles que assumem o cuidado do paciente após a alta hospitalar
frente a responsabilidade do cuidado domiciliar. Sendo assim, torna-se necessário um maior
apoio a esse grupo por parte das equipes de saúde, pois eles são a garantia da continuidade
do cuidado do paciente vítima de TCE grave. Os familiares cuidadores de seus entes queridos
precisam de apoio para lidar com essa mudança na rotina, evitando uma sobrecarga por
cuidarem de seus entes queridos.
PALAVRAS-CHAVE
Traumatismos craniocerebrais, relações familiares, cuidadores, pesquisa qualitativa

O MAPA DE REDE SOCIAL SIGNIFICATIVA COMO INSTRUMENTO
DE INVESTIGAÇÃO NO CONTEXTO DA PESQUISA QUALITATIVA
Carmen Leontina More, Ocampo Moré (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Maria
Aparecida Crepaldi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1594

INTRODUÇÃO
As redes sociais influenciam diretamente o sentimento de autoestima, identidade e
competência de um indivíduo, sendo centrais em situações de crises. Tendo como
referências o pensamento sistêmico e o olhar do construcionismo social, considera-se que
aprofundar os estudos das redes sociais implica o desafio de reconhecer as pessoas, tanto
como produtoras de sentido, como produzidas pelas construções da trama social. Assim, o
sujeito pode ser considerado uma unidade heterogênea, aberta ao intercâmbio produzido
por sua participação nos jogos sociais e pela linguagem enquanto construtora de sentidos e
significados atribuídos à realidade.
OBJETIVOS
Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é a apresentação do mapa de rede social
significativa proposto por Carlos E. Sluzki, como instrumento de coleta de dados no contexto
da pesquisa qualitativa, nas áreas da saúde, família e comunidade.
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MÉTODO
Nas práticas de intervenção terapêutica desenvolvidas pelos profissionais de saúde mental,
a presença e o acionamento das redes sociais têm demandado especial atenção nas últimas
décadas. Primeiro no que se refere a um processo de ampliação da intervenção terapêutica
direcionado ao indivíduo e à família pela necessária inclusão dos sistemas de redes nas ações
terapêuticas. Em segundo lugar, pela intervenção nas redes de suporte social, organizadas
no âmbito comunitário, em ONGs e institucionalmente constituídas, tendo essas últimas
um papel de destaque no contexto de programas de reabilitação, prevenção e promoção da
saúde dos indivíduos. No que diz respeito à constituição das redes sociais, observa-se que
estas podem ser relacionadas: (a) aos fenômenos dos processos de desenvolvimento do ciclo
vital individual ou familiar, (b) aos grupos e interações espontâneas, que se podem constituir
num dado momento e num certo contexto, centrando-se em torno de determinadas ações
e/ou situações mais ou menos formalizadas, e (c) serem constituídas de maneira formal/
institucional, com fronteiras e limites bem definidos, seja no que se refere ao seu alcance,
como na sua função.
RESULTADOS
Nesse universo da interação entre as redes sociais e o indivíduo e sua matriz familiar,
surgem uma série de questionamentos provocativos, colocados por Sluzki que desafiam
os processos de produção de conhecimento: “Quais são os mecanismos ou processos
mediante os quais a rede afeta a saúde e a saúde afeta a rede?; como e por que acontece a
deterioração da rede quando se faz presente uma doença crônica?” Seguindo essa linha de
indagações pode-se interrogar também sobre como se configuram a dinâmica das redes
pessoais e a qualidade de vida de um indivíduo?; como se comportam as redes diante dos
processos de vida e morte de um sujeito? Cabe aqui chamar atenção para a terminologia
utilizada pelo autor quando se refere ao Mapa e a denominação que é utilizada neste
artigo para se referir ao mesmo. Sem perder a referência das ideias apresentadas por
Sluzki, coaduna-se com usar a denominação Mapa da Rede Social Significativa ou Rede
Pessoal Significativa de forma intercambiável. Isto porque a construção do Mapa tem
como objetivo a busca do mapeamento da qualidade do compromisso relacional da rede
com o indivíduo, em diferentes âmbitos.
Assim, as pessoas que possam vir a conformar uma rede são “significativas” para o indivíduo
pela sua percepção da qualidade do vínculo construído com os envolvidos na mesma,
seja numa determinada situação ou num determinado tempo histórico. O mapa mínimo
pode ser sistematizado por um diagrama formado por três círculos concêntricos (interno,
intermediário, externo), divididos em quatro quadrantes: (a) Família, (b) Amizades, (c)
Relações de trabalho ou escolares, (companheiros de trabalho e ou de estudos) e (d)
Relações comunitárias, de serviços (exemplo, serviços de saúde) ou de credos. Com relação
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à disposição dos círculos, o interno representa as relações mais íntimas consideradas pelo
indivíduo, seja da família ou de amizades. O círculo intermediário registra as relações com
menos grau de compromisso relacional, tais como as relações sociais ou profissionais
ou familiares, e o círculo externo registra as relações ocasionais (tais como conhecidos
de escola ou trabalho, familiares mais distantes, vizinhos). Ancorados na experiência de
investigações desenvolvidas utilizando esse instrumento evidenciam-se as diferentes
etapas de sua construção, tendo como referência quatro quadrantes de registro: família,
amizades, comunidade e trabalho, e seus três diferentes níveis de intimidade e compromisso
relacional. 1. Etapa de aquecimento para construção, 2. Etapa de conhecimento do
desenho do mapa e dos símbolos a serem utilizados, 3. Etapa da construção, 4. Etapa de
conclusão da construção do mapa de rede, 5. Etapa de adequação do mapa de rede ao
contexto da pesquisa, 6. Etapa de confecção do mapa de rede de todos os participantes e,
7 Construção de categorias de análise no campo da pesquisa qualitativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se o potencial gráfico, descritivo e de conteúdo do mapa, assim como suas
possibilidades de construção e nomeação de categorias de análises resultantes da
triangulação, seja de conceitos teóricos, seja do próprio instrumento ou da narrativa dos
participantes. Considera-se que a busca de instrumentos sensíveis a mostrar e possibilitar
descrições da dinâmica das redes sociais constitui-se num desafio permanente, tendo em
vista o processo de constante mudança de suas configurações ao longo do ciclo vital e
pela influência das transformações sociais de um modo geral. Nesse contexto, o mapa de
redes é uma possibilidade relevante de acesso às redes, pela sua potencialidade descritiva
de concretizar informações por meio de um registro específico de um dado momento
ou situação de vida de um indivíduo ou família, a qual pode ser relacionada com outros
momentos do desenvolvimento e variáveis escolhidas para a pesquisa. Por fim, chama-se a
atenção e importância de estar sempre atentos aos aspectos éticos da pesquisa, a partir do
reconhecimento da mobilização subjetiva/emocional que a utilização de um instrumento
de coleta de dados possa ocasionar nos participantes, principalmente no contexto da
investigação qualitativa.
PALAVRAS-CHAVE
Rede social, metodologia qualitativa, instrumento qualitativo, saúde mental.
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O USO DOS PSICOTRÓPICOS E DAS ABORDAGENS NÃO
FARMACOLÓGICAS PARA SUPERAÇÃO DOS PROBLEMAS
COTIDIANOS
Agnes Fonseca Ribeiro Filardi (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Djenane Ramalho de Oliveira (UFMG, Belo
Horizonte, MG, Brasil)

ID: 1254

INTRODUÇÃO
Na nossa sociedade temos observado um aumento significativo da utilização dos
psicotrópicos para lidar com todas as formas de mal estar e sofrimento humano.
OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi compreender o uso dos psicotrópicos e das abordagens não
farmacológicas para a superação dos problemas cotidianos.
MÉTODO
As pesquisadoras desenvolveram um estudo qualitativo fenomenológico hermenêutico
com pessoas que utilizavam psicotrópicos ou abordagens não farmacológicas para superar
as dificuldades da vida. A coleta de dados foi realizada com entrevistas em profundidade.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (COEP/UFMG) (CAAE: 30244714.9.0000.5149).
RESULTADOS
Entrevistamos dezenove pessoas, quatorze mulheres e cinco homens, com idade mínima de
dezoito anos e máxima de oitenta e um anos. A partir da análise e interpretação das entrevistas
realizadas foi construída uma narrativa que revelou os termos e significados expressos
pelos participantes sobre suas experiências com os psicotrópicos e outras abordagens para
superar as dificuldades da vida. “A experiência vivida com o uso dos psicotrópicos tem início
a partir de problemas enfrentados no cotidiano, que desencadeiam sentimentos de raiva,
ansiedade, estresse, tristeza e angústia. O sofrimento é forte. A percepção, quando se está
vivendo essas emoções, é que a vida está fora de controle. O medo é de não ser uma pessoa
normal. A vontade é de não sofrer! A ajuda é solicitada ao médico, o psicotrópico é prescrito
e utilizado como solução para lidar, superar ou suportar o problema. O efeito calmante do
psicotrópico promove um distanciamento em relação às dificuldades, o problema continua,
tudo está como antes. Mas agora, os sentimentos estão controlados, recobra-se o sono, a
ansiedade cedeu, paira a tranquilidade, o humor está estável. As reações à situação estão
bloqueadas, o emocional não é mais afetado. O ansiolítico gera tranquilidade em um
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momento que a vida está mais difícil, às vezes muito mais difícil do que de costume, quase
insuportável, quando não se pode nem mesmo entender os sentimentos, as reações aos
fatos que estão acontecendo na vida. O efeito do psicotrópico é considerado muito bom,
principalmente no início. É como apagar uma fogueira com um balde de água. O psicotrópico
controla os sentimentos de angústia, tristeza e raiva, situações emergenciais ou picos de
sentimentos, que são reações emocionais, altos e baixos, reações mais fora da linha. Alivia o
sofrimento. Mantém o equilíbrio diário. É como se o remédio bloqueasse a dor. Aplaca tudo,
bloqueia o sentimento, não tem reações indesejadas. Não sente nada, relaxa, desacelera.
Ajuda a suportar a pressão. Com o remédio a pessoa fica tranqüila, vendo o mundo, assim,
mais cor de rosa. O medicamento, porém, não é só bom, tem efeitos adversos como ressaca,
sede, fome, dor de cabeça, baixa de libido, diminui muito a libido, não tem desejo sexual,
impotência. O corpo fica mole, dá tontura, vontade de vomitar, dá muito sono, sonolência.
Parece que tomou uma tequila. Parece que bebeu muito. E a ressaca é lascada, a garganta
fica seca. A pressão cai. Sente apatia e inércia. Prejudica a rotina. Dá muita sudorese. O
raciocínio fica mais lento, a memória não é mais a mesma, não tem fixação, memorização.
Deixa zonza. Com o tempo nem sempre se está bem. Com o tempo, perde o efeito e causa
dependência, vicia. Com o tempo não faz mais efeito para dormir. E não pode retirar de uma
vez, porque aparecem alguns sintomas, muita tristeza, angústia, vontade de chorar à toa,
ansiedade, irritação, nervosismo, agressividade, pequenas convulsões atrás da cabeça, forte
dor de cabeça. Vontade de parar? Tem. Mas os sintomas da retirada não são bons. Aí continua
tomando. Muitas vezes, a vontade de parar é maior e o medicamento não é mais usado. O
biológico não tem que ser rejeitado, mas o ser é bio-psico-espírito-cultural, então tem que
considerar tudo. O medicamento é um paliativo, provisório, porque não consegue sustentar
sozinha. Ele participa, mas não é a chave. Esses remédios, não curam. É só pra dar conta
daquele momento. Apesar de entender que tem hora que precisa, que realmente ajuda. Não
sara! O medicamento é necessário, mas não é tudo. Posteriormente, quando o medicamento
já está incorporado na rotina das pessoas, o psicotrópico pode ser percebido ou não como
insuficiente, algumas vezes, as pessoas buscam alternativas não medicamentosas para lidar
com a dificuldade enfrentada. Na psicoterapia, fica um bom tempo com um psicólogo. Às
vezes não dá certo, precisa mesmo do medicamento. Ah, ajuda muito. Às vezes, você fala as
coisas para as pessoas e elas ficam julgando, sabe? E aí, lá, você se sente bem, é bom fazer. A
terapia dá estrutura para falar do problema.
Na psicoterapia acontecem descobertas, por exemplo, que todas as reações são normais,
que não dá para ficar bloqueando as coisas, e que o ser humano é assim, agente sofre!
Na crise de ansiedade, às vezes, não se entende muito bem de onde que vem isso. Daí vai
entendendo mais, aprendendo coisas sobre si mesmo, para lidar melhor com a ansiedade,
com uns medos. E aí, falando, falando lá, em um dado momento acontece uma descoberta,
a verdade, que um monte de coisa na vida profissional, na relação com minha família, e tudo,
estava perturbando. Um certo dia, conversando, um monte de coisa é entendida, e você
muda algumas coisas na sua vida, e pronto. Na terapia de grupo, um fala uma coisa, e aquilo
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que alguém tocou no assunto se liga em um episódio seu. A conversa ajuda a pensar melhor
e a lidar com as crises. Ajuda a entender as reações e aprender a conviver com a dor. Hoje,
quando acontece alguma coisa, tem uma reação, é normal, tem que saber lidar com ela. A
terapia ajuda a entender o porquê das reações e a trabalhar essas questões. O esporte ajuda,
fica satisfeito, acalma. Proporciona muito bem estar! A acupuntura também é muito bom.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O medicamento foi percebido como necessário para retornar ao ponto de equilíbrio que
foi “afetado” pelos problemas vividos. As abordagens não farmacológicas ajudaram a
compreender melhor as circunstâncias vividas e recuperar o bem estar.

PROCESSO DE CUIDADO AS PESSOAS EM RISCO DE SUICÍDIO NA
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: AÇÕES-INTERAÇÕES COM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Cintia Mesquita Correia (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Nadirlene Pereira Gomes (Escola
de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Isabela Carolyne Sena de Andrade (Escola de Enfermagem
da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Maira Cerqueira Oliveira (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil),
Soraya Carneiro Carvalho Rigo (Centro Antiveneno da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Kamylla Santos da Cunha
(Universidade Federal de Santa Catarina, Salvador, BA, Brasil), Lívia Santos Soares (Universidade Federal da Bahia,
Salvador, BA, Brasil), Vitória Silva Santos (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil)
ID: 1757

INTRODUÇÃO
Os elevados índices de suicídio e tentativas de suicídio no mundo fazem do
comportamento suicida um importante problema de saúde pública. A redução destas
taxas e consequentemente das suas implicações sociais, culturais e econômicas, atravessa
a experiência das pessoas com sofrimento psíquico no processo de ação e interação no
âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Uma vez compreendendo o impacto do
comportamento suicida para os serviços de saúde é possível fazer uma reflexão acerca da
multiplicidade de fatores que circundam o fenômeno e faz emergir à discussão sobre as
fragilidades no processo de cuidado às pessoas com ideação suicida no âmbito da RAPS.
OBJETIVOS
Conhecer o processo de cuidado às pessoas em risco de suicídio nas ações-interações com
profissionais de saúde no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial.
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MÉTODO
Pesquisa qualitativa, fundamentada metodologicamente na Grounded Theory e no referencial
teórico do Paradigma da Complexidade¹, vinculada ao projeto de tese intitulado “Cuidado
às pessoas com comportamento suicida na Rede de Atenção Psicossocial: modelo teórico
fundamentado na Grounded Theory”. Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
foram realizadas, no período de maio a dezembro de 2017, entrevistas semiestruturadas com
33 participantes, divididos em dois grupos amostrais. A primeira amostragem foi composta
por 18 pessoas acompanhadas por comportamento suicida (quinze mulheres e três homens)
e a segunda por 15 profissionais, de diferentes categorias (assistente social, enfermeiras,
médicos psiquiatras, psicóloga, terapeutas ocupacionais e técnica de enfermagem), atuantes
em serviços da Rede de Atenção Psicossocial. O processo de análise dos dados ocorreu
concomitante à coleta, conforme os preceitos teóricos da Grounded Theory: codificação
aberta, axial e integração; e sistematização seguiu o Modelo Paradigmático, composto por
Condição, Ação-Interação e Consequência. A organização dos códigos originou categorias
e subcategorias que, neste recorte, serão explicitados pelas relações de ação-interação no
cuidado às pessoas em risco de suicídio no âmbito da atenção psicossocial.
RESULTADOS
Os participantes dos grupos amostrais expressam através de suas falas, como percebem e
reconhecem o processo de cuidado nos movimentos de ação-interação com os profissionais
que atuam na atenção psicossocial, fazendo emergir cinco categorias e seis subcategorias:
Deparando-se com entraves para o atendimento na Rede; Reconhecendo a agilidade
no serviço de emergência; Incomodando-se com o fato do atendimento restringir-se à
terapêutica medicamentosa; Experienciando o atendimento permeado pela negligência,
maus-tratos, julgamentos e incitação ao suicídio - inquietando-se com a negligência no
atendimento, inquietando-se com os maus tratos por parte dos profissionais, inquietandose com o julgamento por parte dos profissionais e percebendo a incitação do suicídio pelo
profissional -; Valorizando o acolhimento e a disponibilidade por parte dos profissionais
do serviço de referência sentindo-se acolhidos por parte dos profissionais do serviço de
referência e reconhecendo a disponibilidade do profissional do serviço de referência. Os
dados alertam para a inexistência de fluxos e protocolos que norteiem o atendimento às
pessoas em risco de suicídio na Rede de Atenção Psicossocial, criando obstáculos para o
cuidado por parte dos profissionais. Nesse contexto, embora as pessoas com comportamento
suicida experienciem a celeridade dos serviços de urgência/emergência como porta de
entrada para as tentativas de suicídio, sabe-se que essa ocorre em virtude da gravidade do
quadro clínico, sem qualquer valoração acerca dos motivos que levaram ao intento suicida.
Além disso, em muitas situações, as pessoas com comportamento suicida percebem o não
cuidado por parte dos profissionais, com o reconhecimento de terapêuticas centradas na
doença e restritas à medicalização, atendimentos negligentes, posturas hostis e até mesmo
de instigação ao suicídio. Ressalta-se o cuidado e a postura diferenciada dos profissionais do
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serviço de referência, que se expressam por meio do acolhimento e compreensão em torno
do comportamento suicida, escuta interessada e sensível às histórias de cada indivíduo,
sendo possível a construção de laços que transcendem a técnica e fortalecem os vínculos
entre as pessoas com comportamento suicida e os profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostra como ocorre o processo de cuidado às pessoas com comportamento suicida
através das relações interacionais com profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, revelando
as barreiras e as experiências exitosas. Além disso, ressalta-se a necessidade e importância
de uma gestão em saúde que dê visibilidade e priorize o melhor preparo e qualificação dos
profissionais que estão inseridos em serviços da Rede de Atenção Psicossocial, objetivando
uma assistência acolhedora, integral, sem julgamentos, com escuta interessada e respeitosa
às pessoas em risco de suicídio. Destarte, tendo como base o princípio do pensamento
complexo, salienta-se que este estudo não intenta revelar todas as informações acerca das
potencialidades e entraves para o cuidado às pessoas em risco de suicídio, mas sim respeitar as
múltiplas e contínuas dimensões expressas nas ações-interações do cuidado às pessoas com
comportamento suicida no contexto da atenção psicossocial.
PALAVRAS-CHAVE
Assistência à saúde; Profissionais de Saúde; Comportamento Autodestrutivo; Tentativa de
Suicídio; Teoria Fundamentada nos Dados; Sistemas de Apoio Psicossocial.

PROCESSO DE RECOVERY: ESTUDO DE CASO A LUZ DA
CARTOGRAFIA
Juliana Pereira Alves (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Mayara
Karoline Silva Lacerda (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Jucimere
Fagundes Durães Rocha (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil),
Isabela Amorim Moura (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Jaciara
Aparecida Dias Santos (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Juliano
Arruda Silveira (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Aparecida
Rosângela Silveira (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil), Cristina
Andrade Sampaio (Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil)

ID: 2162

INTRODUÇÃO
A política de saúde mental, álcool e outras drogas vigente é fruto das mobilizações ocorridas
ao final da década de 70, com o movimento da Reforma Psiquiátrica, que introduziu ideias
pautadas nas perspectivas de reinserção das pessoas em sofrimento mental na tentativa
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de construir um modelo assistencial que garanta a inclusão social desses indivíduos2. Para
que se fortaleça a estratégia de reabilitação social faz-se necessário a inclusão de ações
de saúde mental no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial que permitam realizar a
assistência integral do usuário identificando suas necessidades e o colocando como sujeito
participativo em processos de tomada de decisão3. Nesse sentido, a perspectiva de Recovery
em Saúde Mental traz possibilidades para que o sujeito se reaproprie de uma identidade
social reestabelecendo seu papel na comunidade, ancorados pela melhoria na qualidade
de vida e permitindo sua reabilitação psicossocial 4-5. A estratégia de Recovery para o
indivíduo com sofrimento mental atua no sentido de recuperar a esperança e exteriorizar
suas habilidades, valorizando e identificando propósitos de vida6. Diante dessa perspectiva
de reabilitação psicossocial os diversos atores sociais, incluindo os profissionais de saúde,
assumem papeis essenciais na abordagem e ampliação do Recovery como ferramenta para
reinserção e integração do usuário em sofrimento mental na comunidade.
OBJETIVOS
O estudo tem como objetivo compreender a estratégia de Recovery por meio de um caso
clínico de um usuário acompanhado em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
(CAPS-AD).
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa com a proposta
metodológica da Cartografia.
RESULTADOS
A Cartografia possibilita compreender os fenômenos nos contextos em que ocorrem,
valorizando a relação do pesquisador com o fenômeno em estudo7. Para o campo de
pesquisa, optou-se inicialmente pela entrevista narrativa. O caso do estudo retrata a história
de um sujeito, do sexo masculino, acolhido em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas e contou com alguns recursos que permitiram a efetivação do processo de Recovery
em sua vida. A partir da compreensão da entrevista realizada foi possível identificar quatro
temáticas centrais que envolvem as construções subjetivas da vida em ato: Fortalecendo-se
com a Experiência de Tratamento, Vivenciando Processos Participativos, Ajudando Pessoas
e Ampliando Relacionamentos. Tais construções fazem parte do processo de Recovery que
permitem uma resignificantização da vida e novos projetos. Na tentativa de acompanhar os
percursos e identificar os processos de produção e as redes que são delimitadas, percebe-se
que as temáticas centrais fortalecem a ideia e consolidação do processo de Recovery para
o sujeito em sofrimento mental, uma vez que este, no desenvolvimento de sua autonomia,
entrelaça em princípios que vão direcionar novo rumo em sua vida, delineando novas
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perspectivas e caminhos, mostrando oportunidades que até então não eram identificadas.
Nesse contexto, o sujeito identifica características e situações que delimitam a conjuntura
na qual está inserido, tentando localizar fatos que possam justificar sua vivência, auxiliando
assim na busca por soluções para as questões apresentadas. Nessa lógica, é possível
acompanhar seu percurso no contexto sócio-histórico-cultura. Como proposta de Recovery,
é possível que o sujeito descubra novas estratégias e possibilidades de repensar ou reprojetar
sua realidade, tornando-se ator fundamental na retomada de sua vida. Para que o indivíduo
consiga viver processos participativos é preciso que este seja inserido na lógica de uma
estratégia vinculada a oportunidades, na qual cabe à sociedade proporcionar ambientes e
momentos que facilitem e permitam essa reinserção social, fazendo com que o indivíduo se
reconheça como sujeito participante de sua mudança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O caso analisado de sujeito em processo de Recovery a partir da experiência de
acompanhamento em serviço de atenção à saúde mental permite reconhecer a
potencialidade do serviço em contribuir para que os sujeitos possam caminhar rumo à
retomada de suas próprias vidas. As temáticas identificadas na narrativa do sujeito apontam
para o seu empoderamento na comunidade com o estabelecimento de novos vínculos e
atuação em processos participativos, bem como, o seu fortalecimento em direção a novos
projetos na vida. Tais perspectivas identificadas no estudo, a partir do uso da cartografia,
confirmam a importância de iniciativas institucionais que valorizem o processo de Recovery
e cooperem para a recuperação significativa dos sujeitos em sofrimento mental.
REFERÊNCIAS
1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Cadernos de Atenção Básica 34:
Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
2.Montanher MK, Leal EM. As redes sociais na perspectiva de pessoas com o diagnóstico de
esquizofrenia em tratamento em um CAPS de Campinas e as implicações no Recovery. Rev
Ter Ocup Univ São Paulo, 2013; 24(3):183-190.
3.Jorge MSB, Vasconcelos MGF, Maia Neto JP, Gondim LGF, Simões ECP. Possibilidades e
desafios do apoio matricial na atenção básica: percepções dos profissionais. Psicologia,
teoria e prática, 2014; 16(2): 63-74.
4.Marin I. A perspectiva do usuário esperto e a casa Recovery em trieste. Cadernos Brasileiros
de Saúde Mental, Florianópolis, 2017; 9(21): 114-124.
5.Anastácio CC, Furtado JP. Reabilitação psicossocial e Recovery: conceitos e influências nos
serviços oferecidos pelo sistema de saúde mental. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental,
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PALAVRAS-CHAVE
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SOCIABILIDADE, APOIO E DESESTIGMATIZAÇÃO: UMA
INVESTIGAÇÃO SOBRE A TERAPIA COMUNITÁRIA
Álvaro Botelho de Melo Nascimento (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Breno Souto Maior
Fontes (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 1293

INTRODUÇÃO
Pretendemos discutir com este trabalho a relação entre saúde mental, sofrimento psíquico,
estigmatização e desestigmatização. Mais especificamente, nos focaremos no processo de
desestigmatização, a partir do estudo sociológico de uma tecnologia de promoção a saúde
mental específica, chamada Terapia Comunitária. A Terapia Comunitária é uma tecnologia
de promoção a saúde mental de âmbito primário, que ancora-se na comunidade partindo
do resgate da cidadania e da identidade cultural. Seu propósito é a criação de uma rede
solidária promotora das competências individuais e coletivas no que toca a atenuação
dos sofrimentos trazidos pela vida cotidiana. Acreditamos que pensar sociologicamente
sobre os ingredientes sociais que permeiam um fenômeno complexo como os transtornos
psíquicos é importante e enriquecedor para a construção de um entendimento mais integral
sobre o espectro saúde/sofrimento psíquico. Nossa intenção, ao tomá-la como objeto do
nosso estudo, é discutir como a sociabilidade relaciona-se com o apoio e como este último
impacta na superação de situações estigmatizantes. A premissa que nos orientou é a ideia
de que as interações positivas contribuem para o aumento da sensação de bem-estar e da
resiliência das pessoas em sofrimento psíquico. Para o estudo dos sofrimentos psíquicos
em uma perspectiva sociológica, algumas discussões teóricas nos foram importantes. A
partir delas, tomamos a loucura como um fenômeno polissêmico e complexo, que abrange
também elementos sociais tanto na sua representação quanto nas práticas de cuidado, o
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que revela sua demanda por um olhar multidisciplinar. Ressalta-se ainda, como justificativa
da análise sociológica sobre o tema, a liminaridade do fenômeno, a qual é responsável por
colocar aqueles que carregam o rótulo de pessoas em sofrimento psíquico em posições
socialmente marginais e desviantes, algo que fora recorrente no percurso histórico da
loucura e que ainda pode ser percebido atualmente, mesmo em ambientes que deveriam
estar livres deste tipo de situação. Entendemos que é exatamente esse elemento desviante
intrínseco a loucura que desenvolve-se até permitir as situações de estigma. O estigma pode
ser entendido como um fenômeno social relacional amparado em processos de comparação,
identificação e desvalorização, que levam a difamação contínua do estigmatizado. No
contexto dos transtornos mentais, o estigma opera um dano devastador, pois reduz laços
sociais e possui uma lógica própria de difícil superação. Para atenuar isso e tantos outros
males advindos dos sofrimentos psíquicos, o cuidado e a terapêutica, a partir do paradigma
antimanicomial, baseiam-se em recursos que excedem aqueles estritamente biomédicos
e que abrangem elementos psicológicos e sociais. Falando estritamente destes últimos,
desejamos mostrar, com auxílio da sociologia das redes sociais, que a recuperação e
a construção de novos laços sociais podem se manifestar como apoio para a pessoa em
sofrimento psíquico, bem como superação do entendimento de que a pessoa em sofrimento
psíquico é identitariamente apenas aquilo que é trazido pelo transtorno. Esse processo é
fundamental para desestigmatização e nós intentamos demonstrar com nossa discussão
que ele está ancorado nas características dos laços sociais, os quais ao formarem as redes
sociais permitem acesso a um repositório de saberes e dizeres que transitam, se aglutinam,
se cristalizam e se dissolvem com o passar do tempo, influenciando suas existências, ao
mesmo tempo que são influenciados dinamicamente por esta vivência.
OBJETIVOS
Nosso intuito com esse trabalho é demonstrar que através das redes sociais pessoas
constroem capital social e gerenciam diversos recursos, dentre os quais o apoio necessário
em situações de sofrimento psíquico. Por fim, queremos também apontar como as redes
podem ser entendidas como espaços onde os atores dialogam sobre suas representações,
tradições e cosmovisões, confrontando-as e repensando-as no processo, servindo-se nesses
entremeios dos instrumentos para o enfrentamento do estigma e sua desconstrução.
MÉTODO
Nos debruçamos sobre a terapia comunitária através de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa
se compôs em sua primeira etapa de entrevistas semiestruturadas e relatos etnográficos
confeccionados a partir de observação participante, bem como a aplicação de um questionário
para determinação do perfil dos participantes da terapia. No que toca a nossa análise, recorremos
a análise de conteúdo de cunho temático e categorial, a qual propiciou a construção de uma
nuvem de palavras e de quadro temático, onde foi possível agrupar as categorias temáticas, de
acordo com o conteúdo informacional das falas coletadas, em um quadro organizador.

VOLTAR AO ÍNDICE

2512 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Mental

RESULTADOS
Através da nossa pesquisa, foi possível perceber que a terapia comunitária se manifesta
como um espaço de equalização social, isto é, as pessoas de fato começam a se olhar
como iguais, independente da existência ou ausência de um transtorno; além disso, essa
tecnologia se mostrou como um lugar de aproximação e construção de novos laços, pois
a sua própria dinâmica de funcionamento implica a construção de uma intimidade para
aqueles que a frequentam assiduamente; por fim, também se encontrou uma tímida
participação e colaboração em ambientes mais amplos da comunidade, como o posto de
saúde e a associação, por exemplo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados expostos, desejamos discutir nossas seguintes considerações:
acreditamos que tecnologia de saúde propiciou aos seus usuários a possibilidade de uma
reinterpretação de si mesmos, de uma retomada e também a promoção de novos laços
sociais, bem como um significativo estado de bem-estar ancorado na impressão de que
se eles balançam em seus sofrimentos já não mais tendem a cair, pois encontram uns nos
outros a âncora que precisavam para continuarem de pé.
PALAVRAS-CHAVE
Sociologia, Estigma, Terapia Comunitária, Saúde Mental, Desestigmatização

TERAPIAS BIOLÓGICAS EM PSIQUIATRIA: DESVELANDO AS
PUBLICAÇÕES SOBRE O MÉTODO DE MEDUNA
Jusley da Silva Miranda (Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Tatiana Marques dos
Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Juliana Cabral da Silva Guimarães (Escola
de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Julio Gabriel Mendonça de Souza (Escola de Enfermagem
Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Danielle Castro de Souza (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), Tânia Cristina Franco Santos (Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
Antonio José de Almeida Filho (Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Angélica de
Almeida Peres (Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2351

INTRODUÇÃO
 psiquiatria desenvolveu-se no Brasil durante o final do século XIX e a primeira metade
A
do século XX, buscando se consolidar como ciência médica. Para isto, investigava-se
as origens biológicas das doenças mentais na tentativa de sua catalogação e, assim,
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seus possíveis tratamentos. Criou-se meios para o registro e a circulação das pesquisas
científicas desenvolvidas no país. Destacam-se inicialmente os Arquivos Brasileiros de
Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins (1905), periódico responsável pela divulgação das
pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito nacional e internacional; e a Sociedade
Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal – SBPNML (1907), parte representativa
de personalidades da área para integração de pesquisas e discussão sobre a temática.
Posteriormente, o periódico acima citado é incorporado a SBPNML. Com o decorrer dos
anos, após algumas mudanças nominais o periódico passou a se chamar Arquivos Brasileiros
de Neurologia e Psiquiatria. Cabe ressaltar ainda, a importância da criação do Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Brasil – IPUB, através do Decreto-Lei nº 591, em 3 de agosto
de 1938 que transfere o Instituto de Psicopatologia e Assistência à Psicopatas para a
Universidade do Brasil, possibilitando a realização de inúmeras pesquisas para construção
do saber psiquiátrico. Seguindo o paradigma da escola alemã, fundamentada por Emil
Kraepelin, priorizava-se as consequências mentais diante de uma resposta orgânica. Cria-se
junto ao IPUB os periódicos institucionais, inicialmente os Anais do Instituto de Psiquiatria
(1942-1946/47) que em 1948 se torna o Jornal Brasileiro de Psiquiatria– JBP, em circulação
até a atualidade. Nos periódicos supracitados é possível evidenciar quais tratamentos eram
utilizados aqui no Brasil durante esse período e as pesquisas realizadas acerca destes. Dentre
os inúmeros tratamentos da época, encontra-se nas publicações o Método de Meduna.
Criado em Budapeste, no ano de 1938, pelo médico Ladislas Joseph von Meduna, tinha
como objetivo o tratamento da esquizofrenia a com base nochoque e posteriormente
na convulsão. Este foi desenvolvido a partir da teoria do antagonismo biológico, através
da observação de pacientes que apresentavam melhoras significativas de seus sintomas
psicóticos após crises epilépticas. Ou seja, Meduna acreditava que a manifestação epiléptica
poderia ser antagônica aos sintomas psicóticos. Assim, passou a buscar formas para
induzir a crise convulsiva em pacientes psicóticos. Para provoca-la, utilizou inicialmente a
cânfora, mas acabou optando pela injeção de Cardiazol como procedimento mais seguro. O
Método de Meduna foi amplamente difundido pelo mundo e serviu como essência para o
desenvolvimento da Eletroconvulsoterapia (ECT) em 1938.
OBJETIVOS
(1) levantar as publicações sobre o Método de Meduna nos dois periódicos de psiquiatria; (2)
analisar suas características considerando o contexto sócio-político da psiquiatria no Brasil
dentro do recorte.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter documental cujas fontes utilizadas foram os
Arquivos Brasileiros de Neurologia e Psiquiatria, os Anais do Instituto de Psiquiatria e o
Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Iniciou-se as buscas pelos Arquivos Brasileiros de Neurologia
e Psiquiatria a partir de 1934, que corresponde ao ano da descoberta de Meduna. Como o

VOLTAR AO ÍNDICE

2514 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Saúde Mental

outro periódico foi criado posteriormente a este fato, começou-se a partir dos primeiros
números. Considerando que o JBP permanece em circulação até a atualidade, as buscas neste
periódico se estenderam até o final do Século XX. Por fim, o recorte temporal compreende
aos anos 1938 a 1951, convergente com a primeira e última publicação sobre o tema
encontrada. A coleta foi feita utilizando os termos Choque Cardiazólico, Método de Meduna
e Cardiazoloterapia e considerou-se somente publicações que os abordassem como tema
central. Por se tratar de um estudo documental, não houve necessidade de submissão à
Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS
Nos Arquivos Brasileiros de Neurologia e Psiquiatria, entre os anos de 1938 e 1940, foram
encontradas: (8) publicações sobre o Método de Meduna e (2) sobre os Métodos de Sakel e
Meduna. Destas, (7) análises e (2) artigos originais e (1) conferência. Nos Anais do Instituto de
Psiquiatria, entre os anos de 1942 e 1946/47, foram identificadas: (6) publicações sobre o Método
de Meduna e (1) sobre a associação entre o Método de Meduna e a Eletroconvulsoterapia.
Neste periódico, todas as publicações são completas por se tratar de trabalhos desenvolvidos
dentro do Instituto de Psiquiatria. No JBP, entre os anos de 1948 e 2000, observou-se apenas
uma publicação sobre o Método de Meduna, disposta na seção análise. Pode-se atribuir
este resultado as vantagens da Eletroconvulsoterapia em relação ao uso do Cardiazol, o que
faz com que gradualmente a técnica caia em desuso. Outro aspecto é a inserção de novos
tratamentos em psiquiatria a partir da década de 1950, como a chegada dos antipsóricos.
Por fim, este estudo contou com 18 publicações, sendo: (9) artigos originais, (8) análises e (1)
conferência. Dentre as questões abordadas nos textos podem-se destacar: ainda que pouco
explorado na maioria das publicações, três trabalhos tratavam diretamente do mecanismo
de ação do Método considerando essencialmente os aspectos bioquímicos. É compreensível
discussão tímida neste tópico uma vez que, o método foi desenvolvido de forma empírica e
pouco se sabia à época sobre a origem biológica das psicoses. A maioria dos textos buscavam
apresentar vantagens e desvantagens em relação ao Método e como aplicá-lo. Evidencia-se
ainda, os cuidados com paciente no pré, intra e pós procedimento. É relevante ressaltar que,
haviam pesquisam que mesclavam o Método de Meduna a outros tratamentos biológicos e
também a Psicoterapia. Grande parte das análises publicadas são frutos de releituras feitas por
médicos brasileiros de trabalhos internacionais, além disso, as pesquisas aqui desenvolvidas
eram fundamentadas pela observação e pela literatura estrangeira de origem europeia e
americana, o que indica a internacionalização destes profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este resgate histórico permite-nos compreender como se desenvolveu um dos tratamentos
de grande relevância para história da psiquiatria, pois deu início aos tratamentos que
aliviavam sintomas de transtornos mentais específicos. A ideia de se utilizar um antagonista
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biológico evidencia e comprova a necessidade, à época, de pautar os transtornos mentais
como oriundos de um desajuste, deficiência ou dano anatômico cerebral. O método de
Meduna demarca na história os antecedentes da Eletroconvulsoterapia, técnica que, a
despeito das controvérsias que a circundam, é ainda aplicada nos dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE
História da Psiquiatria; História do Século XX; Tratamentos Biológicos em Psiquiatria; Método
de Meduna

UM CASO DE DEPRESSÃO NA CLÍNICA DE ABORDAGEM
SISTÊMICA
Rosângela Andreoli Ortiz (Faculdade Meridional IMED, Passo Fundo, RS, Brasil), Cláudia Mara Bosetto Cenci
(Faculdade Meridional IMED, Passo Fundo, RS, Brasil), Danielle Doss Damo Martins Silva (Faculdade Meridional
IMED, Passo Fundo, RS, Brasil)

ID: 2207

INTRODUÇÃO
O foco da terapia individual sistêmica é o indivíduo como um sistema em relação. No
atendimento individual, o problema trazido é entendido influenciando nos demais
integrantes da família, assim como as mudanças individuais refletem no sistema familiar. A
terapia na abordagem sistêmica considera o pressuposto básico do pensamento sistêmico
que entende o todo maior que a soma de suas partes, estando estas em constante interação.
A leitura da dinâmica familiar deve considerar as influências advindas dos segredos, mitos e
legados familiares, dos padrões de funcionamento e aqueles que dizem respeito ao estágio
do ciclo de vida familiar. O desenvolvimento individual se estabelece no contexto familiar,
sendo que a cada estágio do ciclo vital é esperado avanços e novas aprendizagens. Assim, o
processo de autonomia e diferenciação da massa familiar se desenvolvem no relacionamento
intergeracional, e envolvem responsabilizações de seus membros. Avaliar o estágio do ciclo
de vida familiar é tão importante quanto conhecer a transgeracionalidade, ou seja, tudo que
foi transmitido de uma geração para outra. As transmissões geracionais envolvem padrões
relacionais repetitivos, expectativas e exigências de respostas e regras de funcionamento
familiar. A forma como as pessoas se relacionam revelam a carga emocional concebida em
relações anteriores, que são atualizadas sem que as pessoas percebam. O entendimento
sistêmico da depressão é complexo por ser multifatorial, envolvendo aspectos genéticos/
biológicos, emocionais e sociais.
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OBJETIVOS
O presente estudo de caso objetivou compreender os fatores em interação etiológicos e
mantenedores do funcionamento depressivo, bem como conhecer os padrões relacionais
disfuncionais que impedem o processo de novas aprendizagens.
MÉTODO
O estudo de caso é um método descritivo e exploratório que permite, a partir de um
referencial teórico, compreender os dados de realidade identificados e ampliar o campo
de visão do pesquisador. O estudo descreve o caso de uma mulher de quarenta anos, mãe
de dois filhos, que apresenta sintomas depressivos e inadequação no atual ciclo de vida
familiar. Por meio do genograma, procedeu-se o estudo transgeracional para conhecer a
família de origem e os padrões relacionais que se repetem. Com base nas narrativas das
histórias e eventos da família, obteve-se a compreensão dinâmica da família nuclear e do
padrão de funcionamento que impede o desenvolvimento de novas aprendizagens. Os
atendimentos terapêuticos foram realizados em uma clínica-escola de Psicologia de uma
instituição de ensino superior do interior do Rio Grande do Sul. A paciente procurou o
serviço de psicoterapia após avaliação na triagem da clínica-escola e por já fazer uso de
medicação psiquiátrica indicada no sistema público de saúde. A mesma aceitou participar
do estudo, assinou e teve plena ciência do inteiro teor do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido que também permite a utilização de todas as informações para estudo
científico, guardando total sigilo quanto a identidade do participante. As sessões foram
gravadas, transcritas na íntegra e, posteriormente descartados os áudios. Totalizaram quinze
atendimentos individuais, a partir de um plano terapêutico com o objetivo de possibilitar
mudanças, adquirir autonomia e crescimento. O trabalho clínico na abordagem sistêmica
não prioriza o sintoma, mas sim a mudança e a aprendizagem de novos padrões relacionais.
RESULTADOS
No início, a paciente procurava atribuir aos demais membros da família a responsabilidade
pelos seus conflitos e angústias. Tinha uma visão negativa de si, sentimento de desesperança
e desvalia. A família atravessava simultaneamente o estágio com um filho na infância e outro
com uma filha adolescente em processo de autonomia e busca pela independência financeira.
A paciente deparou-se com as questões de sua própria adolescência e sua dificuldade em
se diferenciar da família de origem. Nesta, desempenhou papel de mãe dos irmãos mais
novos, até casar e ir morar com o marido. Iniciou o processo de independência emocional e
conseguiu visualizar outras possibilidades, a partir do entendimento dos papeis que exercia
e do padrão de funcionamento com os filhos que impediam que se desenvolvessem. Quanto
ao filho de nove anos, a paciente possibilitou seu desenvolvimento em todos os aspectos,
uma vez que dificultava suas interações sociais, restringia experiências novas e, assim,
novos aprendizados. A filha, com dezenove anos, foi estimulada a prosseguir seu caminho,
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construindo novos vínculos de forma mais saudável, a buscar possibilidades quanto a
formação acadêmica e profissional. A vida conjugal tornou-se mais funcional a partir do
entendimento dos diferentes papeis desempenhados na família. Conseguiu estabelecer
uma comunicação adequada com espaço para o diálogo, para a vida sexual com maior
qualidade e verbalizar sentimentos com mais leveza. As mudanças realizadas pela paciente
refletiram em todo sistema familiar, abrindo para trocas de experiências e enriquecendo
as relações. A paciente passou a investir em si com foco no seu autodesenvolvimento,
gerenciando sua vida e desempenhando novos papeis com melhor adequação emocional
ao ciclo de vida atual. Os sintomas depressivos foram gradativamente atenuando, a paciente
aprendeu identificar sinais que a desestabilizavam e conseguia se manter estável e funcional.
A filha, “rebelde” e “desobediente”, passou a ser uma adolescente buscando se desenvolver
e construir seu próprio caminho. O filho, “hiperativo”, pôde vivenciar experiências próprias
da idade, desenvolver a criatividade e, simultaneamente, diminuíram as queixas escolares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura sistêmica com relação a depressão, permitiu identificar as áreas de tensionamento nas
relações familiares que desestabilizou o sistema e as forças envolvidas que contribuíam para o
sintoma. Por meio do genograma, foi possível conhecer a estrutura e configurações das famílias
de origem e nuclear, promovendo reflexões acerca dos vínculos afetivos, dos legados e repetições
de uma geração para outra. O caso demonstra um estágio do ciclo de vida vivenciado de forma
disfuncional, pode se atualizar e interferir no desenvolvimento natural da família.
PALAVRAS-CHAVE
Depressão; transgeracionalidade; terapia sistêmica; ciclo de vida familiar

VIVÊNCIAS E SENTIMENTOS DE MÃES E PAIS FRENTE À
DEPRESSÃO DO FILHO ADOLESCENTE: UM ESTUDO CLÍNICOQUALITATIVO
Gerusa Marcondes Pimentel Abreu Lima (Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil), Claudinei José
Gomes Campos (Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil)

ID: 1423

INTRODUÇÃO
A depressão em adolescentes é predominantemente um problema de saúde mental
refletindo como um impacto na união e harmonia familiar. Existem evidências de
estudos que descreveram a prevalência de doenças mentais dentro das famílias com o
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foco nas crianças, quase 50% de todas as doenças mentais iniciam-se antes dos 14 anos
de idade e mais de 20% dos pais tem uma doença mental. Encontram-se comprovações
que confirmam a hipótese genética e neurobiológica na base do transtorno depressivo
e estudos recentes confirmam que há associação entre os sintomas depressivos no pai e
sintomas depressivos nos filhos adolescentes. Nesse âmbito, identificamos acima que há
vastos estudos correspondentes à investigação da doença, quanto aos seus aspectos
clínicos e farmacológicos, envolvendo adultos, crianças e adolescentes, apontando em seus
resultados dados significativos levantados nesse contexto, mencionados e qualificados
sobre a importância da figura dos pais, no entanto, observamos proporcionalmente, que
pesquisas primárias tendo como objetivo principal, as relações subjetivas das experiências da
parentalidade com adolescentes depressivos, são escassas, principalmente, em se tratando
da metodologia qualitativa. A depressão é determinada como uma doença, que induz a
um incômodo significativo criando disfunções de ordem: comportamental, social, orgânica,
intelectual e psicológica, ou seja, o transtorno depressivo é considerado uma doença
psiquiátrica grave, pois, interfere no desenvolvimento psíquico saudável do ser humano,
visto que há prejuízos nas relações familiares, sociais, perda do rendimento acadêmico,
além de afetar a produtividade no trabalho. Assim sendo, a qualidade de vida do individuo
doente é afetada significativamente, pois, há danos comprometedores nessas esferas de
ordem afetiva e social. Por outro lado, encontra-se a família que guarda esse adolescente. A
família pode ser compreendida como um grupo social, pois nesse ambiente se originam e
concebem condutas e padrões concretos e simbólicos para a adequação, aperfeiçoamento
e evolução das categorias da própria ordem familiar. Por isso, é importante pensar a família
como uma base da organização e de um sistema social. Assim, prossegue afirmando que
a depressão instaurada no adolescente pode ser investigada no atributo dos vínculos
precoces constituídos entre pais e filhos. Inerente à depressão, o vinculo expressam uma
especificidade de ordem insegura, provenientes de falhas do cuidador de fornecer subsídios
primordiais à criança.
OBJETIVOS
Compreender as vivências emocionais de pais e mães de adolescentes com depressão em
tratamento no ambulatório de psiquiatria do adolescente.
MÉTODO
A pesquisa clínico qualitativo, aplicada a Ciências da Saúde, utiliza-se o entendimento
apresentada a Ciências Humanas, nesse caso, o enfoque não está no fenômeno propriamente,
mas na subjetividade que ocupa um lugar de destaque, pois visa à compreensão de um
significado ou entendimento, tanto individual ou coletivo em sua representatividade na
vida dos sujeitos.A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Unicamp- CAAE
53690016.9.0000.5404, sob o parecer nº 2414107. Através do emprego da técnica da entrevista
semiestruturadas de questões abertas, para uma amostra fechada pela técnica de saturação,
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resultando 14 sujeitos selecionados no ambulatório de psiquiatria do adolescente de um
hospital universitário, no interior de São Paulo. As entrevistas conduzidas foram gravadas
após leitura explicativa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, posteriormente,
transcritas na íntegra em arquivo eletrônico. No tratamento dos dados, após emprego de
leituras flutuantes do corpus, o conjunto das entrevistas, ocorreu à categorização pela
análise de conteúdo,, à luz de um quadro de referenciais teóricos, composto a partir dos
conhecimentos da teoria psicanalítica e da psicologia médica.
RESULTADOS
As cinco categorias discutidas encontradas : Vivências dos pais frente à doença do filho;
Vivências do (des) cuidado na rede de apoio recebida: percepção dos pais; Depressão do
filho no contexto escolar: perspectiva dos pais, Dimensões subjetivas dos pais no tratamento
ambulatorial e Ideação suicida: conflitos vivenciados pelos pais e o cuidado recebido. As
vivências emocionais dos discursos dos pais foram de fato, marcadas pela culpa, cuidado,
sofrimento em não saber lidar com o filho, além do estigma causado pela exclusão social
relacionado à doença mental . Por outro lado, apesar de um diagnóstico, os entrevistados
não demostraram ter conhecimento ou informações sobre a dpença evocando sentimentos
de despreparo, tanto no manejo do tratamento, como, na relação com o filho, evidenciando
outro comprometimento derivado da doença psíquica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das principais causas, e condições inerentes ao suicídio estão às doenças mentais,
principalmente a depressão. O comportamento suicida rotula-se em três grupos
caracterizados: ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. A ideação
suicida permanece em um dos extremos, o suicídio concretizado no outro e a tentativa
de suicídio entre ambos. Tais fatores acima foram explorados, denunciando a necessidade
de tratamento psicológico para os pais, justamente, por sentirem-se impotentes diante da
possibilidade de uma morte anunciada. A doença funciona como um sintoma que denuncia
um estado psíquico resultante de todo os seu desenvolvimento. O tratamento psicológico
para esses adolescentes será de grande valia, porém, a atitude dos pais frente às mudanças
necessárias para o enfoque terapêutico, deve ser concebida de tal modo, como uma base
fundamental para a evolução do tratamento. Tendo destaque o estigma da doença e o
distanciamento social dos genitores, as intervenções nas esferas que refletem a relação:
equipe de saúde-cuidadores e o apoio social, são estruturas fundamentais que requerem
ações que promovam um fortalecimento, sensibilização e conscientização quanto à
relevância da divulgação e promoção da saúde mental, principalmente, por a depressão ser
considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século.
PALAVRAS-CHAVE
Parentalidade; depressão;saúde metal; adolescente, pesquisa qualitativa
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A DIMENSÃO DO MASOQUISMO NOS FENÔMENOS DA ADICÇÃO
SEXUAL: UMA ABORDAGEM PSICANALÍTICA
Ney Klier Padilha Netto (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Monah
Winograd (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 1324

INTRODUÇÃO
O tema principal de nossa apresentação é o quadro psicopatológico da adicção sexual, que
pode ser definido como o apelo compulsivo à atividade sexual. Trata-se de uma problemática
que desafia o atual panorama teórico e clínico da psicanálise, podendo ser articulada ao
espectro das patologias narcísicas e/ou estados fronteiriços. Nessa modalidade particular de
adicção, o sujeito está continuamente obcecado pela busca de situações sexuais diversas:
inúmeros parceiros, multiplicação de aventuras sexuais, assédio frenético, sexo virtual,
consumo exorbitante de pornografia, masturbação compulsiva, frequentação de clubes
de sexo, prostíbulos, etc. (Estellon, 2002, 2005; André, 2011). Incapaz de administrar seus
impulsos, o adicto sexual ou sex-addict aproxima-se regularmente da autodestruição. Apesar
da ausência de estudos epidemiológicos que utilizem critérios diagnósticos padronizados,
pesquisas empíricas estimam que a incidência do quadro varia entre 3% e 6% na população
adulta geral dos Estados Unidos, afetando cerca de dezessete milhões de homens e mulheres
estadunidenses (Karila, Wéry, Weinstein, Cottencin, Petit, Reynaud & Billieux, 2014). Números
que podem ser considerados, no mínimo, bastante expressivos. Este transtorno da sexualidade
teria incidência maior sobre indivíduos do sexo masculino, à medida que 80% dos sujeitos
tratados por adicção sexual são homens (Estellon, 2014). No Brasil, identifica-se crescente
número de grupos de apoio a adictos sexuais como, por exemplo, a irmandade “Dependentes
de Amor e Sexo Anônimos” (DASA), subdividida em diversas unidades em diferentes regiões
do país, oito delas apenas no estado do Rio de Janeiro. Trata-se basicamente de um programa
de recuperação baseado nos Doze Passos, modelo pioneiro dos Alcóolicos Anônimos calcado
em reuniões semanais de ajuda mútua entre pessoas que sofrem de dependência afetiva e/ou
dependência sexual. No campo epistemológico da Psicanálise, apenas recentemente alguma
atenção começou a ser dedicada com maior consistência ao tema, especialmente na literatura
psicanalítica francesa. Contudo, não seria inadequado dizer que a problemática do sexo
vivenciado como situação de adicção ainda não foi tratada com a devida atenção e interesse
por esse campo específico do saber.
OBJETIVOS
O sex-addict, ao não conseguir gerenciar seus impulsos e atuações sexuais, é consumido por
sentimentos de vazio, vergonha, fracasso e desespero. A problemática do prazer sexual “além
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do princípio de prazer”, conjugada à da dor psíquica, nos conduz a uma interrogação mais
rigorosa sobre a dimensão do masoquismo na vida subjetiva. Em termos gerais, o conceito
psicanalítico de masoquismo se refere ao alcance do prazer na experiência da dor. Essa noção
envolve intrincada constelação de fantasias, sentimentos, ideações e comportamentos
caracterizados por dor, sofrimento, culpa, humilhação ou fracasso, subjetivamente
vivenciados pelo sujeito de formas singulares e diversas, que parecem excessivos e, de
certa forma, auto induzidos (Maleson, 1984; Glucksman, 2015). Manifestações penosas que
estariam em maior ou menor grau atreladas à obtenção de alguma forma de prazer. No
nosso entender, o amplo e complexo conceito de masoquismo serviria, portanto, como uma
espécie de chave-mestra para a compreensão teórica e clínica da relação entre sexualidade
e destrutividade, prototípica da adicção sexual. Além disso, através do material coletado
em atendimentos realizados no Serviço de Psicologia Aplicada da PUC-Rio, pretendemos
identificar os conjuntos de processos psíquicos predominantes em pacientes adictos sexuais,
tendo como eixo de trabalho a dialética paradoxal entre dor psíquica e prazer sexual.
DESENVOLVIMENTO
Similar em muitos aspectos a outras adicções, na concepção de Estellon (2002), intensos
sentimentos de solidão, vazio e desespero são acompanhados de um ímpeto irresistível a
esgotar e erradicar as tensões sexuais internas, através de uma escolha de objeto parcial,
desumanizada. No pano de fundo, impera a lógica da desesperança e do desinvestimento do
objeto sexual, na qual os parceiros a conquistar são intercambiáveis, facilmente substituíveis.
No entanto, as relações sexuais se dão de modo consensual. Habitualmente não se trata de
abuso ou violência sexual. André (2013) destaca que, mesmo quando se deita com múltiplos
parceiros, o sex-addict sente-se isolado, alienado. Termina por padecer de severo desamparo
e solidão. Além disso, a cronificação da sexualidade adictiva leva o sujeito a não conseguir
mais satisfazer-se com as práticas e vivências habituais, conduzindo-o à busca de sensações
mais puras e mais fortes, através de uma crescente adesão a situações de risco. Em suas
manifestações mais radicais e extremas, a adicção sexual se torna paradigmática de uma
vertente masoquista da vida pulsional, onde o sujeito, por meio do apelo à sexualidade,
se aproxima da total destruição física e psíquica. Para Chabert (2014), seria precisamente
o masoquismo moral, uma forma particular de masoquismo proposta por Freud em 1924,
que tomaria à frente da cena em configurações fronteiriças, panorama no qual a adicção
é emblemática. As formas patológicas do masoquismo moral se expressam através de
uma “necessidade de punição” que coage o ego e o aprisiona, levando o sujeito a agir de
forma autopunitiva e autodestrutiva. Os desejos, sentidos como forças maléficas, impuras,
constituem fonte de drástica retaliação, traduzida pela dimensão da desqualificação e
da falta de auto estima, que impõem condutas sacrificiais visando o corpo e a psique em
suas capacidades de seduzir e de experimentar o prazer. O sujeito, de diferentes formas,
procuraria avidamente o estado de abandono, negligência e desamparo psíquico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na ausência de limites internos bem estabelecidos, o adicto sexual precisaria
desesperadamente testar os limites da realidade externa, se colocando em situações onde
dor e prazer sexual atingem intensidade máxima, a sexualidade assumindo mais do que
nunca viés extremo, destrutivo e masoquista. Nesse contexto, a necessidade de punição,
expressa em sucessivas atuações e não através de vias discursivas, vem, enfim, como um
ponto de interrupção, “coup d’arrêt”, recurso extremo de freagem (Chabert, 2014, p. 105).
Sua violência equivale à intensidade transbordante dos impulsos incestuosos derivados do
complexo de Édipo, cujo fracasso de elaboração e recalcamento são evidentes. Buscamos,
portanto, mostrar como o sex-addict, inserindo-se repetidamente em circunstâncias penosas
e possivelmente mortais estaria, de certa forma, exercendo em ato uma tentativa de auto
regulação, de restrição do gozo desenfreado.
PALAVRAS-CHAVE
Adicção sexual ; Compulsão; Masoquismo; Psicanálise

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM DOCENTES
PARA QUALIFICAÇÃO DE SUA PRÁTICA
Chancarlyne Vivian (UnoChapecó, Chapecó, SC, Brasil), Lisandra Antunes de Oliveira (Unoesc, São Miguel do
Oeste, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Udesc/UnoChapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 1632

INTRODUÇÃO
O docente é, historicamente, considerado uma das figuras principais no desenvolvimento
biopsicossocial das pessoas. É, também, a partir de sua prática laboral que se tornam facilitadores
de um processo de aprendizagem e de constituição singular de cada indivíduo. Contudo, além
de prestarem aporte teórico e prático no contexto educacional, os professores estão expostos a
desafios que abarcam muito mais do que aspectos relacionados a prática docente, se relacionam
também com situações particulares das instituições e pessoais, bem como dos estudantes. A
partir do desafio de se moldar as novas exigências, contexto e realidade escolar é que se investigou
como esses profissionais estão sendo assistidos, bem como, de que forma a avaliação psicológica
pode contribuir no cotidiano laboral. Acredita-se que quando o ser humano é compreendido na
sua integralidade este se desenvolve positivamente e consegue atingir o êxito, tanto no âmbito
pessoal quanto profissional. Diante desse contexto, foi constatado a importância de uma escuta
qualificada e de um processo de avaliação psicológica em professores para que possam se sentir
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preparados para lidar com as demandas as quais estão expostos. Através de uma ótica particular,
buscou-se entender esses profissionais como seres humanos que são constituídos singularmente
e de forma biopsicossocial.
OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi analisar a importância da avaliação psicológica em professores
na prática docente, uma vez que esses profissionais representam uma categoria que está
exposta a muitos desafios e vulnerabilidades.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa seguiu os moldes de um estudo de caso, que emerge do desejo de entender
fenômenos sociais e complexos¹. Foram utilizadas as abordagens utilizadas qualiquantitativas que permitem levantar mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente. O foco dos estudos qualitativos é aprofundamento dos fenômenos humanos.
São as expressões e significados que as pessoas dão as suas experiências e vivências². Como
instrumento qualitativo foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, e para a análise dos
dados foi aplicado a Análise Temática de Bardin³ (2016), que é um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, um método empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica
e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Para mensuração quantitativa foi
utilizada a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). Foram entrevistados
um total de dez professores que atuam em uma escola pública do oeste do estado de
Santa Catarina, sendo sete mulheres e três homens com idades entre 27 e 54 anos e com
tempo de atuação profissional entre 7 e 30 anos. E os cuidados éticos da pesquisa seguiu
as orientações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes da
pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que durante toda a
pesquisa, foi firmado o compromisso em resguardar o sigilo e o anonimato dos profissionais.
A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro do ano de 2017. Na etapa
qualitativa, a paciência é uma das habilidades que os profissionais consideram essencial
para o cotidiano laboral, sendo que 70% deles falam sobre ela. Além disso, é retratado a
sensação de se sentirem desvalorizados e desamparados emocionalmente. Por meio
do EVENT, 70% dos entrevistados destacaram em suas respostas aspectos do fator que
contempla Pressão e Trabalho. A sensação de se sentirem desvalorizados e desamparados
emocionalmente, demonstra a importância de processos avaliativos. A escala aplicada,
constatou que 60% dos profissionais não se sentem valorizados. Após serem submetidos
ao EVENT, 50% dos profissionais, apresentaram pontuação elevada no fator Pressão e
Trabalho. Para os processos de avaliação psicológica, é indispensável investigar aspectos
da entrevista com a finalidade de elaborar um minucioso arcabouço. Os escores obtidos
apontam para a ativação de um olhar para a vulnerabilidade ao estresse. Foi constatado
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uso contínuo de psicofármacos, principalmente no tratamento de transtornos depressivos e
estresse e as entrevistas apontaram pelo desencadeamento de sintomatologias de estresse
e da Síndrome de Burnout.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação psicológica é um processo que deve ser inserido no contexto docente. Em uma
sociedade que valoriza muito o saber falar, é necessário que o aprendizado da escuta seja tão
estimulado quanto, tendo em vista que a partir do exposto, há a indispensabilidade de que
esses profissionais sejam ouvidos. A avaliação psicológica, nesse cenário vem com o intuito da
construção do lugar de cada um nas relações humanas, percebendo cada profissional na sua
singularidade e entendendo as origens e os porquês que os sentimentos e comportamentos
apresentados acontecem. A partir do enfoque da avaliação psicológica, como uma ferramenta
que possibilite o despertar de si e para as situações vivenciadas, é que se sugere que esta se
faça presente na vida dessa categoria profissional, visto que atualmente, essa classe representa
um número expressivo de trabalhadores no país. Além do mais, é quando olha-se para a
importância do papel que esses profissionais tem para a sociedade, que se percebe o quanto
estes precisam estar preparados para lidar com a multiplicidade e transformações que estão
sendo ocasionando na vida das pessoas e da comunidade escolar.
PALAVRAS-CHAVE
Avaliação Psicológica. Docente. Práticas Profissionais.

A SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UM SERVIÇO DE APOIO A
APRENDIZAGEM
Danielle Machado Danielle Visentini (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Bianca Zanchi
Machado (Universidade Federal de Santa Maria, SANTA MARIA, RS, Brasil), Bruna Pereira Alves Fiorin (Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2040

INTRODUÇÃO
A entrada no ensino superior é um momento de muitas mudanças na vida do estudante, já
que na maioria dos casos é quando o sujeito sai do ambiente familiar e se depara com um
contexto e com relações bem distintas1. Esse momento pode ser um grande gerador de
ansiedades e inseguranças. E tais situações têm um potencial para evoluir e se transformar
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em sintomas, doenças e sofrimentos quando não contornados ou tratados. Assim, são
necessários recursos cognitivos e emocionais complexos para o manejo das demandas desse
novo ambiente². Algumas pesquisas têm investigado a prevalência de transtornos mentais
em estudantes universitários e apontam que os fatores que mais aparecem são, distúrbios
psicossomáticos (29%), estresse psíquico (28%) e desconfiança no desempenho/autoeficácia
(26%), como na pesquisa de Cerchiari, Caetano e Faccenda3. Outro estudo mostrou que
cerca de 12% a 18% dos universitários apresentam algum tipo de doença mental passível
de diagnóstico, tendo o primeiro episódio de crise ao longo da graduação. Isso acontece,
principalmente, tendo em vista que o sujeito ao ingressar na universidade se depara com
diferentes responsabilidades e que isso pode alterar seu funcionamento psíquico4.
OBJETIVOS
Considerando esse contexto, objetivou-se inicialmente apresentar o trabalho realizado pelo
Núcleo de Apoio à Aprendizagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no que
tange às demandas de saúde mental apresentadas pelos estudantes.
DESENVOLVIMENTO
Essa apresentação realiza-se a partir da prática enquanto psicólogas (pós graduandas da
UFSM) que atuam como bolsistas no atendimento aos estudantes. Essa atuação envolve
atendimentos individuais e em grupos aos estudantes que solicitam o serviço e também
aqueles que são encaminhados pelas coordenações dos cursos. Também desenvolve-se
minicursos e palestras sobre temas que são pertinentes à vida acadêmica e saúde mental
dos estudantes e professores da Universidade. Ademais, realizou-se pesquisa na página
institucional do setor para conhecer as informações a que a comunidade acadêmica tem
acesso e uma pesquisa bibliográfica a fim de aprofundar a temática abordada. O Núcleo
desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão a partir de uma abordagem
interdisciplinar, com ênfase na aprendizagem. As ações desenvolvidas contemplam
acompanhamento psicológico e psicopedagógico, orientação profissional e Atendimento
Educacional Especializado, buscando a minimização das dificuldades que o estudante
universitário enfrenta no cotidiano. O setor também promove Programas, oficinas e
seminários, visando a formação continuada de professores, técnicos administrativos e
comunidade externa. Atualmente, conta com uma equipe de servidores e colaboradores
composta por cinco educadoras especiais, duas psicopedagogas, uma pedagoga, oito
psicólogos e uma pedagoga chefe do Núcleo. Segundo Relatório Anual5 , no ano de 2017
o Núcleo recebeu 300 alunos para atendimento psicológico e 70 alunos para orientação
profissional e para psicopedagogia, totalizando mais de 2000 atendimentos. Dentre os
estudantes atendidos, as principais queixas são: ansiedade, estresse, dificuldades de
adaptação (no curso, na cidade, na universidade), problemas de relação com colegas e
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professores, dificuldades para estudar e se organizar nas atividades. Assim, destaca-se os
conflitos intrínsecos ao processo de formação universitária que se referem às dificuldades
de aprendizagem, a subjetividade do outro (colegas e professores), questões de adaptações
na cidade tendo em vista que muitos estudantes vêm de fora e, isso tudo, pode gerar
angústia e preocupação entre os estudantes9. Muitas vezes, um colega e/ou um professor
pouco acolhedor dificulta o aluno na sua ambientalização com a universidade e nessa nova
etapa de sua vida. No estudo feito por Jorge e Rodrigues7 em 1995, evidenciou-se que o
apoio ao estudante está mais direcionado para questões pedagógicas e/ou para assistência
emergencial e curativa, tendo um olhar distanciado para os aspectos integrais do sujeito. Além
disso, apontam que os programas de assistência ao estudante são deficientes em acolher as
necessidades dos estudantes, uma vez que as intervenções eram de cunho pedagógicoadministrativas e impessoais. Isso mostra o quanto a universidade vem evoluindo ao longo
dos anos no quesito da importância de acolher o estudante de maneira integral. O Núcleo
de Apoio à Aprendizagem atua nesse sentido, na perspectiva de tentar amparar o estudante
nos mais diversos aspectos visando sempre seu bom desempenho acadêmico. Visto os
dados aqui apresentados, entende-se que a saúde mental do estudante é algo que merece
atenção e suporte. Essa atenção vem sendo, gradualmente, implementada em diferentes
instituições de ensino superior como ferramenta para auxílio no sucesso e na permanência
dos estudantes. O sujeito fica mais vulnerável ao estresse com a mudança no estilo de vida,
logo, esse período pode acarretar problemas psicossociais, podendo proporcionar uma
situação prejudicial à saúde e a sua qualidade de vida. De acordo com Sadir, Bignotto, Lipp8,
o estresse excessivo pode, além de ser desencadeador de várias doenças, propiciar prejuízos
na qualidade de vida, influenciando no rendimento acadêmico do aluno. Padovani et al²
evidencia o papel da universidade na necessidade de desenvolvimento de ações integradas
de prevenção e tratamento do estudante universitário, o que reafirma a importância das
universidades darem atenção à saúde mental dos estudantes, buscando estratégias de
prevenção e cuidado dos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, compreende-se que setor mencionado neste trabalho tem corroborado com a
demanda crescente por ações direcionadas à saúde mental, sendo essencial na minimização
das dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Contudo, ainda é necessário a ampliação da
oferta de atendimentos e a proposição de novas ações de prevenção.
PALAVRAS-CHAVE
Estudante, saúde mental, universidade
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CONTRIBUIÇÕES DE UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA PARA
TERAPIA DE LINGUAGEM COM SUJEITOS AUTISTAS
Marcus Vinicius Borges Oliveira (UFBA , Salvador , BA, Brasil), Isabela Vinhas Nascimento (UFBA , Salvador , BA,
Brasil), Laine Dos Santos Pimentel (UFBA , Salvador , BA, Brasil)

ID: 1562

INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) tem sido bastante debatido e estudado
tanto no cenário clínico quanto acadêmico. Tradicionalmente, os estudos têm seguido
tendência organicista orientada por manuais diagnósticos como o DSM V e o CID-10.
Atualmente, o autismo é definido no DSM V como uma condição do transtorno do
neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízo constante na comunicação social,
padrões limitados e repetitivos de comportamento. No que diz respeito à linguagem,
mesmo que diferentes perspectivas teóricas busquem compreender os modos
particulares de relação do sujeito autista com o outro, de modo geral a literatura tradicional
sobre autismo reduz a linguagem ao comportamento e a língua a um sistema de formas
abstratas e sua utilização. No entanto, partindo de uma perspectiva Bakhtiniana, é
possível entrever aspectos da linguagem que dizem respeito à participação dos sujeitos
no diálogo e da utilização concreta dos enunciados.
OBJETIVOS
Este estudo objetiva compreender como conceitos Bakhtinianos podem contribuir no
atendimento fonoaudiológico de sujeitos autistas e discutir sobre as possibilidades
terapêuticas desencadeadas pelo uso destes conceitos.
DESENVOLVIMENTO
O autismo tem sido considerado uma das patologias da primeira infância mais estudadas
das últimas décadas, isso devido aos importantes prejuízos para a vida social decorrentes
desse transtorno¹. No que diz respeito à linguagem, ainda não há um consenso sobre a
natureza exata das alterações decorrentes desta condição clínica, sendo descrita por inversão
pronominal, ecolalia e por dificuldades no uso funcional da linguagem.
A literatura tradicional sobre a linguagem no autismo reflete uma visão organicista e
patologizante, marcada substancialmente pelas dificuldades apresentas pelos sujeitos e por
aquilo que estes não conseguem executar linguisticamente. Entretanto, como afirma Oliver
Sacks², embora o autismo possa ser visto como uma condição médica patológica, também
deve ser encarado como uma forma de identidade profundamente diferente. Partindo
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desta problemática, buscamos refletir: será que podemos ver os sujeitos autistas somente
nas suas características que os identificam, mas não naquelas que os tornam singulares?
Sendo assim, ponderamos que é imprescindível considerar as singularidades, possibilidades
e potencialidades destes sujeitos, partindo do pressuposto que os sujeitos autistas, assim
como os demais, são constituídos pela e na linguagem, nas práticas dialógicas e sociais.
Isso porque, entendemos que ao colocar o sujeito antes de sua “patologia”, que preferimos
chamar de “condição”, valorizamos o caráter sociocultural que determina a inserção do
indivíduo em dada sociedade.
Tomando como ponto de partida os pressupostos teóricos metodológicos da perspectiva
histórico-cultural e contrapondo-se a visão organicista e medicalizante presente nos
manuais diagnósticos, buscamos nesse estudo demonstrar como conceitos bakhtinianos,
utilizados inicialmente por Novaes Pinto³ no estudo com afásicos, tais como o enunciado,
acabamento, compreensão responsiva, dialogismo, podem ser aliados no entendimento do
cuidado com sujeitos autistas.
De acordo com Oliveira e Nascimento4 enxergar o outro através dessa perspectiva é
também reposicionar o olhar sobre um sujeito que nunca pode ser dado como pronto, e
sim como um sujeito em continuidade, inacabado. Essa concepção de sujeito nos possibilita
refletir sobre o inacabamento da língua que, conforme Geraldi5, não pode ser considerada
como um sistema acabado cujo sujeito se apropria para o uso, mas que o próprio processo
interlocutivo, na linguagem, se reconstrói.
Desta forma, ao considerar a linguagem como um trabalho conjunto, de natureza dialógica,
que pressupõe a existência de um “outro”, damos relevância a força criadora da linguagem,
que só pode existir dentro de um sistema que a comporte, portanto, não encerrado em si.
Passamos a eleger, apoiados em Bakhtin6, como unidade de análise, o enunciado de que
a língua participa indissociavelmente em situações dialógicas efetivas, entendendo aqui
que o enunciado se define por uma alternância, seja ela imediata ou não. Isso porque, ao
adotarmos o enunciado como unidade de análise buscamos dar visibilidade a composição
do diálogo a partir de elementos tanto não-verbais quanto verbais, tais como gestos, silêncio,
expressões, escolhas dos termos a serem utilizados, pausas, entonação, etc.
Entendemos, dessa forma que, o sentido dos enunciados singulares depende do contexto em
que os diálogos acontecem, do conjunto das trocas linguísticas e de como elas remodelam a
situação. Compreendendo que, os sujeitos autistas estão totalmente presente na linguagem
e que para isso mobiliza diferentes recursos linguísticos para atingir seus intuitos discursivos,
alguns deles não valorizados no cotidiano, principalmente quando consideramos que
vivemos em um mundo essencialmente logocêntrico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As clínicas tradicionais que atuam com a linguagem no autismo tomam estes como sujeitos
acabados partindo da perspectiva clínica pautada pela linguagem presente nos manuais
diagnósticos. Tratando-se de uma sociedade logocêntrica como a nossa pensar outra clínica
pressupõe repensarmos na alteridade, no trabalho com a palavra viva e ambivalente³.
Neste sentido, a clínica fonoaudiológica de linguagem tem um papel fundamental na (re)
inserção social do sujeito autista, por tratar dos aspectos que são próprios da constituição
do sujeito e de sua relação com o mundo.Portanto, tentamos apontar minimamente como
o aporte teórico de caráter bakhtiniano pode contribuir para uma mudança nas práticas
avaliativas e terapêuticas de linguagem de sujeitos com TEA, nos distanciando das limitações
previamente estabelecidas e olhando para as potencialidades dentro da linguagem e das
práticas dialógicas e sociais.
REFERÊNCIAS
1.Bordin, SMS. Autismo Infantil: Repercussões na linguagem da criança e da terapeuta.
In.: Coudry MIH, Freire FMP, Andrade MLF, Silva MA (orgs.). Caminhos da Neurolinguística
Discursiva: Teorização e práticas com a linguagem. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2010.
p. 341-353.
2.Sacks, O. Um antropólogo em marte. Companhia das Letras. São Paulo – SP, p. 185. 1995;
3.Novaes-Pinto, RC. A adoção de conceitos bakhtinianos para a análise de linguagem de
sujeitos afásicos. Estudos da Língua(gem), 2004: 1, p. 111-148.
4.Oliveira MVB, Nascimento IV. Clínica, linguagem e autismo: uma perspectiva bakhtiniana.
In: VII CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana: literatura, cidade e cultura popular. São
Carlos: Pedro & João Editores, 2016; p. 977-81.
5.Geraldi, JW. Linguagem e trabalho linguístico. In: GERALDI, João Wanderley. Portos
de passagem. 4a edição. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1997 – (Texto e
linguagem);
6.Bakhtin, M. Estética da Criação Verbal. 2. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes; 1997.
PALAVRAS-CHAVE
Linguagem, Autismo, Fonoaudiologia
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OFICINA TERAPÊUTICA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS: VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS
DE ENFERMAGEM
Franciny da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Heloisa Costa (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Camila do Couto Maia (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Karina Martins Filomeno (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Cristine Moraes Roos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2679

INTRODUÇÃO
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma modalidade de serviço de saúde que
acolhe pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender
aqueles com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de acordo
com a organização da rede de saúde local, conforme a lei 3088/2011 que institui a rede de
atenção psicossocial1. No CAPS o projeto de trabalho baseia-se em atividades como grupos
terapêuticos, de ajuda mútua, de interação interpessoal, de expressão, sendo coordenados
pelos profissionais da equipe. O grupo terapêutico tem por finalidades estimular o diálogo
entre os participantes, o compartilhamento de vivências e melhorar o cotidiano individual
e coletivo. Este método foi expandindo no Brasil com o processo de Reforma Psiquiátrica,
com o intuito de abordar o aspecto psicossocial do sofrimento do indivíduo, levando em
consideração a sua subjetividade, autonomia e inclusão social2. As atividades que são
realizadas no grupo em questão devem ser realizadas de forma dinâmica e significativa para
o sujeito do cuidado, para que tal tire informações construtivas das mesmas3.
OBJETIVOS
Realizar uma reflexão teórico-metodológica acerca da importância dos grupos terapêuticos
no tratamento do indivíduo em sofrimento psíquico e também, da mudança de concepção
do tratamento após a Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, a partir da descrição da
experiência vivenciada por quatro acadêmicas da sétima fase do curso de graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que realizaram vivências
práticas através da matéria “O Cuidado no Processo de Viver Humano V - Atenção Básica e
Saúde Mental”. No decorrer das atividades teórico-práticas, foi possibilitado o planejamento
e condução de um grupo terapêutico com pessoas em sofrimento psíquico que realizam
tratamento em um CAPS de Álcool e Drogas (CAPS AD).
DESENVOLVIMENTO
O grupo terapêutico denominado “Preparando-se para a Mudança” ocorre semanalmente, às
quartas-feiras, em um CAPS AD da Grande Florianópolis - Santa Catarina. Este grupo é mediado
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pela enfermeira e tem por objetivo recepcionar novos usuários, explicar o funcionamento
da unidade, dos grupos e discutir acerca dos principais questionamentos e experiências do
início do tratamento. No período de realização de atividades práticas das acadêmicas no
serviço, estava ocorrendo a comemoração da Semana da Luta Antimanicomial, portanto foi
proposto que conduzissem uma das reuniões deste grupo, falando a respeito da temática.
A partir de então, as estudantes realizaram pesquisas, a fim de encontrar uma dinâmica que
pudesse ser ideal para este tema. Foram encontrados cinco artigos de 2012 e 2013 e, um
capítulo do livro de Paulo Amarante sobre “Saúde Mental, Desinstitucionalização e Novas
Estratégias de Cuidado”. Foi possível levantar a essência do grupo terapêutico, contextualizar
mais acerca da Reforma Psiquiátrica e das diferenças quando comparados os tratamentos em
CAPS. A dinâmica selecionada para abordar a Luta Antimanicomial e o CAPS, foi a “dinâmica
da teia de aranha”, em que se utiliza um novelo de lã para permitir a apresentação das
pessoas, permitindo conhecer melhor os participantes, identificar expectativas e demonstrar
a importância da união, para que nenhum ponto da rede fique desestabilizado. Foram
utilizados também, papéis com palavras chaves que pudessem descrever o atendimento
do CAPS; ao chegar, os participantes foram convidados a escolher uma dessas palavras e,
caso nenhuma das palavras estivesse de acordo com sua opinião, poderia escrever aquela
que considerava mais adequada. Durante o encontro, o ambiente manteve-se tranquilo e
sem interrupções, facilitando a oportunidade de todos relatarem seus anseios, dificuldades
e progressos. Na dinâmica da teia, ao receber o poder da fala, cada um relatava seu nome,
quanto tempo estava participando do grupo e a palavra que havia escolhido, justificando a
escolha. Os participantes foram falando um a um, qualificando o acolhimento, tratamento e
atendimento recebidos na unidade como humanizado, elogiando à escuta ativa e a dinâmica
de grupos. Na medida em que os pontos positivos foram ressaltados, as acadêmicas uniram
a discussão com o arcabouço teórico, trazendo explicações quanto à Luta Antimanicomial,
contrastando o tratamento de hoje com a realidade que era vivenciada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da maneira como foi realizada a dinâmica, os próprios usuários puderam perceber as
diferenças no tratamento, compartilhando experiências em hospitais psiquiátricos e
comunidades terapêuticas. Chegou-se ao consenso de que o tratamento em liberdade tem
maior adesão e resolução. Os grupos terapêuticos consistem em uma abordagem importante
no tratamento das pessoas em sofrimento psíquico a partir do momento que estimulam
o diálogo, proporcionam a expressão e compartilhamento de vivências, buscando uma
ajuda mútua. Refletindo quanto ao tratamento preconizado antes e atualmente, ressaltase a questão da liberdade, da ressocialização, da singularidade, como fatores altamente
influenciadores na participação dos usuários em seus próprios tratamentos e em uma visão
mais humanizada do outro pelos profissionais da saúde, com inclusão e respeito à autonomia.
Como acadêmicas de Enfermagem, a vivência foi de extremo aproveitamento. Além da
assistência individualizada com escuta ativa, foi possível ver como os grupos são idealizados
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e planejados. Percebemos a necessidade da preparação para o grupo, contextualizando
com o público o tema a ser trabalhado, juntamente com a escolha da dinâmica ideal, com
o intuito de promover interação e ao mesmo tempo organização e lógica da discussão,
potencializando o aprendizado geral.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, Saúde Mental, Grupo Terapêutico.

REFLEXÕES ACERCA DE ADOLESCENTES QUE SE MUTILAM SOB
A ÓTICA DA GESTALT TERAPIA
Maria Eduarda P. Giamattey (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1811

INTRODUÇÃO
Este trabalho é uma reflexão realizada a partir da observação e análise das pessoas adolescentes
que frequentam um Serviço de Atenção Psicológica de uma universidade pública do sul do
país e, mais especificadamente, no serviço de Acolhimento desta instituição. A automutilação
é definida atualmente como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão
direta a si próprio. As formas mais frequentes de automutilação são cortar a própria pele,
queimar-se, bater em si mesmo, morder-se e arranhar-se. A automutilação é considerada uma
categoria diagnóstica a parte das demais, não sendo encarada apenas como manifestação
ou sintoma de comportamentos suicidas1. Entretanto, este comportamento apresenta um
risco significativo para a integridade física e psicológica daquele que o pratica, podendo
evoluir para ideações suicidas ou à uma elevação tal da frequência e força empregados na
automutilação, que a pessoa é levada à morte, intencionalmente ou não.
OBJETIVOS
Refletir sobre a automutilação realizada por adolescentes a luz da gestal terapia.
DESENVOLVIMENTO
A reflexão se deu a partir da observação do cotidiano de um Serviço de Atenção Psicológica
de uma universidade pública do sul do país no atendimento a adolescentes vìtimas de
automutilação como parte de sua vida e a análise destas situaçoes a partir das literaturas
sobre o tema e a corrente teórica da gestal terapia. A automutilação é precedida por uma
elevação de afetos, estes podendo ser: tensão, raiva, ansiedade, tristeza, disforia e sensação
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de perda de controle, entre outros inúmeros. São frequentes as sensações de rejeição ou
abandono (real ou fantasioso), culpa e “vazio”2. Estas sensações e emoções podem se
sobrepor tanto como estimulantes para a automutilação ou como resultados desta, gerando
uma ambivalência entre o bem-estar e alívio momentâneos e os sentimentos negativos.
Ao se automutilar, a pessoa ou, no caso, o adolescente apresenta sua dor para o mundo
externo. É possível inferir que o comportamento de automutilação é uma tentativa de sair
de um lugar de invisibilidade para a visibilidade, através do corpo. “O sujeito que não era
visto, impõe-se a nós”3:215.
À luz da Gestalt terapia e encarando a automutilação como uma forma de ser-no-mundo e
lidar com este, esta reflexao propõe o desenvolvimento de estratégias de escuta terapêutica
de Acolhimento para tratar da automutilação como fenômeno-em-si na vivência dos
adolescentes. A Gestalt entende ser a concretude da existência do ser-no-mundo que se
manifesta em cada adolescente. Esta concretude inclui, mas não se limita, nem se organiza
a partir do aspecto fisiológico das mudanças corporais. É um fenômeno global que integra
em um todo singular as diversas forças do ser-no-campo e não como mera etapa em direção
à maturidade. Nesta abordagem, o encontro entre o homem e o ambiente é chamado
de “fronteira”. É nessa fronteira que o sujeito se diferencia do meio, mas que também
mantém contato com ele. A fronteira de contato do adolescente – limite que contém e
protege o organismo ao mesmo tempo em que contata o ambiente – está se constituindo,
amadurecendo e sendo lapidada diante dos novos desafios4 .
A fronteira não é algo rígido ou fixo, mas um “[...] órgão de uma relação específica entre
organismo e o ambiente”5:44 . É nessa fronteira que o sujeito se diferencia do meio, mas
que também mantém contato com ele, onde os processos de mediação entre o organismo
e o ambiente se estabelecem e se ajustam entre si. A partir de Fritz Perls6, a “fronteira” pode
ser interpretada como um órgão que faz tanto o contato com o outro como o que delimita
e afasta. É um processo de aceitação e rejeição. A partir do consenso de que a formas mais
comuns da automutilação são direcionadas à pele, podemos originar do pressuposto de
que o corpo, em especial a epiderme, é o recurso mais imediato de contato com o mundo,
afetando diretamente a alteração e interação com este.
Portanto, ao manipular e redesenhar as fronteiras da pele em si, o indivíduo consequentemente
também manipula a forma com ele próprio se relaciona com o mundo e como o mundo se
relaciona com ele. A pele tanto serve para separar o sujeito do meio como para o conectar.
Originalmente, estabeleceu-se quatro ajustamentos neuróticos utilizados para restaurar
e administrar nossos equilíbrios internos, frente aos estímulos externos a nós, chamados
de: Confluência, Introjeção, Projeção e Retroflexão. O comportamento da automutilação
pertenceria à “Retroflexão”, significando, literalmente, voltar-se contra si a energia mobilizada.
Quando impossibilitado de lidar com o meio ambiente, o sujeito investe sua energia em
autoaniquilamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo que “presos” aos limites do Acolhimento, é pertinente que pensemos no que está
ao nosso alcance para ser feito a respeito do cuidado do sujeito em sofrimento psíquico.
Isto pode incluir um contato direto com outros componentes da Rede e o encaminhamento
imediato ou até a continuidade dos acolhimentos até que o paciente encontre uma outra
instituição ou profissional que possa acolher seu caso.
Não se pode ficar alheio ao comportamento da automutilação, mesmo que haja receio em
lidar com uma demanda tão multifacetada quanto esta. O desespero existencial que pode
envolver e permear este comportamento deve ser acolhido e trabalhado pelo terapeuta, com
respeito, calma e ética. Pontuei aqui algumas maneiras que serviram como norte em minhas
sessões, principalmente como a Gestalt Terapia pode auxiliar na abordagem e significados
individuais desse comportamento, mas também em minhas vivências particulares e
entendimentos como Psicóloga.
REFERÊNCIAS
1.American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition (DSM-V). Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013.
2.Giusti, JS. Automutilação: características clínicas e comparação com pacientes com
transtorno obsessivo-compulsivo, [Tese] São Paulo. Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Programa de Psiquiatria; 2013.
3.Athayde, Celso et al. Invisibilidade e reconhecimento. In: Cabeça de porco. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2005.
4.Baroncelli, Lauane. Adolescência: Fenômeno Singular e de Campo. Revista da Abordagem
Gestáltica, 2012 May, [cited 2018 maio 25] XVIII (2): 188-196 .
5.Perls, F., Hefferline, R, & Goodman, P. Gestalt-terapia (F. R. Ribeiro, Trad.). São Paulo: Summus,
1997.
6.Perls, FA Abordagem Gestáltica e Testemunha Ocular da Terapia. Rio de Janeiro: LTC,1998
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, automutilaçao, psicologia, terapeutica, gestalt terapia
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REFLEXÕES SOBRE INTERVENÇÕES EM FAMÍLIAS EM
SOFRIMENTO PSÍQUICO: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO CONVIVER
Fernanda Scalzavara (Universidade de Brasília, Brasilia, DF, Brasil)

ID: 2136

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a experiência do Projeto Conviver,
desenvolvido como atividade de extensão do Centro Universitário Instituto de Educação
Superior de Brasília (IESB). Desde a processo de luta pela mudança do modelo manicomial
muito se tem discutido e refletido sobre práticas de cuidado e atenção em saúde mental.
O projeto baseia-se nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica da autonomia do sujeito,
da liberdade e da integração da família nas práticas de atenção e cuidado. As atividades
do projeto tiveram início em 2017, a partir da necessidade identificada entre pessoas
que procuram o Serviço de Psicologia da Clínica Escola Iesb. Muitas pessoas enfrentam
dificuldades de adesão ao tratamento terapêutico clínico por diversos motivos. A iniciativa
do projeto de ir até as casas das pessoas foi bem recebida pela maioria das famílias, o que
proporciona uma maior interação da equipe com as pessoas e resultados mais qualificados
em relação ao tratamento e a convivência com pessoas em sofrimento psíquico. O projeto
utiliza-se de métodos de abordagem mistos, que perpassam a desde a narrativa, a teoria
das representações sociais e estudos de caso. A região na qual o projeto se insere apresenta
alto grau de vulnerabilidades e riscos sociais, agrados pela ausência de serviços da rede de
atenção em saúde mental.
OBJETIVOS
O projeto tem por objetivo geral desenvolver atividades de capacitação em saúde mental
para estudantes e comunidade em geral, associadas ao atendimento e acompanhamento de
famílias de pessoas em sofrimento psíquico. Constituem-se como objetivos específicos: 1)
Ofertar formação continuada em saúde mental para estudantes, profissionais e comunidade;
2) Orientar famílias de pessoas em sofrimento psíquico sobre causas e formas de conviver com
efeitos do sofrimento psíquico/adoecimento pelo qual a pessoa e a família estão passando; 3)
Estimular relações que estabeleçam vínculos familiares e sociais capazes de funcionar como
agentes de proteção e cuidado em saúde mental; 4) Construir conjuntamente com a pessoa
em sofrimento psíquico e o núcleo familiar estratégias de emancipação e autonomia crítica
nas escolhas de cuidado e tratamento; 5) Contribuir para a melhoria da convivência familiar
e comunitária estimulando o fortalecimento de vínculos familiares e sociais; 6) Estimular a
organização coletiva, política e social de pessoas e familiares em torno da luta pela garantia
dos direitos das pessoas com transtornos mentais.
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DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do projeto conta com a participação de estudantes e egressos
voluntários e professores dos cursos de Serviço Social e Psicologia no papel de supervisores.
Os integrantes são organizados em equipes de até quatro componentes cada, sempre
privilegiado a presença das duas áreas de conhecimento envolvidas. Todos passam por
um período de capacitação em saúde mental, a partir do pressuposto da abordagem
psicossocial e do trabalho social com famílias. As atividades de capacitação contemplam
a leitura, o debate e a discussão sobre textos, documentários; visitas técnicas a instituições
e serviços da rede de atenção em saúde mental local; participação e realização de oficinas
terapêuticas com grupos específicos. Após o período de capacitação as equipes passam à
fase de atendimento às famílias, as quais são pré selecionadas com base em indicadores
qualitativos registrados em prontuário de atendimento que apontem para o perfil do
público do projeto. Escolhidas, as pessoas são contactadas e convidadas a participar do
projeto. Em caso de concordância, elas passam a ser acompanhados pelas equipes, por meio
de encontros semanais e/ou quinzenais, na casa ou em outro local combinado previamente.
A família participa e se integra aos poucos, a partir do momento que percebe a necessidade
e/ou se sente a vontade para participar. O vínculo com a equipe vai se constituído e
possibilita o desenvolvimento de uma relação de confiança, de presença, de referência, que
vem a assegurar suporte nos momentos de crise. Nos encontros são abordadas questões
relacionadas ao processo de atenção, cuidado e convivência familiar, social e comunitária,
estimulando-se a autonomia e emancipação. Nas intervenções, procura-se utilizar técnicas
e abordagens da escuta ampliada/qualificada, da observação, da narrativa. As famílias são
acompanhadas durante o período de um semestre, podendo esse prazo ser estendido para
até um ano, a depender da situação e do interesse da família. As equipes se reúnem uma
vez por semana para discutir as intervenções em supervisão, com os professores das áreas
envolvidas. Nas supervisões são relatadas as situações vivenciadas nos encontros e a partir
das intervenções coletivas são resignificados aprendizados e técnicas de intervenção em
saúde mental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados parciais alcançados apontam para ganhos significativamente mais rápidos
e consistentes na evolução terapêutica em relação ao tratamento adotado pela clínica
tradicional do tipo ambulatório. A melhora da convivência familiar e social contribuem para
a emancipação da pessoa em sofrimento e da família. A compreensão sobre o sofrimento
coletivo do núcleo familiar possibilita que as pessoas desenvolvam maior empatia e
busquem soluções coletivas de melhorar a convivência e a qualidade de vida. Nos encontros
situações que, possivelmente, não poderiam ser captadas na clínica tradicional, através
da escuta da queixa trazida pela pessoa, são percebidas a partir do olhar multidisciplinar
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da equipe que visita. No plano metodológico, a experiência do projeto nos possibilita
vislumbrar possibilidades de uso de métodos mistos no desenvolvimento de novas práticas
de atenção e cuidado. Práticas essas que assegurem a liberdade e a autonomia de escolha
do sujeito pela forma como deseja ser cuidado. O respeito às diferenças e a integralidade das
formas de saberes são balizadores das intervenções realizadas. Concluímos que o projeto
possibilitou o acesso a uma formação profissional ampliada para os integrantes da equipe,
considerando a vivência adquirida nas atividades, nas discussões das reuniões de supervisão
e no aprofundamento teórico sobre saúde mental.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde mental, Famílias, Abordagem Psicossocial

SAÚDE MENTAL DAS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA
Katiê Paula Caumo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Regina
Yoshie Matsue (Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2181

INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada quatro pessoas no
mundo desenvolverá algum tipo de psicopatologia que comprometerá a saúde mental
de forma significativa. Prevê-se que, até 2020, a depressão passe a ser a primeira causa de
doença em mulheres em idade reprodutiva. As mulheres apresentaram maior incidência
de transtornos de humor e de ansiedade do que os homens. A maior susceptibilidade
feminina aos transtornos mentais deve-se às alterações no sistema endócrino que ocorrem
no período pré-menstrual, pós-parto e menopausa, bem como, às desigualdades de
gênero, a sobrecarga de trabalho doméstico e às altas taxas de violência contra a mulher.
Considerando esses agravos, torna-se fundamental refletir sobre a saúde mental das
mulheres que sofrem violência, visto que, a vulnerabilidade torna-se ainda mais intensa.
A violência é um fenômeno social e historicamente determinado, e não pode ser reduzida
as suas dimensões psicopatológicas, mas sobre ela, o campo da saúde mental tem muito
a contribuir. É incontestável que as marcas da violência não se limitam as feridas visíveis,
tendo em vista o reflexo sobre a saúde mental dessas mulheres. Falar em saúde mental exige
considerar questões sobre marginalização, pobreza, gênero, envelhecimento e violência. A
saúde mental não é um produto limitado ao mundo interno das pessoas, e sim um processo
de interação dinâmica entre fatores pessoais, sociais, econômicos, históricos, culturais, que
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só pode ser compreendido mediante sua contextualização. O impacto da violência significa
uma carga negativa resultando numa vivência traumática em virtude da incapacidade do
aparelho psíquico para enfrentar cotidianamente atos de violência. Através dessa situação
traumática, pode-se compreender a precariedade de elaboração psíquica das mulheres
violentadas, apresentando dificuldades de representação e simbolização, resultando muitas
vezes em somatizações ou até mesmo psicotização. Com isso, muitas delas se tornam
inabilitadas psiquicamente, destituindo-se de sua subjetividade, desejo e singularidade.
OBJETIVOS
Levando em consideração a importância do reconhecimento da violência contra as mulheres
como epidemia e seu impacto sobre a saúde mental, bem como a inexpressiva presença
dessa temática nos currículos de graduação dos profissionais de saúde, esse estudo tem
como objetivo realizar uma reflexão teórica sobre o que versam as publicações científicas a
respeito da violência contra a mulher e a saúde mental.
DESENVOLVIMENTO
Mulheres que sofrem violência chegam onze vezes mais aos serviços de saúde do que
outras mulheres. No entanto, a falta de diálogo e de denúncias por parte das delas e dos
profissionais, faz com que, atualmente, ainda não conheça números aproximados de vítimas
mascarando a complexidade desse grave problema. A violência contra as mulheres repetemse em todos os aspectos de suas vidas. Começam devagar, como abdicar de um desejo para
atender ao desejo do outro. Depois, submetem-se às agressões psicológicas e em seguida
agressões físicas, e nos piores dos casos, o limite chega a ser a morte literal. Essas mulheres
não conseguem amar, se divertir, estudar, cuidar dos filhos, pensar e nem mesmo falar. Não
falam, mas expressam um vazio de um extremo desamparo. Desse modo, intensificam-se
os riscos em desenvolver sintomas, comorbidades ou diagnóstico de depressão, síndrome
de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico,
sensação de perigo iminente, ideação suicida, tentativa de suicídio, baixa autoestima,
sentimento de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, hábito de fumar, uso de álcool,
falta de concentração entre outros. Alguns autores expõe sobre a dificuldade dos profissionais
que tratam da saúde mental em reconhecer a violência como possível causa para diversos
sintomas. A justificativa parece estar associada ao desconhecimento epidemiológico
acerca dessa questão, que gera uma dificuldade de reflexão sobre o problema, tratando
apenas sinais e sintomas. Cuidar da saúde mental é ouvir além do discurso verbalizado, é
ler nas entrelinhas o pedido de ajuda, visto que, as dores físicas se confundem com as dores
psíquicas, o acolhimento de mulheres que sofrem violência implica em abrir espaço para a
reflexão, buscar a escuta dos conteúdos latentes, que na maioria das vezes, não têm espaço
nas consultas médicas. Uma das questões mais alarmantes, no que se refere à problemática
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das mulheres em situação de violência, diz respeito à manutenção na condição de violência.
Na maioria dos casos, por mais que os sistemas jurídicos e de saúde tentem retirar essas
mulheres dessa condição, as estratégias de abordagem acabam fracassando e essas mulheres
permanecem sendo violentadas. Dessa maneira é fundamental instituir um diálogo profícuo
entre profissionais da saúde mental, saúde e da segurança pública e não tratar o problema
como se fossem universos paralelos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identifica-se que estudos com abordagem sobre a violência e a saúde mental da mulher ainda
são incipientes no Brasil e pesquisas desta natureza tornam-se importantes por suprir lacunas
de conhecimento. Nota-se que a violência ainda é vista sob a ótica biológica, esquecendo
dos importantes impactos sob a saúde mental dessas mulheres. Dentro desta lógica,
um aspecto merece destaque na discussão é a questão da integralidade. O atendimento
integral considera o ser humano como uma integralidade e não como a fragmentação da
visão biomédica. Entende-se que, para proporcionar cuidados mais adequados às vítimas de
violência, é necessário pensar em estratégias que incluam um atendimento interdisciplinar
a fim de prestar um atendimento integral e humanizado. Assim, a mudança desse cenário
implica numa importante estratégia em dar voz às mulheres em situação de violência,
para que, com base em seu conhecimento, valores e vivências, traduzam as suas reais
necessidades ao buscar por apoio e suporte das instituições. Na construção desse estudo,
percebeu-se que, apesar da existência de políticas que garantem os direitos das mulheres,
ainda há muito que ser feito, visto que, o número de violência e feminicídio crescem em
proporções alarmantes. Nesse sentido a atuação dos profissionais e da sociedade em geral
não se deve limitar aos momentos de crise, quando o fenômeno da violência já ocorreu ou
está acontecendo. O ideal é que, além dos atendimentos realizados, haja intervenções numa
perspectiva preventiva abordando as questões da saúde mental e violência contra a mulher
numa interlocução entre estado, educação e sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde mental; Mulher; Violência; Violência Contra a Mulher.
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VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL A PARTURIENTE:
COM A PALAVRA OS ACOMPANHANTES
Marília Sabrina Nunes Ribeiro (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Odaléa Maria
Brüggemann (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Carolina Frescura Junges
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1740

INTRODUÇÃO
A violência obstétrica é um dos diversos tipos de violência contra a mulher e de violação dos
direitos humanos. A cada quatro mulheres uma refere ter sofrido algum tipo de violência
durante seu processo parturitivo(¹). Muitas vezes ela se torna invisível, uma vez que alguns
acontecimentos durante a assistência nas maternidades ainda são considerados de “rotina”,
e dessa forma vão sendo naturalizados perante a sociedade. Assim, situações de violência
que são frequentemente expressas nas falas grosseiras e desrespeitosas, no uso de jargões
pejorativos, na banalização do sofrimento e na falta de atendimento à parturiente, podem
dificilmente serem percebidas como tal(²). No Brasil, desde 2005 a Lei n°11.108 passou
a obrigar os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede privada ou
conveniada a permitir a presença de um acompanhante da escolha da mulher durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato(³). Desta forma, foi legitimada a participação
do acompanhante no cenário do atendimento ao parto, passando a desempenhar o papel
de provedor de apoio à mulher.
OBJETIVOS
Desvelar a violência institucional à mulher durante o atendimento no trabalho de parto e
parto a partir da ótica dos acompanhantes.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo do tipo exploratório e descritivo, inserido em um
macroprojeto com abordagem quantitativa e qualitativa. Os informantes foram os
acompanhantes identificados na etapa quantitativa, a partir dos seguintes critérios de
inclusão: ter relatado a ocorrência de alguma forma de violência contra mulher durante
o trabalho de parto e parto. Foram entrevistados 10 acompanhantes, de outubro de 2017
a abril de 2018 por meio de contato telefônico, utilizando-se um roteiro semiestruturado.
As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Os dados foram analisados
seguindo as etapas: pré-análise, com organização do material; exploração do material ou
codificação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação(4).
RESULTADOS
As categorias de análise revelam que os acompanhantes perceberam que as mulheres
sofreram violência institucional dos tipos: estrutural, verbal, física e psicológica. A violência
estrutural se traduziu pela imposição de algumas rotinas institucionais que cerceiam os
direitos da parturiente; no atendimento precário: falta de princípios de higiene, como
contaminação das enfermarias por fluídos corporais das mulheres internadas; assepsia
inadequada, como contaminação de luva cirúrgica devido o uso do celular antes de realizar
o toque vaginal e alguns profissionais sem vestimenta adequada. Também na falta de
recursos humanos, sendo mencionada a situação em que o anestesista não estava no centro
obstétrico durante intercorrências e o atendimento ao parto por residente sem supervisão
do médico plantonista ou preceptor. Além da estrutura física inadequada: falta de banqueta
de parto, número reduzido de chuveiros e número excessivo de pessoas no momento do
parto, interferindo na privacidade. A violência verbal pode ser entendida como a repreensão,
gerando a subordinação da parturiente aos profissionais que ordenavam o comportamento
dela: ficar quieta, não fazer escândalo e parar de chorar para não “prejudicar” o bebê,
deixando-a amedrontada. Somado à isso, os acompanhantes revelaram que também
ocorreram xingamentos com palavras ofensivas e insultos à parturiente, chamando-a de
escandalosa; e tratamento áspero: profissionais agindo com indiferença e de forma grosseira
diante da dor da parturiente, ignorando suas necessidades e dizendo que não poderiam fazer
nada para ajudar. Já a violência física foi revelada na desnecessária exposição e manipulação
excessiva do corpo da mulher, especialmente quando realizado o toque vaginal por diversos
profissionais, em repetidas vezes, e sem o consentimento da parturiente. Também pelas
manobras e procedimentos inadequados, como a manobra de Kristeller; a realização de
episiotomia, sem informar a parturiente; além do uso indiscriminado da ocitocina, mesmo
com o trabalho de parto em evolução. Por fim, a violência psicológica, frequentemente,
relatada e expressa pela falta de explicação sobre os procedimentos e os motivos pelos quais
eram realizados, como por exemplo, a indicação da cesariana e orientações sobre o banho de
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aspersão no trabalho de parto. Além da negligência, como deixar de atender a parturiente
para ficar no celular ou no computador, o atendimento era inadequado e desrespeitoso,
com situações de humilhação, ao menosprezar a opinião da mulher e do acompanhante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados revelam que o acompanhante de parto, apesar de ser geralmente uma pessoa
leiga na área da saúde, possui a capacidade de identificar que o atendimento à mulher está
inadequado, precário e desrespeitoso, ou seja, aspectos da violência institucional. Atitudes
dos profissionais que caracterizam a violência psicológica foram as mais relatadas pelos
acompanhantes, sendo que esse é o tipo mais invisível e de difícil identificação, mas que
poderá produzir sequelas na experiência com o parto e nascimento. As demais situações
percebidas demonstram que as parturientes também sofreram violência estrutural, verbal
e física, apesar de a maioria dos acompanhantes não nominar como tal. Dessa forma,
torna-se necessário valorizar a participação do acompanhante na cena do parto, pois a
avaliação do atendimento comprova seu olhar atento e crítico no que se refere à assistência
prestada. Considera-se que o seu papel extrapola ao de provedor de apoio, uma vez que ele
também pode contribuir, quando orientado, na defesa dos direitos da mulher, inibindo ou
minimizando as diversas formas de violência.
REFERÊNCIAS
1. Venturi G, Godinho T. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma
década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Fundação Perseu Abramo e Editora
SESC SP; 2013.
2.Aguiar JM, D’oliveira AFPL, Schraiber LB. Violência institucional, autoridade médica e poder
nas maternidades sob a ótica dos profissionais de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro
[Internet]. 2013 Nov [citado em 16 Maio. 2018] 29(11): 2287-2296. Disponível em: http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2013001100015&script=sci_abstract&tlng=pt
3.Brasil. Lei n 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Diário
Oficial da União [internet]. Brasilia; 2005 [citado 25 Maio 2011]. Disponível em: http://sislex.
previdencia.gov.br/paginas/42/2005/11108.htm
4.Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.
PALAVRAS-CHAVE
Violência, Violência contra a Mulher, Saúde da Mulher, Apoio social, Parto
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A EXPERIÊNCIA DO ACOMPANHANTE DIANTE DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER NO TRABALHO DE PARTO E PARTO
Carolina Frescura Junges (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Odaléa Maria Brüggemann
(Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil),
Marília Sabrina Nunes Ribeiro (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2206

INTRODUÇÃO
Mulheres em todo o mundo sofrem abusos, maus-tratos e são desrespeitadas durante o
trabalho de parto e parto, tendo seus direitos violados, provocando riscos à sua saúde, além
da integridade física e psicológica. Tais fatos impulsionaram discussões sobre a violência
no parto nas esferas jurídica, política e de práticas assistenciais. Ciente deste contexto, a
estratégia de atenção à saúde da mulher, adotada pelo Ministério da Saúde e conhecida
como Rede Cegonha, é fundamentada nos princípios da humanização e visa garantir às
mulheres e aos recém-nascidos o direito à assistência segura e de qualidade. Assim, um dos
componentes dessa estratégia menciona como prioridades a implementação do direito ao
acompanhante, as boas práticas obstétricas, a ambiência adequada e o estímulo ao parto
vaginal (1). A presença de um acompanhante de escolha da mulher durante o trabalho de
parto e parto traz benefícios para a mulher, entre eles a segurança, a redução do medo, o
empoderamento para parir (2) além de contribuir para a satisfação com a experiência(3).
Embora as mulheres que possuam acompanhante tenham uma melhor percepção sobre o
atendimento recebido e menor chance de sofrer violência verbal, psicológica ou física(4), a
sua presença não é capaz de coibir totalmente a violência institucional.
OBJETIVOS
Compreender como a violência contra a mulher no trabalho de parto e parto interfere na
experiência do acompanhante de parto.
MÉTODO
Estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, inserido em um
macroprojeto com desenho metodológico misto (quantitativo e qualitativo). Foram
realizadas 10 entrevistas com acompanhantes de parto entre os meses de outubro de 2017
a abril de 2018 por meio de contato telefônico, utilizando-se um roteiro semiestruturado.
Os informantes foram os acompanhantes de parto que relataram a ocorrência de alguma
forma de violência contra parturiente durante o trabalho de parto e parto. As entrevistas
foram gravadas e, posteriormente, transcritas. A análise dos dados foi realizada a partir das
seguintes etapas: pré-análise, com organização do material; exploração do material ou
codificação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação(5).
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RESULTADOS
A partir da análise dos dados foram depreendidas três categorias: “Ansiedade e nervosismo
diante do sofrimento da mulher”; “Uma experiência traumática”; e “Sentir-se impotente
diante dos profissionais”. Na primeira categoria, os acompanhantes relataram ansiedade ao
perceber a agressão contra a mulher, sendo mencionado por um dos entrevistados, que
já havia vivenciado o parto em outro momento, nunca imaginar que passaria por aquela
situação de violência. Outros referiram nervosismo por não saber como reagir diante da
violência contra a mulher – em alguns momentos identificada como tal somente após o
parto. A experiência marcou de forma negativa e alguns relataram ser preferível a realização
de uma cesariana a permitir o sofrimento que a mulher viveu no momento do parto. Na
categoria “Uma experiência traumática”, os acompanhantes relataram atitudes que geraram
constrangimento, ao serem ofendidos por profissionais ou até mesmo ignorados quando
opinavam sobre procedimentos. Além do sentimento de medo de serem desrespeitados,
caso se emponderassem diante da equipe no momento em que identificaram a situação
de violência, as atitudes dos profissionais reprimiram a atuação do acompanhante.
Alguns entrevistados sentiram-se humilhados, principalmente ao relatar que o parto que
acompanharam estava muito distante do ideal da humanização, afirmando o quanto fora
traumatizante vivenciar aquela experiência e reforçando aspectos negativos do parto. Na
última categoria, “Sentir-se impotente diante dos profissionais”, ficou evidente o discurso
disciplinador dos profissionais de saúde, limitando as posições que cada um deveria assumir
no momento do parto, ignorando ou inferiorizando o acompanhante. Tais ocorrências
foram detectadas por meio das falas em que o próprio acompanhante se reconheceu como
ignorante e o médico - a autoridade. Dessa forma, as relações entre os profissionais de
saúde e o acompanhante foram, por vez, conflituosas, especialmente, quando mencionado
o dever de obediência aos profissionais que assistiam à mulher. As situações de violência
contra a mulher, identificadas pelos acompanhantes, em um primeiro momento foram
de difícil entendimento, principalmente por acreditarem se tratar de rotinas hospitalares,
e, por fim, declararam sentirem-se de “mãos atadas”, impotentes, diante das atitudes dos
profissionais de saúde. Houve um relato da realização da manobra de Kristeller e utilização
do fórceps em que não foram esclarecidos os motivos e nem mesmo como seriam realizados
os procedimentos, causando desconforto e sentimento de impotência no acompanhante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença do acompanhante de parto nas maternidades é um direito da mulher, além
disso, esta prática pode contribuir para uma experiência positiva e prazerosa. Dessa forma,
espera-se que o acompanhante seja acolhido e orientado pelos profissionais de saúde para
prover, principalmente, suporte emocional e físico no trabalho de parto, parto e pós-parto.
Nesta investigação, as experiências de parto, relatadas pelos acompanhantes, diante da
violência institucional, revelam, além do despreparo dos profissionais de saúde, a urgência
de disseminar informações referentes aos direitos dos usuários dos serviços de saúde e à
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tomada de decisão compartilhada. A violência contra a mulher impacta de forma avassaladora
na experiência do parto, provocando sentimentos negativos no acompanhante, pois ele se
sente impotente para transformar a situação estabelecida.
REFERÊNCIAS
1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
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do Sistema Único de Saúde – SUS – a Rede Cegonha. Diário Oficial da União. Brasília (DF), 27
jun. 2011, seção 1, p. 109.
2.Brüggemann OM, Osis MJD, Parpinelli MA. Apoio no nascimento: percepções de
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2007. 41 (1): 44-52.
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o parto: dados da pesquisa nacional Nascer no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro.
2014. 30 (supl. 1): S140-S153.
4.D’orsi,. Desigualdades sociais e satisfação das mulheres com o atendimento E et al ao parto
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A INVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA GINECOLÓGICA NA REDE DE
ATENÇÃO A SAÚDE NO OESTE DE SANTA CATARINA
Jucimar Frigo (Universidade Comunitária Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Dora Lucia Leidens Correa de Oliveira
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Rosana Maffacciolli (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Letícia Becker Vieira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
RS, Brasil), Denise Antunes de Azambuja Zocche (Universidade do Estado de Santa Catarina , Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2197

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é uma temática que durante muito tempo foi tratada apenas
nas esferas do direito e da segurança pública. Recentemente, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) assumiram, em diversos documentos e portarias,
a questão da violência contra a mulher como um grave problema de saúde pública devido
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à sua grande prevalência e às consequências para as mulheres. Como forma de ampliar a
compreensão sobre esse problema, os estudos no campo da saúde incorporaram o conceito
de gênero, o que tem repercutido no reconhecimento de diversas formas de violência contra
a mulher, inclusive as que ocorrem no contexto das instituições. O conceito de violência
contra as mulheres, adotado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
fundamenta-se na definição da Convenção de Belém do Pará, segundo a qual, a violência
contra a mulher constitui qualquer ação ou conduta, baseada no gênero - no fato de ser
mulher - que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto no âmbito
público como no privado”.1:19 Nesse sentido, as especificidades das situações de violência
ocorridas no cenário da atenção em saúde às mulheres, instigou uma investigação sobre o
problema, definido aqui como “violência ginecológica”.
OBJETIVOS
Analisar situações de violência ginecológica expressas por mulheres atendidas em consultas
na Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Oeste de Santa Catarina.
MÉTODO
Estudo qualitativo, exploratório, com dados obtidos por intermédio da técnica de grupo
focal (GF). O grupo foi composto a partir de uma amostragem intencional das diferentes
representações de mulheres, que foram atendidas em consultas ginecológicas ofertadas por
um serviço público do Oeste de Santa Catarina. Foram realizados dois encontros de GF, com
a participação de nove usuárias. A somatória das experiências e percepções das usuárias
reveladas no grupo possibilitou a produção de um conhecimento sobre o grupo e apoiou o
processo de saturação dos dados.
RESULTADOS
A violência ginecológica (VG) foi identificada pelas participantes da pesquisa, a partir da
postura dos profissionais de saúde que fazem uso arbitrário de sua autoridade e saber no
controle dos corpos das usuárias. Algumas mulheres, nessas relações, relataram ouvir dos
profissionais certas frases: “a médica aqui sou eu, você não é médica, se tu não quer ouvir a
minha opinião tu pega e sai”, e/ou, “você é analfabeta que não entende ”. Sobre as constantes
abordagens desrespeitosas dos profissionais, uma das mulheres relatou: “tá de lua virada,
trata a gente mal”. A violência presente nos serviços da rede de atenção é demonstrada
pelo desrespeito à dignidade das mulheres e em relações em que há distanciamento entre
profissionais e usuárias. Mais comum no cotidiano, tal distanciamento se consagra no uso
de tecnologias leve-duras e duras (equipamentos, conhecimento técnico científico) para o
desenvolvimento das ações de cuidado, em detrimento de tecnologias leves, ou seja, as que
se baseiam no estabelecimento de vínculo e acolhimento. Para as mulheres, o atendimento
assim é “impessoal e rápido”. Algumas disseram que os profissionais valorizam mais o
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resultado do exame laboratorial e/ou imagem, flagrante na fala de uma delas ao relatar sua
experiência em um atendimento: “ele examinou o papel”. Esses elementos fazem crer que,
apoiados apenas pelas tecnologias duras, os profissionais objetificam as mulheres e seus
corpos, favorecendo a ocorrência de violência institucional. Ao que parece, os profissionais
de saúde, ainda provocam sentimentos de inferiorização e desvalia nas usuárias, como
ilustra a fala: “[...] o que nós significamos para eles, nada”. Outro exemplo é o desrespeito à
preservação da intimidade e privacidade das mulheres nos momentos em que precisam se
desnudar durante a consulta: “me deixou de pernas erguidas na mesa e saiu para tomar café,
não deixou nada sobre meu corpo”. Essa condição produz inseguranças, tensões, ansiedades
e impotência nas mulheres, fragilizando-as ainda mais. Destarte, as usuárias reconhecem
o desrespeito, a indiferença, o tratamento grosseiro, mas não os nomeiam como violência
institucional. Para elas, são atitudes inerentes aos profissionais desses serviços e, para lidar
com essa realidade, aguardam pacificamente a substituição do profissional de saúde por
outro para retornarem ao serviço, como ilustra a fala: “[...] fiquei dois anos e meio sem fazer o
preventivo, voltei quando trocaram o profissional de saúde”. A violência ginecológica é uma
realidade em muitos serviços de saúde, nos quais operam profissionais pouco sensíveis à
dimensão social e subjetiva do cuidado em saúde. Abordagens desse tipo não apenas violam
os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaçam o direito à vida, à
saúde, à integridade e a não discriminação. Logo, podemos ver que a violência institucional,
representada pela violência ginecológica, parece estar presente de forma consistente em
serviços de saúde no Oeste Catarinense, uma vez que nesse cenário verificou-se atitudes
apelativas ao autoritarismo e assimetria nas relações estabelecidas entre profissionais e
usuárias. O desrespeito e a agressividade nas atitudes passam a ser banalizados pelos atores
que compõe esse cenário. A legitimação do saber técnico científico e o poder de que se
investem os profissionais pela detenção desse saber, pode explicar em parte a invisibilidade
da situação e a constante exposição das mulheres à violência ginecológica.2
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência ginecológica evidenciou-se na imposição do saber profissional que deslegitima
o saber vivenciado pelas mulheres; na fragilização dos vínculos de confiança que resulta
na desvalorização da sua subjetividade; e em intervenções que violam a intimidade e
resultam em manipulação desnecessária dos seus corpos. Tal contexto revela a banalização
da violência ginecológica que, dissimulada por boas práticas baseadas no saber técnicocientífico, é invisibilizada no cotidiano de atenção à saúde das mulheres.
REFERÊNCIAS
1.Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas para as Mulheres Brasília. Política
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Ministério da Saúde [periódico
na internet], Brasília (DF). 2011 [citado 2018 maio 19]. Disponível em: http://www.spm.gov.
br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional
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2.Aguiar Janaina Marques de, d’Oliveira Ana Flávia Pires Lucas, Schraiber Lilia Blima. Violência
institucional, autoridade médica e poder nas maternidades sob a ótica dos profissionais de
saúde. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2013 Nov [cited 2018 May 30] ; 29( 11 ): 2287-2296.
Available from:
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Violência Ginecológica; Rede de Atenção à saúde.

A PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS SOB A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E
INSTITUCIONAL
Maristela Muller Sens (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), Ana Maria Nunes de Faria Stamm (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1597

INTRODUÇÃO
O parto é um evento que, em todas as sociedades, sempre foi cercado de valores culturais,
sociais, emocionais e afetivos. Tradicionalmente restrito ao universo feminino e ao ambiente
domiciliar, foi a partir da institucionalização da assistência, na metade do século XX, que a
medicina adentrou este campo cuja dinâmica tinha pouco conhecimento.
OBJETIVOS
Avaliar a percepção de médicos obstetras prestam assistência ao parto em uma maternidade
pública e humanizada sobre a violência obstétrica ou institucional nas dimensões individual
e institucional .
MÉTODO
Pesquisa com base epistemológica qualitativa, realizada em uma maternidade pública,
humanizada e de ensino, no sul do Brasil, no período de fevereiro a setembro de 2016. O
termo violência obstétrica (VO) foi utilizado como sinônimo de violência institucional ( VI),
ampliando a linguagem afim de não criar desconforto aos entrevistados que não apreciam a
denominação VO. VI foi uma denominação utilizada em estudos anteriores, ao referir-se à VO
que acontece dentro das instituições de saúde , porém não são sinônimos; VO se posiciona
como uma forma de VI no parto, mas pode acontecer dentro ou fora de uma estrutura
maior, considerada “instituição” . A amostra foi intencional e representada por 23 médicos
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plantonistas do centro obstétrico ( dez profissionais não aceitaram ou não devolveram
o instrumento de coleta de dados), obstetras e estudantes de pós graduação latu sensu,
(médicos residentes em ginecologia e obstetrícia).
A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, elaborado pelos autores, sendo
composto por perguntas abertas e/ou fechadas ( respostas em escala de Likert), as quais
foram distribuídas em dimensão individual, institucional e relação médico paciente, sendo
as duas primeiras avaliadas nesse estudo. O instrumento foi validado por dois experts no
tema, que analisaram a forma de apresentação e o conteúdo, relacionando estes elementos
à capacidade da ferramenta de captar o fenômeno a ser estudado; as alterações sugeridas
foram realizadas, sendo o instrumento aplicado em um piloto com cinco participantes, aos
quais acharam o questionário extenso, mas não sugeriram alterações.
As respostas as perguntas abertas foram transcritas, sendo realizada a pré análise por meio
de leitura flutuante e do reconhecimento do material, seguida pela exploração do material
empírico com recortes em unidades de registro e, por fim, o tratamento dos resultados e
a interpretação inferencial. A análise dos dados foi pela técnica de análise de conteúdo,
com a definição de categorias por aproximação temática, com saturação dos dados. A
estatística descritiva contemplou as variáveis categóricas, descritas em números absolutos
e em proporção e, as contínuas, em média e desvio padrão (DP). O projeto de pesquisa foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da instituição.
RESULTADOS
Os 23 participantes são médicos obstetras (16 especialistas em ginecologia e obstetrícia, e
7 em processo de formação), com idade entre 25 a 57 anos, sendo a maioria mulheres; 60%
deles trabalham há mais de 20 anos na especialidade, e atendem, em média, 10 gestantes
em trabalho de parto por semana. Entre as três dimensões avaliadas, a relação humana
foi a mais citada ( por 47% dos participantes), seguida pela individual e a institucional
Todos os profissionais entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre o termo “violência
obstétrica”, sendo que 78% consideraram a denominação ruim ou péssima, por estar
relacionada a três situações: o termo induz a polêmica, culpabiliza o obstetra ou questiona
a “bondade” do médico. Consideram o termo sensacionalista e se ofendem também com a
culpabilização que envolve o obstetra, gerando medo, conflito e vulnerabilidade.
A dimensão individual ( ação) tem como enfoque a prática assistencial, e envolve
procedimentos desnecessários, não embasados nas melhores evidências, relacionados
a rotinas antigas e desatualizadas, ou , ainda, a atitudes já consolidadas na literatura
como VO/VI , tais como agressão física, verbal, maus tratos e negligência. Nesse estudo ,
os participantes perceberam a negligência como uma forma comum de violência, e, em
relação ao parto cirúrgico, relataram duas situações distintas: a primeira, quanto à não
realização de cesariana a pedido da gestante , que é atendida no Sistema Único de Saude)
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e, no outro extremo, a realização de cesariana sem indicação, em mulheres que desejam
o parto normal.
Na dimensão institucional ( condição ), é a instituição de saúde que ampara o exercício
do profissional na assistência ao paciente , sendo responsável pela condição estrutural
e material, bem como pela definição de regras e rotinas que protocolam o serviço. Entre
os vários os fatores que estão relacionados aos aspectos institucionais que propiciam a
ocorrência de VO/VI, a maior parte dos participantes acredita que, frequentemente, as
condições de trabalho têm influência e/ou predispõem a sua ocorrência.
Em relação à instituição em que foi desenvolvida a pesquisa, a maioria acredita que ela
acontece pouco frequentemente ou raramente. Quando questionados sobre as situações
institucionais que se relacionam com a ocorrência de VO/VI, relatam a falta de privacidade,
de vagas e de rotina de analgesia no serviço ( com a negação de sua realização, mesmo
quando indicada e solicitada pelos obstetras, e a recusa dos anestesistas em efetuar o
procedimento) como as preponderantes, seguida pela sobrecarga de demanda. As
situações relacionadas aos acompanhantes, como não permitir troca, e às regras e rotinas
da instituição, que devem ser seguidas sem individualização, também foram vinculados a
VO/VI pelos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A VO/VI é um fenômeno conhecido e reconhecido na percepção dos profissionais que
participaram desta pesquisa, mas a nomenclatura desagrada aos profissionais, que criticam
a forma como o obstetra é responsabilizado e a colaboração da mídia em polemizar o tema.
Na dimensão individual, a prática desatualizada e não embasada em evidências, bem como
a negligência e as condutas influenciadas pela atual judicialização da medicina, foram
questões relacionadas a VO/VI. Quanto a institucional, as preponderantes foram a falta de
vagas, de analgesia e de privacidade.
PALAVRAS-CHAVE
Violência Obstétrica. Violência Institucional. Parto Humanizado.
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A REALIDADE DE ENFERMEIRAS NO ENFRENTAMENTO DIANTE
DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM
ESTUDO DE CASO
Lenna Eloisa Madureira Pereira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Márcia Maria
Brangança Lopes (Universidade Federal Do Pará, Belém, PA, Brasil), Isabela Saioron (Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Franciele Budziareck Neves (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, Brasil), Priscilla Barth (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1490

INTRODUÇÃO
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno que se manifesta em
todos os lugares e em qualquer classe social, podendo ocorrer na comunidade onde moram,
na escola, nas instituições socioeducativas ou na família. Para dar uma resposta positiva ao
problema, há que se considerar uma faceta cruel dessas agressões(1): a invisibilidade diante
do medo de denunciar o agressor. A violência sexual pode se expressar por meio de duas
formas: o abuso sexual e a exploração sexual, sendo ambas atentatórias ao direito humano
e ao desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, praticados por um indivíduo em
situação de poder e desenvolvimento sexual distinto em relação às vítimas(2). O abuso sexual
é caracterizado como o ato ou o jogo que ocorre nas relações hétero ou homossexuais, o
qual visa estimular a vítima a obter excitação sexual nas práticas eróticas, pornográficas
impostas por meio do aliciamento(2) que pode ser realizado mediante violência física
e ameaças. A participação dos profissionais enfermeiros é notória nas ações de medidas
de prevenção à violência sexual, chamando sempre à responsabilidade o setor da saúde,
os quais encontram-se em posição de destaque como eixos condutores na prevenção de
agravos e doenças, promoção da saúde e intersetorialidade(3), até a unidade hospitalar, o
que lembra a projeção de redes de enfrentamento contra a violência, associados à assistência
humanizada.
OBJETIVOS
Desvelar a percepção de enfermeiros quanto à formação profissional no contexto do
enfrentamento do abuso sexual de crianças e adolescentes no cotidiano de trabalho.
MÉTODO
Estudo qualitativo, tipo estudo de caso, realizado com quatro enfermeiras atuantes na
assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual em uma Fundação de
referência na região metropolitana de Belém. Para coleta dos dados foi utilizada a entrevista
semiestruturada que relaciona as opiniões com as questões comportamentais. As falas foram
transcritas, organizadas, categorizadas e, com suporte da Teoria Fundamentada dos Dados,
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foram analisadas. Esta técnica foi utilizada somente para a análise dos dados. O projeto
foi aprovado pelo CEP/Instituto de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Pará sob
parecer nº 56852516.6.0000.0018.
RESULTADOS
Os dados foram organizados em três ideias centrais: Dificuldades no processo de formação;
Dificuldades de capacitação profissional; Avanços e desafios no combate ao abuso sexual.
Na primeira ideia central, há criticidade sobre as deficiências no processo de formação
acadêmica de enfermeiros diante da realidade do enfrentamento ao abuso sexual. Percebese a deficiência de se questionar, estudar e falar do abuso sexual na formação acadêmica em
enfermagem, ainda vista como tabu. A universidade constitui o pilar fundamental e primordial
na formação de profissionais envolvidos no fenômeno contra a violência sexual(4), uma vez
que esse tipo de violência requer educação continuada. É recomendável às instituições
superiores de ensino incluir em suas grades de ensino como demanda acadêmica. Como
segunda ideia central, temos as dificuldades de capacitação profissional, onde a ausência
de oficinas e cursos voltados para aprimoramento profissional são enfatizados, desvelando
a insatisfação dos enfermeiros a ponto de não se sentirem devidamente preparados para
atuar no enfrentamento aos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes. A deficiência
vai além da estrutura curricular de muitos enfermeiros com formação antiga, a própria
condição de trabalho inviabiliza cursos de capacitações, promoção de atualizações acerca da
violência, suas formas, condutas de enfrentamento e novos modelos de assistência às vítimas
e familiares. Esta é uma fragilidade que precisa ter a atenção das instituições de saúde, pois
são situações limitantes aos profissionais que lidam com variadas situações de violência, o
que inclui a própria concepção dos profissionais sobre a violência, as ações desenvolvidas
(ou não) e a relação que se estabelece com a família e demais atores da rede intersetorial(5).
Na terceira ideia central, destacam-se alguns pontos positivos e negativos diante do
combate ao abuso sexual, seus avanços nas denúncias dos usuários que presenciam ou
desconfiam de abusos; além da percepção de avanços que podem auxiliar os atendimentos,
provindos de outros usuários. Como ponto positivo dentro do enfrentamento ao abuso
sexual a inserção da denúncia entre os cidadãos é um fator citado pelas profissionais. Para
denunciar, é imprescindível que o usuário conheça as características do abuso; a educação
e comunicação, neste sentido, são importantes mecanismos de elo entre profissionais e
sociedade, o que pode evitar a propagação ou até impedir episódios do ciclo de violência.
O incentivo à orientação transforma o cuidado e o enfermeiro, diante do contexto, pode
agir na comunidade. Os desafios aqui propostos são as árduas lutas pelo combate ao abuso
sexual em crianças e adolescentes, pois o silêncio dos envolvidos - neste caso de violência ainda aparenta ser fator decisivo para altos índices de mortalidade e subnotificação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfermeiro em vários contextos é o profissional mais indicado para atuar como educador,
proporcionando junto à equipe de suporte e cuidados ajuda emocional à vítima e os
participantes deste momento delicado (os familiares). Além disso, este profissional como
pode estar nos estabelecimentos de ensino, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais,
trabalhando junto a educação em saúde com a finalidade de combate ao abuso sexual, o que
é necessário em tempos de novos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
Diante dos entrevistas, foi possível atentar entrelinhas ao desconforto das profissionais em
seus relatos sobre a ausência, negligência para com o próprio profissional, a falta de atenção
à temática do abuso sexual num contexto profissional, além de outros setores, expressos
sob a forma de injustiças sociais frequentemente verbalizadas. Diante de tantos embaraços
e percalços que cerceiam o ambiente de trabalho, é admirável o que estas enfermeiras e
demais profissionais brasileiros ofereçam amplo e bom atendimento às vítimas de abuso
sexual, visto que essa problemática não reside apenas na realidade paraense.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem; Violência; Violência contra criança; Enfermagem em Saúde do Adolescente;
Educação continuada.

A REDE DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE ABRIGADO EM
MEDIDA DE PROTEÇÃO
Lygia Maria Pereira da Silva (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Thamires Ranile Ferreira (Universidade
de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Cintia Cibele da Silva (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2587

INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde define violência como ações praticadas por indivíduos, grupos,
classes ou nações, que tenham como consequência danos físicos, emocionais, morais e/ou
espirituais a si próprio ou a outro. Devido ao histórico de violência e vulnerabilidade social,
muitos adolescentes passam a a ter que viver em serviços de acolhimento. Esses serviços
se constituem como moradia alternativa para crianças e adolescentes que tiveram seus
direitos violados até que estes posam retornar a sua família de origem ou para colocação em
família substituta não implicando em privação de sua liberdade. As principais causas para o
ingresso nessas instituições são: Abandono pelos pais ou responsáveis, negligência, violência
doméstica física, abuso e/ou violência sexual praticadas pelos familiares ou responsáveis. A
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configuração dos serviços de acolhimento como espaços de proteção e garantia de direitos
está assegurada pelo ECA. Sabe-se que a eficácia das ações de enfretamento da violência
demanda o conhecimento e a reflexão na forma como se articulam as instituições que
realizam atendimento.
OBJETIVOS
Analisar, a partir da percepção de profissionais, como os vínculos estabelecidos entre um
abrigo e os demais serviços da rede interferem no enfrentamento da violência.
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo exploratório qualitativo, interdisciplinar, com o intuito de
contribuir com o fortalecimento do trabalho em rede no enfrentamento da violência, realizado
entre agosto e setembro de 2017. O campo de pesquisa foi um serviço de acolhimento para
crianças e adolescentes na modalidade abrigo institucional. O serviço acolhe indivíduos de 0
a 18 anos de ambos os sexos, oriundos de todo o estado de Pernambuco. Os participantes do
estudo foram profissionais que atuam no serviço estudado, definidos através de amostragem
probabilística. A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2017, foi realizada
por meio da construção pelos sujeitos do mapa mínimo dos vínculos da rede institucional
externa a partir da casa de acolhimento Vovó Geralda e entrevista semiestruturada com roteiro
previamente elaborado pelas pesquisadoras. As questões utilizadas no roteiro de entrevista
semiestruturada investigaram três aspectos, 1) Como é a relação entre as instituições e quais
os pontos fortes e os pontos fracos? 2) As pessoas que atuam nos serviços acreditam que
podem contar com a sua instituição e de que modo? 3) Você acredita que as instituições
precisam mudar as relações? A análise dos dados se deu pela avaliação da representação
gráfica do mapa, e em seguida, por sua problematização, realizada por meio da entrevista
semiestruturada usando a técnica de análise do conteúdo na modalidade temática.
RESULTADOS
Participaram do estudo 8 profissionais que atuam na área de garantia de direitos, com idade
variando entre 28 e 65 anos, sendo 6 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Quanto à
formação, 5 possuem curso superior completo, 1 curso técnico e 2 nível médio. O tempo mínimo
de atuação no serviço foi de 6 meses e máximo de 3 anos e 7 meses. O estudo evidenciou
que a rede é mediana, heterogênea e de boa densidade. Os participantes apresentam uma
percepção coerente do que é o trabalho em rede. No entanto, ao tentar pôr em prática
essa percepção esbarram em obstáculos que dificultam a articulação entre os serviços e
fragilizam a rede. O aspecto da dispersão, que é a distância geográfica entre as instituições,
foi considerado como um fator que dificulta o contato e apoio, representando um obstáculo
para a realização do trabalho em Rede. Por meio de etapas sistemáticas de interpretação dos
dados coletados, emergiram duas categorias empiricas: A primeira categoria foi “Atuação
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em rede para um trabalho efetivo”. A segunda categoria foi “Desafios para atuação em rede”,
com subcategorias “Distância Geográfica”, “intersetorialidade incipiente” e “dificuldade para a
reintegração familiar”. Embora existam experiências de articulação e trabalho em rede, as falas
demostram que há necessidade de mudança na interação entre os serviços e profissionais. A
rede embora considerada boa, com experiências de articulações bem sucedidas, ainda tem
muito no que avançar, sobretudo com relação a necessidade de se trabalhar em conjunto
na busca da articulação. Os principais obstáculos apontados pelos sujeitos do estudo nas
entrevistas foram: distância geográfica, Intersetorialidade incipiente, dificuldades para a
reintegração familiar, sobrecarga dos serviços, e etc. Essa constatação vai de encontro com
estudos que versam sobre os desafios para o trabalho em redes fortalecidas e solidárias. Os
profissionais expressam desejo de mudança diante das fragilidades e apontam a permanente
comunicação como um elemento chave no fortalecimento da rede, além de alternativas que
visem o estreitamento dos laços e fortalecimento das relações por meio da aproximação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para os profissionais, a rede precisa ser fortalecida, sendo necessário um entendimento mais
aprofundado do trabalho em rede para que os serviços possam realizar um trabalho mais
articulado, com base em vínculos significativos que tragam resolutividade aos casos. Desse
modo, há a necessidade de ações que visem à promoção da aproximação dos serviços na
construção de um diálogo mais efetivo, além de estratégias que incentivem a construção de
uma articulação com base no compartilhamento de uma missão comum.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente institucionalizado; Rede social; Política pública.

A VIDA NA RUA: MARCAS DE VULNERABILIDADE E AGRAVOS À
SAÚDE
Maria Fátima Cardoso (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil), Ceci Vilar Noronha (Universidade
Federal da Bahia , Salvador, BA, Brasil)

ID: 1431

INTRODUÇÃO
As pessoas em situação de rua estão sujeitas a riscos de diversas natureza. O propósito desta
análise é trazer à luz situações narradas pelos sujeitos participantes do estudo onde foram
observadas as condições de vida e, principalmente, a vulnerabilidade da sobrevivência nas
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ruas, o que atrai riscos e que são determinantes para ampliar os agravos à saúde. O grupo
enfrenta dificuldades evidenciado violação dos Direitos Humanos.
OBJETIVOS
Deste modo, o objetivo deste estudo foi o de descrever situações agudas de vulnerabilidade
das pessoas em situação de rua e as repercussões nas condições de saúde do grupo em
diversas direções, a exemplo dos acidentes e suas consequências, devido às dificuldades de
acesso a serviços de saúde.
MÉTODO
Como estratégia metodológica para a entrada no campo, com caráter etnográfico, utilizouse como fonte de informações e aproximação aos sujeitos do estudo diversos cenários, nos
quais as pessoas em situação de rua costumam buscar auxílio para receber algum tipo de
problema e tentar solucionar problemas de saúde. Assim, foram feitas observações diretas,
registro em diário de campo, aplicação de roteiro de entrevistas semi-estruturada e diálogos
informais com colaboradores das instituições da sociedade civil organizada que figuraram
como cenários do estudo. Também foram feitas visitas e observações em unidade de saúde
próximas aos locais de concentração do grupo.
RESULTADOS
O estudo constatou diversos fatores que favorecem o aparecimento de doenças e agravos
para pessoas em situação de rua, potencializado pelo acirramento do processo de exclusão
social e as condições dos ambientes de permanência e sobrevivência. O grupo tem como
alternativa para solucionar algum problema de saúde e intermediação junto aos serviços
públicos de saúde algumas ONG’s que os assistem. Nelas constatou-se grande número
de vítimas de violência física: ferimentos provocados com objetos cortantes e pesados
que provocam impacto, com pedras, pedaços de madeira; atropelamentos cujas sequelas
comprometem principalmente a locomoção e outras doenças como HIV/AIDS, hanseníase,
micoses.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A guisa de conclusões, é possível afirmar que morar na rua significa uma mudança radical no
estilo de vida de milhares de pessoas. O indivíduo se vê privado de determinados cuidados
quando do aparecimento das doenças e a demanda por procedimentos terapêuticos
adequados não está assegurada. Isso se dá por diversos fatores objetivos e subjetivos, como
por exemplo medo, vergonha, ter tido a experiência de não receber atendimento ao buscar
as unidades públicas de saúde, ou ter sido negado o acesso ao direito à saúde quando
buscam por falta de documento.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2557

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

PALAVRAS-CHAVE
A vida na rua, vulnerabilidade, agravos à saúde

A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS DA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Sabrina da Costa Machado Duarte (Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Helena
Guimarães Flórido (Secretaria Municipal de Saúde/ RJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Waleska Floresta (Secretaria
Municipal de Saúde/ RJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Maria Manuela Vila Nova Cardoso (Escola de Enfermagem Anna
Nery/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Aline Miranda da Fonseca MARINS (Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Priscilla Valadares Broca (Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

ID: 2015

INTRODUÇÃO
A violência no trabalho aponta a degradação das condições de trabalho e produtividade
expondo os trabalhadores aos riscos de acidentes e de adoecimentos, podendo abranger
a relação com chefias, pares, clientes e público no exercício das atividades. Desta maneira,
caracteriza-se por situações nas quais os trabalhadores sofrem ameaças, abusos ou ataques
no seu ambiente de trabalho, incluindo o trajeto de ida e volta que colocam em perigo sua
segurança, seu bem-estar e sua saúde, implícita ou explicitamente. Desta forma, o presente
estudo trata das situações de violência no trabalho no cotidiano dos profissionais de saúde
da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
OBJETIVOS
Identificar as situações de violência no trabalho no cotidiano dos profissionais de saúde da
ESF; Descrever as condutas adotadas pelos profissionais de saúde da ESF frente as situações de
violência; Discutir a influência da violência no trabalho para os profissionais de saúde da ESF.
MÉTODO
Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, tendo como cenário uma Clínica de Saúde
da Família localizada no Complexo do Alemão, no município do Rio de Janeiro. A referida
clínica é pública, de esfera administrativa municipal e foi escolhida por estar situada em uma
área de risco, com territórios vulneráveis. Os participantes do estudo foram 18 profissionais
de saúde que atuavam em quatro equipes da referida Clínica por mais de 06 (seis) meses,
sendo caracterizados de acordo com as variáveis sexo, idade, tempo de atuação no cenário

VOLTAR AO ÍNDICE

2558 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

e função profissional exercida. Os dados foram coletados através de entrevistas com roteiro
semiestruturado, questionando-se acerca das situações de violência no trabalho vivenciadas
pelos profissionais, estratégias adotadas frente as situações de violência e impactos na vida
laborativa e pessoal. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme pareceres 1.635.345 (CEP/ EEAN/
UFRJ) de 13/07/2016 e 1.678.654 (SMS/ RJ) de 15/08/2016.
RESULTADOS
Caracterização dos participantes: Dos 18 entrevistados, 56% eram homens, a faixa etária
variou de 20 a 51 anos de idade, e o tempo de atuação dos profissionais na clínica é de
aproximadamente 7 anos. Quanto a função laborativa exercida, 39% eram Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), 22% enfermeiros, 17% médicos, 11% técnicos de enfermagem,
11% dentistas e auxiliares de saúde bucal. Através da análise dos dados das entrevistas,
emergiram quatro categorias temáticas, sendo:
1.Situações de violência no trabalho de acordo os profissionais da ESF, no qual foram
identificadas as seguintes situações: violência externa à Clínica da Família, como as
situações de conflito e violência armada no território; violência ocasionada pela clientela,
como discriminação racial, agressões verbais e físicas; violência entre os pares (próprios
profissionais), como ‘indiferença’ pelos ACS pela chefia, discriminação quanto a origem
social; contato com a violência sofrida pelos usuários sob cuidados, como violência
doméstica e violação dos direitos do cidadão.
2.Consequências das situações de violência no trabalho de acordo com os profissionais
da ESF, no qual foram identificados prejuízos no acompanhamento do usuário em
decorrência da violência no território; maior vulnerabilidade dos profissionais que moram
e trabalham no mesmo território; sentimentos de medo, frustração, apatia, ‘sensação de
impotência’ e vulnerabilidade, e sofrimento psíquico dos profissionais que vivenciam
situações como exposição a conflitos armados, tráfico de drogas e armas; ameaças física
e verbal; e esgotamento profissional.
3.Estratégias adotadas pelos profissionais da ESF frente às situações de violência no
trabalho, destacando-se: treinamentos da equipe para reconhecimento das situações
de violência, como o Programa Acesso mais Seguro; investimento na comunicação por
aparelhos celulares e aplicativos entre profissionais e usuários para reconhecimento de
denuncias de violência; reorganização das visitas domiciliares durante os conflitos armados
na comunidade e busca por abrigo em locais seguros; apoio de outros profissionais para
gerenciamento de conflito; notificação e discussão sobre as situações de violência nas
reuniões de equipe; adoção de estratégias pessoais para diminuir o estresse vivenciado,
como busca por atividades de lazer, apego a religião, convívio com a família e amigos.
4.Atuação do enfermeiro como líder da Equipe de Saúde da Família frente às situações de
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violência no trabalho, no qual os participantes destacaram ser esta a categoria profissional
mais mobilizada para o gerenciamento e liderança da equipe de saúde da ESF, atuando
como mediador, coordenador, facilitador e articulador das ações e atividades, frente às
situações de violência. O enfermeiro também atua na interlocução ativa entre os usuários,
equipe de saúde e nível central de gestão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os profissionais de saúde atuantes na ESF se deparam com diversas situações de violência
no trabalho, destacando-se os conflitos armados e as agressões físicas e verbais. Tais
situações são danosas para o desenvolvimento das atividades laborativas, como também
para a saúde física e mental do trabalhador exposto, sendo frequentes os relatos de
medo, insegurança, frustração e esgotamento profissional. Destaca-se a necessidade de
investimento governamental em ações que garantam a segurança do trabalhador da ESF.
Através deste estudo também foi possível perceber a importância do enfermeiro como
mediador de conflitos na ESF, sendo fundamental que o enfermeiro perceba a importância
desse processo, pois essa compreensão poderá impulsionar o aprendizado contínuo e
dinâmico, guiando a equipe para o alcance dos objetivos comuns.
PALAVRAS-CHAVE
Descritores: Enfermagem; Violência no trabalho; Saúde da Família; Profissionais de Saúde.

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA SOB O OLHAR DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE
Mayara Guimarães dos Santos (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Marcelo Medeiros
(Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes (Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil)

ID: 2232

INTRODUÇÃO
Violência obstétrica refere-se a todas as formas de violência originadas durante a assistência
ao ciclo gravídico-puerperal ou abortamento, perpetradas por profissionais de saúde em
instituições de atendimento. Caracteriza-se por qualquer intervenção ou ato direcionado à
gestante, parturiente ou puérpera sem o seu consentimento explícito ou com desrespeito
à sua autonomia e integridade física, mental ou emocional. Também inclui assistência
desumanizada, abuso de medicalização e patologização de processos naturais de gestação,
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parturição ou abortamento. Essa modalidade de violência também pode ser considerada
institucional, uma vez que ocorre em instituições prestadoras de cuidados à saúde.
OBJETIVOS
Identificar e analisar os significados atribuídos à violência obstétrica por médicos e
enfermeiros obstetras com vínculos de trabalho na rede pública de assistência ao parto.
MÉTODO
Pesquisa social do tipo estratégica, de natureza qualitativa. Os dados foram coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas com 13 profissionais de duas instituições públicas de
atenção ao parto em Goiânia, Goiás, entre setembro de 2016 e janeiro de 2017. O material
proveniente das entrevistas foi analisado por meio do Método de Interpretação de Sentidos,
gerando três categorias temáticas. A primeira, “Humanização da assistência à parturiente”,
os profissionais relataram o significado e as práticas de humanização da assistência ao parto.
A segunda, “Vivências da violência obstétrica”, diz respeito aos significados da violência,
suas manifestações, sendo o cuidado indigno, abuso físico, cuidado não confidencial e a
discriminação os mais expressivos para a ocorrência desses atos. A terceira, “Conhecimento
sobre o período gravídico-puerperal”, os participantes relataram a falta de conhecimento
das parturientes sobre a gestação, parto e puerpério, além da ineficácia do pré-natal para
preparar as gestantes para o parto.
RESULTADOS
De modo geral, os participantes significaram a Violência Obstétrica (VO) como um desrespeito
à autonomia e aos direitos de escolha da mulher e reconheceram suas raízes culturais e
organizacionais no sistema de saúde. A influência da área de formação profissional repercutiu
na concepção de VO, transitando de incredulidade e negação da existência do fenômeno à
percepção cotidiana das diversas formas de VO que atingem a parturiente. A disponibilização
de conhecimento sobre o parto foi apontada como um elemento de empoderamento feminino
e ferramenta de enfrentamento da VO. Entraves políticos, sobrecarga de serviço e falta de
recursos financeiros e humanos foram mencionados como obstáculos à assistência qualificada
ao parto. Alguns caminhos para a solução ou redução dessas barreiras foram verbalizados pelos
participantes: contratação de profissionais habilitados para atuação em partos humanizados
e cursos de capacitação profissional voltados para a melhoria do atendimento à parturiente e
família. O significado da VO para esses profissionais assume ampla configuração, contemplando
todo o período gravídico-puerperal, o que remete a uma desvalorização da autonomia das
parturientes, ao desrespeito aos seus direitos de escolha, incluindo o direito de decidir sobre
a via de parto, e aos maus-tratos durante a assistência obstétrica. Vimos que essa violência
está pautada na intolerância ao próximo e na discriminação das mulheres que frequentam as
maternidades públicas. Essas mulheres são discriminadas em função da sua classe social, de
modo que os profissionais as julgam incapazes de decidir sobre seus processos fisiológicos,

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2561

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

anulando suas vozes e sua autonomia. Nesse contexto, a VO é banalizada mesmo estando
presente durante o cotidiano da assistência obstétrica, tal como reportado nas falas dos
entrevistados. Observamos um ciclo em torno da banalização do sofrimento da parturiente,
naturalização e invisibilidade da violência que não permite que os profissionais reflitam sobre
sua prática. Dessa forma, a VO é velada, invisível aos olhos da equipe de saúde, gerando, ao
seu redor, sentimentos de negação e hostilidade. Durante as entrevistas, percebemos que os
profissionais se sentiam ofendidos na medida em que interpretavam que os questionávamos
em sua autoridade e na legitimidade de suas ações, assumindo, por vezes, uma postura
defensiva e hostil. Em nosso estudo, foi possível apreender que a VO se manifesta por meio
do abuso físico, do cuidado indigno, da demora no atendimento e da falta de informação à
gestante durante o pré-natal. Os resultados evidenciam a precariedade dos recursos materiais
e humanos, a falta de informação da parturiente e do profissional, a rotina, a alta demanda
e a descontinuidade do pré-natal, o que configura um espaço fecundo para a ocorrência
da violência obstétrica. As vivências dos profissionais a respeito da violência obstétrica
emergiram de suas falas quando mencionaram desrespeito aos direitos da mulher, incluindo
o direito à escolha do tipo de parto, e maus-tratos durante o atendimento (desde o prénatal até o período puerperal). Verbalizaram, também, algumas das principais manifestações
da VO durante a rotina profissional, entre elas, abuso físico, cuidado indigno (por exemplo,
abusos verbais, humilhações e falas desrespeitosas), demora no atendimento e falta de
informação à gestante durante o pré-natal. Contudo, alguns entrevistados não conseguiram
reconhecer a existência da VO durante a assistência em saúde à parturiente. Nas falas, também
observamos que, sob suas perspectivas, os principais desencadeantes da VO eram a falta de
médicos e enfermeiros obstetras capacitados para a atuação no parto humanizado, ausência
de informação da parturiente e do acompanhante, falta de capacitação e atualização do
profissional, rotina engessada das maternidades, que afastava os obstetras da realização
do parto vaginal sem distócias, e sobrecarga de trabalho. Alguns profissionais identificaram
raízes culturais que permeiam esse contexto e que podem contribuir para desestimular as
parturientes a optarem pelo parto vaginal como desfecho natural para o parto. Os profissionais
apontaram caminhos para o enfrentamento da VO, por exemplo, abordagem do tema, e de
como lidar com situações estressantes durante a formação profissional, neste caso por meio
de treinamento e capacitação específicos para a realização de parto humanizado, contratação
de recursos humanos habilitados, maior fiscalização por parte da diretoria hospitalar, além da
sensibilização do profissional quanto ao tema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo contribuiu para uma melhor compreensão dos significados atribuídos à violência
obstétrica e forneceu subsídios para que ações concretas relacionadas a essa questão possam
ser consideradas na elaboração de políticas públicas para enfrentamento deste fenômeno e
melhoria da qualidade da assistência à parturiente.
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PALAVRAS-CHAVE
Violência contra a Mulher; Saúde da Mulher; Saúde Pública; Parto; Trabalho de Parto

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO A MULHERES ALVO DE VIOLÊNCIA
DE GÊNERO: CONTEXTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Bibiana Beck Garbero (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 1315

INTRODUÇÃO
As marcas da violência de gênero vão além das feridas visíveis e sintomas físicos resultantes
de agressão. Para uma atenção integral à saúde, também devem ser consideradas as
dimensões psicológicas deste fenômeno. Os efeitos psicológicos da violência tolhem aos
poucos as defesas da mulher e sua somatização pode resultar em um espectro de problemas
relacionados à saúde mental, que variam desde o isolamento até tentativa de suicídio; um
quadro que reafirma a importância de profissionais na área de psicologia para melhor
suporte às mulheres desde seu primeiro contato com o sistema de saúde, o que em geral se
dá no contexto de Urgência e Emergência.
OBJETIVOS
O trabalho teve como objetivo geral compreender a atuação do profissional de psicologia
na prática de acolhimento a mulheres que sofrem de violência de gênero em contextos de
Urgência e Emergência de um hospital da região da grande Florianópolis. Como objetivos
específicos, buscou-se conhecer as políticas públicas que se relacionam à prática do
acolhimento psicológico a vítimas de violência de gênero em contextos de Urgência e
Emergência; identificar as práticas de acolhimento no hospital aplicadas por psicólogos
em contextos que envolvam violência contra a mulher; e observar as ações de intervenção
do psicólogo junto aos demais profissionais de saúde em equipes multidisciplinares no
contexto de urgência e emergência de um hospital da região da grande Florianópolis.
MÉTODO
A construção do método de pesquisa se dá a partir de uma visão dos sujeitos como históricodialéticos inseridos em uma realidade complexa, a partir da qual buscamos compreender
múltiplas perspectivas. Com o objetivo de compreender a atuação do profissional de
psicologia na prática de acolhimento a mulheres que sofrem violência de gênero em contextos
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de urgência e emergência de um hospital da região da grande Florianópolis, escolheu-se
como lócus para a pesquisa o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago
(HU/UFSC). O instrumento de coleta de informações utilizado para a presente pesquisa foi
entrevistas semiestruturadas com psicólogos envolvidos no contexto hospitalar de urgência
e emergência, com questões elaboradas a partir de pesquisa bibliográfica e de acordo com
os objetivos da pesquisa. As informações coletadas foram analisadas qualitativamente por
meio de análise de conteúdo com abordagem indutiva construtiva foi a escolhida para a
realização da análise, visto que “Sua finalidade não é generalizar ou testar hipóteses, mas
construir uma compreensão dos fenômenos investigados” (Moraes, 1999).
RESULTADOS
A análise das entrevistas realizadas em campo aponta para nove unidades de análise:
acolhimento psicológico, investigando como se dá a prática do psicólogo; equipes
multidisciplinares, com as dinâmicas que atravessam os atendimentos; violência de gênero,
compreendendo os diferentes tipos de violência cuja mulher é alvo preferencial que estão
presentes no lócus; contexto de urgência e emergência, explorando as particularidades deste
meio; encaminhamentos, para entender como se dá e se há continuidade do tratamento;
agravos, com relatos dos sintomas e complicações psíquicas e subjetivas; questões sobre
gênero, contendo as noções das entrevistadas acerca do tema; políticas públicas, levando
em consideração o conhecimento ou o desconhecimento por parte das psicólogas; e
medicalização, tanto nos atendimentos quando na patologização dos agressores. Concluiuse que caráter breve do campo não atenua a importância da atuação do profissional de
psicologia. Sua presença neste contexto acaba se dando como uma forma de atenuar crises
agudas, situar a mulher sobre a conjuntura em que se encontra e o apoio na criação de
estratégias para a superação das violências sofridas. Para além da escuta, o acolhimento
também se dá por ações práticas. Desde o cuidado na garantia da privacidade da mulher
dos atendimentos, até a posição de horizontalidade do olhar do profissional de psicologia,
passando pela mobilização de uma rede de apoio por meio de ligações e engendramentos
que variam de acordo com as demandas pessoais de cada paciente. As psicólogas destacam
que, para além de uma dor física, as mulheres apresentam uma “dor subjetiva muito grande”.
Mesmo em casos em que a principal queixa não é a violência de gênero, é comum histórico
de violência intrafamiliar e conjugal entre as mulheres que dão entrada no serviço em
por agravos psíquicos (como crises de ansiedade generalizada ou tentativa de suicídio). O
acolhimento se dá de forma multiprofissional, em geral em duplas formadas por médico
e enfermeira e psicólogo e assistente social. Isso se dá para evitar o desgaste da paciente.
Ainda que as profissionais entrevistadas tenham demonstrado conhecimento acerca das
especificidades do fenômeno da violência de gênero, relatam que já ouviram colegas
fazerem comentários relacionados às circunstâncias em que as agressões ocorrem: “Você
tá no consultório e alguém vem ‘ah, mas olha só também né... por quê que não foi embora’,
sei lá, (...) ‘ah, por que que vem aqui? porque apanhou pela centésima vez o marido, por
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que ainda tá com o marido?’. Aquele exemplo bem cliché do pessoal que fala, né ‘ah mas
também, tava andando dentro do ônibus sozinha, na rua, bêbada, como é que não queria
ser estuprada?’”. Por isso as profissionais relatam que seu trabalho também se dá junto a
equipe, com esforço para desconstruir este tipo de recorte, reafirmando sua importância na
humanização do atendimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questões culturais que permeiam a sociedade se mostram como um desafio e um agravador
do sofrimento psíquico. Os mitos acerca das agressões e abusos afetam e isolam muitas
mulheres. Frequentemente as pacientes procuram o serviço sozinhas e relatam sentir medo
e vergonha, o que torna árduo a mobilização de uma rede de apoio eficiente. A desigualdade
de gênero aparece como um possível potencializador da ocorrência dessas violências,
destacando importância da apropriação dessas questões pelos profissionais de saúde como
uma prioridade no sentido de superação do fenômeno. A figura do psicólogo e a utilidade
dos saberes da psicologia não deve ser subestimada como ferramentas para acolhimento,
contextualização da paciente, incentivo à superação de sua dor subjetiva e na humanização
do atendimento no contexto estudado.
PALAVRAS-CHAVE
Violência de gênero, psicologia, acolhimento psicológico, urgência e emergência

ADOLESCENTES EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO E A
REINSERÇÃO FAMILIAR
Lygia Maria Pereira Silva (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Larissa Morélia Vieira de Macedo
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Michelle Leandro das Dores Silva (Universidade de Pernambuco,
Recife, PE, Brasil), Andreia Lopes Ferreira de Lima (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2588

INTRODUÇÃO
A proteção e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes representam desafios, cuja
amplitude e complexidade ultrapassam aqueles que as agências públicas habitualmente
solucionam. Entre os serviços envolvidos no atendimento a crianças e adolescentes em
situação de violência, estão as unidades de acolhimento institucional. Mais conhecidas
como abrigos são determinadas como medida de proteção estabelecida pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Tal medida se destina a crianças e adolescentes afastados
do convívio familiar, sendo definido com caráter provisório e excepcional, não implicando
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em privação de liberdade. Na aplicação das medidas de proteção contidas no ECA deve ser
levado em conta o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São importantes
estudos que identifiquem as fortalezas e as fragilidades para o atendimento integral aos
adolescentes em medida de proteção e que auxiliem no planejamento de estratégias para
a melhoria da interação e cooperação entre as unidades e as famílias dos adolescentes
abrigados assim como no processo de reintegração desses indivíduos às suas famílias.
OBJETIVOS
O objetivo geral deste estudo foi analisar os vínculos entre a unidade de acolhimento e
familiares de adolescente e identificar como estes interferem no processo de reintegração
do(a) adolescente à família de origem e os objetivos específicos: conhecer como se
configuram os vínculos entre a unidade de acolhimento e as famílias e quais as fragilidades e
fortalezas; identificar como os vínculos estabelecidos interferem no processo de reintegração
do adolescente à família de origem.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa e interdisciplinar. O campo
de estudo foi um serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, entendendose como aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em
situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.
Especificamente o Centro de Atendimento à Criança – CEAC, localizado na cidade de Recife.
Os sujeitos do estudo foram três adolescentes (10, 11 e 13 anos de idade, sexo masculino),
em medida de proteção por motivo de negligência (pai usuário de substâncias psicoativas,
mãe deixou a família há dois anos), o pai dos adolescentes e a coordenadora da unidade. De
acordo com a equipe da unidade existe possibilidade de reintegração, por considerarem o
forte vínculo afetivo entre os membros da família. A coleta de dados foi realizada no período
de fevereiro a abril de 2018, por meio do mapeamento mínimo dos vínculos pessoais
e institucionais e da entrevista semiestruturada. O mapeamento proposto permite no
diagnóstico dos vínculos entre as famílias e as unidades de acolhimento e fornece subsídios
para identificação dos recursos e lacunas nos vínculos entre a família e a instituição e
identificar as fortalezas e fragilidades para o trabalho de reinserção do adolescente à
família. O mapa é formado por um círculo e dentro deste, quadrantes que representam as
instituições ou pessoas com as quais o serviço estudado se vincula. Em seguida se traçam
linhas para indicar a qualidade dos vínculos existentes entre a unidade e as famílias. A
representação gráfica pode ser feita por linhas com cores diferentes, esquema no qual cada
cor significa vínculos significativos, vínculos rompidos e vínculos fragilizados. A entrevista
por sua vez problematizou as questões levantados pelo mapeamento e clarificou dúvidas
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sobre as informações fornecidas pelos sujeitos. As questões investigaram como é a relação
entre a instituição e a famílias, quais os pontos fortes e os pontos fracos. Se os familiares
acreditam que podem contar com a unidade e de que modo. Também foi investigado se os
familiares acreditam que podem contar com os profissionais da unidade e de que modo. A
última questão buscou saber se os entrevistados acreditam que precisam mudar a relação.
A entrevista com o profissional da unidade de acolhimento foi realizada no serviço, em sala
privada, para garantir o sigilo das informações. A entrevista com o familiar foi realizada em
sua residência, para garantir o sigilo das informações como também na tentativa de deixalo a vontade para se expressar, sem medo de julgamentos e retaliações. Para o registro da
entrevista, em concordância com os sujeitos, foi utilizado um gravador, a fim de garantir a
fidedignidade das entrevistas, que em seguida foram transcritas na íntegra e analisadas à luz
da literatura sobre o tema.
RESULTADOS
Os resultados indicaram que a família se encontrava em situação de vulnerabilidade, o pai é
usuário de substâncias psicoativas (álcool e cocaína) e desempregado. O mesmo tem o apoio
da companheira, num relacionamento que teve início depois da ida dos adolescentes para
a unidade de acolhimento. O mapa de vínculos tendo a família no centro apresenta vínculos
significativos com a equipe técnica e com a coordenadora da unidade de acolhimento, com
o CAPS e com o CREAS e vínculo rompido com o Conselho Tutelar. O sujeito atribui a medida
de proteção ao Conselho Tutelar, não tendo conhecimento sobre a atuação da área jurídica
e dos operadores do direito. O mapa de vínculos tendo a unidade de acolhimento no centro
apresenta vínculos significativos com a família nuclear e fragilizado com a família extensa. A
equipe do abrigo se empenha na reintegração dos adolescentes à família, por meio de ações
como visitas domiciliares, articulação com as instituições com as quais os membros da família
se vinculam e inclusão da família em programas sociais. Os adolescentes demonstraram
desejo de retornar ao convívio com o pai, embora a situação de pobreza e dependência
química do mesmo sejam dificultadores do processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A despeito das dificuldades, os gestores da unidade de acolhimento consideram viável
a reinserção familiar, haja vista os vínculos significativos entre seus membros. Discutese a necessidade de políticas públicas e de programas desenvolvidos por profissionais
capacitados, em parceria com as unidades de acolhimento, que visem à promoção da
convivência familiar.
PALAVRAS-CHAVE
Violência doméstica; Adolescente institucionalizado; Política pública.
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CONCEPÇÕES DO ENFERMEIRO FRENTE AO ATENDIMENTO A
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Sheila Mara Pedrosa (Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, GO, Brasil), Juliana Martins Rodrigues (Centro
Universitário de Anápolis, Anápolis, GO, Brasil), Samara Alves Araújo (Centro Universitário de Anápolis, Anápolis,
GO, Brasil)

ID: 2681

INTRODUÇÃO
Estudar a violência demanda prudência, uma vez que consiste de um tema abrangente e
acima de tudo multifatorial. Devido à maior visibilidade de casos e crescente número de
notificações de casos de violência há, também, um crescente interesse da comunidade
científica pelo tema, e em especial pela violência contra a mulher que, na maioria dos
casos, ocorre no âmbito doméstico e está envolta pela questão de gênero. O profissional
enfermeiro, uma vez que está à frente do acolhimento e classificação de risco nas unidades
de saúde é o profissional que recebe essa mulher e para isso deve estar preparado.
OBJETIVOS
Investigar junto à enfermeiros de unidades de serviço de urgência e emergência as
concepções a respeito do atendimento à mulher vítima de violência.
MÉTODO
Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, baseado na pesquisa social em
que foram realizadas as técnicas de observação de campo e entrevistas semiestruturadas
com doze enfermeiros que atuavam no acolhimento e classificação de risco em unidades de
pronto atendimento em município do interior de Goiás/Brasil. A coleta se deu de dezembro
de 2014 a março de 2015. Após transcrição dos dados ocorreu a análise que se deu por
meio do método de Interpretação de Sentidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética
em pesquisa do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica, com o parecer número
1361469/2016 e conduzido segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS
Emergiram da análise dos dados duas categorias temáticas, na primeira “A mulher entre
quatro paredes” os participantes descreveram os aspectos socioeconômicos e as formas
de violência sofridas pela mulher que procura os serviços de saúde bem como o receio e/
ou medo em dar seguimento ao caso e os fatores que levam à subordinação da mulher
à situações de violência. Na segunda categoria “O enfermeiro de mãos atadas e o suporte
para sua assistência” os participantes descrevem o atendimento à mulher vítima de violência
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e o sentimento de impotência em alguns casos por não conseguirem atender esses casos
da forma que acham mais adequadas e relatam as próprias vivências de violência, seja
em suas casas, seja no trabalho por colegas de trabalho e usuários dos serviços de saúde
e consideram esse tipo de violência como corriqueiro e algo ao qual já se habituaram. A
questão de gênero e diferença de poder esteve presente na fala dos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, os participantes entendem a complexidade que envolve a situação da
mulher vítima de violência, em especial a que sofre violência física, e oferece o atendimento
ou os cuidados amparados em suas próprias experiências pessoais e profissionais de
violência além de perceberem que há fragilidades em sua formação para tal atendimento.
Consideramos que é necessário um olhar mais cuidadoso para o enfermeiro no sentido de
suas experiências pessoais de violência e que é necessário um espaço de diálogo com equipe
interdisciplinar em que o enfermeiro compartilhe suas experiências e possam aperfeiçoar a
abordagem da mulher vítima de violência e sua família.
PALAVRAS-CHAVE
Violência; Enfermagem; Saúde da mulher.

CORPO E REPRESENTAÇÃO MENTAL DA VIOLÊNCIA EM
MULHERES FRENTE AO EXAME DE CORPO DELITO
Raquel Furtado Conte (Feevale, Caxias do Sul, RS, Brasil), Ana Luiza Carvalho da Rocha (FEEVALE, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1262

INTRODUÇÃO
Este trabalho de cunho investigativo, procura descrever e analisar o corpo e a discursividade
de mulheres que sofreram violência domestica ao realizarem o exame de corpo delito no
Instituto de Perícias, em uma cidade do interior do RS/Brasil.
OBJETIVOS
Os objetivos do trabalho são o de discutir a racionalidade médica na identificação e
representação da violência de gênero, ao mesmo tempo que, pretende contribuir para
uma reflexão sobre a importância da escuta das mulheres durante os procedimentos, como
forma de tornar representável a violência vivenciada.
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MÉTODO
Para o estudo optamos pelo método qualitativo (MINAYO, 2010) de registro de dados de
pesquisa, nos moldes propostos de estudos etnográficos (ROCHA;ECKERT, 2008) e , ao
empregar o método de observação-participante na instituição de acolhimento e cuidados
com mulheres sujeitas a violência doméstica, enfica, com especial atenção, as dimensões
das trocas intersubjetivas envolvendo a pesquisadora e suas parceiras de pesquisa. Os
registros etnográficos seguiram os formatos clássicos da tradição da pesquisa antropológica
tais como o uso de diário de campo (MALINOWSKY,1937/1976), de relatos de observação
participante (FOOTE-WHITE, 1975), de notas visuais de campo (SAMIAN, 1995), ao longo de
todas visitas que foram realizadas no Instituto de Perícias.
RESULTADOS
A partir de dois recortes teórico-conceituais, o do campo da Antropologia e da Psicanálise,
procuro debater sobre esses corpos representados como “violados” no imaginário coletivo e
social e, as subjetividades dessas mulheres, apresentadas pelo discurso do corpo agredido.
Para isso, serão apresentados dois discursos extraídos dos diários de campo da pesquisadora.
Todos os nomes das parceiras da pesquisa são fictícios na intenção de preservar o sigilo de
suas identidades. O corpo como dimensão de reflexão para o presente trabalho é considerado
como palco dos dramas de violência vividas pelas mulheres em seu lares e, demarcam a sua
condição subjetiva de ser mulher nesse espaço doméstico. Nas cenas de violência relatadas
procura-se refletir, de um lado, sobre o evento traumático nos moldes da segunda tópica
freudiana (FREUD, 1920/1996), ou seja, como fenômeno que decorre da impossibilidade de
ligação e transcrição do acontecimento, quando os efeitos sofridos das ações de violência
sofridos e vividos apresentam-se de forma negativa como danos narcísicos. Na perspectiva
da racionalidade médica (PINTO, 2002), o saber ver os efeitos físicos aparentes da violência,
se revela como uma das práticas mais utilizadas pela medicina. Dessa forma, o exame de
corpo delito se torna instrumento fundamental para a identificação, descrição e elaboração
do laudo, a partir do qual a mulher é ou não considerada “agredida” e “violada” em sua
integridade pessoal. Entretanto, ampliando o debate sobre a segunda tópica freudiana, por
outro lado, o trabalho incorpora no debate os estudos antropológicos sobre a construção
social da ‘pessoa moderna’ e de gênero, na reflexão acerca das discursividades femininas
sobre a violência doméstica e os significados singulares que as mulheres atribuem às
agressões e abusos por elas vividas, e que abrem a possibilidade de incorporar as ameaças
as suas subjetividades à técnica do olhar e do ver na racionalidade técnica do “exame de
corpo de delito”. É importante destacar que pelos depoimentos realizados pelas usuárias do
serviço, buscamos aprimorar nossa forma de “leitura” da violência, propiciando um espaço
no qual o sujeito possa fazer uso da palavra e da interação com a pesquisadora, a fim de que
ali apareça sua subjetividade diante do traumático vivido, ampliando o olhar para além do
corpo agredido ou violado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos recortes trazidos e das reflexões propostas, procuramos refletir sobre a
importância do método de observação-participante, de cunho antropológico, para conhecer
o contexto individual e social no qual transitam as nossas colaboradoras de pesquisa. Para
além disso, o trabalho reflete sobre a ampliação do olhar da racionalidade médica, incluindo,
a escuta baseada na atenção livre e na interação entre a pesquisadora e participantes, aliada
aos discursos produzidos pelas mulheres em situação de violência, as quais podem utilizar
desses espaços sociais para aumentar sua visibilidade em relação às suas condições sociais,
afetivas e subjetivas. Dessa forma corpo, imagem e representação do traumático vivido
pode ser considerado como preventivo e promotor da saúde dessas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE
Violência de gênero, exame de corpo delito, intervenção.

ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA PELAS
MULHERES: QUAIS SERVIÇOS E PESSOAS ELAS PROCURAM?
Jaqueline Arboit (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Stela Maris de Mello Padoin
(Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 1318

INTRODUÇÃO
Por sua magnitude, a violência contra as mulheres é considerada mundialmente um problema
de saúde pública. É definida como qualquer ato que resulta ou possa resultar em danos ou
sofrimentos de natureza física, sexual, psicológica ou patrimonial, incluindo ameaças, coerção,
privação arbitrária em público ou privada, assim como castigos, maus-tratos, pornografia,
agressão sexual e incesto (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, 1994). Dados do balanço de 10
anos (2005-2015) da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) apontam que no Brasil,
desde sua criação, foram realizados 4.708.978 atendimentos. Desses, a maioria dos relatos
de violência ocorreram em 2010 (108.171) e 2012 (88.685), sendo a média anual de 55.275
(BRASIL, 2015). No que tange às formas de violência a física representa mais da metade dos
relatos (56,72%), seguida da violência psicológica (27, 14%), da violência moral (10,16%) e da
violência sexual (2,32%) (BRASIL, 2015). Diante do exposto, este estudo tem em vista subsidiar
estratégias de articulação entre os atores envolvidos no enfrentamento da violência contra as
mulheres e a qualificação de uma rede atenção a estas mulheres.
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OBJETIVOS
Identificar os serviços e as pessoas aos quais as mulheres recorreram ao vivenciarem
situações de violência.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que teve como cenário a Delegacia
Especializada no Atendimento à Mulher, Centro de Referência da Assistência Social, Centro
de Referência Especializado de Assistência Social, hospital referência no atendimento de
violência sexual e Casa-Abrigo. Estes serviços estão situados em um município do interior
do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Como critérios de inclusão das participantes elencouse: ser mulher entre 18 e 59 anos, que tenha acessado um dos serviços cenário do estudo.
Participaram 12 mulheres, cuja idade variou entre 21 e 56 anos.
As técnicas de coleta de dados empregadas foram entrevistas semiestruturadas, observação
participante e Dinâmica de Criatividade (DCS) e Sensibilidade Mapa Falante (CABRAL;
MORAES, 2015). Esta última foi aplicada de modo individual e possibilitou que as participantes
destacassem na produção artística os lugares e pessoas que faziam parte do percurso de
sua experiência, associando a arte, criatividade e sensibilidade, de forma simples e lúdica
(FERREIRA, PEREIRA, 2013). Os dados oriundos da observação participante foram registrados
em diário de campo e os obtidos por meio da DCS Mapa Falante e entrevistas foram gravados
(áudio). A sistematização e análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo
temática (MINAYO, 2014). Destaca-se que o encerramento do trabalho de campo deu-se
mediante o critério de saturação temática.
O estudo foi desenvolvido seguindo as recomendações previstas na Resolução nº466 do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Instituição (CAAE nº 70087817.0.0000.5346).
RESULTADOS
A partir das entrevistas e da DCS Mapa Falante, evidenciou-se que as mulheres em situação
de violência no cenário estudado procuraram majoritariamente serviços policiais: Brigada
Militar, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e Delegacia de Polícia
de Pronto-Atendimento. Esta última foi procurada pelas mulheres para a realização de
denúncia ao agressor, especialmente após as 18hs, nos finais de semana e feriados, visto
que a DEAM atende apenas em dias úteis das 08h30min às 12hs e das 13h30min às 18hs.
Algumas mulheres também buscaram atendimento em serviços de saúde como hospitais e
unidades de pronto-atendimento, nos casos em que houve lesões provocadas por violência
física (fratura e outras).
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Outro serviço procurado foi o Conselho Tutelar, principalmente nos casos de vulnerabilidade
social. Quanto à indicação pelas participantes de quais pessoas elas procuram se destacaram
os familiares (avós, pais, mães, irmãos, filhos) e amigas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca pelos serviços policiais e por familiares próximos e amigas perpassa a decisão
de romper com a situação de violência, sendo o primeiro passo da rota crítica para o
enfrentamento da situação. O que aponta a necessidade de acesso a um conjunto de serviços
para ingresso em uma rede composta por outros serviços como os de educação e de saúde,
este último acionado apenas em casos de lesões físicas aparentes e até mesmo graves.
REFERÊNCIAS
1.BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de saúde. Resolução, n.66/2012 - Normas
para pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília, DF, 2012.
2.BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Balanço Ligue 180:
uma década de conquistas. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2015.
3.CABRAL, I.E.; MORAES, J.R.M.M. Family caregivers articulating the social network of a child
with special health care needs. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 6, p. 769-76, 2015.
4.CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ. Organização dos Estados Americanos. Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher. Belém/PA (Brasil):
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1994.
5.FERREIRA, A.L.; PEREIRA, M.F.W. O mapa falante como instrumento do processo ensinoaprendizado do aluno de medicina. Revista de Pediatria SOPERJ, v. 12, n. 14, p. 29-32, 2013.
6.MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São
Paulo: Hucitec, 2014.
PALAVRAS-CHAVE
Violência Violência contra a mulher Saúde da Mulher
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ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES NA CONSTRUÇÃO DE UM
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO BULLYING ESCOLAR
Waldemar Brandão-Neto (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Denize Ribeiro Ferreira (Universidade
Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Ana Virgínia Rodrigues Veríssimo (Universidade de Pernambuco, Recife, PE,
Brasil), Maria Lúcia Menezes Neto de Menezes (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Jael Maria de Aquino
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Betânia da Mata Ribeiro Gomes (Universidade de Pernambuco,
Recife, PE, Brasil), Estela Maria Leite Meirelles Monteiro (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2675

INTRODUÇÃO
A violência no contexto escolar vem suscitando importantes debates sobre os impactos
negativos na aprendizagem dos escolares, bem como na saúde mental e emocional. Modelos
de intervenção vem sendo desenvolvidos com o intuito de fomentar políticas Anti-bullying
e ações que contribuem para ressignificar o ambiente escolar enquanto local seguro,
agradável e que é capaz de enfrentar os problemas sociais e desenvolver competências em
crianças e adolescentes.
OBJETIVOS
Desenvolver com professores do ensino fundamental II um Programa de Prevenção do
bullying escolar.
MÉTODO
Estudo qualitativo, orientado pela Community-Based Participatory Research (CBPR), uma
estratégia colaborativa de pesquisa que fortalece as parcerias para resolução dos problemas
apresentados na comunidade. Participaram 20 professores do ensino fundamental II, de
uma escola pública do Estado de Pernambuco. Para a construção do Programa de Prevenção
do Bullying (PPB), foi aplicada uma intervenção educativa subsidiada pelos Círculos de
Cultura de Paulo Freire, sendo conduzido por meio das seguintes fases: descoberta do
universo vocabular, dinâmica de sensibilização e acolhimento, construção de situações
para a problematização (trabalhar a(s) questão(ões) norteadora(as)), fundamentação
teórico-científica estimulando a reflexão crítica, síntese do que foi vivenciado e avaliação. As
informações de cada Círculo foram registradas, mediante a gravação dos diálogos, fotografia
das produções coletivas e diário de campo. O estudo foi aprovado pelo CEP-CCS/UFPE com
parecer de nº 2.308.844.
RESULTADOS
Para a compreensão do fenômeno bullying, foi evidenciado pelos professores uma tentativa
de contextualizar esta prática de violência para além de fatores individuais do aluno,
remetendo a qualidade das conexões familiares e das relações interpessoais estabelecidas,
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papel da mídia e a banalização do fenômeno na escola, que muitas vezes é encarado como
norma social entre os estudantes. Diante da complexidade do bullying, se faz necessário uma
abordagem sistemática dando visibilidade ao conjunto de pessoas, ambiente, sociedade
e do próprio adolescente, que possam influenciar a (re)produção de comportamentos
agressivos. Os professores indagaram, ainda, que as chances de sucesso de um programa de
prevenção coadunam-se mediante a inclusão dessas pessoas. Na etapa de problematização
do Círculo de Cultura, os participantes foram mobilizados a elaborarem um painel elegendo
as principais estratégias de enfrentamento para prevenção do bullying no contexto escolar.
Foram referenciadas no painel dimensões pedagógicas, de gestão/administrativo, de
integração com a família e comunidade. Foi evidenciado que os professores procuraram
valorizar ações possíveis de serem aplicadas pela escola, em alguns casos até já vem sendo
realizadas. Na dimensão pedagógica muitas dessas ações, perpassaram por mudanças na
relação professor-aluno, nos métodos de ensino e aprendizagem, privilegiando práticas
interdisciplinares para o trabalho de temáticas transversais e que estão imersas no contexto
de vida de crianças e adolescentes, bem como a inclusão de atividades lúdicas e recreativas
diversificadas. Na dimensão da gestão, os professores contemplaram propostas arrojadas,
inclusive considerados eixos prioritários das políticas públicas, como ação intersetorial
formada entre a educação e saúde numa perspectiva de atenção integral à criança e ao
adolescente escolar. Um ponto importante levantado pelos professores foi a necessidade de
formação para atuação frente ao bullying, sendo esta um entrave para a sua identificação e
as possibilidades de enfrentamento, bem como revelaram que a modo como conduzem as
metodologias em sala de aula pouco favorecem o desenvolvimento de vínculos e da reflexão
crítica sobre a realidade. Ademais, essa dificuldade na formação se converge em estratégias
pautadas em métodos racionais e puramente disciplinares, que não considera as dimensões
atitudinal e afetiva na abordagem do fenômeno. Por fim, os professores destacaram os
desafios de tentar transformar o ambiente escolar, dentro de um sistema educacional
brasileiro que possui os piores índices de educação do mundo, com grandes desigualdades
regionais e onde a preocupação dos gestores da educação são com avaliações quantitativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação educativa por meio dos Círculos de Cultura engajou os professores para a elaboração
de um Programa Anti-bullying que pudesse reunir componentes protetivos, favoráveis a
redução do comprimento agressivo e da vitimização no espaço escolar. Propondo, ainda,
uma formação aos professores que os elegessem como atores principais no planejamento
e execução da intervenção, de modo a apoiar as políticas públicas intersetoriais, como o
Programa Saúde na Escola, que visa garantir a todas as crianças e adolescentes os benefícios de
uma educação em um ambiente de aprendizagem seguro. O espaço dialógico oportunizado
pelos Círculos de Cultura desvelou a realidade de violência presente no ambiente escolar,
empobrecendo as reações interpessoais e o processo de ensino-aprendizagem, mas também
inaugurou um momento para que os professores apresentassem propostas de soluções e
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de transformação da realidade. Ficou claro, que as abordagens participativas de pesquisa
ofereceram novas possibilidades metodológicas de produção do conhecimento na saúde,
ao mesmo tempo que permitiram conciliar intervenção e investigação para potencializar o
reconhecimento das situações de vulnerabilidade relacionadas ao bullying, o planejamento
e desenvolvimento de intervenções possíveis e o fortalecimento de ações numa perspectiva
intersetorial de atenção integral à saúde da saúde de adolescentes escolares.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde de Adolescente, Violência, Bullying, Professores Escolares, Educação em Saúde,
Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade

HISTÓRIAS DE MULHERES QUE VIVÊNCIARAM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Sergio Leão Bálsamo Sergio (PUCSP, Sorocaba, SP, Brasil), Lúcia Rondelo Duarte Lucia Rondelo (PUCSP, Sorocaba, SP, Brasil)

ID: 2127

INTRODUÇÃO
A violência contra as mulheres ocorre em todos os países do mundo como uma violação
dos direitos humanos e como um impedimento a conquista da igualdade de gênero. Tratase de grave problema de saúde pública, pois afeta a integridade física, psicológica, social,
moral e sexual das mulheres. A pior forma da demonstração da existência da violência
contra as mulheres são os óbitos; estima-se que cerca de 13 a 14 mulheres vão a óbito
por agressão diariamente no Brasil. A violência doméstica, ainda em nosso país, ocorre
em muitos lares de forma explicita ou velada, causando vários transtornos decorrentes da
situação de trauma, como o estresse pós-traumático. De acordo com o Mapa da Violência
2012, duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica ou
sexual são mulheres; e em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício
da violência contra a mulher. Pretende-se com este estudo desenvolver maneiras de evitar e
de abordar mais adequadamente as mulheres que sofrem maus tratos dentro de seus lares e
que desenvolveram uma reação patológica ansiosa desencadeada pelo choque emocional,
gerando impedimentos e dificuldades psíquicas decorrentes do trauma vivenciado.
OBJETIVOS
O estudo tem como objetivo analisar a história de vida de mulheres afetadas pelo estresse
pós-traumático após terem sofrido violência doméstica e propor intervenções a partir das
demandas que emergiram desses relatos.
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MÉTODO
Trata-se de pesquisa descritiva, biográfica, de abordagem qualitativa. Participaram do
estudo dez mulheres com diagnóstico de estresse pós-traumático por violência doméstica,
atendidas no Centro de Referência da Mulher de um município do estado de São Paulo. Foram
coletados dados da história de vida, narrados de forma oral, em entrevistas individuais de
livre discurso; gravadas em áudio. Além disso, foi aplicado um formulário contendo dados
sociodemográficos para caracterização das participantes. Para análise do material colhido
nas entrevistas orais foi adotado o método de análise de conteúdo, modalidade temática.
RESULTADOS
Os resultados mostraram que seis participantes estão na faixa etária entre 21 e 49 anos,
portanto a maioria delas; apenas duas são casadas atualmente, cinco possuem o ensino
médio e quatro completaram o ensino superior. Sete são trabalhadoras. Em nove narrativas,
o agressor foi o companheiro ou ex-companheiro; em uma, era o irmão. As dez participantes
relataram violência física e psicológica; nove apontaram violência patrimonial; cinco
sofreram também violência sexual. Alguns determinantes da violência que apareceram
nas narrativas foram: ciúme exagerado e imotivado; sentimentos de posse em relação às
vítimas; agressividade em suas várias formas de manifestação; metade dos agressores fazia
uso de álcool e ou drogas; alguns foram descritos com algum tipo de distúrbio mental. As
participantes experimentaram diversos sentimentos, entre os quais medo, pânico, sensação
de perigo, vergonha, culpa, desesperança, depressão. Essas mulheres tiveram suas vidas
marcadas indelevelmente, perderam a autoestima, algumas conviveram por muitos anos
com o agressor; todas lutam para superar o trauma e retomar suas vidas. Elas contam sua
história: ... “O tempo inteiro ele me ameaça, ele fala que só vai ficar feliz o dia que eu estiver
num caixão...” “Vinte um anos de tortura de agressões físicas e verbais eu não tinha vida,
nunca fui feliz....’’ ‘’Ele meu deu muitos socos, muitos tapas no meu rosto...” “No outro dia eu
fui ao hospital, eu estava toda cheia de hematomas, o meu filho tirou todas as fotos...” “Ele
conseguia me fazer sentir culpa, eu apanhava e achava que eu estava errada...” “Aí ele me
bateu depois quis fazer sexo, ele sempre fazia isso, e foi aí que eu fiquei grávida da menina..”.
“Fiquei 22 anos casada com uma pessoa, sempre fui violentada, sempre fui ameaçada com
arma na cabeça, obrigada a fazer o que eu não queria, não saia de casa, e a violência foi
só aumentando...” “Minha irmã apanhava, aí ela foi embora de casa, daí quem começou a
apanhar fui eu, porque ele era usuário de droga, meu pai não dava dinheiro, daí ele queria
bater em todo mundo, gritava, corria atrás pra bater, os vizinhos nem se envolviam, acho
que com medo também...” “Então a gente vai acumulando tudo, esse processo de agressão,
de averbações, que uma hora chega no limite...” “Ele apareceu em casa e começou a me
empurrar, me bater, puxar meu cabelo, fazer várias acusações e queria levar meu filho que
não tinha nem três anos, tentou arrancar o menino do meu colo e um tapa que ele foi me
dar ele acertou meu filho..”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O termo violência doméstica é utilizado para caracterizar todas as formas de violência
praticadas no ambiente familiar. Nesse contexto cabe assinalar a importância do ambiente
externo ao lar, em oferecer a proteção e o cuidado necessários para tratar as mulheres
em situação de violência doméstica e as situações de estresse que as acompanham. A
complexidade do transtorno de estresse pós-traumático aponta para a necessidade de
tratamento multidimensional e diagnóstico precoce. Além disso, a violência contra a mulher
requer um olhar ampliado para a prevenção, o acolhimento da mulher em todas as instâncias
de atendimento, bem como a ampliação da oferta de serviços para a formação de redes de
atenção especializada para as mulheres em situação de violência.
PALAVRAS-CHAVE
Violência doméstica; Estresse pós-traumático, Histórias de vida

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DAS MULHERES RURAIS QUE
SOFREM VIOLÊNCIA
Katiê Paula Caumo (Universidade Comunitária de Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Regina
Yoshie Matsue (Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)

ID: 2172

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um fenômeno antigo, porém silenciado ao longo da história.
Atualmente tornou-se um problema universal e vem ganhando força nas discussões políticas
e acadêmicas. Pesquisas realizadas apontam as proporções epidêmicas e o impacto que este
problema desencadeia na qualidade de vida das vítimas, das famílias e da sociedade. Alguns
estudos apontam que há grupos de mulheres que são mais vulneráveis à violência, entre
essas, encontra-se as mulheres residentes do meio rural. Ao se pensar na violência contra
essas mulheres, pode-se refletir sobre a intensificação em contextos adversos e de exclusão
considerando o contexto de vida que as situam em territórios distantes dos grandes centros.
Consequentemente, distante dos recursos sociais, políticos e comunitários que poderiam
promover maior proteção.
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OBJETIVOS
Tenciona-se realizar uma pesquisa etnográfica sobre os itinerários terapêuticos de mulheres
rurais que sofrem violência em uma cidade do oeste catarinense.
MÉTODO
A pesquisa é qualitativa e está baseada no método etnográfico. A opção pela investigação
etnográfica se deve por sua relevância e atualidade nas pesquisas em saúde. A etnografia
emprega um tipo particular de esforço intelectual que se descreve como uma descrição
densa. Esta descrição será obtida por meio de imersão na vida diária do grupo de mulheres
pesquisado. A pesquisa de campo será desenvolvida no município de Chapecó, localizada
no Oeste Catarinense. A escolha do município se justifica pelo fato de Chapecó, dentre o
estado de Santa Catarina, ocupar o 3º lugar no ranking das cidades mais violentas para as
mulheres. Na primeira etapa da pesquisa, o público se dará pela equipe de profissionais das
Unidades Básicas de Saúde, com intuito de verificar como os profissionais da saúde em seu
cotidiano laboral identificam situação de violência contra a mulher rural, além de apontar
se existem encaminhamentos a partir da confirmação ou suspeita de violência. Os dados
serão coletados mediante a entrevista de grupo focal. O objetivo do grupo focal é coletar
informações sobre um determinado tema específico por meio da discussão participativa,
sendo realizado a partir de discussões focadas em tópicos específicos e diretivos. Já na
segunda etapa, as participantes serão as mulheres rurais que sofrem violência e que são
usuárias de Unidades Básicas de Saúde. Os dados serão coletados através de uma entrevista
em profundidade. A entrevista se dará na forma de conhecer seu itinerários terapêuticos
para compreender as trajetórias de cuidado. As entrevistas em profundidade são mais
adequadas onde percepções detalhadas são necessárias a partir de pontos de vistas
individuais. Elas também são particularmente apropriadas para explorar temas sensíveis
como esse. O fechamento amostral se dará por saturação, ou seja quando os dados obtidos
nas entrevistas passam a apresentar, na avaliação do pesquisadora, uma certa redundância
ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados.
RESULTADOS
Os resultados preliminares apontam que além da questão cultural, a dificuldade de acesso
aos serviços e apoio contribuem para a vulnerabilidade das mulheres rurais. Nesse meio, os
agressores possuem mais facilidade para colocá-las em situação de cárcere, de separá-las do
grupo familiar, de amigos e vizinhos, dos quais poderiam encontrar apoio. Assim, a violência
é naturalizada na vida dessas mulheres. Esse cenário está profundamente arraigado nos
hábitos, costumes e comportamentos socioculturais, de tal forma que as próprias mulheres
encontram dificuldade em romper com situações de violência. As relações no meio rural
revelam, predominante, o poder e a autoridade do homem como provedor. Essas mulheres
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são vista sob a ótica da relação de serviço, subordinação e obediência. Elas são consideradas
responsáveis pela reprodução biológica, cuidadoras dos lares e dos afazeres domésticos, sem
direito de expressarem e relatarem seus sentimentos e, com pouca ou nenhuma legitimidade
para desconformidades. Outro elemento identificado é a limitação da rede de atendimento,
sinalizando lacunas na articulação intersetorial e a falta de capacitação profissional. Nessas
circunstâncias, quando as mulheres rurais chegam ao serviço, acabam construindo seus
caminhos particulares de cuidados terapêuticos. De um modo geral, elas transformam o
que deveria ser um itinerário terapêutico de proteção numa verdadeira peregrinação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mulheres rurais que sofrem violência fazem parte de um grupo que não chegam sequer às
estatísticas, devido a inserção num contexto de anonimato e invisibilidade e sem acesso às redes
de apoio. Nota-se que o serviços públicos, não estão atentos à vulnerabilidade dessas mulheres
evidenciado pela ausência de informações oficiais. A atenção às mulheres em situação de
violência tem se organizado de maneira fracionada e pontual, além de que alguns serviços não
estão preparados para atender aos envolvidos de maneira integral. Percebe-se que a maioria dos
serviços de saúde permanece o padrão de atenção à saúde centrado na doença, sem reconhecer
a violência enquanto problema mais amplo da saúde e da saúde pública em particular. Nesse
sentido o setor da saúde transfere a responsabilidade da violência conta à mulher para o setor
da segurança. Essa transferência resulta na exclusão da violência em prioridades na saúde e
incide no entendimento de que a violência pertence a outra esfera, o que legitima a exclusão
dos atendimentos e intervenções às usuárias rurais ou não, que buscam acolhimento nos
serviços públicos de saúde. Assim, as limitações da rede de atendimento são materializadas
pela inexistência de uma política que integre os setores do governo. É visível a desarticulação
dos serviços disponíveis, e nessas circunstâncias, são as mulheres usuárias dos serviços e as
vítimas de violência que constroem seus caminhos particulares de cuidados terapêuticos e de
intersetorialidade. Nota-se que a preservação ou recuperação da saúde das mulheres rurais
vítimas de violência, mobiliza diferentes recursos, que incluem desde os cuidados domésticos
para as agressões físicas até as práticas religiosas. Compreender o itinerário dessas mulheres
contribuiu para uma atuação profissional mais convergente à situação vivenciada por elas e
se mostra como importante ferramenta para avaliar a qualidade dos serviços de saúde, bem
como, proporcionar a detecção e correção de falhas nas formas de organização dos serviços. O
itinerário terapêutico pode ser um instrumento de compreensão dos recursos sociais disponíveis
à produção e gerenciamento do cuidado.
PALAVRAS-CHAVE
Violência; Saúde; Mulheres Rurais.
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MAIOR DOR DO PARTO: REPRESENTACÕES SOCIAIS DE
MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA INSTITUCIONAL
Maria de Jesus Hernandez Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Evangelia
Kotzias Atherino dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Andreia Isabel
Giacomozzi (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Anita Hernandez Rodriguez
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Marli Teresinha Stein Backes (Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Alcira Escobar Marin (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 1602

INTRODUÇÃO
A violência apresenta várias faces e, no presente artigo irá tratar da violência obstétrica,
um tipo de violência bastante comum que ocorre no cenário das instituições de saúde,
considerada como problema de saúde pública(1). A violência obstétrica em maternidades
tem sido tema de estudo em diversos países. Pesquisas demonstram que, além das
dificuldades econômicas e estruturais que os serviços de saúde enfrentam, as violências
encontram-se subjacentes às vivências das mulheres no trabalho de parto e parto(2-3).A
violência obstétrica é evidenciada pela negligência, violência verbal ou psicológica, incluindo
tratamentos grosseiros, ameaças, gritos e humilhações, violência física, incluindo a recusa
deliberada da administração de anestésicos para aliviar o sofrimento das parturientes, e
até mesmo a violência sexual. Essas variações assemelham-se aos praticados nas relações
interpessoais(4-5).Esta violência é pouco identificada e visibilizada pelas vítimas, sendo,
em geral, naturalizada e aceita. Na sua forma mais específica, quando praticada dentro
das maternidades, durante o período de trabalho de parto e parto, é perpetuada por
profissionais que deveriam promover a saúde, garantindo-lhes uma atenção humanizada,
preventiva e reparadora. É considerada comum a prática de violência obstétrica institucional
discriminatórias, referentes as questões de gênero, étnica, orientação sexual e religiosas,
considerando estes fatores umcampo frequente para ocorrência de talviolência.O controle
da violência obstétrica institucional no trabalho de parto e parto consiste em um desafio,
tendo em vista a sua invisibilidade e o não reconhecimento como violação dos direitos
humanos. Sendo assim, ampliar os conhecimentos sobre o cuidado prestado às mulheres
em trabalho de parto e parto, torna-se uma ferramenta valiosa para a avaliação do processo
de atenção no atendimento obstétrico dentro das maternidades. Este estudo assumiu como
pressuposto a ideia de para mudar este tipo cuidado, é importante identificar que concepção
os sujeitos envolvidos têm sobre ela. Nesse sentido, recorreu-se à teoria das representações
sociais, que se ocupa em estudar o conhecimento que as pessoas utilizam para interpretar
e compreender sua realidade vivenciada emsociedade. As representações sociais são uma
forma de conhecimento socialmente elaboradas e partilhadas com um objeto prático e
contribui para a construção de uma realidade comum ao conjunto social.
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OBJETIVOS
Conhecer as representações sociais de mulheres sobre a violência obstétrica institucional no
trabalho de parto e parto
MÉTODO
Trata-se de um estudo tipo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, realizado
na maternidade do Hospital Regional de Loreto, na cidade de Iquitos, Peru. A instituição
é referência no atendimento obstétrico e neonatal da localidade onde está inserida. As
participantes deste estudo foram 30 mulheres que realizaram o parto natural e estavam
internadas no Alojamento Conjunto da Maternidade selecionada.O tamanho da amostra
foi definido mediante a saturação das informações.Os critérios de inclusão abrangeram
mulheres com mais de 18 anos que permaneceram internadas após trabalho de parto
normal, com duração mínima de 6 horas no Centro Obstétrico. Como critério de exclusão
foi definido mulheres submetidas à cesarianas e que expressaram o desejo de não participar
do estudo, bem como as sem condições clínicas (físicas, mentais ou emocionais) adequadas
para serem entrevistadas.Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturada
aplicadas individualmente, no período de janeiro a março de 2015.Nas entrevistas foram
incluídas as seguintes informações: Características sociodemográficas, antecedentes
obstétricos, perguntas sobre as vivências no trabalho de parto e parto. As respostas foram
gravadas e posteriormente transcritas, com prévia autorização das mulheres entrevistadas.
Os dados foram organizados e analisados seguindo o método de Análise de Conteúdo
proposto por Bardin, que se fundamenta em três etapas, sendo elas: Pré-análise; Exploração
do material e o Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. O projeto de pesquisa
foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Santa Catarina, sendo aprovado pelo sob nº de Parecer: 872.447 e do Hospital Regional
de Loreto com Parecer: 003-ID. Nomes fictícios substituíram os nomes verdadeiros, a fim de
garantir o anonimato das participantes do estudo.
RESULTADOS
Observou-se representações sociais de mulheres acerca da violência obstétrica institucional,
no trabalho de parto e parto, demonstram uma violência marcada pela negligência no
cuidado, hostilidade no centro obstétrico, violência verbal e física. Em outras palavras, as
mulheres representam as violências cometidas no cuidado no trabalho de parto e parto
por serem expostas a situações desumanas e por se sentirem violadas em seus direitos a
igualdade, a dignidade e direito a um cuidado as suas necessidades e ao respeito como seres
humanos, levando-as a sentirem desvalorizadas como pessoa, deixando-as desconfortáveis,
inseguras e angustiadas por não participarem das decisões sobre seu próprio parto.Por outro
lado, as mulheres não denunciam ou não reclamam porque tem medo, ou mesmo por não
ter conhecimento sobre os seus direitos. Sendo assim, há necessidade de empoderamento
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feminino que pode ajudar a evitar que a mulher se comporte de forma passiva diante
da violência perpetrada na parturição, o qual se relaciona à aquisição de conhecimento
e informações para o benefício próprio das mulheres, tornando-se uma maneira para
enfrentar a violência, nas mais diversas expressões. Além disso, destacam-se a necessidade
da presença do acompanhante no processo do trabalho de parto e parto nas maternidades
peruanas, para proporcionar o aumento do bem-estar físico e emocional, favorecendo uma
boa evolução no período gravídico puerperal e também para diminuir a violência obstétrica
institucional, conforme a concepção de alguns profissionais de saúde
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há necessidade de melhorar a qualidade do cuidado ofertado pelos profissionais, em especial,
a equipe de enfermagem obstétrica que presta cuidado no trabalho de parto e parto, pois é
preciso desconstruir o paradigma de submissão da parturiente, para que se mantenha um
relacionamento humanizado e com atenção integral, que considere as singularidades das
mulheres no trabalho de parto e parto.Finalmente, é pertinente ressaltar que as vivências da
violência obstétrica maculam o processo, marcando a vida da mulher tanto física, psicológica
e emocional. Assim, atitudes dos profissionais de saúde devem ser revistas, a fim de buscar a
excelência na prestação dos serviços de saúde e valorização da dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVE
Violência; Parturientes; Percepção Social; Enfermagem Obstétrica

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: PERCEPÇÕES SOBRE A
PERPETUAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM SUAS VIDAS
Paula Santos Pereira (Universidade Federal de Goiás, goiania, GO, Brasil), Marcelo Medeiros (Universidade Federal
de Goiás, goiania, GO, Brasil)

ID: 1277

INTRODUÇÃO
A violência tornou-se um grave e complexo problema de saúde diante de suas consequências
físicas e psicológicas que interferem na qualidade de vida e no desenvolvimento do
indivíduo. Especificamente, a violência contra a mulher é um fenômeno que atinge diferentes
classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridade e raças/etnias, sendo cometida
principalmente por pessoas com vínculos afetivos, como parceiro, pai e outros familiares.
A violência na vida da mulher pode se iniciar desde a sua infância, perpetuando-se em
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sua vida adulta, ou seja, observa-se que grande parte de mulheres que foram vítimas de
algum tipo de violência na infância são mais suscetíveis de se inserir em relações conjugais
de violência. Ademais, há uma tendência de que seus filhos possam se tornar agressivos
ou passivos diante da violência vivenciada. Isso denota que tais experiências tendem a
ser transmitidas intergeracionalmente, comprometendo todo o cenário familiar. Assim, é
possível observar que a dimensão e a amplitude da violência na vida de uma mulher podem
estar arraigadas a uma história de constante sofrimento. As consequências atingem todos
a sua volta, podendo transpassar gerações, tornando-se enraizada em um meio familiar e
social. Além de romper vínculos, perspectivas e gerar sofrimento físico e mental.
OBJETIVOS
Compreender a intergeracionalidade do comportamento violento na vida de mulheres
vítimas de violência e identificar suas percepções sobre a atuação do profissional de saúde
no contexto de seu atendimento. O presente estudo foi aprovado com o número 1.338.850,
pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas/UFG - CEP/HC/UFG. Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa social estratégica de abordagem qualitativa, tendo como campo
de estudo o Serviço de Psicologia do Programa de Prevenção às Violências e Promoção da
Saúde, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de
Goiânia, GO. Participaram da pesquisa dez mulheres adultas que estiveram ou estão em
situação de violência. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada
gravada e, após a transcrição, analisados por meio de análise de conteúdo modalidade
temática. A entrevista utilizada foi elaborada pela pesquisadora a fim de guiar a mesma na
sua coleta de dados, contendo perguntas pertinentes aos objetivos do estudo. As entrevistas
foram pré-agendadas com cada participante e realizadas no horário e data combinados, e
na unidade de saúde do município que fosse de mais fácil acesso para ela. Tiveram duração
média de 35 minutos, formam gravadas com autorização e posteriormente transcritas pela
pesquisadora.
O processo de análise e interpretação dos dados foi realizado por meio da Análise de
Conteúdo modalidade temática proposta por Bardin (2009), que visa compreender os
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência tenham
significado para o objeto analítico visado. Todo conteúdo das entrevistas foi transcrito e
realizamos a leitura atenta das transcrições, as ideias centrais identificadas foram embasadas
nos objetivos do presente estudo e construídas com base em semelhanças de sentido.
Com base nos pressupostos teóricos e também nos objetivos, as idéias centrais foram
agrupadas para extração dos núcleos de sentido, estes foram reagrupados em temas ,
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formando assim as categorias temáticas do estudo, relacionando o conteúdo encontrado
com os pressupostos teóricos e os objetivos do estudo.
RESULTADOS
Emergiram quatro categorias: “o contexto familiar da infância”, “a intergeracionalidade do
comportamento violento”, “as expectativas futuras” e “a saúde no contexto da violência
contra a mulher”. Os resultados mostraram o impacto gerado pela violência intrafamiliar,
demonstrando que a vivência em ambientes familiares violentos leva a formação de um
repertório comportamental inadequado, comprometendo todo o desenvolvimento pessoal,
influenciando nas escolhas e no modo de vida até a vida adulta.
Nos casos estudados a violência esteve presente na vida dessas mulheres desde a sua
infância, e elas identificam a influência deste fenômeno em suas relações afetivas e na
vida de seus filhos, comprometendo também suas vidas futuras. Além disso, os serviços de
saúde não foram percebidos como locais de apoio às vítimas, mostrando a necessidade de
mudanças nas condutas diante destes casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência contra a mulher gera consequências a curto, médio e longo prazos, visto que
seus impactos são vivenciados e sentidos ao longo de sua vida. Além disso, trata-se de um
comportamento que pode ser transmitido para as demais gerações por meio do processo
de aprendizagem, demonstrando que a vivência em ambientes familiares violentos leva
a formação de um repertório comportamental inadequado, comprometendo todo o
desenvolvimento pessoal, influenciando nas escolhas e no modo de vida até a fase adulta.
O que reforça a importância de uma intervenção adequada em relação à violência contra a
mulher, já que a mesma poderá auxiliar não somente a vítima, mas também todo contexto
familiar o qual ela está inserida.
Em relação a atuação dos profissionais da saúde, que foi percebida como deficitária, não
sendo uma referência de apoio às vítimas, observamos que apesar de ser um fenômeno que
influencia de forma intensa e negativa a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida
, os profissionais ainda não estão preparados para lidar com esta problemática, há ainda
muito medo e insegurança, além de despreparo por parte deles para agir diante das vítimas,
consequentemente a saúde é pouco identificada como local de apoio e orientações para
pessoas em situação de violência.
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O DISCURSO DE MULHERES SOBRE A VIOLÊNCIA CONJUGAL
EXPRESSA DURANTE A GESTAÇÃO E PUERPÉRIO
Luana Moura Campos (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Nadirlene Pereira Gomes (Escola
de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Jéssica Damasceno de Santana (Escola de Enfermagem da UFBA,
Salvador, BA, Brasil), Moniky Araújo da Cruz (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Jordana Brock
Carneiro (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Ionara da Rocha Virgens (Escola de Enfermagem
da UFBA, Salvador, BA, Brasil), Jacinta Marta Tavares Leiro (Faculdade Vasco da Gama, Salvador, BA, Brasil),
Nadjane Rebouças Gomes (Escola de Enfermagem da UFBA, Salvador, BA, Brasil)

ID: 1754

INTRODUÇÃO
A vivência de violência conjugal na gravidez e puerpério já vem sendo objeto de interesse de
estudiosos em todo o mundo. Nestas fases, além de desencadear o adoecimento feminino,
compromete a saúde e a vida do feto/neonato. Apesar da literatura apontar implicações da
violência conjugal para o binômio mãe-filho, os profissionais da saúde apresentam dificuldade
em reconhecer o fenômeno e investigá-lo em seus atendimentos, especialmente em espaços
de interação com a gestante e puérpera. Tendo em vista a necessidade de sensibilizar tais
profissionais para identificação de gestantes em situação de violência, acredita-se que o
conhecimento acerca das expressões da violência conjugal favorece o reconhecimento
profissional precoce desse agravo, sobretudo no sentido de evitar complicações obstétricas
que coloquem em risco a vida da mulher ou do feto/neonato.
OBJETIVOS
Conhecer as expressões da violência conjugal vivenciadas durante a gestação e puerpério.
MÉTODO
O estudo é de abordagem qualitativa, que utilizou como referencial metodológico o Discurso
do Sujeito Coletivo (DSC). A pesquisa vinculou-se ao projeto financiado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) intitulado “Reeducação de homens
e mulheres envolvidos em processo criminal: estratégia de enfrentamento da violência
conjugal”, que integra o Grupo de Estudos “Violência, Saúde e Qualidade de Vida” (Vid@) da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O cenário estudado consistiu
nas 1ª e 2ª Varas de Justiça pela Paz em Casa, localizadas em Salvador, Bahia, Brasil. O local
foi eleito por ser campo estratégico de identificação de mulheres em situação de violência
conjugal durante a gestação e puerpério, uma vez que julga processos de violência contra
a mulher de todo estado. As colaboradoras foram 11 mulheres em processo judicial junto
às referidas varas, que vivenciaram violência conjugal na gestação e puerpério. A técnica
de coleta de dados utilizada foi a entrevista norteada por formulário semiestruturado. Após
realização dessas, os dados foram sistematizados com base no Discurso do Sujeito Coletivo,
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o qual possibilitou construir discursos-síntese que representam a coletividade. Respeitouse os critérios éticos contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,
sendo a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia. Os dados foram analisados a partir da literatura nacional e
internacional pertinente a temática.
RESULTADOS
O conteúdo emanado nos discursos permitiu revelar as expressões da violência conjugal no
período gravídico-puerperal sob as formas: física, sexual, psicológica e moral, e patrimonial.
No que tange a vivência de agressão física durante evidenciou-se que esta se expressa
sob as formas de enforcamentos, socos, chutes, empurrões e tapas. Alerta-nos a agressão
direcionada a atingir a face e o útero gravídico. Contatou-se ainda o estupro marital presente
na gestação e puerpério. Estas experiências são permeadas por frequentes coerções,
sobretudo em períodos de abstinência sexual, como no período puerperal e após o aborto.
Também foi possível identificar abusos psicológicos no intercurso da gravidez e puerpério.
Sobre essa expressão, os discursos revelam manifestações de ameaças, agressões verbais e
controle por parte do cônjuge. Soma-se a violência patrimonial também vivenciada nesse
período por meio da destruição de seus bens materiais e subtração de documentos, além
da privação de recursos básicos e econômicos necessários à sua subsistência e da sua prole.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sinaliza para a vivência de violência conjugal nos períodos gestacional e puerperal,
que se expressa através da agressão física, patrimonial, psicológica, moral e sexual. Quando
tais manifestações são direcionadas a gestante podem acometer a sua saúde e do feto/
neonato. Diante a existência desse fenômeno no público em questão, a pesquisa remete
ainda para a busca ativa de mulheres que não compareceram às consultas de pré-natal ou
que abandonaram, uma vez que a ausência nos serviços de saúde é reconhecida enquanto
um dos indícios da ocorrência dessa vivência, seja pela vergonha das marcas físicas. Nesses
casos destaca-se que além das repercussões da violência, a mulher se tona mais vulnerável
a complicações obstétricas devido ao não acompanhamento periódico com fins na
manutenção da sua saúde e do feto. Considerando a gravidade envolvida em experienciar
a violência conjugal no período de geração de outro indivíduo, o estudo contribui para
indicação de diferentes manifestações do agravo que podem nortear os profissionais para
a suspeita dessa vivência. Acredita-se ainda que os achados poderão subsidiar a formação
acadêmica ou em serviço para o reconhecimento do agravo. Condição elementar para
direcionar o cuidado às mulheres em situação de violência conjugal com consequente
prevenção e enfrentamento do fenômeno. Ressalta-se que os processos educativos devem
priorizar profissionais que atuem junto às gestantes e puérperas em quaisquer níveis de
complexidade da assistência.
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PALAVRAS-CHAVE
Gravidez, Período Pós-Parto, Violência contra a mulher, Violência por parceiro íntimo.

OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CENÁRIOS
RURAIS: REPRESENTAÇÕES DE MULHERES E HOMENS
Fernanda Honnef (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Marta Cocco da Costa
(Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missoes, RS, Brasil), Jaqueline Arboit (Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Ethel Bastos da Silva (Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das
Missoes, RS, Brasil)

ID: 1333

INTRODUÇÃO
A violência em suas variadas formas está presente em todas as sociedades (JACQUE;
OLINDA, 2012) e pelo seu impacto tem assumido caráter de problema de saúde pública.
Dentre as formas de violência, a violência doméstica é caracterizada como qualquer ação ou
omissão praticada no ambiente doméstico por indivíduos que convivam neste ambiente,
mesmo que sem função parental (BRASIL, 2001). Nos cenários rurais, a violência doméstica é
permeada por aspectos que a particularizam, tais como questões culturais, distanciamento
dos serviços, condições de vida e de trabalho (COSTA; LOPES; SOARES, 2014). Tais aspectos
tornam a violência doméstica neste cenário ainda mais grave, visto que o acesso aos recursos
de apoio e enfrentamento é difícil, especialmente pelas grandes distâncias geográficas em
relação à área urbana, onde majoritariamente estes recursos estão localizados. Diante do
exposto, este estudo justifica-se pela importância de conhecer as representações sociais
acerca da violência doméstica em cenários rurais para homens e mulheres que residem
nestes cenários. Estratégia que poderá auxiliar na re (construção) de políticas públicas de
atenção à população que vive no cenário rural.
OBJETIVOS
Conhecer as Representações Sociais de mulheres e homens residentes em cenários rurais
acerca da ocorrência da violência doméstica nestes cenários.
MÉTODO
Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa ao qual se agregou a perspectiva
teórico-metodológica das Representações Sociais. O cenário do estudo foi composto por dois
municípios do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Participaram do estudo 13 mulheres e três
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homens que residiam em áreas rurais destes municípios. Como critério de inclusão elencouse: estar residindo há pelo menos cinco anos em área rural. Para a coleta de dados foram
empregadas técnicas projetivas e entrevistas semiestruturadas. No que se refere às técnicas
projetivas, foram desenvolvidas duas oficinas de colagem na qual os participantes após o
recortes de imagens de jornais e revistas expuseram seus pensamentos acerca das imagens
que representavam a ocorrência da violência doméstica nos cenários rurais. Posteriormente
ao desenvolvimento desta técnica, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com todos
os participantes, tendo em vista complementar os dados obtidos nas oficinas. As entrevistas
foram agendadas previamente e realizadas nos domicílios dos participantes. Tanto as
oficinas quanto as entrevistas foram gravadas (áudio). Para análise dos dados oriundos das
oficinas utilizou-se o referencial das Representações Sociais (PADILHA, 2001) e para a análise
das entrevistas semiestruturadas a análise de conteúdo temática (MINAYO, 2014). Destacase que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Foram respeitados todos os aspectos éticos de pesquisas com seres humanos de
acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).
RESULTADOS
Os participantes representavam a violência doméstica nos cenários rurais como relacionadas
às condições sociais e econômicas. Para eles, dificuldades financeiras eram precursoras de
conflitos no ambiente doméstico, especialmente quando os filhos queriam dinheiro e os
pais não conseguiam dar. Nestas situações muitos filhos roubavam os próprios pais, o que
era considerado pelos participantes uma forma de violência doméstica. Outra representação
dos participantes a qual está relacionada à ocorrência da violência doméstica nos cenários
rurais se refere ao uso de drogas pelos jovens e a consequente desobediência e falta de
educação destes para com os pais. Os participantes também representavam a violência
doméstica como relacionada ao fato de que o trabalho familiar não gerava renda suficiente
para suprir as necessidades de todos os membros da família. Estas situações, de acordo
com os participantes do estudo levavam a ocorrência de brigas na família e consequente
desorganização desta, o que fazia com que muitos jovens saíssem do cenário rural em busca
de trabalho em grandes centros urbanos e da consequente melhoria da condição financeira.
Sendo essa situação um dos reflexos do pouco incentivo das políticas à permanência dos
jovens nos cenários rurais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações dos participantes estão relacionadas às condições sociais e econômicas
que permeiam o contexto de vida e trabalho das famílias que residem em cenários rurais.
Tais resultados revelam a necessidade de efetivação de políticas públicas que atendam as
necessidades da população que reside nestes cenários. Políticas estas que previnam o uso
de drogas e que estimulem principalmente os jovens a permanecer no campo mediante
formas diversificadas e sustentáveis de geração de renda.
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PESQUISA EM ARQUIVO CONFIDENCIAL: ESTUDO QUALITATIVO
SOBRE O ACESSO A SAÚDE DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DO
PROGRAMA FEDERAL DE PROTEÇÃO
Danielle Galdino (Universidade de Brasília, Brasilia, DF, Brasil), Cristiano Guedes (Universidade de Brasília, Brasília,
DF, Brasil)

ID: 1391

INTRODUÇÃO
As pesquisas com fontes primárias em arquivos sobre programas de proteção a vítimas e
testemunhas são ainda raras no Brasil, devido principalmente à dificuldade de ter acesso aos
dados sigilosos. Esse é um estudo com base em arquivos confidenciais do Programa Federal
de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi analisar o acesso à saúde de vítimas e testemunhas de crimes
e apresentar os cortes orçamentários no programa de proteção na atual crise econômica
brasileira. A saúde é aqui abordada a partir do conceito de necessidades humanas, cujo não
atendimento pode levar os indivíduos a uma condição sub-humana de vida.
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MÉTODO
Apresentaremos resultados de uma pesquisa de mestrado realizada em 2013 sobre as
necessidades humanas no contexto do Programa Federal de Proteção a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas, que foi um estudo de caso com levantamento de dados e análise documental do
arquivo confidencial do Programa, consultado após autorização obtida junto à coordenação
executiva. Foram pesquisados os processos referentes a 89 pessoas que no ano de 2011
estavam inseridas no programa de proteção. O projeto foi submetido e aprovado por Comitê
de Ética em Pesquisa e atendeu a todas as exigências da Resolução 196/96 sobre Ética em
Pesquisa envolvendo seres humanos. Outra fonte de dados foi uma consulta à CoordenaçãoGeral de Proteção a Testemunhas (CGPT), do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), em
outubro de 2017, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
RESULTADOS
No continente sul-americano, o debate em torno do tema da pesquisa ganhou destaque
a partir da década de 1990, no calor do processo de redemocratização em vários países da
região, aumentando as pressões internas e externas pelo enfrentamento da violência e pela
garantia de proteção às vítimas e testemunhas latino-americanas. No Brasil, esse tipo de
proteção foi institucionalizado a partir de 1999, quando surgiu a primeira legislação nacional
sobre o tema, a Lei nº 9.807, que foi regulamentada pelo Decreto nº 3.518/2000. Atualmente
há 140 pessoas protegidas no Programa Federal e, em 2016, havia 458 pessoas sob proteção
no país, considerando os programas estaduais. Segundo a pesquisa, constatamos: todas
as vítimas e testemunhas em proteção em 2011 eram brasileiras; 72% ingressaram com
seus familiares; 50,6% eram do sexo masculino, e 49,4%, do sexo feminino; a maioria era
solteira, mas 28% viviam em união estável; 86% eram negros (pardos e pretos); a maior parte
(36%) tinha apenas o ensino fundamental incompleto; a maioria (55,1%) estava inserida no
mercado de trabalho informal, 17,2% possuíam emprego (em regime celetista ou no serviço
público) e 17,1% estavam sem trabalho.
Quanto à idade, havia um grupo prevalente de jovens e adultos (61%) e outro de crianças
e adolescentes (38%). Não havia idosos a partir de 60 anos no período. Essas pessoas
permanecem por um tempo significativo no Programa – 1.347 dias, em média. Nesse período,
o Estado teve sob sua tutela a vida de pessoas cujas carências extrapolavam a demanda
por proteção física e assistência jurídica. Portanto, competia ao Poder Público também a
garantia de um conjunto de direitos que viabilizassem a segurança social dessas pessoas – e
aqui entram as medidas de assistência social, médica e psicológica.
A pesquisa possibilitou acesso a relatos de participantes do programa que reivindicavam
atendimento em saúde, o que permitiu conhecer algumas das dificuldades cotidianas
enfrentadas por essas pessoas. Suas necessidades na área da saúde eram: cirurgia (29%),
odontologia e acesso ao SUS (ambos com 24%), oftalmologia e saúde mental (ambos com
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10%) e insumos para a saúde (5%). Para a execução da proteção, a União repassa recursos
para o Programa Federal e para as entidades públicas estaduais, e estes, para as ONGs
executoras. De 2012 a 2016, os recursos para os programas de proteção praticamente não
sofreram cortes, oscilando na casa dos R$ 14 milhões. Até então, o orçamento público para
este fim era mantido fora das suspensões e contingenciamentos para o superávit primário.
Em 2017, ocorreu uma redução de quase 3 milhões de reais no orçamento dos programas
em comparação ao ano anterior, caindo para R$ 11,5 milhões, revelando que nem mesmo
um programa dessa natureza escapou às medidas de contrarreformas regressivas do atual
cenário político-econômico nacional.
De acordo com as decisões do Conselho Deliberativo do Programa (Condef ), em 2011 e
2012, verificou-se que, das demandas de saúde apreciadas nas reuniões, apenas pouco mais
da metade (57%) foi autorizada e, dessas, apenas 57% foram atendidas no período. Para além
de encarar a já conhecida morosidade e precariedade da rede pública de saúde, as pessoas
protegidas têm o agravante de não poderem ter seus dados pessoais incluídos nas bases
de dados do SUS por razão de segurança, o que atualmente é um imperativo para todos
os procedimentos nesse sistema. Com isto, a rede privada de saúde tem sido beneficiada
quando o programa de proteção se vê obrigado a pagar pelo serviço, dada a urgência de
alguns casos e a falta de uma estratégia de segurança eficaz. Essa tendência tem ganhado
força na atual conjuntura. Pari passu ao congelamento dos recursos da saúde por duas
décadas em razão da Proposta de Emenda Constitucional nº 95, o governo segue com sua
agenda privatizante, buscando alternativas que ameaçam a universalização e a equidade da
assistência pública à saúde no país _é o caso do projeto Plano de Saúde Acessível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa conjuntura, agravada pelo corte no orçamento de 2017 dos programas de
proteção, é possível concluir que o Estado tem se desresponsabilizado pela proteção dessas
vítimas e testemunhas, entregando-as à própria sorte ou responsabilizando suas famílias,
que também se encontram sob proteção e, portanto, em privação de plena liberdade. As
necessidades humanas em saúde das pessoas inseridas no programa têm sido atendidas
de forma insuficiente, o que representa um significativo prejuízo na acepção da teoria das
necessidades humanas. O estudo revelou ainda a necessidade do Brasil ampliar pesquisas
qualitativas em arquivos confidenciais de modo a trazer para a literatura informações ainda
desconhecidas sobre a vida e os direitos de pessoas sob proteção do Estado.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa qualitativa. Arquivo confidencial. Proteção a vítimas e testemunhas. Saúde. Sigilo.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FAMÍLIA NA PERSPECTIVA DE
SOCIOEDUCANDOS
Denize Ferreira Ribeiro (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Waldemar Brandão Neto
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Estela Maria Leite Meirelles Monteiro (Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 2399

INTRODUÇÃO
Adolescente em conflito com a lei é aquele que praticou ato classificado como infracional
do ponto de vista legal, estando sujeito a sanções previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Nessa etapa da juventude os indivíduos estão sujeitos a variações que podem
antecipar, prolongar, encurtar ou dirimir concretizações planejadas para o futuro. A família é
elemento que interfere diretamente no amadurecimento e formação do adolescente e que
atua como verdadeiro arcabouço de sustentação em meio a suas descobertas. No entanto,
para uma parcela representativa dos adolescentes em socioeducação os vínculos afetivos
familiares são frágeis ou ausentes, demandando atenção e esforço frente a necessidade
de uma assistência integral e ao fortalecimento das redes sociais de apoio primária e
secundária a esse grupo visando otimizar o processo de ressocialização. É frequente a
exposição do adolescente em conflito com a lei a diferentes formas de vulnerabilidades no
próprio contexto familiar, sendo as mais frequentes a pobreza, a violência e a drogadição.
Esses elementos contribuem para o envolvimento do adolescente com o uso de drogas de
maneira precoce, a partir de sua exposição a situações de conflito e violência gerados na
própria família ou no convívio com pessoas significativas em que, por vezes, se espelham. Na
perspectiva de enfrentamento das vulnerabilidades que perpassam a vida dos adolescentes
envolvidos na prática de atos ilícitos, e que assim interferem em sua saúde e desenvolvimento
integral, é necessário conhecer o universo de suas vidas. A análise das representações sociais
de adolescentes em medidas socioeducativas sobre família, pressupõe a impossibilidade
de compreensão desses sujeitos sem que se considere os intervenientes que favorecem
o aliciamento desses jovens por uma trajetória distanciada do imaginário idealizado ao
indivíduo em seu pleno desenvolvimento.
OBJETIVOS
Analisar as representações sociais de família na perspectiva do adolescente em cumprimento
de medida socioeducativa.
MÉTODO
Trata-se de um estudo Descritivo-exploratório com delineamento qualitativo, que utilizou
as Representações Sociais enquanto referencial teórico. A pesquisa foi realizada com
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adolescentes assistidos em uma casa de semiliberdade situada em Recife-PE. Considerando
a pesquisa qualitativa enquanto método relacionado a investigação de comportamentos,
atitudes e representações dos indivíduos, o tamanho da amostra respeitou ao critério da
saturação teórica: interrompendo-se a coleta dos dados quando se percebeu que o acréscimo
de novos elementos pouco acrescentaria ao material já obtido, não mais contribuindo
para o aperfeiçoamento teórico e reflexivo possível ou desejado. Foi utilizada a técnica de
Desenho-Estória com Tema, para facilitar o alcance da finalidade da investigação e tornar
a abordagem mais lúdica. Entretanto, o estudo não se propôs a tecer uma análise dos
desenhos, e sim das representações sociais de família, a partir das Estórias apresentadas pelos
participantes. A seleção dos adolescentes ocorreu de acordo com os critérios de inclusão
e exclusão. Os participantes do estudo foram adolescentes do sexo masculino com idade
entre 15 e 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa a mais de 30 dias. Foram
excluídos adolescentes com impossibilidade de comunicação verbal, e que estivessem
ausentes na instituição durante o período de coleta, que ocorreu entre os meses de abril a
setembro de 2017. A operacionalização da pesquisa deu-se após os devidos assentimentos
e consentimentos esclarecidos e seu desenvolvimento condicionado a anuência judicial. A
pesquisa foi aprovada por comitê de ética e pesquisas e obedeceu aos requisitos da Resolução
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a condução de pesquisas
envolvendo seres Humanos. Foi realizada a análise temática do conteúdo das entrevistas com
posterior interpretação e discussão à luz do referencial da Teoria das Representações Sociais,
que valoriza a subjetividade da produção do conhecimento considerando os intervenientes
de sua produção, e permite a compreensão e interpretação de atitudes e práticas frente ao
objeto representado.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa 16 adolescentes. A faixa etária variou de 16 a 18 anos, sendo os
participantes maioritariamente jovens com 16 anos de idade. A duração média de cada
entrevista foi de 40 minutos. Os dados provenientes das entrevistas compuseram o corpus
que após leitura exaustiva permitiu a identificação de trechos-chave que correspondiam ao
objetivo analítico pretendido. Dessa análise, emergiram as seguintes categorias: conflitos
afetivos no contexto familiar; ausência da figura paterna; drogadição no contexto familiar;
e omissão no papel educativo. Na objetivação imagética dos adolescentes entrevistados,
a aspiração de constituir uma família funcional sobressaiu, possibilitando compreender a
importância que estes sujeitos atribuem a está instituição pelo ideário socialmente construído
de sua importância. Está representação expressa a pretensão de romper com as fragilidades
presentes em seus contextos familiares, sendo idealizadas pela construção social do modelo
tradicional da família como elemento primário na educação do indivíduo e na articulação
deste com o contexto social. As representações de família reveladas pelos adolescentes se
contrapõem as relações familiares conflituosas ou fragilizadas que constituem o cotidiano
de seus contextos de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A enfermagem depara-se frequentemente com a busca de evidências científicas capazes
de instrumentalizar sua prática. Nesta perspectiva, a apreensão das representações sociais
de família dos adolescentes em conflito com a lei, possibilita a este profissional uma maior
aproximação com os conhecimentos, que envolvem o senso comum desses indivíduos
concorrendo para o seu envolvimento com a violência e criminalidade com repercussões
danosas para o seu desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial. O convívio em famílias
desajustadas ou omissas se tornam determinantes e cruciais frente a concretização de seus
objetivos de vida e de um desenvolvimento sadio.
PALAVRAS-CHAVE
Adolescente Institucionalizado, Família, Vulnerabilidade Social, Percepção Social

SIGNIFICADO ATRIBUÍDO POR CRIANÇAS À VIOLÊNCIA
Marco Aurélio Sousa (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil), Estelina Souto Nascimento (PUC Minas, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Gisleule Maria Menezes Souto (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Virginia Mascarenhas
Nascimento Teixeira (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Rosane Geralda Nascimento (PUC Minas, Belo
Horizonte, MG, Brasil), Natassya Hoffmann Ribeiro (PUC MInas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Mariane Costa Moura
(PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil)

ID: 2214

INTRODUÇÃO
A atividade de educar é uma prática complexa, que envolve dimensões como pessoal, social,
relacional, cultural, política, econômica; abrange diferentes formas, como educação formal,
informal e não formal; e envolve o ser humano em três níveis diferentes: saber, ser/estar,
fazer/agir. A Escola, cujo assento é a educação formal, tem uma perspectiva de formação
de um cidadão crítico e tem por pilar a integração de três domínios ou dimensões que
entram na composição das competências individuais e coletivas do ser humano. Logo,
esse é um espaço destinado ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. Entretanto,
algumas interações apresentam aspectos de violência, tanto física quanto psicológica.
Atos de violência podem ser observados em diversos ambientes sociais em que os alunos
estão inseridos, como a escola, o bairro em que residem e, até mesmo, em casa. Alunos,
especialmente as crianças, estão sujeitas a vivenciar na escola diversas formas de violência.
Além da violência que as crianças e adolescentes possam ser vítimas, existem aqueles atos
violentos que eles presenciam e podem interferir em suas vidas e na relação deles com
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o outro. Desse modo, surge o questionamento: qual o significado atribuído por crianças
estudantes do ensino fundamental sobre violência?
OBJETIVOS
Compreender o significado atribuído por crianças estudantes do ensino fundamental sobre
violência.
MÉTODO
Trata-se de pesquisa qualitativa que incluiu crianças de X a X anos de idade, estudantes
do primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública
municipal na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Os participantes
da pesquisa receberam um álbum de figurinhas elaborado pelo Núcleo de Pesquisa e
Estudos Sobre Quotidiano e Saúde – NUPEQS. O álbum aborda questões relacionadas às
seguintes temáticas: Cidadania; Solidariedade; Meio ambiente; Violência; Higiene Corporal;
Alimentação; Atividade Física; Prevenção de acidentes. Os temas presentes no álbum de
figurinhas foram trabalhados pelos professores de acordo com suas possibilidades em sala
de aula. Ao final de cada temática, a criança teve um espaço disponível para desenhar o que
ela aprendeu sobre o assunto trabalhado. Quando todos os temas presentes no álbum de
figurinhas foram concluídos, os álbuns foram recolhidos para que os desenhos das crianças
pudessem ser fotografados. Posteriormente, todos os álbuns foram devolvidos às crianças.
Após a coleta dos dados, os desenhos das crianças, objetos deste trabalho e atinentes a
temática violência, foram analisados de modo a se compreender o significado atribuído por
elas à violência. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC Minas.
RESULTADOS
Dentre as crianças que receberam o álbum de figurinhas, foi possível fotografar as imagens de
101 crianças estudantes do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, assim distribuídos:
uma turma do primeiro ano, duas turmas do segundo ano, duas turmas do terceiro ano e
uma turma do quarto ano. As imagens foram organizadas em oito categorias: Uso de armas;
Agressão física; Violência contra a mulher; Violência relacionada à forma física; Violência
relacionada à etnia; Violência no trânsito; Locais de segurança; Não à violência. Na categoria
“Uso de armas”, crianças das quatro turmas fizeram desenhos relacionados a armas. A maior
parte dos desenhos mostra armas de fogo, mas também foram realizados desenhos que
reproduzem imagens de facas e canivetes. Essa forma de representar a violência pode ter uma
relação direta com a realidade que essas crianças vivenciam. Em “Agressão física” as crianças
demonstraram, por meio das imagens, agressões que podem ocorrer entre os colegas e
agressões físicas como forma de punição empregada pelos pais. Na categoria “Violência contra
a mulher” foram retratadas formas de agressão contra a mulher, sendo demonstradas pelos
desenhos e frases escritas pelas crianças. Em “Violência relacionada à forma física” os desenhos
e frases das crianças mostram comportamentos que podem estar associados ao bullying,
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em especial com as crianças que apresentam sobrepeso e/ou obesidade. Em “Violência
relacionada à etnia” as crianças demonstram por meio de imagens e em frase como: “você é
negra, não serve pra nada”, o preconceito racial, que ainda está presente em nossa sociedade.
Na categoria “Violência no trânsito”, os desenhos das crianças mostram, principalmente,
situações que envolvem atropelamentos. Em “Locais de segurança” verificamos que a escola
e a família são instituições sociais em que as crianças se sentem seguras, pelos desenhos das
crianças é possível fazer uma associação entre essas instituições sociais e sentir-se seguro. Em
“Não a violência” verificamos que algumas crianças fizeram desenhos e frases relacionadas ao
combate à violência, mostrando a união entre as pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo, buscou-se compreender o significado atribuído por crianças à violência.
Por meio das imagens elaboradas pelas crianças foi possível identificar diversos tipos de
violência, o que nos faz refletir sobre a realidade em que essas crianças estão expostas. Esse
estudo foi realizado na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, onde a
vulnerabilidade é alta. A violência sofrida ou vivenciada pode favorecer o surgimento de
diversas alterações de comportamento das crianças, podendo ter reflexo na vida adulta.
PALAVRAS-CHAVE
Violência; Criança; Desenho;

LA FAMILIA FRENTE AL SUICIDIO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
BOGOTA, 2004-2016 TRABAJO COLABORATIVO INTERINSTITUCIONAL
Magnolia del Pilar Ballesteros-Cabrera (Universidad Santo Tomás, Colômbia), Luz Marina Moncada Torres
(Universidad Santo Tomás, Colômbia), Carlos Iván Rodríguez-Melo (Universidad Santo Tomás, Colômbia), Zulma
Urrego (Universidad Nacional de Colombia, Colômbia), Luisa Fernanda Ruíz Eslava (Universidad Nacional
de Colombia, Colômbia), Martha Lucía Gutierrez Bonilla (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia), María
Mendoza Vargas (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia)

ID: 2303

INTRODUÇÃO
El suicidio constituye la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera causa de muerte de
jóvenes en Colombia por factores externos. Su complejidad está signada por un entretejido
de circunstancias y fenómenos sociales, culturales, familiares, personales, e incluso hasta
de política pública, que configuran un escenario multifactorial que para su comprensión e
intervención exige un abordaje interdisciplinar. El suicidio es un evento privado de impacto

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2597

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

público que afecta los contextos significativos del sujeto, entre ellos la familia, dejando
sentimientos de dolor, rabia, culpa y reproches, entre otros. Uno de los aspectos más
complejos de las familias frente al suicidio es que, al igual que en las universidades, con
frecuencia se convierte en un secreto que progresivamente se transforma en un consenso
compartido y adquiere la dimensión de tabú.
OBJETIVOS
Este proyecto de investigación pretende avanzar en el conocimiento y abordaje de
tal fenómeno desde la perspectiva de los grupos familiares dolientes de estudiantes
universitarios que consumaron suicidio en Bogotá entre los años 2004 y 2016. Por tanto,
su objetivo general se centra en reconocer los significados, impactos, trayectorias de ayuda
y sugerencias de las familias dolientes frente al suicidio consumado de sus miembros con
calidad de estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2004-2016.
Objetivos específicos
1.Explorar los significados del suicidio consumado de estudiantes universitarios en las
familias dolientes.
2.Caracterizar los impactos que ha tenido el suicidio consumado de jóvenes universitarios
para las familias dolientes.
3.Describir las trayectorias de ayuda seguidas por las familias dolientes.
4.Reconocer las sugerencias aportadas por las familias dolientes.
MÉTODO
Como propuesta metodológica se plantea un estudio cualitativo-narrativo de alcance
descriptivo, enmarcado en el paradigma hermenéutico, dado que se pretende acceder
a comprensiones sobre la experiencia subjetiva y narrada desde las perspectivas de las
personas dolientes. Para la recolección de la información se emplea la entrevista focalizada
que tiene como finalidad centrar la atención del entrevistado en torno a la experiencia
concreta que quiere abordarse y a partir de la delimitación previa de cinco categorias (familia,
suicidio consumado, significados del suicidio, trayectorias de ayuda e impactos del suicidio)
aboradadas como tópicos de conversación en función de los objetivos de la investigación.
Esta entrevista será realizada por un equipo de dos personas, al menos una de las cuales
deberá tener entrenamiento en primeros auxilios emocionales, siendo la otra una persona
con experiencia en técnicas de recolección de información cualitativa previo consentimiento
informado de los participantes. La muestra cualitativa, de casos tipo y sujetos voluntarios,
estará compuesta por la familia o uno de sus miembros. Familias que hayan vivido el suicidio
consumado de un estudiante universitario en el periodo de estudio y que explícitamente
accedan en forma voluntaria a participar en esta investigación.
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RESULTADOS
La muerte por suicidio genera una intensa estigmatización, sentimientos de culpa, pocos
deseos de hablar sobre la muerte y fuertes cuestionamientos en relación con lo que se pudo
o se debió hacer; así como también es frecuente el sentimiento de haber sido traicionado
por el suicida, lo cual suscita una gran frustración y decepción. El suicidio de uno de sus
miembros suele ser percibido por la familia doliente como un evento que difícilmente
logra cobrar sentido, que pone en cuestión su funcionalidad con mayor énfasis que otros
tipos de muerte, y que la expone a un mayor riesgo de desestructuración, desorganización
y expresiones patológicas entre sus miembros, donde la tarea de significar el suicidio de
un miembro de la familia es realizada desde el propio lugar biográfico de cada uno de
los dolientes lo que da lugar a que haya una pluralidad de significados sobre un mismo
suicidio a partir de las diversas significaciones efectuadas por cada uno de sus miembros. El
suicidio es significado como el emergente final de una destrucción generada por los propios
hijos. Son frecuentes los juicios morales, así como las consideraciones relacionadas con la
responsabilidad del personal médico en el deceso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como una primera conclusión frente al impacto del suicidio en la familia, puede indicarse
que este implica consecuencias morales y emocionales devastadoras. Además, como
consecuencia de tal suceso, los familiares y allegados quedan expuestos al efecto Werther
o efecto de imitación o replicación del suicidio. Por otra parte, este fenómeno en ocasiones
afecta la estructura familiar, generando una separación o divorcio; así mismo, también puede
verse afectada la dinámica familiar dada la alteración en las rutinas por parte de algunos
de los miembros, el incremento en las discusiones o, incluso, pueden darse conductas de
sobreprotección sobre los demás miembros de la familia por temor a repetir el suicidio.
Asimismo generar un conocimiento riguroso para atender los problemas prioritarios de la
sociedad y sus miembros, constituye un compromiso tanto de las instituciones universitarias
en su quehacer investigativo y de servicio social, como de los investigadores y ciudadanos
en su acción de corresponsabilidad con la sociedad y su desarrollo. En consecuencia, este
proyecto profundiza en los impactos, factores y circunstancias que las familias dolientes
han vivido a raíz de sus miembros suicidas y en su interrelación con las instituciones y la
sociedad, aportando sugerencias de acción para la prevención de este fenómeno y para la
mitigación de sus efectos sociales y de salud pública.
PALAVRAS-CHAVE
Familia, suicidio, universidad, estudiante, juventude
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UTILIZAÇÃO DO DIAGRAMA DE ESCOLTA SOCIAL COMO
DISPARADOR PARA IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE SUPORTE DE
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Nayara Girardi Baraldi (Professora Doutora por tempo determinado do Departamento de Enfermagem Ufscar, São
Carlos, SP, Brasil), Juliana Stefanello (Professora Doutora Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Angelina Lettiere (Professora Doutora Departamento
Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Daniela
Taysa Rodrigues Pimentel (Especialista de Laboratório do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo , Ribeirão Preto, SP, Brasil), Natália Rejane Salim
(Professora Doutora Associada ao Departamento de Enfermagem Ufscar, São Carlos, SP, Brasil), Márcia Regina
Cangiani Fabbro (Professora Doutora Associada ao Departamento de Enfermagem Ufscar, São Carlos, SP, Brasil),
Ana Márcia Spano Nakano (Professora Titular do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (In Memoriam), Ribeirão Preto, SP, Brasil)
ID: 2368

INTRODUÇÃO
O apoio social tem sido foco de estudo desde 1970, uma vez que a rede de suporte social
tende a influenciar na maneira e nas formas de atuação do indivíduo frente aos desafios1,2.
As redes de suporte social são analisadas conforme as características estruturais e funcionais,
desse modo, ao se investigar a rede de um sujeito, pretende-se entender como ambos se
influenciam e se constroem mutuamente3,4. Uma das formas de se investigar a composição,
as ações e a funcionalidade dessa rede é por meio de instrumentos de avaliação de rede
de suporte social, sendo um deles, o Diagrama de Escolta Social (DES)5, o qual propõe o
entendimento do sujeito de forma mais contextualizada, sistêmica e de modo que os
fenômenos possam ser investigados a fim de compreender como os eventos contribuíram
na formação desse sujeito ao longo de seu ciclo vital. O DES foi aplicado em uma população
de meninos e meninas moradores de rua que utilizavam drogas6 da mesma forma que teve
seu uso descrito em abordagens com idosos, e, em ambos os casos, mostrou-se ser um
instrumento lúdico e de fácil aplicabilidade para identificação das redes de suporte social7.
Em relação às fases do ciclo vital da mulher, sabe-se que a maternidade é um período marcado
pela transição da rede de suporte social e que repercute nas relações maritais, parentais e
sociais devido à chegada de um novo ser8. Acrescentando-se o fato da violência doméstica
contra mulher estar presente inclusive nessa fase e sabendo que as manifestações contínuas
de violência podem levar o indivíduo a restringir-se dos contatos com a rede social3 e que
prezou-se no presente estudo propor uma adaptação e aplicação do DES para mulheres no
ciclo gravídico-puerperal- e que se apresenta em situação de violência.
OBJETIVOS
Demonstrar a utilização do DES como um disparador para identificação da rede de suporte
social de mulheres que estiveram em situação de violência por parceiro íntimo (VPI) em
algum momento do ciclo gravídico-puerperal.

VOLTAR AO ÍNDICE

2600 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

MÉTODO
O presente estudo utilizou o DES -instrumento quantitativo- em uma perspectiva qualitativa
a fim de observar o resultado dessas adaptações para os resultados almejados. Participaram
do estudo 21 puérperas, que se encontravam em situação de VPI em uma das fases do ciclo
gravídico-puerperal e que tinham, no mínimo, 180 dias de pós-parto. Para a construção do
DES, foi utilizado um quadro feito de EVA, com três círculos concêntricos e de cores diferentes.
No meio do círculo mais interno, foi colado um boneco, que representou a participante.
Os demais bonecos foram dispostos no DES representando as pessoas que compõem a
rede de suporte desta puérpera e tinham características diferentes para representação das
diferenças sexuais, conforme o gênero. Assim sendo, os bonecos com cinto representaram o
gênero masculino, os bonecos com vestido representaram o gênero feminino, e os bonecos
com camiseta foram os transgêneros9. Antes de iniciar a montagem do DES, a pesquisadora
pedia para a participante pensar nos sujeitos que estiveram junto dela no ciclo gravídico
puerperal ou frente à situação de VPI e os listasse em um papel. Dessa forma, após a
descrição dos nomes e do parentesco dos sujeitos era pedido para a puérpera responder
aos questionamentos que compõem o DES, dispondo os referidos bonecos, identificados
com as iniciais dos sujeitos descritos e com o parentesco, nos diferentes círculos, conforme
o grau de proximidade e de interação. Foram representadas no círculo interno as pessoas
que, para a puérpera, corresponderam a esta sentença: “Naquelas pessoas de quem você
se sente tão próximo que seria difícil imaginar a vida sem elas”. No círculo intermediário,
foram representadas, as pessoas que, para a puérpera, corresponderam a esta sentença:
“Aquelas pessoas de quem você não se sente tão próximo, mas que ainda assim são muito
importantes para você”. E, no último círculo, ou seja, no mais externo, foram representadas, as
pessoas que, para a puérpera, corresponderam a esta sentença: “Naquelas pessoas que você
ainda não mencionou, mas de quem você se sente próximo e que crê que são importantes
o suficiente de modo que deveriam ser colocadas na sua rede”. Cabe destacar que o DES
é composto por três etapas, sendo a primeira responsável pelas características estruturais
da rede; a segunda referente aos aspectos funcionais da rede a partir da estruturação; e a
última etapa configura a funcionalidade da rede por meio do apoio ofertado5,7,10. Neste
estudo, foi-se utilizado apenas a etapa um do DES, a qual o moldou como um instrumento
disparador para acessar os questionamentos que foram delineados para a entrevista em
profundidade.
RESULTADOS
A utilização do DES como um instrumento disparador precedido da entrevista possibilitou
conhecer em profundidade os motivos dessa estruturação, da funcionalidade e das formas
de apoio da rede de suporte social. Frente à estruturação da rede social dessas participantes a
partir do DES foi possível ver que a menor rede contou com três indivíduos, enquanto, a maior
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foi constituída por dez. Nesta vertente, foi possível ainda visualizar a predominância da rede
interpessoal em detrimento da rede institucional, a qual foi lembrada pela minoria das mulheres
e apareceu em menor escala. Chama a atenção a ausência da figura paterna no Diagrama.
Frente à funcionalidade e as formas de ações e de cuidados permeadas, percebeu-se que a rede
interpessoal era mais acessada pela participante do que a institucional, e isso ocorreu devido à
falta de vinculação e à fragmentação do cuidado, que exigia da participante uma peregrinação
entre os serviços institucionais, causada pela ausência de uma rede fortalecida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O DES foi utilizado, neste estudo, como um instrumento disparador e gerou resultados positivos,
pois favoreceu o mapeamento da rede, contribuindo para o conhecimento em profundidade
das suas possíveis fragilidades e dos seus potenciais, além de possibilitar aprofundar em
outros assuntos de interesse do pesquisador. Além disso, ratificou-se seu fácil entendimento
e aplicabilidade. Dessa forma, considera-se importante salientar essa possibilidade de uso do
DES nos serviços de saúde, ou até mesmo, nos serviços de atenção à mulher em situação de
violência, para mapear a rede de suporte social interpessoal e até institucional.
REFERÊNCIAS
1-Resende MC, et al. Rede de relações sociais e satisfação com a vida de adultos e idosos.
Psicologia para América Latina. 2006; 5(s/n).
2-Quiles Marcos Y, Terol Cantero MC. Assessment of social support dimensions in patients
with eating disorders. Span J Psychol. 2009; 12(1): 226-35.
3-Sluzki CE. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1997.
4-Ude W. Enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil e construção de redes sociais:
produção de indicadores e possibilidades de intervenção. In: Cunha EP, Silva EM, Giovanetti
MAC. Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil: expansão do PAIR em Minas Gerais.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p.30-60.
5-Antonucci TC, Akiyama H. Social networks in adult life and a preliminary examination of
the convoy model. J Gerontol. 1987; 42(5):519-27.
6-Brito RC. (1999). Uso de drogas entre meninos e meninas em situação de rua: subsídios
para uma intervenção comunitária. Dissertação de Mestrado Não-Publicada, Curso de PósGraduação em Psicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.
7-Paula-Couto MCP, et al. Adaptação e utilização de uma medida de avaliação da rede de
apoio social-diagrama da escolta-para idosos brasileiros. Universitas psychologica. 2008;
7(2):493-505.

VOLTAR AO ÍNDICE

2602 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

8-Dessen MA, Braz MP. Rede social de apoio durante transições familiares decorrentes do
nascimento de filhos. Psic: teo e pesq. 2000; 16(3):221-31.
9-Brito TRP, Costa RS, Pavarini SCI. Idosos com alteração cognitiva em contexto de pobreza:
estudando a rede de suporte social. Rev Esc Enferm USP. 2012; 46(4): 906-13.
10-Bittar DB. Violência simbólica entre adolescentes nas relações afetivas do namoro e a rede
de apoio social [tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, 2015.
PALAVRAS-CHAVE
Violência por parceiro íntimo; rede de suporte social; diagrama de escolta social; pesquisa
qualitativa

VIOLÊNCIA LABORAL NA ENFERMAGEM: ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO
ID: 1806

INTRODUÇÃO
Situações de violência laboral no cotidiano da enfermagem podem acarretar sérios prejuízos
para os usuários dos serviços de saúde por comprometer a segurança da assistência, além
de danos para os próprios profissionais. A presente pesquisa tem por objeto de investigação
a percepção do profissional de enfermagem frente à violência laboral e suas estratégias de
enfrentamento.
OBJETIVOS
Analisar a percepção dos profissionais de enfermagem frente à violência laboral e propor
estratégias de enfrentamento.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa descritiva – analítica, submetida e aprovada
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, conforme
parecer Nº 242.736. Os participantes/cenários foram enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem de três instituições de saúde, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Critérios
de seleção: aceite em participar do estudo e pertencer à equipe de enfermagem. Os
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dados foram coletados durante o ano de 2015 até o primeiro semestre de 2017, através de
entrevista gravada as quais foram submetidas a sucessivas leituras para realizar o processo
de categorização.
RESULTADOS
Foram entrevistados 108 enfermeiros e 252 técnicos e auxiliares, a maioria dos participantes
pertencente ao sexo feminino. A idade que prevaleceu foi entre 31 e 35 anos. Quanto ao
tempo de atuação de trabalho na instituição a maioria relatou que possui um tempo entre 1
e 5 anos. No tocante ao processo de categorização, emergiram quatro categorias. Categoria
1: vivenciando a violência laboral. A maioria dos entrevistados afirmou que sofreu violência
laboral. Quando questionado aos técnicos e auxiliares, 65% disseram que se sentem alvos
desse tipo de situação, seja dentro da própria categoria ou de classes diferentes. Há estudos
que demonstram que os auxiliares de enfermagem são os profissionais que mais sofrem
com assédio por parte dos demais colegas de profissão ou diferentes classes. Observa-se
de acordo com os resultados da pesquisa que as perseguições no ambiente de trabalho aos
enfermeiros entrevistados se faz presente em seu cotidiano profissional, o que de fato tornase um dado preocupante, haja vista consequências que esses atos trazem aos profissionais
de enfermagem tornando-os mais suscetíveis e vulneráveis a desenvolverem distúrbios
emocionais. Categoria 2: sinalizando a causa da violência laboral: os profissionais alegaram
que essa não é uma situação nova, pois tem sua origem em bases históricas/culturais
inerentes a profissão. Estudando a história da enfermagem é possível entender porque os
próprios enfermeiros e mesmo as outras categorias que formam a enfermagem acreditam ser
submissos a medicina. Esse resultado difere quando questionados aos técnicos e auxiliares
de enfermagem aos quais 36,9% dos entrevistados disseram que as perseguições sofridas
pela enfermagem são decorrentes das influências da mídia e, ao serem divulgados os erros
da equipe de enfermagem, as pessoas generalizam, desqualificando os profissionais de
enfermagem. Categoria 3: Enfrentando a violência laboral: dos enfermeiros entrevistados,
36 % relataram que as violências sofridas não são enfrentadas. Esse resultado repetiuse com os técnicos e auxiliares de enfermagem, em que 45% dos entrevistados também
disseram que não enfrentam ou não observam o enfrentamento por parte da equipe a essas
situações de violência no trabalho. Estudos realizados por outros pesquisadores confirmam
a presença do assédio moral no ambiente laboral da enfermagem, todavia, apontam
que muitos destes profissionais têm aceitado e reproduzido este tipo de violência como
parte da cultura organizacional, o que os têm conduzido ao adoecimento e consequente
prejuízo de suas funções. Categoria 4: propondo estratégias: é importante destacar que o
profissional não deve se eximir de buscar seus direitos e denunciar o ocorrido. Algumas das
possíveis estratégias a serem utilizadas estariam relacionadas à instituição e a pessoa que
sofre a violência no trabalho. Em relação à instituição, poderia criar espaços para discussão
sobre o assunto e canais, como ouvidoria, para apuração das situações. Em relação à pessoa
que sofre a violência, a mesma deve registrar/anotar tudo sobre a agressão. Realizando

VOLTAR AO ÍNDICE

2604 | VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

tais estratégias torna-se possível evitar as consequências do assédio como um “ambiente
de trabalho doente” que afeta a saúde física e psíquica não apenas do agredido, mas das
pessoas ao redor, interferindo na qualidade do trabalho prestado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que os profissionais da equipe de enfermagem sofrem inúmeras formas de
violência em seu ambiente de trabalho, o que de fato interfere diretamente em sua saúde,
no rendimento de suas tarefas laborativas e no lidar com o paciente. Portanto, torna-se
necessário fazer um alerta aos trabalhadores e instituições empregatícias para a detecção
precoce desses tipos de violências psíquica e emocional, para que visem a realização de
estratégias cabíveis às mudanças do respectivo cenário lamentável, para que tenhamos
condutas mais pautadas na ética, propiciando um profissional mais satisfeito e saudável
tanto com a sua profissão quanto no ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem, saúde do trabalhador, esgotamento profissional.

VIOLÊNCIA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM: INTERFACE COM
A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AO PACIENTE
Daiana Brancalione (Universidade do Estado de Santa Catarina , Chapecó, SC, Brasil), Manoela Marciane Calderan
(Universidade do Estado de Santa Catarina , Chapecó, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Universidade do
Estado de Santa Catariana, Chapecó, SC, Brasil), Grasiele Fátima Busnello (Universidade do Estado de Santa
Catarina , Chapecó, SC, Brasil), Daiane Dal Pal (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre , RS, Brasil),
Elisangela Argenta Zanatta (Universidade do Estado de Santa Catarina , CH Chapecó APECO, SC, Brasil)

ID: 2229

INTRODUÇÃO
A violência é um fenômeno sociocultural e histórico que acompanha a humanidade ao
longo de sua existência e que se distribui de forma bastante heterogênea no planeta, gera
grande pressão sobre os sistemas de saúde, justiça e serviços sociais e, cada vez mais, é
identificada como um fator que deteriora a economia dos países, constituindo um desafio
pelos efeitos físicos e emocionais que produz nas pessoas(1-2). No contexto do trabalho, a
violência tornou-se um fenômeno crescente no mundo, considerada um problema de saúde
pública que atravessa fronteiras, diferentes setores econômicos e grupos profissionais. A
Organização Internacional do Trabalho(3) determina violência no trabalho como qualquer
ação, incidente ou comportamento fundamentado em uma atitude voluntária do agressor,
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em decorrência da qual um profissional é agredido, ameaçado, ou sofre algum dano ou
lesão durante a realização, ou como resultado direto, do seu trabalho. A violência contra
trabalhadores da área saúde é uma questão abrangente e complexa, que envolve usuários,
acompanhantes, gestores e chefias, assim como colegas de outras categorias profissionais,
cada um desses sendo influenciador e influenciável pelos episódios. A literatura menciona
que a violência que ocorre na área da saúde é responsável por um quarto dos acontecimentos
de violência no trabalho(4). Nesse contexto, destacam-se os trabalhadores de enfermagem,
que representam a maior força de trabalho nos cenários de saúde e estão frequentemente
expostos ao fenômeno. Estes sofrem violência rotineiramente no seu ambiente de trabalho
estão vulneráveis a ter inúmeras consequências relacionadas a saúde física e psicológica,
o que também implica na condição de exercer seu trabalho cotidiano, interferindo na sua
relação com os pacientes, acompanhantes, colegas de trabalho, assim como nas relações
familiares, implicando no seu adoecimento, desgaste da equipe, absenteísmo e em baixa
qualidade na assistência prestada(5).
OBJETIVOS
Identificar os fatores associados a violência no cenário hospitalar e as interfaces na qualidade
do atendimento prestado ao paciente.
MÉTODO
estudo com abordagem quanti-qualitativa. O local da pesquisa foi um hospital público
no Sul do Brasil. Os participantes foram 198 trabalhadores de enfermagem, sendo eles 51
enfermeiros, 141 técnicos de enfermagem e seis auxiliares de enfermagem, selecionados
por sorteio aleatório. Na coleta de dados foi utilizado um instrumento para levantamento
da violência, Survey Questionaire Workplace Violence in the Health Sector e uma entrevista
com 15 profissionais que participantes da primeira etapa e que sinalizaram ter vivido um ou
mais episódios de violência nos últimos 12 meses. A coleta ocorreu de outubro de 2014 a
novembro de 2017. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou
média e amplitude interquartílica. As variáveis categóricas foram descritas por frequências
absolutas e relativas. Para comparar médias. O teste t-student para amostras independentes
foi aplicado. Em caso de assimetria, o teste de Mann-Whitney foi utilizado. Para avaliar a
associação entre as variáveis categóricas, os testes qui-quadrado de Person ou exato de
Fisher foram utilizados. Para controle de fatores confundídores, a análise de Regressão de
Poisson foi aplicada. O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05) e as análises foram
realizadas no programa SPSS versão 21.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do
HCPA (parecer n° 933.725) e o estudo contemplado com financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC), integrando também uma macro pesquisa
desenvolvida em outro hospital do Sul do país.
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RESULTADOS
entre os participantes 25,8% da amostra da etapa quantitativa eram enfermeiros, 71,2%
técnicos de enfermagem e 3,0% auxiliares de enfermagem, sendo 84,2% do sexo feminino.
Quanto à porcentagem geral da violência, 51% sinalizaram ter sofrido algum tipo de violência
nos últimos 12 meses e desses 21,1% relataram mais de um episódio. Foram identificados
como fatores associadas com a violência: contato físico frequente com os pacientes, número
de filhos, preocupação com os episódios e posição de chefia. Profissionais que têm contato
físico com os pacientes e estão em cargo de chefia apresentam uma maior probabilidade
de sofrer violência no ambiente de trabalho, sendo o médico o perpetrador mais frequente,
contudo, às consequências para este, foram somente o relato a chefia ou colegas. Na etapa
qualitativa identificou-se que a violência interfere no desenvolvimento do processo de
trabalho da enfermagem e ainda, coloca em risco a segurança do paciente. Nas entrevistas
a maioria dos profissionais relatou situações nas quais a segurança do paciente se torna
comprometida em decorrência da violência, percebida na dificuldade em concentração
e comunicação, atitudes como evitar o paciente, e até mesmo fuga no atendimento de
usuários que apresentam as mesmas características do perpetrador, devido principalmente
a sensações de medo, além de ter uma conduta mais fria na assistência e no relacionamento
com os colegas de equipe. Algumas falas também sinalizam a realização apenas do básico da
assistência, indiciando tendência ao presenteísmo. Os achados demostram que a violência
afeta diretamente na forma de realizar o cuidado. Ao se tratar de Cultura de Segurança,
a mesma requer a compreensão, monitoramento e enfrentamento, para promoção de
ambientes saudáveis, e que permitam que os profissionais de enfermagem tenham no seu
processo de trabalho segurança para melhor assistir os usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
pode-se afirmar que a violência é um fator de impacto negativo, que interfere diretamente
no desempenho das funções profissionais, colocando em risco a qualidade do atendimento
prestado aos pacientes, muda o fazer e como estes se sentem em relação ao seu trabalho,
bem como fragiliza as relações. A Cultura de Segurança permeia investimentos de proteção
aos usuários, mas também de proteção dos profissionais de saúde, os quais também
estão expostos às consequências da violência no trabalho. A violência que ocorre dentro
das instituições e que acomete especialmente os profissionais de enfermagem, fragiliza o
cuidado prestado, pois interfere no cuidar destes trabalhadores, bem como em sua saúde,
contudo são necessários mais estudos e divulgação do fenômeno para que a enfermagem
possa melhor enfrentar essas situações no contexto laboral.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Violência. Saúde do Trabalhador.

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2607

E-PÔSTERES
Violências e Saúde

VIOLÊNCIA NO TRABALHO EM UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMÍLIA E AS INTERFACES COM O CONTEXTO LABORAL:
ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Daiane Dal Dal Pai (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Isabel Cristina Saboia Sturbelle (UFRGS, Porto Alegre, RS,
Brasil), Larissa Fonseca Ampos (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Vittória Zarpelão Matos (UFRGS, Porto Alegre, RS,
Brasil), Juliana Petri Tavares (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 1552

INTRODUÇÃO
Os profissionais de saúde das Unidades de Saúde da Família (USF) podem ser considerados
altamente vulneráveis à violência no trabalho, uma vez que atuam diretamente na
comunidade, por vezes em regiões com altas taxas de criminalidade e com falta de
segurança (1), tendo muitas vezes condições e organização do trabalho desfavoráveis. Atos
de violência no ambiente de trabalho podem gerar sentimentos que afetam a saúde física
e emocional das vítimas e repercutir diretamente sobre a qualidade do serviço prestado
(2-4), principalmente levando em consideração os pressupostos de acolhimentos, vínculo e
trabalho em equipe, tidos como fundamentais para o trabalho nas USF.
OBJETIVOS
Analisar a exposição dos trabalhadores de saúde à violência laboral nas USF e as suas
interfaces com as condições e a organização do trabalho.
MÉTODO
Tratou-se de pesquisa com abordagem mista que utilizou a estratégia aninhada concomitante.
Realizado em USF localizadas em uma capital da região sul do Brasil, sendo convidados a
participar do estudo os profissionais que compunham a equipe mínima de saúde da família:
médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde,
sendo a amostra constituída por 106 profissionais. Foram incluídos os trabalhadores que atuavam
na USF há pelo menos 12 meses, e excluídos profissionais afastados, de licença ou de férias. Os
dados quantitativos foram coletados por meio do Survey Questionnaire Workplace Violence
in the Health Sector e os dados qualitativos por meio de entrevista semiestruturada, realizada
com 18 respondentes do survey que haviam afirmado exposição à violência no trabalho. Os
dados quantitativos foram submetidos à estatística descritiva e analítica, sendo considerado
significativo p<0,05. As entrevistas semiestruturadas tiveram as respostas gravadas em áudio e
os dados transcritos e submetidas à análise do tipo temática. Os achados foram confrontados e
articulados a fim de possibilitar uma análise de método misto sobre os achados. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição proponente e co-participante e todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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RESULTADOS
Participaram do estudo principalmente mulheres (80,2%), com mediana de 42,5 anos,
brancas (61,9%), com companheiro (53,8%). Os ACS representaram 52,8% da amostra,
seguidos de técnicos/auxiliares de enfermagem (23,6%), enfermeiros (15,1%) e médicos
(8,5%). Da análise emergiram as categorias: (1) Violência no trabalho em USF; (2)
Reações e problemas vivenciados; (3) Condições e a organização do trabalho e; (4) (Im)
possibilidades para prevenir/ controlar a violência. Na primeira categoria foram abordadas
a prevalência da violência no trabalho nos últimos 12 meses (69,8%), sendo prevalente as
agressões verbais (65,1%), ocorridas por meio de xingamentos, ofensas, humilhações e
ameaças, conforme observado nas entrevistas. Foi acometido pelo assédio moral 14,2%
da amostra, seguido de 10,4% de casos de discriminação racial, 8,5% de violência física
e 4,7% de assédio sexual. Dos participantes, 33,8% referiram terem sofrido dois ou mais
tipos de violência no trabalho, sendo os maiores perpetradores os pacientes descontentes
com a falta de médico e de materiais, especialmente medicamentos. Nas entrevistas foi
destacada atuação na recepção como aspecto agravante no que se refere à exposição às
situações violentas. A segunda categoria revelou que as principais reações das vítimas
foram contar para o colega (de 33,3% a 80% conforme o tipo de violência) e relatar para o
chefe (de 20% a 56,5%), e nos casos de violência física foi tentar defender-se fisicamente
(33,3%) e registrar o evento (66,7%). Permanecer superalerta, vigilante, de sobreaviso ou
constantemente tenso foi o problema mais referido pelas vítimas (de 60 a 80% conforme o
tipo de violência), exceto nas situações de assédio moral, que desencadeou principalmente
sentimentos de pesar para realizar as atividades (92%). Abalos à saúde dos trabalhadores
foram mencionados pelos participantes como consequências aos episódios de violência,
bem como relatos de absenteísmo e a vontade de abandonar a profissão, entretanto, os
profissionais tendem à naturalização e banalização desses episódios. Na terceira categoria
foi descrita a falta de médico na composição das equipes, bem como de medicamentos,
como motivos relacionados à agressão perpetrada pelos usuários. Relataram ainda
dificuldades relacionadas ao trabalho em equipe, o que foi relacionado ao achado de que
as vítimas de violência apresentaram piores avaliações sobre as condições e a organização
do trabalho, sendo significativamente piores as avaliações quanto aos relacionamentos
com colegas e chefias (p<0,05). Na quarta categoria encontrou-se que melhorias no
ambiente (61,3%) e investimento em desenvolvimento de recursos humanos (75,5%)
foram destacados como necessidades no que tange à problemática da violência nas USF.
Os participantes referiram a falta de agente de segurança na recepção da unidade como
motivo de maior exposição. Além disso a vulnerabilidade dos profissionais à violência
urbana do território foi mencionada como fator agravante dessas situações nas USF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os profissionais das USF estão expostos à violência, especialmente do tipo verbal e vinda
dos pacientes. A organização e condições de trabalho estão diretamente implicadas na
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origem desta problemática e carecem de investimentos a fim de garantir a preservação da
integridade física e psicológica dos trabalhadores e o cumprimento das atividades previstas
de atenção à comunidade.
REFERÊNCIAS
1.Silva ATC, Peres MFT, Lopes CS, Schraiber LB, Susser E, Menezes PR. Violence at work and
depressives ymptoms in primary health care teams: a cross-sectional study in Brazil. Soc
Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2015; 50:1347–55.
2.Gignon M, Verheye JC, Manaouil C, Ammirati C, Turban-Castel E, Ganry O. Fighting violence
against health workers: a way to improve quality of care? Workplace health & safety, 2014
Jun;62(6):220-2.
3.Dal Pai D, Lautert L, Souza SBC, Marziale MHP, Tavares JP. Violência, burnout e transtornos
psíquicos menores no trabalho hospitalar. Rev Esc Enferm USP, 2015; 49(3):460-8.
4.Edward KL, Ousey K, Warelow P, Lui S. Nursing and aggression in the workplace: a systematic
review. Br J Nurs, 2014; 23(12):653-4.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde do Trabalhador; Violência no trabalho; Atenção Primária em Saúde; Saúde da Família;
Condições de Trabalho.

VIOLÊNCIA NO TRABALHO: POTENCIALIDADES DE INVESTIGAÇÃO
DO TEMA A PARTIR DO ESTUDO MISTO PARA INVESTIGAÇÃO DA
TEMÁTICA
Grasiele Fatima Busnello (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Letícia
Lima Trindade (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, SC, Brasil), Daiane Dal Pai
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, SC, Brasil), Carine Vendruscolo (Universidade do
Estado de Santa Catarina - Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Elisangela Argenta Zanatta (Universidade do Estado de Santa
Catarina - Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Daiana Grasiele F. Busnello Brancalione (Universidade do Estado de Santa
Catarina - Udesc, Chapecó, SC, Brasil), Manoela Marciane Calderan (Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc,
Chapecó, SC, Brasil), Suellen Tainá Ribeiro (Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc, Chapecó, SC, Brasil)
ID: 1621

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde define violência como o uso da força ou do poder, real
ou ameaças, contra si próprio, outras pessoas ou grupos, ocasionando lesão, morte, danos
psicológicos ou privação. Considera violência no trabalho como resultado da interação
complexa de diversos fatores, com ênfase nas condições de trabalho e na interação trabalhador
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agressor. Para a Organização Internacional do Trabalho, a violência no ambiente de trabalho
caracteriza-se por incidentes envolvendo abuso, ameaça ou ataque em circunstâncias de
trabalho, configurando-se como malefícios explícitos ou implícitos à segurança, bem-estar
ou saúde do trabalhador. Os trabalhadores de enfermagem, diariamente, estão expostos a
situações de violência no trabalho. Sua manifestação ocorre, principalmente, por meio da
agressão verbal por parte do paciente e seus familiares que, insatisfeitos com o atendimento,
direcionam sua insatisfação a que está na linha de frente do atendimento, a enfermagem,3 o
que repercute de forma complexa na sua saúde e assistência prestada.
OBJETIVOS
Analisar a violência no trabalho da Enfermagem no ambiente hospitalar.
MÉTODO
Tratou-se de pesquisa com abordagem mista que utilizou a estratégia aninhada concomitante,
ou seja, as abordagens quantitativa e qualitativa, conforme referencial de Creswell.
Esta estratégia, segundo o autor, prevê a coleta dos dados no mesmo encontro com o
participante do estudo, bem como a análise conjunta destes, com associação de abordagens
e proporcionando ao pesquisador uma possibilidade mais ampla como resultado. O local
da pesquisa foi um hospital público no Sul do Brasil. Participaram do estudo enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem, totalizando 198 trabalhadores, selecionados por
sorteio aleatório. Na etapa quantitativa da investigação foram mensuradas as características
demográficas e labo¬rais dos trabalhadores, e para o levantamento da violência ocorrida
nos últimos 12 meses foi utiliza¬do o Survey Questionnaire Workplace Violence in the Health
Sector, proposto pela Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho
e de Serviços Públicos e Conselho Internacional de Enfermagem, traduzido e adaptado para
a língua portuguesa. Na etapa qualitativa do estudo foram entrevistados 15 trabalhadores
que sofreram violência no último ano, selecionados intencionalmente a partir da disposição
para relatar suas experiências e sentimentos acerca do ocorrido, o que foi identificado ao
longo da coleta quantitativa. O número de trabalhadores entrevista¬dos foi definido pela
saturação dos dados. Utilizou-se um roteiro semiestruturado para compreender a origem e
as situações em que ocorre a violência no ambiente de trabalho. A coleta de dados ocorreu
de outubro de 2014 a novembro de 2017. Os dados foram analisados mediante codificação,
tabulação e com auxílio do software SPSS versão 21.0. A pesquisa foi aprovada por um
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob parecer n° 933.725.
RESULTADOS
Por meio da análise conjunta dos dados, foi possível perceber a complementaridade entre os
instrumentos de pesquisa, o que resultou em evidências precisas e que provocam reflexões.
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O estudo reforça a presença de violência no local de trabalho e que esta possui relação com
as condições e a organização do trabalho. Entre os participantes do estudo 25,8% da amostra
da etapa quantitativa eram enfermeiros, 71,2% técnicos de enfermagem e 3,0% auxiliares
de enfermagem, sendo 84,2% do sexo feminino. A maioria dos trabalhadores que sofreram
violência eram brancos 85,1%, solteiros 41,1% e menor número de filhos 0-1,5%. Quanto a
função, eram enfermeiros 37,6%, tinham função de chefia 28,7%, contato mais frequente
com os pacientes 94,1%, maior número de profissionais que atuam junto no ambiente de
trabalho e maior preocupação com a violência no local de trabalho. Profissionais que tem
contato físico com os pacientes e estão em cargo de chefia apresentam uma probabilidade
maior de sofrer violência no ambiente de trabalho, sendo o profissional médico o perpetrador
mais frequente. Profissionais que tem contato físico frequente com os pacientes apresentam
97% maior probabilidade de violência no trabalho. Também aqueles com mais de um filho
apresentam redução de 14% na prevalência de violência no trabalho. Ainda, em relação a
escala de preocupação com a violência no local de trabalho, há um aumento de 14% na
probabilidade de sofrer violência no trabalho. Ainda, para cada ponto a mais na escala de
preocupação com violência no local de trabalho, há um aumento de 14% na probabilidade
de sofrer violência no trabalho. Por fim, profissionais que apresentam cargo de chefia
apresentam uma probabilidade 41% maior de sofrer violência no ambiente de trabalho. Na
etapa qualitativa aspectos singulares do fenômeno estão sendo desvelados, especialmente
a relação com a segurança do paciente. Esta etapa permitiu a escuta dos participantes
que sofreram com o fenômeno, sinalizando detalhes do processo de trabalho, bem como
implicações no modo de assistir dos trabalhadores a partir dos episódios, a banalização da
violência no trabalho, a partir da soma de impressões dos participantes, de difícil análise
na abordagem quantitativa. Assim, reforçou-se com o estudo que alguns objetos de
investigação requerem a utilização de estratégia aninhadas concomitantes, potencializando
aos pesquisadores uma apreensão mais ampla como resultado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo revelou a existência de violência no ambiente hospitalar e sua influência negativa sobre
os trabalhadores. Os trabalhadores de saúde vítimas da violência manifestam insegurança,
medo e sofrimento o que pode influenciar na saúde dos trabalhadores e na qualidade da
assistência por eles prestada. O estudo realizado contribui para a análise do fenômeno da
violência no trabalho da enfermagem, o qual se destaca como problema de saúde pública que
pouco tem sido identificado, mensurado e prevenido, tem sido naturalizado no cotidiano dos
serviços de saúde brasileiros. A abordagem mista, como escolha metodológica, propiciou para
a análise do fenômeno da violência no trabalho, pois integrou elementos complementares e
potencializou as interpretações e inferências sobre os achados.
PALAVRAS-CHAVE
Violência no trabalho. Saúde do trabalhador. Enfermagem.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA INSTITUCIONAL NO TRABALHO DE
PARTO E PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Maria de Jesus Hernández Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Evangelia
Kotzias Atherino dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópólis , SC, Brasil), Anita Hernandez
Rodriguez (Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC, Brasil), Marli Teresinha Stein Backes
(Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis , SC, Brasil), Alcira Escobar Marin (Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis , SC, Brasil), Pattrícia da Rosa Damiani (Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis , SC, Brasil)

ID: 1590

INTRODUÇÃO
A violência caracteriza-se como um grave fenômeno social que está em expansão, em todas
as suas formas e, de modo especial, contra a mulher(1). Neste contexto uma das formas
de violência contra a mulher, é a chamada violência obstétrica, que ocorre no cenário
institucional em maternidades públicas e privadas, geralmente perpetrada por parte dos
profissionais da área de saúde e tem sido objeto recente de estudo em diversos países do
mundo(2). Esta violência, segundo alguns autores, é expressa de diferentes modos, incluindo
desde a negligência no cuidado, discriminação social, violência verbal (tratamento grosseiro,
ameaças, reprimendas, gritos, humilhação intencional), violência física (incluindo a nãoutilização de medicação analgésica quando tecnicamente indicada), até o abuso sexual2.
Nestas situações alguns profissionais de saúde encaram a violência como normal e parte da
rotina. Estudos referem que as mulheres em trabalho de parto tendem a não reclamar e não
emitem opinião por medo da opressão ou por estarem vivenciando um momento muito
especial de suas vidas que é o nascimento de seu bebê. Após a finalização do processo
do trabalho de parto, tudo se transforma em alegria e os maus tratos são de certa forma
esquecidos pelas vítimas3.Apesar dos esforços em torno da humanização do cuidado,
persiste ainda uma assistência pautada no podermédico, e com isso, no caso das mulheres
parturientes, a ocorrência da dominação simbólica. Esta dominação recai na desumanização
constituindo-se em atos de violência no trabalho de parto e parto. Nesta perspectiva, com o
intuito de subsidiar o aprofundamento e a reflexão sobre a violência obstétrica institucional,
emerge a seguinte questão: Qual a contribuição das pesquisas desenvolvidas no âmbito
nacional e internacional acerca da violência obstétrica institucional no trabalho de parto e
parto?Para obter resposta a essa questão, foi realizado o presente estudo que consiste em
uma revisão integrativa de literatura.
OBJETIVOS
Identificar a contribuição das pesquisas desenvolvidas, em âmbito nacional e internacional,
acerca da violência obstétrica institucional no trabalho de parto e parto.
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MÉTODO
Realizada revisão integrativa da literatura foram percorrido, seis (6) etapas e foram:
estabelecimento do problema de revisão; seleção da amostra a ser estudada; categorização
dos estudos; analisedos estudos incluídos na pesquisa; discussão dos resultados; e por
fim, apresentação da revisão. Para compor o corpus da pesquisa, buscaram-se artigos via
internet. As bases de dados eletrônicas acessadas foram quatro: LILACS, MEDLINE e CINAHL.
Na busca de artigos nas bases de dados utilizou-se as expressões: violência; parto; mulher;
enfermagem obstétrica; em suas versões em inglês, espanhol ou português para verificar
o título, o resumo ou o assunto, a depender da base de dados. A busca foi realizada em
setembro de 2016, pelo endereço eletrônico do portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).Após a identificação, realizou-se a
seleção da amostra ou estudos primários, de acordo com a questão norteadora e os critérios
de inclusão previamente definidos. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem a
violência obstétrica institucional no trabalho de parto e parto indexados nas bases de dados
e publicados entre os anos de2006 a 2016. Como critérios de exclusão foram considerados:
estudos que abordem violência não relacionada à questão obstétrica, documentos técnicos;
resumo de congresso, anais, teses, dissertações, editoriais, comentários, opinião, artigos de
reflexão e artigos não encontrados na íntegra.Todos os estudos identificados por meio da
estratégia de busca foram inicialmente avaliados através da análise dos títulos e resumos.
Nos casos em que os títulos e resumos não se mostraram suficientes para definir a seleção
inicial, procedeu-se à leitura na íntegra da publicação. O instrumento, elaborado foi
submetido à validação aparente e de conteúdo por três juízes enfermeiros, com a finalidade
de extrair e analisar os dados dos estudos. Para avaliar a qualidade dos artigos, utilizou-se
um instrumento estruturado para avaliação do nível de evidência de acordo com a Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Após a análise dos estudos selecionados, o
conteúdo avaliado foi analisado por estatística descritiva simples e sintetizado em texto.
RESULTADOS
Foram identificados 1.269 estudos nas bases de dados selecionadas. Os artigos duplicados
foram computados apenas uma vez. Nessa primeira etapa foram excluídas 680 publicações
que não respondiamà questão de pesquisa. Procedeu-se então à leitura integral e crítica
de 589 artigos pré-selecionados, que resultou em 25 publicações: 09 na base de dados de
PUBIMED/MEDLINE, 08 na LILACS, 05 na SciELO e 03 na CINAHL. Os resultados indicam que
os estudos foram desenvolvidos majoritariamente nos últimos cinco anos consecutivos
e expressam diversos tipos de violência obstétrica institucional. Nos estudos avaliados
pode-se identificar diversas características de violência obstétrica institucional, tais como
ausência de informação dos procedimentos; abandono ou a proibição do acompanhante
no parto; negar o uso de métodos de alívio da dor, e praticar procedimentos desnecessários
no processo do parto, sendo os principais perpetradores da violência o pessoal médico e da
enfermagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário melhorar e qualificar o cuidado, adotando a educação permanente com
os profissionais envolvidos nas instituições na atenção ao parto, como também fazer o
monitoramento sistemático do cuidado junto às mulheres visando coibir práticas violentas.
Com isso será possível realizar um cuidado baseado na humanização do parto, onde a
mulher é protagonista do cuidado exercitando sua autonomia.
PALAVRAS-CHAVE
Violência. Parto. Mulher. Enfermagem obstétrica.

VIOLÊNCIA SEXUAL: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A PROTEÇÃO
DA INFÂNCIA
Maíra Ferro de Sousa Touso (Unifran, Franca, SP, Brasil), Ana Clara de Souza Freitas (Unifran, Franca, SP, Brasil), Lis
Coimbra Pereira (Unifran, Franca, SP, Brasil), Juliana Alvarenga Jordão (Unifran, Franca, SP, Brasil), Bárbara Rohers
Salvador (Unifran, Franca, SP, Brasil), Hélder Júnio de Oliveira Almada (Unifran, Franca, SP, Brasil), Rodrigo de Souza
Mauro (Unifran, Franca, SP, Brasil), Glória Lúcia Alves Figueiredo (Unifran, Franca, SP, Brasil)

ID: 2114

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança instituída em 05 de agosto de 2015,
visa atenção integral à criança (de 0 a 9 anos). Está estruturada em 7 (sete) eixos estratégicos,
que visam orientação e qualificar ações de saúde, considerando os determinantes sociais
e condicionantes da mesma. Dentro do eixo V (atenção integral à criança em situação de
violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz) tem como intenção
prevenir violência, além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e da
cultura de paz cujas prioridades são capacitação e pesquisa em desenvolvimento sustentável,
bem como a educação em direitos humanos, competências para as relações pacíficas e boa
governança; e sabendo que a violência na infância prejudica o desenvolvimento pleno da
criança, atingindo desde a evolução neuropsicomotora até as interações sociais. A inserção
precoce dos estudantes de medicina no Sistema único de Saúde e seus cenários de práticas
é preconizado pelas DCNs Parcerias com instituições que atendem crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, tendo por finalidade a educação, ensino, formas de
desenvolvimento e defesa de direitos e assistência social, são estratégias de efetivação para
a formação de um médico apto à compreender a integralidade dos cuidados em saúde.
A linguagem lúdica, com jogos e brincadeiras, possibilita que crianças e adolescentes se
envolvam de maneira ativa em atividades de aprendizagem.
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OBJETIVOS
Promoção da saúde a partir da educação em saúde à criança em situação de vulnerabilidade
social, através do reconhecimento de como as crianças concebem suas autoimagens,
aplicação de uma estratégia lúdica para a prevenção de violência sexual na infância;
construção coletiva de conhecimentos relevantes para a proteção dos participantes,
avaliação da repercussão das atividades e realização de feedback com a equipe da instituição.
MÉTODO
Constituiu em um trabalho de investigação qualitativo, cuja principal característica é a
ênfase na realidade social, não sendo relevante a quantidade e o tamanho da amostra,
mas sim a construção e promoção de conhecimentos a partir da coletividade . Foi realizado
em uma instituição beneficente associada aos Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) municipal para crianças em situação de vulnerabilidade social;
foram incluídas as 20 crianças de 5 a 10 anos que frequentam a instituição no período
da tarde, após autorização da instituição e dos responsáveis pelos menores. O grupo de
pesquisadores foi composto por 6 (seis) estudantes matriculados no terceiro semestre de
um curso de medicina orientados e acompanhados por uma docente. Foram realizados 3
(três) encontros a cada quinze dias de 3 (três) horas no período de abril à maio de 2018: no
primeiro houve uma dinâmica inicial para o grupo interagir com as crianças, sendo que cada
uma delas se apresentou numa roda de conversa (nome, idade, quantos irmãos possuí e com
quem reside), após discutiu-se o conceito de violência e os que quiseram foram encorajados
a contar algum episódio em que presenciaram algum tipo de violência; o livro “Pipo e Fifi”,
em formato digital, foi lido e exibido pelo grupo de pesquisadores, sendo a participação
das crianças estimulada conforme a leitura. No segundo encontro foi pedido no grupo
para que as crianças contassem o que lembravam da história apresentada no encontro
anterior; na sequencia foram feitos os contornos dos corpos de cada criança em uma folha
de papel pardo, a partir do contorno cada participante coloriu e finalizou seu autorretrato e
foram orientadas a fazer uma seta nas partes íntimas (conteúdo explicado pelo livro) e para
escreverem do lado do desenho o nome de uma pessoa de sua confiança à qual ela recorreria
caso sofresse algum tipo de violência sexual. No último encontro as crianças apresentaram
seus desenhos para os demais colegas e responderam a um questionário de autoimagem,
elaborado pelos pesquisadores contendo 4 (quatro) questões sobre autoimagem, 5 (cinco)
questões sobre assédio sexual e pessoas de confiança e 1 (um) teste para assinalarem as
partes íntimas em desenho gráfico.
RESULTADOS
A partir do material registrado em diário de campo, fotografias dos encontros realizados,
construção do autorretrato e questionário sobre autoimagem, os pesquisadores foram
em busca de compreensão e categorização dos conteúdos produzidos pelo grupo de
participantes e pesquisadores; dentre estes duas categorias se sobressaíram: a familiaridade
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com diversas formas de violência e o desamparo e necessidade de um ambiente promotor
de saúde e proteção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As estratégias utilizadas se mostraram efetivas à fim de alcançar os objetivos, ao final dos
encontros, os participantes apresentaram um aprendizado que transcendeu o teórico, se
mostraram aptos à refletir sobre o tema e a se engajarem na construção e fortalecimento de
laços de confiança mútuo com os profissionais e participantes; os estudantes/pesquisadores
obtiveram uma aprendizagem cognitiva e afetiva, podendo desenvolver habilidades no
cuidado da infância e manejo de situações de violência.
PALAVRAS-CHAVE
Infância, violência sexual, promoção de saúde

VIOLÊNCIA(S) NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: HA DIÁLOGO ENTRE O
CONTEUDISMO DE “TEMAS” PARA REMEDIÁ-LA E CONSTRUÇÃO
RELACIONAL PARA PREVENÍ-LA?
Cláudio Claudino da Silva Filho (Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC, Chapecó, SC,
Brasil), Marta Lenise do Prado (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem (PEN), Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2327

INTRODUÇÃO
O debate sobre a violência na formação em saúde é uma recomendação frequente entre
órgãos internacionais e estudos que abordam os impactos à saúde de suas diversas
manifestações e tipologias. Na contramão dessa necessidade, a universidade e a formação em
saúde têm se distanciado do seu papel primordial quanto à formação cidadã e de profissionais
crítico-reflexivos e criativos. As experiências brasileiras no tocante à aproximação dos(as)
graduandos(as) em saúde com o fenômeno da violência são cada vez mais presentes. Notase um esforço em inserir como tema ou conteúdo ao longo da matriz curricular obrigatória
dos cursos de saúde, notoriamente da Enfermagem (a mais reportada em estudos nacionais)
e um pouco menos da Medicina e Odontologia, sendo essa tríade certamente motivada
por sua presença obrigatória na composição das Equipes de Saúde da Família, portas de
entrada e pontos mais propícios para identificação precoce de situações de violência(1,2).
Os conteúdos mais privilegiados nessas tentativas são a saúde da mulher, da criança e do
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idoso, focando as tipologias específicas desses grupos populacionais. Quando trabalhada
em sala, fica restrita a aulas pulverizadas, bancárias/puramente expositivas, e que pouco
dialogam com outros saberes em outros componentes curriculares, onde as fronteiras
das disciplinas são cada vez mais enfatizadas em detrimento dos diálogos possíveis (e
imperativos) demandados pelo caráter multifacetado desse fenômeno (3,4). Além disso, fica
claro o quanto a inserção é conteudista e os sujeitos sociais investigados atrelam a presença
da palavra “violência” à sua inserção ou não no currículo. Ou seja, sua inserção na graduação
aparece centrada em disciplinas que enfatizam suas tipologias em grupos populacionais
“prioritários” nos programas ministeriais, e insuficiente para um preparo adequado à uma
prática humanizada.
OBJETIVOS
Compreender como graduandos(as) em saúde, em espaço dialógico, significam e
ressignificam experiências de ensinar-aprender sobre a(s) violência(s).
MÉTODO
Esse resumo é um recorte da Tese de Doutorado intitulada “Educação para paz na formação
em saúde: Diálogos e utopias em Paulo Freire”, defendida no Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de um estudo qualitativo,
de abordagem participativa, baseando-se transversalmente nos pressupostos educativos
de Paulo Freire(5,6) e que, metodologicamente, se inspira nos Círculos de Cultura, propostos
pelo mesmo educador, aqui utilizado como itinerário de pesquisa. Foram realizados 05
encontros, com duração média de 03 horas cada um, e participação de 23 graduandos
de 07 cursos diferentes da área de saúde, vinculados(as) a 03 instituições de ensino
superior do oeste catarinense: 12 de Enfermagem, 04 de Medicina, 01 de Odontologia, 02
de Farmácia, 01 de Fisioterapia, 02 de Psicologia, e 01 de Educação Física. A investigação
temática iniciou após deferimento ético pelo CEPSH UFSC, sob parecer de aprovação nº
1.354.895 (07/12/15), CAAE nº 51302415.1.0000.0121, respeitando assim as premissas
éticas e legais das Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Os
encontros foram planejados e mediados a partir das finalidades das três etapas dos círculos
de cultura (Investigação temática, codificação, decodificação, e desvelamento crítico), e ao
longo deles, questões disparadoras, textos interdisciplinares sobre violências e conceitos
Freireanos nortearam os diálogos. Para análise dos dados, utilizaram-se além destes, textos
que relacionam violência(s) e formação em saúde.
RESULTADOS
Na etapa de identificação temática (a partir da questão disparadora “quais experiências
de aprendizagem acerca do tema violências você vivencia ou vivenciou no seu itinerário
formativo?”), foram elencados cerca de 60 temas geradores, focando-se aqui nos que
abordam tal fenômeno ao longo da formação de graduandos(as) em saúde, onde eles(as)
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explicavam como se deu (ou não) a inserção da(s) violência(s) em seu processo formativo
inicial. Os principais temas, extraídos ipsis litteris dos diálogos com/entre os sujeitos desse
estudo, foram: “qual curso daria conta?”; “a nossa graduação em alguns momentos é bem
superficial, o que é passado pra nós, sobre violência”; “a gente pensa (que o professor)
vai mostrar tudo que eu vou precisar saber, e ele faz isso (prática violências)”; e “a minha
experiência com a violência eu tive no VER-SUS, e só, pelos corredores também... mas na
sala de aula não”. Na codificação, os(as) estudantes significam que a formação inicial não
aproxima o acadêmico com o tema da violência, sendo essa “aproximação” percebida como
conteúdo, na perspectiva da competência em termos de conhecimentos e habilidades
mensuráveis e tecnicistas, e esse fenômeno enxergado como agravo em seus sinais e
sintomas. Já na decodificação, eles(as) ressignificam que a violência precisa ser abordada
para além de temas específicos sobre seus tipos/modalidades/expressões. Apontam para o
reconhecimento das limitações da formação, percebendo a necessidade em se transcender
a lógica formativa restrita aos conhecimentos e habilidades, e considerar também as
atitudes, de ambos os sujeitos no processo de ensinar-aprender: educador e educando, em
uma relação não-violenta e dialógica(7,8). Como desvelamento crítico, indagam se não seria
mais propositivo incluir a cultura de paz nas relações que perpassam a formação, ao invés
da inserção disciplinar da violência como tema, e se implicam em uma formação que atente
à prevenção de violências e estímulo à mediação pacífica de conflitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inspirando-nos na proposta Freireana de pavimentar transformações para os sujeitos que
participam das discussões pelo seu método, uma das principais contribuições dos círculos
de cultura para os(as) graduandos(as) foi justamente a compreensão final, irônica ou não,
sobre o desejo de que sua graduação em saúde fosse infalível, manifestada nos primeiros
encontros, a qual foi aos poucos sendo (des/re) construída. A ressignificação deu lugar à
visão, inspirada nos conceitos de Freire, de que a graduação será sempre uma formação de
fato inicial. Ou seja, por mais que as graduações acolham a todas as angústias e sugestões
que foram feitas nos encontros, chegando um dia a prepará-los “suficientemente” para
acolher situações de violência como futuros(as) profissionais, ainda assim ela seria sempre
inconclusa, incompleta e imperfeita. A cultura de paz, como estratégia para invertermos
a lógica com que debatemos e praticamos a(s) violência(s) na graduação em saúde, se for
compreendida de modo transversal e transdisciplinar, possivelmente, trará ganhos mais
substanciais na retomada de valores formativos que previnam as violências, e não apenas
lidem na formação com os seus efeitos.
REFERÊNCIAS
(1)Souza ER de, Penna LHG, Ferreira AL, Tavares CMM, Santos NC. O Tema Violência Intrafamiliar
em Currículos de Graduação em Enfermagem e Medicina. R Enferm UERJ. 2008; 16(1):13-9.
(2)Souza ER de, Ribeiro AP, Penna LHG, Ferreira AL, Santos NC, Tavares CMM. O tema violência
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intrafamiliar na concepção dos formadores dos profissionais de saúde. Ciênc. saúde colet.
2009; 14(5): 1709-1719.
(3)Baragatti DY. O tema da violência em currículos de cursos de graduação em enfermagem
[disseração]. São Paulo: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo; 2013.
(4)Bonfim EG. A temática da violência na formação da enfermagem: racionalidades
hegemônicas e o ensino na graduação [tese]. Porto Alegre: Escola de Enfermagem,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015.
(5)Freire P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento
de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes; 1979.
(6)Freire P. Pedagogia do oprimido. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra;2016.
(7)Reibnitz KS, Prado ML do. Inovação e educação em Enfermagem. Florianópolis: Cidade
Futura; 2006.
(8)Silva Filho CC da, Drago LC, Maestri E, Funai A, Backes VMS. Capítulo 8 - Da pirâmide para
o círculo: em busca de práticas educativas participativas em saúde. In: Prado ML do, Reibnitz
KS (Orgs.). Paulo Freire: a boniteza de ensinar e aprender na saúde. Florianópolis: NFR/UFSC;
2016. p. 99-116. Disponível em: <http://ebooks-saude.sites.ufsc.br/flipbook_PauloFreire/
mobile/index.html#p=5>.
PALAVRAS-CHAVE
Violência; Formação profissional em saúde; Conhecimentos, atitudes e práticas em saúde;
Aprendizagem ativa; Pesquisa em Educação de Enfermagem.

INFLUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO DA
ENFERMAGEM EM AMBIENTE HOSPITALAR
Daiana Brancalione (Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Manoela Marciane Calderan
(Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Letícia de Lima Trindade (Universidade do Estado
de Santa Catarina, Chapecó, SC, Brasil), Grasiele Fátima Busnello (Universidade do Estado de Santa Catarina,
Chapecó, SC, Brasil)
ID: 2256

INTRODUÇÃO
A violência é um fenômeno sociocultural e histórico que acompanha a humanidade ao
longo de sua existência e que se distribui de forma bastante heterogênea no planeta, gera
grande pressão sobre os sistemas de saúde, justiça e serviços sociais e, cada vez mais, é
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identificada como um fator que deteriora a economia dos países, constituindo um desafio
pelos efeitos físicos e emocionais que produz nas pessoas(1-2). No contexto do trabalho, a
violência tornou-se um fenômeno crescente no mundo, considerada um problema de saúde
pública que atravessa fronteiras, diferentes setores econômicos e grupos profissionais. A
Organização Internacional do Trabalho(3) determina violência no trabalho como qualquer
ação, incidente ou comportamento fundamentado em uma atitude voluntária do agressor,
em decorrência da qual um profissional é agredido, ameaçado, ou sofre algum dano ou
lesão durante a realização, ou como resultado direto, do seu trabalho. A violência contra
trabalhadores da área saúde é uma questão abrangente e complexa, que envolve usuários,
acompanhantes, gestores e chefias, assim como colegas de outras categorias profissionais,
cada um desses sendo influenciador e influenciável pelos episódios. A literatura menciona
que a violência que ocorre na área da saúde é responsável por um quarto dos acontecimentos
de violência no trabalho(4). Nesse contexto, destacam-se os trabalhadores de enfermagem,
que representam a maior força de trabalho nos cenários de saúde e estão frequentemente
expostos ao fenômeno. Estes sofrem violência rotineiramente no seu ambiente de trabalho
estão vulneráveis a ter inúmeras consequências relacionadas a saúde física e psicológica, o
que também implica na condição de exercer seu trabalho cotidiano (5).
OBJETIVOS
Analisar as implicações da violência no processo de trabalho da Enfermagem no ambiente
hospitalar e para a saúde destes trabalhadores. Ainda, identificar as características
sociodemográficas e laborais dos trabalhadores de enfermagem e diferentes tipos de
violência sofrida.
DESENVOLVIMENTO
Método: estudo com abordagem quanti-qualitativa. O local da pesquisa foi um hospital
público no Sul do Brasil. Os participantes foram 198 trabalhadores de enfermagem, entre
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, selecionados por sorteio aleatório.
Utilizado o instrumento para levantamento da violência, Survey Questionaire Workplace
Violence in the Health Sector e uma entrevista com 15 profisionais que participantes da
primeira etapa e que sinalizaram ter vivido um ou mais episódios de violência nos últimos 12
meses. A coleta ocorreu de outubro de 2014 a novembro de 2017. As variáveis quantitativas
foram descritas por média e desvio padrão ou mediana e amplitude interquartílica. As
variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar
médias, o teste t-student para amostras independentes foi aplicado. Em caso de assimetria, o
teste de Mann-Whitney foi utilizado. Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas,
os testes qui-quadrado de Person ou exato de Fisher foram utilizados. Para controle de fatores
confundídores, a análise de Regressão de Poisson foi aplicada. O nível de significância adotado
foi de 5% (p≤0,05) e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 21.0. O projeto foi
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aprovado pelo Comitê de Ética da HCPA (parecer n° 933.725) e o estudo contemplado com
financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC), integrando
também uma macropesquisa desenvolvida em outros hospitais do Sul do país.
RESULTADOS
Entre os participantes do estudo 25,8% da amostra da etapa quantitativa eram enfermeiros,
71,2% técnicos de enfermagem e 3,0% auxiliares de enfermagem, sendo 84,2% do sexo
feminino. Foram identificados como fatores associadas com a violência: contato físico frequente
com os pacientes, número de filhos, preocupação com os episódios e posição de chefia.
Profissionais que têm contato físico com os pacientes e estão em cargo de chefia apresentam
uma probabilidade de sofrer violência no ambiente de trabalho, sendo o profissional médico
o perpetrador mais frequente. Na etapa qualitativa aspectos singulares do fenômeno estão
sendo desvelados, especialmente a relação com a segurança do paciente. Em análise, a maioria
dos profissionais relatou após ter sofrido alguma violência se sente desmotivado e por muitas
vezes a demanda de trabalha compromete a segurança do paciente. Além disso, o colega
de trabalho foi o perpetrador mais comum, sendo medidas de prevenção e punitivas não
emergiram nas duas etapas de pesquisa, revelando a banalização do fenômeno na realidade
pesquisada. O conjunto dos achados permitiu também identificar que os sentimentos gerados
a partir dessas experiências com a violência, além de gerarem consequências para a vítima
interferem diretamente em sua relação com o ambiente e a equipe de trabalho, podendo
ser um fator tanto de fortalecimento para a equipe, que busca formas para o enfrentamento
dessas situações, como também, pode influenciar para uma relação fragilizada, dificultando
a comunicação e o desenvolvimento das atividades laborais. Assim, tem repercussão no
processo de trabalho, na condição de física e psíquica da forma de trabalho, no modo de cuidar
e, consequentemente interfaces na assistência prestada aos usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo revelou a existência de violência no ambiente hospitalar e sua influência negativa
sobre os trabalhadores. O fenômeno se destaca como problema de saúde pública que pouco
tem sido identificado, mensurado e prevenido. A escassez de trabalhadores para exercer as
atividades no setor de saúde é uma das causas que gera a violência, pois o estresse causado
pelo excesso de trabalho interfere nas relações interpessoais, muitas vezes fragilizando o
trabalho em equipe, o que acaba diminuindo a qualidade da assistência prestada ao paciente,
podendo gerar situações de conflito também com familiares e acompanhantes. Para a
redução do estresse gerado no ambiente de trabalho é indispensável à implementação de
estratégias de combate da violência, incluindo as ferramentas que qualificam o processo de
trabalho da enfermagem. O melhor planejamento do processo de trabalho e a garantia de
recursos necessários para o bom funcionamento do serviço podem ser considerados fatores
associados a proteção destes trabalhadores e promotores da Cultura de Segurança dos
usuários, com isso, devem fazer parte da rotina diária da equipe de enfermagem, garantindo
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aos mesmos a autonomia necessária para desenvolvimento do cuidado focado no melhor
atendimento ao paciente garantindo uma assistência segura e humanizada.
PALAVRAS-CHAVE
Enfermagem. Violência. Saúde do Trabalhador.

A INVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Katiê Paula Caumo (Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOChapecó, Chapecó, SC, Brasil)

ID: 2236

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um fenômeno silenciado ao longo da história, e passou a ser
discutido com maior proporção no Brasil aproximadamente há 20 anos. Porém, em algumas
culturas a violência ainda é percebida de forma natural, como parte da vida feminina,
como um drama presente no cotidiano das mulheres, ou como um problema da família,
onde os demais não devem interferir. O ambiente doméstico torna-se campo fértil para a
perpetuação e reprodução das práticas violentas, em função do caráter sigiloso das relações
familiares. Este fato legitima as condutas violentas e dificulta a denúncia e a implantação de
processos preventivos para eliminá-la. A violência é considerada um problema de saúde,
pois provoca traumas físicos, emocionais e sociais. Assim, ela assume grande relevância
para a Saúde Pública, além de afetar a saúde individual das mulheres, possuiu um caráter
especial no adoecimento de outros membros da família, como os filhos dessas mulheres.
No Brasil não há números aproximados de mulheres que são vítimas de violência. Os fatores
sociais e culturais, a falta de rede de apoio, a falta de denúncias por parte das mulheres e
a falta de notificação pelos profissionais da saúde mascaram a complexidade deste grave
problema de saúde pública. Nesse sentido busca-se contribuir para uma reflexão voltada
para a necessidade de adoção de estratégias eficazes nos casos de violência contra a mulher,
servindo como fonte de dados e informações relevantes para a construção de políticas
públicas.
OBJETIVOS
Tendo em vista o reconhecimento deste problema como epidemia e seu impacto sobre a
saúde pública, tenciona-se realizar uma reflexão teórica sobre a importância da notificação
dos casos de violência contra a mulher por parte dos profissionais da saúde.
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DESENVOLVIMENTO
A Lei no 10.778, de novembro de 2003, estabelece a notificação compulsória, no território
nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde
públicos ou privados. Nesse contexto, foi instituída a Ficha de Notificação/Investigação
individual de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais (FNIV), na qual
são registrados os dados relacionados ao ato violento. Esses dados alimentam o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), informatizado e gerenciado pelo Ministério
da Saúde, por meio do qual se pode acompanhar dados epidemiológicas de diversas
doenças e agravos. Nesse sentido, nota-se que os profissionais atuantes nos serviços de
saúde, expressam dificuldades em compreender a diferença entre notificação e denúncia. A
notificação é direcionada para o SINAN, e a partir dos dados obtidos na notificação, o Estado
consegue mapear a violência e pensar em formas mais eficientes de atuação. Já denúncia
é realizada em delegacia e gera boletim de ocorrência e inquérito policial, tal instrumento
dá subsídios ao Ministério Público dar início à ação penal. A falta de conhecimento dessa
distinção é um dos fatores que mascara os números aproximados de violência. Além de
deixar as mulheres desamparadas no sentido da denúncia e do cuidado integral que pode
ser fornecido através da intersetorialidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É fundamental que os profissionais sejam capacitados para compreender diferença entre
notificação e denúncia e entender que ao notificar o problema não será resolvido. Evidenciase a necessidade de aprimoramento dos sistemas de informação, no sentido de se ampliar
a cobertura e melhorar a qualidade dos dados inseridos no sistema. Também é necessário
que haja diálogo entre os gestores e profissionais que estão no cotidiano dos serviços para
pensar ações para lidar com o problema da violência contra a mulher. Os serviços de saúde
são importantes aliados na detecção e prevenção da violência, pois atuam diretamente
com a população. Neste sentido, os profissionais da área da saúde, devem ser capacitados
desde a formação acadêmica e na vida profissional, para conseguirem identificar os casos
de violência, detectar riscos, assistir e acompanhar essas mulheres. Os serviços da rede
pública devem buscar a prevenção dos casos de violência através da busca ativa, além de
proporcionar atividades educativas em prol de uma cultura de não violência e respeito pela
mulher. Portanto, o processo de atenção e prevenção à violência contra as mulheres deverá
desenvolver ações que incluam as vítimas e os autores de violência, no intuito de promover
ações de reflexão e reduzir a violência. Diante do problema, cabe ao setor da Saúde não
somente acolher as vítimas como também realizar a vigilância do problema, subsidiando a
implementação de medidas preventivas e assistenciais. Há que se destacar que a notificação
é um poderoso instrumento de política pública, que pode auxiliar a dimensionar a questão
da violência, determinar a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância e
assistência. A delimitação do perfil epidemiológico permite ao gestores públicos e também
aos pesquisadores identificar grupos vulneráveis para fins de prevenção, gerar hipóteses
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etiológicas para investigações futuras, e fornecer indicadores que podem dar suporte ao
planejamento, implantação e avaliação das ações de saúde.
PALAVRAS-CHAVE
Violência contra a mulher; Notificação; Saúde.

PROTOCOLO DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL
PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO DO INSTRUMENTO
COMPOSITE ABUSE SCALE
Raíza Wallace Guimarães da Rocha (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Daniel Canavese de
Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Amanda de Cassia Azevedo da Silva
(Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Vera Lúcia Costa da Silva (Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, PR, Brasil), Marcos Claudio Signorelli (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1895

INTRODUÇÃO
A Violência por Parceiro Íntimo (VPI)) engloba violência física, violência sexual, perseguição
e violência psicológica, incluindo atos coercivos por parceiro íntimo atual ou antigo. É
considerada um problema de saúde pública, que afeta de maneira expressiva a vida das
mulheres em diversas fases da vida, podendo ocasionar agravos para a saúde física, sexual e
mental das vítimas. Dessa maneira faz-se necessário que os diversos atores da sociedade se
engajem utilizando estratégias para auxiliar na prevenção, detecção e combate à VPI.
OBJETIVOS
Apresentar um protocolo teórico-metodológico de tradução e adaptação transcultural para
o português brasileiro para um instrumento de avaliação da Violência por Parceiro Íntimo:
Composite Abuse Scale.
DESENVOLVIMENTO
Realizou-se pesquisa de revisão integrativa, utilizando as bases dados: Pubmed, Scopus,
Lilacs, Bireme, Scielo, Web of Science e banco de dados do MAPI Group (agência internacional
de pesquisa centrada no paciente, especializada em tradução de questionários de saúde).
Nessas bases de dados utilizou-se as seguintes palavras chaves: Cross-cultural adaptation;
Domestic Violence; Scale; Questionnaire; Intimate Partner Violence; Translation; Instrument;
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Adaptação Transcultural; Violência Doméstica; Escala; Questionário; Violência por Parceiro
Íntimo; Tradução; Instrumento; combinadas de diversas maneiras, a fim de conseguir o
maior número possível de artigos e resumos. Para a seleção dos trabalhos científicos, após
a leitura de todos os resumos, utilizou-se como critério de exclusão: pesquisas publicadas
antes do ano de 2008, que restringissem o público alvo para crianças, adolescentes, homens
e idosos. Enquanto que os critérios de inclusão eram: pesquisas publicadas entre 2008
e 2018, mulheres como sujeito foco da pesquisa e instrumentos que foram traduzidos
para avaliar VPI. Utilizou-se o ano de 2008 como referência, porque foi neste ano que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) públicou um relatório que apontava para a violência
como a décima causa de morte de mulheres com idades entre 15 e 44 anos em todo o
mundo, além de ter sido lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a campanha
UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que tinha como objetivo ações para pôr
fim à violência contra as mulheres. A campanha é um marco mundial de ação integral para
prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas em todas as partes do mundo.
Desta maneira chegou-se ao resultado de 9 artigos científicos em inglês e português
importados para a plataforma Endnote, onde utilizou-se o filtro de repetição de artigos,
não obtendo-se repetições. Após a leitura dos artigos percebeu-se que não há evidências
empiricas a favor de um único método em detrimento de outros. A maioria recomenda uma
abordagem com múltiplas etapas e com um processo de revisão, sugerindo que esse tipo
de tradução seria mais confiável científicamente. Essa pesquisa evidenciou a incipiência
em estudos no Brasil com enfoque em VPI que se proponham a traduzir e adaptar
transculturamente instrumentos para o português brasileiro. Por tanto, à luz dos artigos
encontrados à nível mundial, criamos o seguinte método como protocolo para a tradução
e adaptação transcultural de instrumento que avalia a VPI: Etapa 1 – Análise conceitual
do instrumento. Nessa etapa faz-se necessário que o autor do instrumento original e o(a)
pesquisador(a) seja participante. Essa etapa serve para que seja possível esclarecer alguns
significados, opções de respostas e fornecer dicas de tradução. Como resultado dessa etapa,
o(a) pesquisador(a) terá uma lista de conceitos para a harmonização das traduções entre os
países. Etapa 2 – Tradução para o português brasileiro. Os participantes nessa etapa serão
dois tradutores brasileiros, um deve conhecer os conceitos que estão sendo examinados
no instrumento traduzido, enquanto que o segundo deve ser tradutor profissional com fé
pública, não deve ser informado sobre os conceitos que estão sendo quantificados e nem
ser da área da saúde. Cada tradutor fará uma tradução da língua original para a língua alvo.
Etapa 3 – Retrotradução. A retrotradução é a etapa em que o instrumento em português
brasileiro será enviado a um tradutor bilíngue, com formação acadêmica em Bacharelado
em Tradução (Inglês-Portugues). Para que o documento em português seja traduzido
para o inglês, de maneira que sejam identificados possíveis equívocos na tradução e assim
melhorar a qualidade dela. Etapa 4 - Comitê de Revisão do documento. Nessa etapa, a versão
traduzida será enviada a um grupo de profissionais fluentes em português e inglês, com
reconhecida expertise acadêmica no tema, a fim de contribuir com a revisão do documento
final. Etapa 5 – Entrevista Cognitiva. Esta é a penúltima etapa da adaptação transcultural, na
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qual se procura realizar entrevistas sobre o nível de compreensão da versão pré-final com
mulheres em situação de VPI e profissionais da rede intersetorial que as atendem. Nesta
etapa o número de participantes será definido pela técnica de saturação de dados. Caso a
versão não atinja um nível satisfatório de equivalência, deve-se voltar à etapa 4. A Etapa 6 é
a submissão de todos os relatórios e formulários ao desenvolvedor(a) do instrumento, para
que ele(a) tenha acesso à todos os passos da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse protocolo espera-se contribuir para que surjam pesquisas com traduções e
adaptações transculturais de qualidade, que venham a fortalecer as estratégias de criação
de tecnologias que tenham como objetivo identificar, prevenir e combater a Violência por
Parceiro Íntimo no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE
Violência por Parceiro Íntimo; Protocolo teórico-metodológico; Tradução; Adaptação
transcultural.

VULNERABILIDAD EN LAS REDES SOCIALES VIRTUALES: NUEVAS
PRACTICAS SOCIALES VIOLENTAS
Germán Corzo Ruiz (Universidad Veracruzana, México), lizette T. Figueroa-Vázquez (universidad veracruzana, México)

ID: 1548

INTRODUÇÃO
Durante las últimas décadas, la sociedad ha evolucionado constantemente en la forma
en que se relaciona con su entorno. Las computadoras, dispositivos móviles, aparatos
electrónicos que antes tenían una sola utilidad, ahora se han convertido en parte del tejido
cibernético que nos permea como sociedad actual. Un televisor es ahora también un portal
hacia el internet, los celulares son cámaras fotográficas, escáneres, editores de documentos,
discos duros, módems, etcétera. En resumidas palabras, la actualidad se enfrenta a una
era que es denominada “la era de la información ” Dotada de ciertos atributos, esta nueva
era cuenta con algunas características que la vuelven única. La atemporalidad acompaña
a los usuarios, pues aún cuando algo publicado pueda ser fijado con fecha y hora, ésta
permanece en el ciberespacio, suspendida de manera atemporal y al alcance de miles de
millones de usuarios. La viralidad es otro elemento característico de la actualidad, pues una
publicación puede llegar a difundirse a lo largo y ancho del mundo en pocas horas, en más
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de una ocasión una fotografía, video, texto, o cualquier elemento publicable en Internet ha
causado reacciones en todo el mundo. La omnipresencia es otra característica única de esta
nueva era, pues los usuarios pueden estar en foros o grupos de distintas partes del mundo a
la vez, intercambiando información o contenido con personas de todo el mundo, visitando
redes de distintas partes, y todo esto al mismo tiempo. La exuberancia, irradiación, velocidad,
multilateridad, interactividad, desigualdad, heterogeneidad, desorientación y anonimato,
son más características de la era de la información y las telecomunicaciones, siendo esta
última, el anonimato, una característica muy particular a la que los usuarios pueden acceder
a través de las redes sociales virtuales . Esta digitalización alcanzó a gran parte de la población
mundial total, permeando a las sociedades en un entorno digitalizado que sumerge a los
usuarios a experiencias sociales con las características antes mencionadas. Visto desde la
perspectiva de Prensky , podemos clasificar a la población digitalizada en dos únicos grupos:
los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los primeros responden a la población que
nació ya en un entorno digitalizado y que desde muy pequeños han sido constantemente
estimulados por entornos digitalizados. Los segundos corresponden a la población que no
se desarrolló desde pequeña en entornos digitalizados, pero que han comenzado a migrar
a estos entornos y que han aprendido a adaptarse al cambio de la era analógica a la digital.
OBJETIVOS
Analizar las experiencias de violência ejercida en las redes sociales virtuales utilizadas por un
grupo de jóvenes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, de entre 18 y 24 años de edad.
DESENVOLVIMENTO
Método: Es una investigación cualitativa para poder profundizar y comprender las
experiencias de algunos usuarios y mantener un diálogo más directo con sujetos activos
en las principales redes sociales virtuales, se desarrolló un grupo focal con 7 integrantes. A
todos los participantes se les solicitó su consentimiento informado y autorización para ser
audiograbados. Se crearon categorías de análisis: para los fines de la presente investigación,
Prácticas Sociales Violentas: se entenderá la violência como el acto consumado o la
amenaza de algo que atente contra el estado físico, psicológico y/o moral de un sujeto. La
vulnerabilidad a la que están expuestos los participantes es fuerte, se puede observar una
marcada preocupación en torno a su propia seguridad, por el alto nivel de exposición que
se tiene y la poca capacidad para defenderse. Se observó una diferencia en las amenazas
virtuales entre hombres y las mujeres. La vulnerabilidad por parte de las mujeres parece
estar más orientada a sufrir acoso y hostigamiento sexual, los hombres de la muestra no.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
El efecto que la violência tiene en el psiquismo no desaparece cuando el evento ha finalizado.
Esa característica de la violência es alarmante, pues las secuelas que produce en las víctimas
suele ser a largo plazo. De igual forma la violência ejercida en las RSV cuenta con esta misma
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característica. Se pudo observar en el discurso de los participantes que el horror, miedo,
temor, odio, enojo, etcétera prevalecen aún pasados años del evento traumático. Las redes
sociales pueden desaparecer, pero los efectos de la violência no. El internet es permanente,
y con él todo el contenido que ahí se comparta. Existe un efecto onda en la difusión de
contenido en las RSV, al estar diseñadas para impactar en red, la violência cobra fuerza con
esos recursos y se vuelve huésped de estas redes, haciendo uso de sus características para
permanecer y difundirse, con todas las facilidades que el espacio virtual ofrece. No hay
límites ni barreras que frenen la difusión de los contenidos en las RSV, y los usuarios están
constituyendo los principales difusores de la violência en espacios digitales. El desarrollo
de la presente investigación confirma la hipótesis planteada por Figueroa , que señala que
a menor edad parece presentarse menor fortaleza en las redes de apoyo social y mayor
naturalización de violencia, pues se pudo observar con claridad cómo el integrante de menor
edad, que en este caso tiene 18 años de edad, parece encontrarse con mayor contacto con
prácticas sociales violentas que el resto de participantes, y una dificultad mayor para crear y
sostener redes de apoyo que le acompañen durante esas experiencias.
PALAVRAS-CHAVE
Redes sociales, prácticas violentas, vulnerabilidad, facebook, universitarios
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USO DO VÍDEO COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM SOBRE A
TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA
Danielle Christine Moura dos Santos (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Dhayanne Alves Veloso
Silva (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Maria Eduarda Barata (Universidade de Pernambuco,
Recife, PE, Brasil), Inaia Mackert Pascoal (Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Laysa Adriane da Silva
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Yasmim Felix dos Santos (Universidade de Pernambuco, Recife,
PE, Brasil), Bianca Leal Bezerra (Universade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Thais Regina Gomes de Mendonça
(Universidade de Pernambuco, Recife, PE, Brasil)

ID: 1924

INTRODUÇÃO
O curso de graduação em enfermagem da Universidade de Pernambuco, campus Santo
Amaro, possui currículo modular. O módulo I (primeiro período) busca iniciar o estudante na
compreensão da situação de saúde e na proposição de medidas de organização da atenção
básica pela perspectiva do direito à saúde, da justiça social e da equidade, bem como o
desenvolvimento de habilidades para o exercício da profissão de enfermagem. Ao final de
cada semestre são apresentados Trabalhos de Conclusão de Módulo (TCM) que atendam aos
objetivos de aprendizagem propostos. Uma das Unidades temáticas responsáveis pelo TCM
é Metodologia Científica, que por meio da Pedagogia por Projetos, aborda os conhecimentos
básicos sobre elaboração de projetos e relatório de pesquisa buscando integrar todos os
conhecimentos desenvolvidos no módulo I nas suas diversas unidades temáticas. O resultado
é a construção do diagnóstico da situação de saúde de uma população residente em um
território da cidade do Recife, que é selecionado a cada semestre, e onde são realizadas as
aulas práticas. Ao final do módulo, são produzidos relatórios no formato textual e audiovisual,
e que são apresentados em um seminário de integração ensino-serviço.
OBJETIVOS
Produzir vídeo sobre territorialização e diagnóstico da situação de saúde da população do
bairro de Apipucos, Recife-Pernambuco
DESENVOLVIMENTO
A turma de enfermagem 2017.2 era composta por 59 estudantes que vivenciaram as aulas
práticas do Módulo 1 – Saúde, Sociedade e Processo de Trabalho no território da Unidade
de Saúde da Família de Apipucos, Recife, no período de setembro a novembro de 2017.
O objetivo das atividades práticas foram o levantamento, processamento e descrição
da situação de saúde e da organização do trabalho em saúde da família. Para tal, foram
realizados o mapeamento do território, visitas domiciliares para o (re)cadastramento familiar
(uso da ficha E-sus) e entrevistas com as lideranças locais para a compreensão do processo
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histórico da organização do espaço. A integração entre os componentes do módulo se dá por
momentos de exercício da organização do pensamento pela perspectiva da metodologia
científica; de utilização dos conteúdos das unidades temáticas de atividades de trabalho
para o estudo da situação de saúde de famílias adscritas a uma Equipe de Saúde da Família.
Os conteúdos abordados envolvem a construção de projetos de pesquisa, técnica de coleta,
análise e apresentação de dados e informações.
São orientados relatórios por microárea do território (divisão da turma em grupos), onde
são apresentados de modo textual segundo as normas da Associação Brasileira de Normas
e Técnicas (ABNT), e produzidos vídeos que representem a integração dos conhecimentos
desenvolvidos na demais unidades temáticas (homem e meio ambiente; integralidade do
cuidado; organização do trabalho em saúde; informática em saúde). A turma foi subdividida
em pequenos grupos com tarefas a realizar. Formaram-se grupos para a produção dos vídeos.
Foram realizadas reuniões de orientação para elaboração do roteiro dos vídeos. Os roteiros
foram subsidiados pelo material empírico registrado nas aulas práticas, como entrevistas,
observação e diário de campo e busca de informações complementares em mídia digital
e impressa. Ao finalizar os roteiros, os estudantes apresentaram a proposta as lideranças
comunitárias e moradores dos locais, e solicitaram autorização e apoio para o registro das
imagens. Neste trabalho, será apresentado 01 vídeo com o consolidado dos 03 vídeos
produzidos pela turma (os vídeos foram produzidos com tempo médio de 2’). O primeiro
aborda o território da microárea 3, onde percorreu-se as ruas e localidades da comunidade
por meio de um sobrevoo ou caminhada, mostrando a desigualdade social presente no
bairro. Para a captura das imagens utilizou-se um drone com câmera. Para a trilha sonora
foi escolhida a música “Paciência” do cantor e compositor pernambucano Lenine, música
relacionada ao tempo, escolhida pelo grupo por remeter à velocidade das relações na vida
cotidiana, e sobre os contrastes sociais observados. Outro vídeo, apresenta os aspectos
históricos da constituição e organização do território, traz fotos antigas (identificadas em
acervos digitais ou fornecidas por moradores) e o espaço atual; aponta quais os dispositivos
econômicos e sociais que compõem o território. A história é narrada por uma das alunas e o
texto aborda os elementos citados anteriormente. A narrativa traz uma linguagem alegre e
afetuosa que relata as vivências da turma. O último vídeo, foca no conceito de diagnóstico
da situação de saúde, aborda o tema trazendo em seu roteiro imagens do campo de futebol
do bairro, onde uma bailarina (que é da turma de enfermagem) dança. Através da expressão
corporal ela traz momentos de leveza, de força, de angústias, que são narradas por outra aluna
utilizando o gênero Conto. A narrativa foi elaborada por uma das estudantes, influenciada
pela tradição nordestina de contação de histórias que traz rimas e entonação da voz de modo
singular. Para a produção dos 03 vídeos, os estudantes contaram com o apoio de algumas
pessoas de sua rede familiar ou social e que possuem equipamentos e habilidade na captura
e edição de vídeos. O resultado demonstra o envolvimento e motivação dos estudantes na
elaboração de um material que representou a experiência de conhecer um território e a
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situação de saúde das pessoas que nele vivem, integrando os diversos conteúdos abordados
em sala de aula. Os vídeos foram apresentados em um seminário organizado pela turma,
onde são divulgados os resultados do TCM. O seminário contou com aproximadamente 100
participantes (estudantes, professores, trabalhadores da equipe de saúde, comunitários,
gestão da secretaria municipal de saúde e familiares dos estudantes).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se que a utilização do recurso de vídeo nas pesquisas qualitativas e na produção
de relatórios de atividades de campo pode ser uma estratégia importante no atual
contexto onde o suporte digital das novas máquinas e dos smartphones tornou o acesso às
fotografias e à produção de vídeos individuais mais facilitado e rotineiro nos eventos diários.
Para os estudantes de enfermagem foi uma outra possibilidade, uma outra linguagem para
apresentar o conteúdo teórico-prático construído ao longo do semestre sobre a relação
processo saúde-doença e sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
Territorialização; Vídeo; Metodologia Científica
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NARRATIVAS DAS MULHERES COM CÂNCER SUBMETIDAS A
BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA
Érica Bernardes Duarte (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Martins da Rosa
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Gisele Martins Miranda (Centro de Pesquisas
Oncológicas, Florianópolis, SC, Brasil), Rafaela Dutra Nunes da Silva (Instituto da Visão Assad Rayes, Florianópolis,
SC, Brasil), Amanda Espíndola de Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Ana
Inez Severo Varela (Centro de Pesquisas Oncológicas, Florianópolis, SC, Brasil)
ID: 1808

INTRODUÇÃO
O câncer representa atualmente um importante problema de saúde pública, com números
crescentes e importantes consequências para a saúde das populações. No ano de 2012,
ocorreram cerca de 14 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo. Para a população
feminina, os números de câncer mostram-se muito elevados, com aproximadamente 165
novos casos a cada 100.000 mulheres neste mesmo ano. No Brasil, no ano de 2018, estimase que ocorram 202.040 novos casos de câncer entre as mulheres. Um dos principais tipos
de câncer que acometem a população feminina e o terceiro câncer mais incidente nesta
população é o câncer de colo uterino. Este, associado ao câncer de ovário e corpo uterino
constituem-se os mais prevalentes cânceres ginecológicos. Suas complicações à saúde e sua
importante taxa de mortalidade e de prevalência exigem uma série de tratamentos, dentre os
quais está a radioterapia, que subdivide-se em teleterapia e braquiterapia. A braquiterapia,
alvo desde estudo, é uma modalidade radioterápica em que a radiação incide em contato
muito próximo aos volumes tumorais, permitindo uma melhor incidência sobre o tecido
desejado e maior proteção aos órgãos adjacentes. Os efeitos colaterais do tratamento são
apenas um dos diversos desafios enfrentados pelas mulheres diagnosticadas com câncer
ginecológico. Os traumas emocionais são também recorrentes neste momento de fragilidade
e entre os sentimentos que podem ser observados neste período estão o desconforto,
medo, vergonha, solidão e insegurança. As narrativas das mulheres são reconhecidas
como elementos essenciais para o reconhecimento das necessidades em saúde e para o
planejamento do cuidado de enfermagem.
OBJETIVOS
Portanto, o objetivo deste estudo é conhecer as narrativas das mulheres com câncer
submetidas à braquiterapia ginecológica.
DESENVOLVIMENTO
As narrativas foram coletadas pelo desenvolvimento de estudo descritivo, de abordagem
qualitativa, que incluiu análise de conteúdo sobre as com unicações. Este estudo foi realizado
com mulheres submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose no Centro de Pesquisas
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Oncológicas – CEPON, entre os anos de 2017 e 2018. A coleta de dados ocorreu por meio
de aplicação de entrevista semiestruturada realizadas ao início e ao término das sessões de
braquiterapia. Para garantir o anonimato às mulheres, adotou-se a codificação MB (M de
mulher e B de braquiterapia) sucedida de algarismo arábico conforme ordem de realização
das entrevistas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CAE UFSC 61720216.1.0000.0121)
e do Centro de Pesquisas Oncológicas (CAE CEPON 61720216.1.3001.5355). Este vídeo
apresenta resultados parciais da investigação, assim apresentando os achados relacionados
à 15 mulheres incluídas no estudo. Da análise das comunicações emergiram 6 categorias
temáticas. Desconhecimento da terapêutica, como fator desencadeador de medo e
insegurança. Depoimento: “Antes de saber o que era eu achava que era apenas mais um
tratamento. Depois que eu fiquei sabendo o que era eu fiquei com bastante medo, pânico
mesmo, eu tive até que passar pela psicóloga” (MB09). Possibilidade de cura, em que
as mulheres significam a terapêutica como responsável por sua cura, pela eliminação da
doença. Depoimento: “Ai, eu penso em tanta coisa. Eu penso em ficar boa. Eu penso que
estou aqui pra me curar. Eu tenho dois filhos em casa e penso em ficar curada pra eles”
(MB12). Apoio familiar, significando impulsor para o tratamento das mulheres, conferindolhes a força e coragem necessárias nos momentos de maior fragilidade. Depoimento: “Eu
vim pela minha família, por mim eu não estaria mais aqui. Eles são mais fortes do que eu.
[...] Eles são meus pilares. Se não fosse por eles, eu não sei o que seria de mim”(MB08). Efeito
psicológico, apresentando as consequências na saúde mental das pacientes relacionada ao
procedimento. Depoimento: “Vergonha eu tenho um pouco, né. Porque tem muita gente
olhando, daí tu tem que deitar só com um pano assim por cima” (MB11) Efeitos físicos,
principalmente sobre órgãos adjacentes ao foco radioterápico. Depoimento: “O que tem me
causado mais desconforto é que eu perdi um pouco da sensibilidade, tem que estar sempre
com absorvente, porque tá vazando [urina] e eu não sei como nem onde está vazando.”
(MB06) Sentimentos positivos, como de alívio físico e psíquico, principalmente em mulheres
que passaram por experiências negativas em terapêuticas anteriores. Depoimento: “Fazer a
braquiterapia me fez sentir melhor do que antes. Quando eu estava fazendo a radioterapia
e a quimioterapia eu sentia dor todos os dias, já com a braquiterapia eu não senti dor em
nenhum momento” (MB03) A partir disso, foi desenvolvido, utilizando a plataforma de
ferramentas de criação de vídeos e apresentações PowToon, um vídeo elucidativo sobre
a pesquisa e sobre as informações anteriormente descritas. Inicialmente, fazendo uso de
elementos gráficos, animações e narrações, o vídeo apresenta aspectos relevantes sobre a
epidemiologia do câncer e, de modo mais específico sobre o câncer ginecológico, do nível
global ao estadual, abordando aspectos como mortalidade, fisiopatologia e terapêutica, que
apresenta-se como alvo deste estudo. A partir daí, é apresentado o estudo em seus aspectos
metodológicos para que, logo em seguida, sejam mostrados, utilizando elementos gráficos,
narrações e descrições visuais os resultados deste estudo, incluindo as narrativas coletadas,
sua classificação e importante discussão sobre a relevância de narrativas deste sentido no
planejamento das atividades de saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente às narrativas das mulheres foi possível observar que o desconhecimento sobre a
terapêutica, bem como os efeitos físicos e as experiências vividas neste período podem
gerar consequências negativas sobre a dimensão psicológica das mulheres. Conhecer
suas narrativas torna-se importante para possibilitar o desenvolvimento de cuidado de
enfermagem eficaz, integral e humanizado, que busque minimizar os efeitos negativos do
tratamento. Do mesmo modo, as narrativas poderão servir de fonte à gestão do cuidado
de enfermagem e à educação permanente dos profissionais atuantes neste contexto, pois
revelam dificuldades enfrentadas pelas mulheres, tornando-se mais fácil auxiliá-las no
processo de enfrentamento.
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OFICINA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - EDPOPSUS II/RS
Renata Pekelman (Fiocruz, Porto Alegre, RS, Brasil), Ana Lúcia da Costa Maciel (Fiocruz, Porto Alegre, RS, Brasil),
Manuela Pekelman Venturini (Edpopsus, Porto Alegre, RS, Brasil)
ID: 2257

INTRODUÇÃO
A educação popular é uma prática em desenvolvimento no campo da saúde pública/
coletiva. No movimento da Reforma Sanitária, anos 1970/80, inúmeras experiências a
constituíram em um campo de saber, de participação e de mobilização social e tiveram um
papel importante na idealização, construção e luta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A
partir de 2003, com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
(SEGETS) do Ministério da Saúde (MS), a educação popular em saúde passou a integrar
a política de educação na saúde oficial. Em 2005, a Coordenação de Ações de Educação
Popular em Saúde passa a integrar a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa-MS
(SGEP). Em 2013, os movimentos populares, a área técnica do MS, profissionais de saúde e
universidades finalizam e publicam a Política Nacional de Educação Popular em Saúde do
SUS (PNEPS-SUS), construída participativamente. A política apresenta princípios e diretrizes,
indica um plano de trabalho onde um dos eixos refere-se à formação em educação popular.
Como ação da PNEPS-SUS desenvolvem-se dois cursos nacionais de formação para agentes
comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância de endemias (AVE), lideranças populares
e demais profissionais de saúde e assistência. O vídeo é uma síntese da oficina de formação
de educadores do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde- EDPOPSUS
II, no Rio Grande do Sul (RS). A oficina apresenta os seis eixos do curso, promove vivências,
compartilha experiências e reflexões do grupo. Buscou-se apresentar o desenvolvimento e
as produções construídas no processo educativo.
OBJETIVOS
O objetivo principal do vídeo é apresentar uma síntese da Oficina de educadores do
EDPOPSUS II-RS. Outros objetivos são compartilhar as reflexões, apresentar as vivências
propostas para a execução do EDPOPSUS II; apresentar a educação popular como prática
de formação.
DESENVOLVIMENTO
A Oficina de formação de educadores e educadoras - EDPOPSUS II/RS ocorreu de 04 a 07
/05/2017 nas dependências da Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul (ESP/SES-RS), com 40/h. O projeto EDPOPSUS II é uma parceria
entre a SGEP/MS, FIOCRUZ/Escola Politécnica Joaquim Venâncio e a SES/RS . O Curso de
aperfeiçoamento EDPOPSUS II é uma proposta educativa com os princípios da educação
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popular. Desenvolve-se em seis eixos: gestão participativa, a experiência como fio condutor
do processo educativo; a educação popular no processo de trabalho em saúde; o direito à
saúde e a promoção da equidade; território, lugar de história e memória; participação social
e participação popular no processo de democratização do estado e o território , o processo
saúde-doença e as práticas de cuidado. Os seis eixos foram vistos e discutidos entre os
educandos e convidados, partindo das ricas experiências dos participantes. A potencialidade
da educação popular pode ser percebida nos afetos e afetamentos, nas trocas e nas práticas
de cuidado, mas, em especial, no compartilhamento, nas reflexões e nas experiências criativas
dos participantes. Essa ações refletem-se no vídeo por fotos, músicas e vídeos produzidos
com os participantes. A oficina contou com pessoas de sete regiões do estado, convidados,
incluindo os próprios educandos que traziam os temas para sua problematização, análises
e sínteses. O vídeo também mostra a construção pedagógica que envolveu a oficina com
discussões, reflexões, vivências, afetos, contradições, compartilhamentos participação entre
todos e todas. A exploração da experiência como ponto de partida para a abstração e resignificação durante a formação é essencial, pois esse é um dos fundamentos do curso
para os ACS/AVE e demais. Arte, entrega, estudo, brincadeira, corpo, alimento, todos fazem
parte do fazer educativo. O grupo construiu o seu processo de formação, os eixos foram
promotores dos debates e das reflexões que foram levadas ao curso de aperfeiçoamento. Os
aprendizados da oficina, construídos a partir da experiência, refletiram-se nas 10 turmas que
foram realizadas no RS ao final do projeto em 2017, por esses educadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os frutos da oficina foram os aprendizados coletivos que se deram, em parte retratados no
vídeo e as relações de respeito mútuo, mesmo na diferença o grupo permitiu-se debatê-las,
explorando as contradições. O vídeo capta a educação feita com diálogo, alegria, criação,
cuidado, amorosidade, alguns dos princípios da educação popular em saúde. A experiência
é o ponto de partida e a realidade o território de intervenção. As reflexões que estão
representadas por algumas falas do grupo, por suas produções gráficas, devem servir para
o diálogo sobre formação em saúde e formação em educação popular em saúde. O desafio
que se coloca é como repensar a formação em saúde a partir de uma lógica do diálogo, da
amorosidade, da reflexão, na perspectiva da educação popular.
PALAVRAS-CHAVE
Educação popular em saúde formação profissional prática educativa
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DOCUMENTÁRIO OLHARES TRANS-VERSOS
Valéria do Carmo Ramos (UFF, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Sonia Nogueira Leitão (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Margareth
Caldas Pitrowsky (UFF, RJ, RJ, Brasil), Laila Gallo de Souza (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Priscilla de Andrade N. Souza
(UFF, Niterói, RJ, Brasil), Isabela Vidal (Prefeitura de S. Gonçalo, Niterói, RJ, Brasil), Ana Maria Ferraz Barros (UFF,
Niterói, RJ, Brasil), Maria Cristina Castro (UFF, Niterói, RJ, Brasil), Lea Soeli Alves (UFRJ, RJ, RJ, Brasil), Rafael Zaar
(UFF-UNITEVÊ, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2153

INTRODUÇÃO
A construção do Documentário ‘Olhares Trans-Versos’, de média metragem, um dispositivo
semiótico, objetivou, de modo expressivo e sensível, exprimir o resultado de uma
investigação científica. Uma proposta de pesquisa que adveio de uma necessidade datada;
portanto, histórica: aferir os efeitos de uma ação no campo de extensão, “Clínica dos afectos:
a afirmação da ética, da estética e do político – uma fronteira entre os campos do ensino,
pesquisa e extensão” (CEEP), que vinha sendo realizada desde 2008, no Instituto de Saúde da
Comunidade, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
OBJETIVOS
Concorrer para a garantia e o revigoramento de uma universidade empenhada necessariamente
com a construção de práticas acadêmicas comprometidas com a imprescindível inseparabilidade
e transversalidade entre os campos do ensino, pesquisa e extensão, no cenário da universidade
pública, de maneira que sua função pudesse ser reafirmada continuamente no seu efetivo
horizonte ético: a criação de pensamento e, por conseguinte, na de conhecimento e tecnologia,
nesse caso, forçosamente implicados com o compartilhar de um plano comum da existência.
- Construir, através de uma estética intensiva e afectiva, o documentário Olhares Trans-Versos,
um dispositivo semiótico, que teve como função expressar os resultados de uma pesquisa,
hoje já concluída, “Cartografia dos efeitos de uma ação de extensão – ‘Clínica dos afectos: a
afirmação da ética, da estética e do político, uma fronteira entre os campos da extensão, do
ensino e da pesquisa’ – junto a profissionais do HUAP-UFF e da rede pública dos municípios de
Niterói, Petrópolis e Rio de Janeiro”. - Utilizar o documentário ‘Olhares Trans-Versos’ como um
dispositivo de capacitação, preferencialmente, junto a profissionais de saúde, em especial, da
UFF e da rede pública de Niterói.
DESENVOLVIMENTO
A construção do documentário ‘Olhares Trans-Versos - a expressão dos efeitos de uma ação
de extensão’ privilegiou o trabalho coletivo e transdisciplinar, já que, na nossa concepção,
instituiu-se numa adequada estratégia no compartilhar de experiências e na construção
de saberes. A intenção era que ele fosse construído, coletivamente, por dois professores
coordenadores, 4 técnicos administrativos, 2 estudantes não bolsistas e acontecesse em
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quatro fases, não necessariamente consecutivas. Primeira fase: Grupo de Estudo - “Encontros
Transdisciplinares’. Problematizar, por meio da Arte e Filosofia, agudas questões acerca da
prática do cuidado em saúde. Segunda fase: Gravações de entrevistas, semiabertas, com
os participantes da ação de extensão, aqui em questão, pelos profissionais da UNITEVÊ, no
sentido de produzir uma cartografia dos efeitos dessa ação junto aos profissionais envolvidos.
Terceira fase: Edição das imagens gravadas A ideia é que houvesse encontros quinzenais entre
a equipe responsável pelo projeto e os profissionais da UNITEVÊ envolvidos na construção do
documentário com o objetivo de editar as imagens e montar efetivamente o documentário,
segundo uma estética sensível e intensa. Quarta fase: exibição do documentário no Instituto
de Saúde da Comunidade para profissionais e estudantes. Quinta fase: ‘Construindo uma
fronteira entre a extensão, o ensino e a pesquisa’. O interesse era que esse documentário
fosse utilizado em cursos de capacitação, em especial junto a profissionais de saúde,
constituindo-se num trabalho de natureza híbrida, de extensão e de capacitação. E que
pudesse exprimir o resultado da pesquisa que vinha sendo realizada junto ao Instituto de
Saúde da Comunidade, registrada na PROPPI em 2012; pesquisa apresentada, parcialmente,
no V Congresso iberoamericano de pesquisa qualitativa em saúde, realizado em Lisboa, em
2012.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se quis era que, a partir da liberação de certo ponto de vista sobre temas interessantes
nos campos da Arte e Filosofia, necessários à construção desse dispositivo, ele pudesse se
constituir em provocador e em facilitador do trabalho. O propósito, aqui, não foi buscar
necessariamente um consenso acerca dos resultados obtidos na investigação; mas, ao
contrário, trazer à cena diferentes matizes e dimensões do tema cuidado em saúde e
seus respectivos efeitos na vida. Portanto, buscou-se expressar uma cartografia, de modo
intensivo e sensível, dos efeitos da ação de extensão junto aos processos de subjetivação
e prática profissional de seus participantes. Agora, a proposta é apresentar um compacto
deste documentário, no sentido de dar visibilidade aos resultados da investigação aqui
referida.
PALAVRAS-CHAVE
Formação em Saúde; Semiótica; Pensamento
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MODELO TEÓRICO DE DUBOIS E ANÁLISE DE CONTEÚDO
TEMÁTICO-CATEGORIAL NA PESQUISA DA ATUAÇÃO DE
ENFERMEIROS EM GESTÃO DE LEITOS
Fabieli Borges (Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil), Elizabeth
Bernardino (Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Universidade Federal do Paraná e Professora
Associada da Universitè Laval, Québec. Chefe da Divisão do Cuidado do Complexo Hospital de Clínicas.
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)

ID: 1955

INTRODUÇÃO
A intenção em se pesquisar a cerca da atuação de uma categoria profissional - a de
enfermeiros em um serviço de Gestão de leitos em cenário hospitalar - levou à busca de
metodologias qualitativas que melhor conduzisse o desenvolvimento da pesquisa, tendo
em vista o problema e objetivo da mesma. Para tanto, buscou-se um modelo teórico que
pudesse fornecer aspectos que circundam a análise da atuação do profissional, o que ele faz
no Serviço de Gestão, ao passo que o método pudesse fornecer uma análise do conteúdo
obtido de forma sistematizada. Respectivamente, o modelo teórico de Dubois e a Análise de
Conteúdo Temático-Categorial (ACTC) compuseram esta proposta de pesquisa.
OBJETIVOS
Apresentar um modelo teórico e um método de análise como proposta de pesquisa para
analisar a atuação de enfermeiros em Gestão de leitos em um hospital público de ensino.
DESENVOLVIMENTO
O Modelo Teórico. Denominado Nursing Care Performance Framework, o modelo teórico foi
criado por Dubois e demais autores por meio de uma revisão sistemática e com a utilização
de três fundamentos teóricos para sua elaboração: A tríade (Estrutura, Processo e Resultado)
de Donabedian, o qual fornece os componentes e a anatomia da estrutura do modelo. A
teoria social de Parsons, a fim de compreender os mecanismos e funções operacionais a
cada um dos componentes constituídos e a teoria dos Sistemas, a qual considera os vínculos
entre estes diferentes componentes bem como fatores do ambiente que o influenciam1. O
resultado foi o agrupamento de dimensões e subdimensões com vistas ao desempenho de
cuidados de enfermagem. Este desempenho por sua vez, conceitua-se como o resultado
de três subsistemas de enfermagem que operam em conjunto para atingir três funções:
“Aquisição, implantação e manutenção de recursos de enfermagem; Transformação de
recursos de enfermagem em serviços de enfermagem e Produzindo alterações positivas
na condição do paciente como resultado da prestação de serviços de enfermagem”1:7.
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Como proposta para aplicabilidade na pesquisa a cerca da atuação dos enfermeiros em
um serviço de gestão, este modelo teórico coaduna no sentido de conhecer a performance
do profissional. Apresenta uma “fotografia” do enfermeiro inserido no serviço em termos
de recursos necessários; a atuação deste no processo de trabalho e quais os resultados
desta atuação; tratando-se de importantes aspectos, do ponto de vista institucional e
de visibilidade para a categoria. Tais aspectos, podem ser fortalecidos sob ótica do valor
científico obtido pelo uso de modelo teórico na pesquisa. Análise de Conteúdo TemáticoCategorial. O método de análise escolhido foi a técnica de Análise de Conteúdo TemáticoCategorial (ACTC), proposta por Oliveira, teve sua versão original em 2004 e foi publicada
em 2008. Este método vem sendo empregada como modelo de análise na academia, na
graduação e pós-graduação, inserindo-se na enfermagem2. A sistematização metodológica
da análise de conteúdo e procedimentos utilizados pode variar em função dos objetivos
da pesquisa, contudo, é necessário submeter a regras precisas diferenciando-as de análises
meramente intuitivas visando valor científico3. Frente a isso, a técnica de ACTC pressupõe
as seguintes etapas e procedimentos: Leitura flutuante, intuitiva ou parcialmente orientada
do texto (trata-se da leitura exaustiva do texto a ser analisado de forma que o pesquisador
se impressione pelo conteúdo sem intenção de perceber elementos específicos durante a
leitura); Definição de hipóteses (Constroem-se hipóteses provisórias com relação ao objeto
e o conteúdo do texto. Estas conduzirão o desenvolvimento do processo de análise para
que objeto esteja sempre em pauta e, que ao final da pesquisa, possam ser aceitas ou
refutadas); Determinação das unidades de registro (UR) (escolha do tipo de UR adotado pelo
pesquisador em cada processo de análise, por exemplo: palavras; frases; parágrafos; temas;
objeto; personagem; acontecimento ou documentos), Marcação no texto do início e final
de cada UR observada (A UR tem existência física, assim, pode haver o recorte e extração
de um corpus de análise); Definição das unidades de significação (US) (cada US referindose a um conjunto de UR, são unidades de compreensão das UR’s); Análise temática das US
(Compreende a quantificação das UR’s em cada US); Análise categorial das US (agrupamento
conforme semelhança das US’s levando à construção de categorias)2. A etapa de Tratamento
e apresentação dos resultados poderá ser feita por meio de descrições cursivas, tabelas,
gráficos, entre outros. E, por fim, a etapa de Discussão dos resultados e retorno ao objetivo
de estudo, procedendo a caracterização das categorias que expressam a reconstrução do
discurso por meio da lógica impressa pelo pesquisador, representando o seu objeto de
estudo2.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
São muitas as escolhas de teorias (ou modelos teóricos) e métodos de análise de conteúdo
na pesquisa qualitativa. Entretanto, esta escolha deve ser feita considerando os elementos
constituintes da pesquisa a ser realizada. Para esta proposta, tendo em vista a temática e
elementos inicialmente pensados, optou-se pelo modelo teórico de Dubois com a ACTC
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que, conforme apresentadas, podem corresponder às expectativas esperadas. Pondera-se
ainda, a importante articulação entre ambos, uma vez que esse “diálogo” entre método e
modelo teórico pode refletir no alcance de resultados fidedignos na pesquisa.
REFERÊNCIAS
1. Dubois CA., D’amour D; Pomey MP, Girard F, Brault I. Conceptualizing performance of
nursing care as a prerequisite for better measurement: a systematic and interpretive review.
BMC Nursing 2013 v12.
2. Oliveira DC. Análise de Conteúdo Temático-Categorial: uma técnica maior nas pesquisas
qualitativas. Cap. 19, p. 481. In: Lacerda MR, Costenaro RGS. (Org). Metodologias da pesquisa
para a enfermagem e saúde: da teoria à prática. Porto Alegre: Moriá, 2015, 511p.
3. Oliveira DC. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização,
Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 out/dez; 16(4): 569-76.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa Qualitativa, Gestão em Saúde, Enfermagem.
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O ACESSO A CIRURGIAS ELETIVAS NO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE BRASILEIRO: DIFICULDADES NA HUMANIZAÇÃO E
INTEGRALIDADE EXPRESSAS EM DRAMATIZAÇÃO
Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Rose Mary Costa Rosa
Andrade Silva (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Eliane Ramos Pereira (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Elisabete Correa Vallois (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Maria
Luísa da Costa Marques Conceição (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Diomedia Zacarias Teixeira
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Nelson dos Santos Nunes (Universidade Federal Fluminense,
Niterói, RJ, Brasil), Angélica Yolanda Bejarano Vale de Medeiros (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rj, Brasil)

ID: 1649

INTRODUÇÃO
A Constituição brasileira de 1988 diz que a “Saúde é direito de todos e dever do Estado” e criou
o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele
abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.1 Os
princípios doutrinários do SUS são a universalidade, a equidade e a integralidade em síntese
definidos: universalidade- define-se pelo acesso a ações e serviços de saúde, garantido a
todas as pessoas, independente de sexo, raça ou características sociais e pessoais; equidadesignifica tratar desigualmente os desiguais, investindo onde a carência é maior; integralidadeeste tem como regra atender a todas as necessidades de uma pessoa. Nos trinta anos de
sua existência, o Sistema Único de Saúde aumentou o acesso ao cuidado com a saúde para
uma parcela considerável da população brasileira. No entanto, ainda há muito a se fazer, para
que o sistema de saúde brasileiro se torne universal e integral. Ressaltam-se como avanços
o investimento em recursos humanos, ciência e tecnologia e na atenção básica, além de um
grande processo de descentralização, ampla participação social e maior conscientização sobre
o direito à saúde. Para que o sistema de saúde brasileiro supere os desafios atuais é necessária
uma maior mobilização política para reestruturar o financiamento e redefinir os papéis dos
setores público e privado.2Nesta perspectiva, problematiza-se com o vídeo exposto o acesso
às cirurgias eletivas como questão, mostrando a integralidade como princípio que ainda
carece de implementação. Expõe-se a humanização como política ainda incipiente na prática
em alguns hospitais, tanto para o profissional como ao usuário. A universalidade não se coloca
ainda como realidade, expondo a população de baixa renda com frequência a situações de
humilhação na busca de seu direito fundamental previsto em lei, que é a saúde.
OBJETIVOS
: problematizar via dramatização em vídeo a qualidade, humanização e acesso a atendimentos
por especialistas na rede SUS, ilustrando situação de longo tempo de espera da usuária por
sua cirurgia eletiva
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DESENVOLVIMENTO
Expõe-se neste evento um vídeo em que participam três profissionais de saúde, sendo uma
médica e outra psicóloga, além de uma estudante de graduação em Enfermagem. A cena
explicita a dificuldade de a paciente desfavorecida financeiramente em ter acesso no SUS à
consulta por médico especialista. O caso em tela ilustra paciente que sofre de miomatose
uterina, doença benigna resultante da proliferação de tecidos muscular e fibroso uterinos.
Como sintomas, a cliente exibe hemorragia uterina, que lhe enseja anemia e tonteiras,
impactando em sua qualidade de vida. As roupas velhas que traja expõem, além do
empobrecimento, sua baixa autoestima. Necessita ter acesso ao tratamento cirúrgico, sendo
a histerectomia (extirpação cirúrgica do útero) a terapêutica proposta. A dificuldade de
acesso às cirurgias se revela, na medida que a enfermeira explica à médica atriz que a cirurgia
do dia, que não a da paciente Joana da encenação, fora suspensa. Entende-se a revolta dos
usuários com a falta de acesso a cirurgia através da fala “Dra, a cirurgia foi suspensa, não tem
sangue, não tem luva”. Ilustra-se o estresse a que o médico é com frequência submetido, pois
a paciente, que não seria operada, estava na iminência de causar dano material, quebrando
os aparelhos do estabelecimento de saúde fictício. A médica da cena não tinha o conceito de
humanização sedimentado e nem a enfermeira. Ambas discutiam problemas logísticos de
saúde perante paciente já desestabilizada em suas emoções. A médica exigia que a paciente
estivesse sem sangramento vaginal, a fim de examiná-la. Parecia desdenhar da usuária, num
ar de superioridade. O exame ginecológico deveria ter sido feito naquele momento. Poderia
ter sido feito higiene local por meio de gaze. Perdeu-se a oportunidade de se acolher uma
usuária, valendo enfatizar que o motivo da consulta era o sangramento vaginal. A paciente
mereceria, assim, o exame ginecológico, mesmo na circunstância em que se encontrava. Se
a paciente fosse portadora, em concomitância ao mioma, de um câncer de colo uterino, que
também motivaria hemorragia uterina, perder-se-ía chance de se detectar uma doença em
estágio menos avançado. Destaca-se, portanto, falha na escuta da profissional, o que destoa
da Política Nacional de Humanização, sintetizada no vídeo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SUS deve garantir aos usuários atendimento integral e humanizado, pois assim se colocam
seus dispositivos legais. O atendimento não humanizado tem em parte relação com um
currículo médico, que ainda enfatiza o modelo biomédico, levando muitos estudantes de
medicina a desvalorizar durante a graduação disciplinas de saúde coletiva. O atendimento
no SUS deve ser humanizado para o profissional, mas o foco deve ser o usuário, pois toda
a rede SUS se justifica a partir das necessidades de um usuário. O atendimento de forma
integral não se faz presente ainda, o que se nota diante da dificuldade de acesso à cirurgia
ginecológica proposta. O acesso a cirurgias eletivas (aquelas que não são feitas em caráter
de urgência, sendo portanto, agendadas) ainda constitui desafio para o SUS, impactando
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negativamente no princípio de integralidade de acesso.A condição cirúrgica é essencial para
a prevenção de incapacidades crônicas e mortalidade. A terapia cirúrgica necessária, se não
realizada, pode redundar em maior número de pessoas vivendo em situação de pobreza. 3O
vídeo expõe mulher jovem excluída do mercado de trabalho devido a anemia incapacitante,
gerando no mesmo passo desordens emocionais e no seio familiar.
PALAVRAS-CHAVE
Sistema único de saúde, cirurgia eletiva
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HEMOTERAPIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA: RECORTES
HISTÓRICOS
Rafaela Dutra Nunes da Silva (Instituto da Visão Assad Ryes, Florianópolis, SC, Brasil), Luciana Martins da
Rosa (Universidade Federal de Santa Cataria, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Suely May Rodrigues (Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil), Rosane Gonçalves Nitschke
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)

ID: 2305

INTRODUÇÃO
A história da hemoterapia nacional e mundial registra uma série de lutas, conquistas,
dedicações, coragem, transcendência de forças em razão de uma finalidade maior: a doação
favorecendo a vida! O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o HEMOSC,
foi instituído em 1987, mas para seu surgimento e para consolidação de suas ações muitos
fatos ocorreram na trajetória histórica. Preocupados com a perpetuação da história da
Hemoterapia Catarinense, um grupo de pesquisadores, que incluiu profissionais do
HEMOSC, professoras e acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina se reuniram
e elaboraram um projeto de pesquisa para: resgatar a história da Hemoterapia Catarinense,
com foco no cotidiano da implantação, da implementação e da consolidação da Hemorrede
Pública do Estado de Santa Catarina, no recorte de tempo entre 1950 e 2014.
OBJETIVOS
Este vídeo objetiva apresentar um recorte desta investigação, fatos históricos ocorridos no
período entre 1950 e 1999 na Hemoterapia Catarinense.
DESENVOLVIMENTO
Para a investigação realizou-se pesquisa narrativa e documental. As fontes dos dados
incluíram documentos oficiais referentes à Política Nacional de Sangue e Hemoderivados
(PNSH), emitidos pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), documentos técnicos do HEMOSC, dentre outros, e as narrativas, captadas por
meio de entrevistas desenvolvidas em profundidade em profundidade com profissionais
atuantes na Hemorrede Catarinense, reconhecidos por sua atuação e contribuição à
Hemoterapia. Foram entrevistados 18 protagonistas, que autorizaram a divulgação de seus
nomes e imagem, quando da apresentação dos resultados da investigação. Para este vídeo, os
pesquisadores a partir do desenvolvimento de análise de conteúdo, realizada previamente,
elegeram os principais fatos históricos narrados pelos protagonistas e identificados nos
documentos e, por meio da forma narrativa associada à apresentação visual, construída
pelos pesquisadores, reuniram-se os eventos e acontecimentos para elaboração deste
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recurso audiovisual de caráter informativo, de forma a produzir-se uma história explicativa
da construção e transformação da Hemoterapia Catarinense. Utilizou-se o programa Movie
Maker para elaboração do vídeo. O desenvolvimento do estudo seguiu as recomendações
da Resolução no 466/12 e a aprovação ética foi emitida por Comitê de Ética, sob o CAAE
n. 33827114.4.0000.0110. As narrativas históricas abrangeram: contem que a História da
Hemoterapia em Santa Catarina teve seu início na década de 1950, em Florianópolis, a partir
da necessidade de suporte de sangue para as cirurgias torácicas e cardíacas, realizadas pelo
médico Isaac Lobato Filho. Naquela época, o sangue era preparado de forma precária e as
transfusões sanguíneas se davam braço a braço. Em 1952, o médico anestesista, Danilo
Duarte instalou o primeiro banco de sangue no Estado de Santa Catarina, no Hospital
Nereu Ramos, na cidade de Florianópolis. No ano de 1960, foi instalado em Florianópolis
o Banco de Sangue da Maternidade Carmela Dutra, que passou em 1964 a ser chamado
como Centro Hemoterápico Catarinense. Naquela década, a coleta de sangue era realizada
em vidro estéril e já se separava plasma e concentrado de hemácias do sangue total. A
direção e organização do Centro Hemoterápico Catarinense ficou sob a responsabilidade
do médico Mário Roberto Kazniakowski. O médico José João Harger, anestesista na época,
aderiu à área da Hemoterapia e passou a coordenar o Centro Hemoterápico Catarinense
em 1969. Dr. João, como era chamado por todos. Em 1975, o índice de reação transfusional
era muito alto. Essa situação diminuiu para 90% a partir de mudanças implementadas na
rotina do serviço. Na gestão do médico Daniel Del Rio, iniciada em 1977, rotinas foram
introduzidas, por exemplo, houve a substituição dos frascos de coleta de sangue por
bolsas plásticas. O doador remunerado foi deixando de existir no Centro Hemoterápico
Catarinense, substituindo-se, aos poucos, em doador voluntário de sangue. A hepatite C e o
advento da Aids revolucionaram a Hemoterapia. Os serviços públicos a partir de 1988 foram
obrigados a realizar exames anti-HIV. A enfermagem teve papel importante na construção
da História da Hemoterapia Catarinense e da Hemorrede Pública Estadual: na triagem do
doador, colaborando com a sistematização da entrevista, envolvendo os critérios de aceite e
rejeição, bem como a organização de um espaço específico para tal. Também propôs ações
de Cuidado de Enfermagem com doador no Setor de Coleta (interna e externa), expandindose o cuidado aos receptores e seus familiares nos espaços das agências transfusionais nos
hospitais. A enfermeira Maristela Bedin foi responsável pelo processo de interiorização
da Hemorrede, tendo sido realizado na gestão do médico Marco Rotolo um estudo sobre
as necessidades de suporte hemoterápico no Estado de Santa Catarina. O processo de
interiorização levou aproximadamente 10 anos, sendo construídos hemocentros regionais
em cidades estratégicas do Estado de Santa Catarina. No ano de 1994 surgiu a Fundação
de Apoio ao HEMOSC/CEPON (FAHECE), uma interveniente na administração dos recursos
públicos, sendo que em 2007 a FAHECE se transformou em uma organização social.
Uma estratégia que contribuiu com a fidelização do doador e do reconhecimento social
para doação voluntária foi a criação do Projeto Escola. No ano de 1996, por iniciativa das
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Assistentes Sociais Rosane Suely May Rodrigues e Leatrice Kowalski foi implementado o
“Projeto Escola”, tendo como um dos objetivos conquistar jovens doadores de sangue.
Diante dos bons resultados conquistados na Grande Florianópolis, com o Projeto Escola,
suas ações foram ampliadas para todo o Estado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história dessa construção vem se delineando desde a década de 1950, no cotidiano dos
planejamentos e das ações individuais e coletivas de pessoas, como os trabalhadores da área
da saúde, os governantes, os pacientes, os doadores de sangue e a comunidade. A construção
desta história permitiu a consolidação de Hemorrede Pública Catarinense, reconhecida
nacionalmente e internacionalmente por sua competência. Narrar e documentar fatos
históricos permite a propagação da história, dos feitos e das conquistas das pessoas que
fizeram a história, pois ela congrega uma série de eventos que explicam o que existe hoje.
Assim, este vídeo é a contribuição para perpetuar a história da Hemoterapia Catarinense.
PALAVRAS-CHAVE
Hemoterapia, doação de sangue

VOLTAR AO ÍNDICE

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

| 2649

VÍDEOS
Promoção da saúde

CARTOGRAFIAS DE PRÁTICAS CORPORAIS NA ATENÇÃO
BÁSICA: EXPERIÊNCIAS DO OBSERVATÓRIO SAÚDE EM
MOVIMENTO
Alessandra Xavier Bueno (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Alcindo Antônio Ferla (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil),
Demétrio Jorge Rocha Pereira (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil), Felipe Wachs (UFG, Goiânia, RS, Brasil), Erica
Rosalba Mallman Duarte (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil)

ID: 269

INTRODUÇÃO
A atividade física é tema recorrente na agenda mundial de promoção da saúde e vem sendo
incorporada nos sistemas de saúde de diferentes formas. No caso brasileiro, as práticas
corporais e atividades físicas estão sendo incorporadas ao cuidado principalmente por meio
das equipes de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, que produzem uma diversidade
de ações e novas possibilidades para colocar o ‘corpo em movimento’. O Brasil é um país de
proporções continentais. Por conta disto, há uma grande variedade na forma com que as
pessoas se relacionam com o movimento corporal, seja ele sistematizado ou não, seja em
sua vida regular, seja no que se refere ao cuidado à saúde. A vivência de campo nas pesquisas
em saúde por estudantes de pós-graduação em saúde coletiva da UFRGS possibilitou a
identificação de diferenças relevantes na incorporação das práticas corporais e atividades
físicas na organização do cuidado na Atenção Básica. Diferentes contextos, diversidade de
propostas, distintos territórios, multiplicidade de ideias. Algo que não aparecia em inquéritos
epidemiológicos e em artigos científicos. A diversidade percebida requeria novos olhares
sobre a interface entre práticas corporais e exercícios físicos com o cuidado em saúde. A
partir destas vivências, surgiu o projeto Observatório Saúde em Movimento que identifica
e prospecta experiências criativas que levem em consideração para o seu planejamento
e execução, o contexto da comunidade e dos sujeitos envolvidos (equipe e usuários) e as
formas como essas se conectam com o cuidado. O Observatório analisa e dá visibilidade a
estas experiências a partir de vídeos, fotos e textos por meio de sitio virtual e redes sociais,
em linguagem de fácil entendimento.
OBJETIVOS
Apresentar e descrever as etapas que compõem a prospecção de experiências de práticas
corporais e atividades físicas na atenção básica pela metodologia de análise do projeto
Observatório Saúde em Movimento.
DESENVOLVIMENTO
A prospecção de experiências de interesse do projeto iniciou pelo contato com atores
chave que poderiam conectar a equipe do projeto com tais experiências. A abordagem da
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temática já vinha sendo desenvolvida pelo grupo em estudos anteriores, seja em pesquisas
avaliativas sobre sistemas de saúde, seja no estudo de políticas. Entre esses atores contatados
pelo projeto estão gestores, professores universitários, residentes e parceiros das redes e
movimentos pró SUS. Após a indicação, feita por redes de contatos ou por identificação em
relatos de experiência publicados e disseminados na literatura, a equipe do projeto entrou
em contato com o profissional ou gestor de referência para saber mais sobre a experiência
e/ou verificar a existência de outras práticas similares na rede de saúde do município. O
contato foi feito, por critérios de conveniência, levando em conta a identificação de aspectos
diversos das experiências prévias e possibilidade de acesso. Alguns dos desfios enfrentados:
os recursos financeiros não permitiam visitas em lócuo de todas as experiências que
havíamos prospectado junto aos atores chave. Também o momento político do país e
situação dos serviços não possibilitaram o contato direto com algumas experiências e
etc. Quando em contato com os organizadores da atividade, nos deparávamos com dois
caminhos possíveis: 1- se o recurso financeiro permitisse e as informações prévias indicassem
um escopo diverso daquele previamente identificado, a equipe do projeto se deslocava até
o município e unidade do serviço no qual a atividade era desenvolvida para coletarmos
imagens e relato da experiência; 2- se não houvesse recursos para o deslocamento e a
iniciativa despertasse interesse para o escopo do projeto, a equipe organizava a conversa
com o trabalhador ou estudante de referência via email, redes sociais ou Skype para apoiar
a produção de conteúdo e envio (também pela internet) do material produzido. Para esta
segunda forma de produção de conteúdo, foi elaborado um ‘guia para produção de vídeo’
com dicas sobre posicionamento de camera, luz, enquadramento, som, ambiente e etc.
Neste mesmo roteiro, foram disponibilizadas algumas perguntas direcionadoras para os
organizadores das atividades que tiveram maior dificuldade de saber o que e como falar
para a câmera. A produção de materiais de registro procurou ampliar a base de análise do
discurso produzido pelos autores, normalmente com forte adesão ao conteúdo das políticas
oficiais, para outras lógicas de comunicação que permitissem observar aspectos das práticas
que não estivessem assujeitados pelo discurso oficial. Após a produção do material, a equipe
do projeto editava e disponibilizava nas redes e site. A lógica da produção de material para
divulgação das experiências procurou, ao mesmo tempo, constituir base material para a
pesquisa sobre formas de articulação das práticas corporais e atividades físicas ao cuidado
em saúde no SUS e fomentar a cooperação horizontal, em que a sistematização de uma
experiência contribui para a reflexão local nos serviços de saúde sobre essa temática. Ou
seja, ao constituir o registro cartográfico das experiências, por meio do compartilhamento
de olhares dos seus atores diretos e dos pesquisadores, oferecê-las ao olhar e à inspiração de
outros sujeitos que atuam em outros serviços, para analisa-las e mobilizar-se por elas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto mostrou-se uma experiência metodológica inovadora para analisar, sistematizar
e divulgar os processos e desafios de execução nas atividades de práticas corporais e
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atividades físicas na Atenção Básica visibilizando o “SUS que dá certo”. Nesse caso, mais do
que a realização propriamente dita de iniciativas, induziu à análise compartilhada (atores
locais e pesquisadores) e à cooperação horizontal, tornando o processo da pesquisa,
também em formação em serviço dos trabalhadores e pesquisadores da saúde. Interessava
a produção de conhecimento local pelo contato mais intenso com as práticas, no interstício
entre as práticas e o discurso oficial contido nas políticas, normalmente bastante aderido à
lógica biomédica vigente. Também interessava e interessa identificar iniciativas inovadoras,
associadas à lógica da promoção tomada como produção de saúde e prospectar modelos
de incorporação com configuração epistemológica diversa, associada aos enunciados mais
próximos daqueles produzidos pela Saúde Coletiva e no contexto das concepções ampliadas
de saúde. O campo epistêmico do projeto se situa nas fronteiras entre as ciências da saúde
e as ciências do movimento.
PALAVRAS-CHAVE
Práticas corporais, atividade física, sistemas de saúde, promoção da saúde

DA PESQUISA À PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE COMPROMISSO
SOCIAL DE ESTUDO SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO
INSTITUCIONALIZADO
Natália de Cássia Horta (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Quésia Nayrane Ferreira (UFMG, Belo Horizonte,
MG, Brasil), karla Geovani Silva Marcelino (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Tatiana Resende Prado Rangel
de Oliveira (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Tatiana Teixeira Barral de Lacerda (PUC Minas, Belo Horizonte,
MG, Brasil), Maria da Consolação Magalhães Cunha (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Priscila Lenita
Candida dos Santos (PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil), Marina Celly Martins Ribeiro de Souza (The College of
New Jersey, Estados Unidos)

ID: 2223

INTRODUÇÃO
A promoção da saúde é definida como a capacitação das pessoas e comunidades para
modificarem os determinantes da saúde em benefício da própria qualidade de vida. Esta se
torna fundamental no processo de envelhecimento, decorrente de mudanças demográficas
e sociais que demanda a ampliação dos dispositivos de cuidados de longa duração. Mesmo
com o aumento destes dispositivos há dificuldades de acompanhamento e estudos com
foco na promoção da saúde dos idosos institucionalizados.
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OBJETIVOS
refletir sobre o compromisso social de pesquisa sobre a promoção da saúde de idosos
institucionalizados, bem como a importância das técnicas participativas nele.
DESENVOLVIMENTO
As reflexões foram traçadas pela pesquisa intitulada: “Qualidade de Vida do Idoso
Institucionalizados: aspectos da promoção da saúde”, desenvolvida entre 2014/2018.
Estudo quanti-qualitativo, que contou com 11 docentes e 42 discentes da graduação e pósgraduação, dos Institutos de Ciências Biológicas e da Saúde e de Ciências Exatas e Informática
da PUC Minas. O processo de imersão foi organizado em 5 etapas. A primeira e quarta
etapas, quantitativas, mapeou todas as ILPI existentes na RMBH, 170 instituições e avaliou
a qualidade de vida de idosos institucionalizados em 47 ILPI. As demais etapas, de cunho
qualitativo, buscou compreender a direcionalidade política para a atenção e promoção da
saúde do idoso; identificar e analisar as ações de promoção ofertadas pelas ILPI e promover
a interação com os participantes, almejando o aprofundamento nas práticas de promoção
da saúde. Foram utilizadas diferentes técnicas qualitativas na pesquisa: entrevistas, grupo
focal e oficinas. Participaram das entrevistas 51 pessoas; 62 gestores e profissionais, em 10
grupos focais e 60 integrantes em sete oficinas. Buscou-se refletir especialmente sobre as
estratégias, os encontros e momentos de socialização dos achados, oportunizados com o
presente estudo. A partir da primeira etapa da pesquisa foi possível a criação de site com
o georeferenciamento das ILPI mapeadas, de acesso público, capaz de permitir a busca
pelas instituições existentes com características de cada uma delas. Foram realizados quatro
seminários ao longo da pesquisa e contamos com a participação de 595 pessoas neles.
Todos foram planejados de modo a permitir participação ativa dos convidados e com a
presença de pesquisadores sobre a temática do Envelhecimento e da Institucionalização.
Os achados da pesquisa foram publicados em 4 artigos científicos, 2 capítulos de livro e
diversas apresentações em eventos nacionais e internacionais. No primeiro seminário
realizamos 3 grupos focais com gestores e profissionais das ILPI mapeadas em que foi
possível perceber nos grupos, a importância do compromisso social das pesquisas no que
se refere à devolutiva dos resultados para os participantes. Deixaram claro, no discurso,
o quanto estavam esgotados com o fato de serem cenários de pesquisa de diferentes
estudos sem terem acesso às produções e resultados do mesmo, o que nos sinalizou
estarmos no caminho ao proporcionarmos estes espaços dialógicos. No segundo seminário
continuamos com a proposta de grupos de discussão que possibilitaram a qualificação e
a validação dos achados para as futuras produções e mais que isso: a proposição de um
Fórum de Instituições de Longa Permanência da Região Metropolitana de Belo Horizonte
pelos participantes. A ideia de construção de teias, parcerias e elos foi lançada e proposta
pelos presentes neste seminário. No terceiro seminário da pesquisa foram realizadas oficinas
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que, dentre os 105 participantes, foram 60 os que estiveram nelas. Para esta etapa foram
também convidados idosos institucionalizados, mas os idosos não estavam presentes no
momento das oficinas. Posteriormente, os participantes inseridos nas ILPI foram convidados
para dar continuidade às discussões, o que aconteceu em duas oficinas concomitantes. O
objetivo da estratégia de oficina foi promover a interação com todos os participantes da
pesquisa nas diferentes fases, na busca pelo aprofundamento das práticas de promoção
da saúde, idealizadas e realizadas, com os idosos institucionalizados. Buscou-se o olhar de
cada participante, a partir das suas vivências nos diferentes contextos. O quarto seminário
da pesquisa foi destinado aos idosos institucionalizados, com a presença de 98 idosos no
Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, numa ação efetiva de promoção da qualidade
de vida e socialização. Uma vivência que mais que proporcionar qualidade de vida aos
idosos, permitiu a toda equipe da pesquisa experenciar momentos de alegria, solidariedade,
empatia e satisfação. A produção final da pesquisa foi sistematizada em uma cartilha com a
intenção de provocar e implicar os participantes da pesquisa e estudiosos sobre a promoção
da saúde do idoso institucionalizado e sua qualidade de vida bem como ampliar a reflexão
nos pequenos coletivos, em cada cenário envolvido. A cartilha foi feita por toda a equipe
da pesquisa, ao longo de seu desenvolvimento. Intitulada “Da Pesquisa à prática: reflexões
de estudo sobre a promoção da saúde do idoso institucionalizado”, a cartilha teve como
objetivo compartilhar com todos os participantes da pesquisa os diferentes achados, em
linguagem simples, propositiva e com questões reflexivas instigando à aplicação de práticas
promotoras da saúde dos idosos institucionalizados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No vídeo a ser exibido, buscamos apresentar um pouco desta trajetória construída e vivida,
com compromisso social, de modo a romper com o produtivismo científico. Foi por meio
da integração do grupo de pesquisa com conhecimentos e habilidades em diferentes
metodologias é que nos foi permitido traçar este caminho. A pesquisa qualitativa e as suas
ferramentas foram imprescindíveis nesta trajetória, seja por permitir a compreensão e
vivência aprofundada nos sentidos e significados do fenômeno do envelhecer em instituição
de longa permanência, seja por nos permitir apurar os sentidos para observar, escutar,
perceber e vivenciar com o outro, em sua multiplicidade da existência humana.
PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa participativa; compromisso social; promoção da saúde; instituição de longa
permanência para idosos.
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A DRAMATIZAÇÃO COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINOAPRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE HUMANIZAÇÃO NA
PRÁTICA ODONTOLÓGICA
Abdel Rahim Mohamad Abdel Salam Suleiman (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Bruna
de Carvalho Naicin (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Rita de Kássia Souza (Universidade
Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Camila Segatto Hartmann (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS,
Brasil), Isadora Lopes de Carvalho (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Caroline Mainardi Tomazi
(Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil), Eduarda da Silva Ancinelo (Universidade Franciscana, Santa
Maria, RS, Brasil), Aline Krüger Batista (Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil)

ID: 2298

INTRODUÇÃO
Os avanços científicos e tecnológicos desencadearam mudanças em todas as áreas do
conhecimento humano, inclusive na área da educação. Frente a esta realidade, as instituições
de ensino superior devem repensar as pautas de formação e organização, visando oferecer
aos educandos conhecimentos e habilidades necessários para que possam responder
satisfatoriamente aos desafios da contemporaneidade. Essa busca por novas propostas
de ensino-aprendizagem faz com que o professor faça um movimento de superação dos
paradigmas conservadores e tradicionais da educação e passe a utilizar em seu ensino,
metodologias que auxiliem na construção do conhecimento, fazendo com que o aluno
assuma uma postura crítica, construtiva, que aprenda a aprender, a fazer e que o professor
seja um mediador nesse processo. Na área da saúde, em especial, estas transformações
vêm ganhando contornos próprios quando se coloca em cheque a estrutura curricular
tradicional, pobre em integrar teoria e prática, cada vez mais especializada e dissociada
das preocupações sociais. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da área da saúde
orientam que as avaliações devem ser baseadas nas competências, habilidades, atitudes
e conteúdos curriculares, utilizando metodologias e critérios para o acompanhamento
e avaliação do processo ensino-aprendizagem do próprio curso. A metodologia ativa de
dramatização é o resultado do diálogo e da pluralidade de ideias orientados pela criatividade
e pela sensibilidade de um grupo. A criatividade se estabelece como capacidade de que
ideias discutidas ou postas pelo grupo sejam modificadas, visando a adaptação ao resultado
esperado. O docente não controla a dramatização, tal como controlaria a aplicação do
método tradicional de ensino, ele é transformador daquilo que a dramatização oferece para
algo efetivo na aprendizagem.
OBJETIVOS
O objetivo é relatar a experiência de discentes do primeiro semestre do curso de Odontologia
da Universidade Franciscana, no processo de construção e de desenvolvimento de uma
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prática de aprendizagem ativa: a dramatização em vídeo. Ela foi desenvolvida em julho
de 2017, com sete estudantes, na disciplina de Humanização na prática Odontológica. A
disciplina é integrada por três docentes: dentista, enfermeira e psicóloga.
DESENVOLVIMENTO
A dramatização foi escolhida por facilitar a participação e a motivação para a aprendizagem em
grupo. As temáticas ministradas na disciplina e que deveriam ser contempladas: processo de
trabalho do dentista em uma ESF (Estratégia de Saúde da Família), utilização das tecnologias
leves de Merhy, questões éticas da profissão, os conceitos da Psicologia de Holding e Setting
odontológico, além dos manejos técnicos da psicologia aplicados na odontologia de um
atendimento com crianças. Poderiam aparecer situações relacionadas a ansiedade e medo.
O formato proposto era de vídeo de no máximo 10 minutos, apresentado em sala de aula.
Deveria ser entregue um roteiro com os conceitos abordados na dramatização. As filmagens
foram feitas na clínica da Universidade. O vídeo realizado simulou situações incorretas
da relação do dentista com o paciente e após era mostrada a situação correta. Foram
quatro cenas dramatizadas. A primeira cena ocorreu em uma ESF, onde foi realizado um
atendimento a um grupo de gestantes. Foram retratados profissionais de saúde infringindo
o Código de Ética Odontológica, sem uso das Tecnologias Leves de vínculo e acolhimento
entre profissional-paciente. A secretária e a dentista da ESF aparecem negligenciando a
anamnese, fundamental para a correta formação do vínculo entre profissional-paciente.
Além disso, o som ambiente deveria ser calmo e sem grandes perturbações, mas estava
ambientado com uma música alta e não relaxante, que também não ajudou na construção
do ambiente favorável. Logo após, ocorre a versão de um atendimento considerado correto.
A segunda cena exemplifica a condução incorreta por parte da secretária que não considera
o atendimento diferenciado para a criança que estava na sala de espera. Além de também
demostrar que só cumpre o atendimento de forma correta quando o secretario de saúde
chega para supervisioná-la. Na versão correta do atendimento a secretária identifica que a
criança na sala de espera está nervosa e oferece um urso de pelúcia para tentar acalma-la antes
do atendimento, configurando um processo de holding no ambiente da ESF, favorecendo
a formação de um bom vínculo. Na terceira cena ocorre o atendimento no consultório
odontológico, a secretaria chama a paciente gestante de uma forma rude, deixando-a tensa
e insegura, dando a impressão de que ela é apenas mais uma paciente, não favorecendo a
construção do ambiente favorável. No atendimento com a dentista, ocorre o aliciamento
de paciente para sua clinica particular, configurando uma infração ética. Na versão correta
fica evidente a valorização do Serviço Público de Saúde com o correto encaminhamento
para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), respeitando o modo de tratamento
de acordo com a complexidade do problema. Na quarta cena acontece um atendimento
de uma criança na fase Anal, que é uma das cinco fases do desenvolvimento psicossexual
segundo Freud, onde não foi construído um ambiente favorável, sem o manejo do setting
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proporcionando um Holding negativo gerando medo e ansiedade à paciente. Ocorre um
erro de biossegurança do consultório, pois a profissional está atendendo a paciente sem o
uso de luvas de procedimento. Na versão correta é enfatizado que o objetivo é familiarizar o
paciente com o setting odontológico, ensinando aspectos importantes sobre o tratamento
odontológico, bem como modelar seu comportamento por meio de dessensibilização e de
uma boa descrição do que se espera da criança. Após a apresentação do vídeo em sala de
aula ocorreu um debate construtivo e reflexivo, permitindo a percepção e avaliação positiva
sobre a construção e a inserção de novos conhecimentos através da metodologia utilizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aprendizado permitiu a simulação da prática profissional concreta do dentista e com
significados a todos, foi possível perceber que todos os tópicos estudados na disciplina
foram contemplados na dramatização realizada pelos discentes. Foi possível aprofundar,
compreender e reconhecer um atendimento com enfoque humanizado, voltado a
promoção de saúde e ao respeito com o paciente. Os achados indicam que a sequência
didática desenvolvida na dramatização favoreceu os processos de ensino-aprendizagem.
As produções dos discentes revelaram ainda que as atividades tiveram diferentes níveis de
significância para os mesmos.
PALAVRAS-CHAVE
Odontologia Ensino Aprendizagem
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SAÚDE DO TRABALHADOR: RODA DE CONVERSA COM
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA ASSOCIAÇÃO ECO
RECICLA NA CIDADE DE MANAUS
Katlen Caroline Nazaré Furtado (Faculdade Salesiana Dom Bosco - FSDB, Manaus, AM, Brasil), Valéria Barbosa
Soares (Faculdade Salesiana Dom Bosco - FSDB, Manaus, AM, Brasil), Márcia Maria Moraes Silva (Faculdade
Salesiana Dom Bosco - FSDB, Manaus, AM, Brasil), Amanda Luciana Contente de Oliveira (Faculdade Salesiana
Dom Bosco - FSDB, Manaus , AM, Brasil), Higor Henrique Carneiro de Souza (Faculdade Salesiana Dom Bosco FSDB, Manaus, AM, Brasil), Antônio Delmo Miranda (Faculdade Salesiana Dom Bosco - FSDB, Manaus, AM, Brasil)

ID: 2557

INTRODUÇÃO
O processo de coleta seletiva no Brasil ainda é um sistema não concretizado, há necessidade
de melhorias para que o lixo produzido seja descartado de maneira correta e não em locais
inapropriados, como os “lixões”. E são nesses locais que encontramos os catadores de
materiais recicláveis, que se utilizam dessa atividade como meio de para a sua subsistência.
Ainda que essa prática seja desenvolvida efetivamente há aproximadamente 50 anos, os
mesmos não gozam de condições adequadas de trabalho, sem uso de equipamentos de
proteção colocando em risco a própria vida. Em Manaus temos a Associação Eco Recicla,
situada no bairro mauzinho na zona leste da cidade, que luta por melhores condições de vida
e trabalho para os catadores e conta aproximadamente 15 associados. A Roda de conversa
foi realizada com os associados em conjunto com 30 Acadêmicos do Curso de Gestão de
Pessoas da Universidade Paulista – Unip aqui você pode durante a qual se abordou o tema
saúde no trabalho, tema este pouco conhecido pelos catadores. Tal técnica mostrou-se
como o instrumento mais adequado para o trabalho com os catadores, afinal, o diálogo é
um momento oportuno e único de partilha, uma vez que sua base está no exercício da fala
e da escuta. Os acadêmicos após a roda de conversa, orientados pelos próprios Catadores,
tiveram a experiência do “Ser Catador de Materiais Recicláveis”.
OBJETIVOS
Este trabalho aborda experiência vivenciada em uma roda de conversa com os Catadores
de materiais recicláveis da Associação Eco Recicla da Cidade de Manaus, realizada como
atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Paulista– Unip aqui você pode
com os Acadêmicos do curso de Recursos Humanos. A proposta da roda de conversa
objetivou promover uma reflexão sobre os riscos de acidentes e adoecimento relacionados
ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis na Associação Eco Recicla, além de buscar
estimular uma consciência que possibilitasse a construção da autonomia desses sujeitos se
reconhecendo como portadores de direitos.
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DESENVOLVIMENTO
A Saúde do trabalhador no Sistema único de Saúde – SUS, é limitada e fragmentada,
enfrentando desafios a sua implementação, tal política precisa garantir melhores condições
de vida, trabalho e espaço as pessoas e sobretudo para os Catadores de materiais
recicláveis. Os Catadores não costuma usar Equipamentos de Proteção Individual- Epi’s
ou mesmo quando usam os mesmos são inadequados, pois na sua atividade eles correm
riscos, a ponto de trazer sérios danos à sua saúde. A Roda de conversa, por sua natureza
participativa contribui para ampliar a motivação e o entusiasmo das pessoas, entre as
impressões que ficaram destacamos a seguir relatos de dois acadêmicos: “A tarde na Eco
Recicla foi bastante proveitosa e foi de grande aprendizado podemos ver a realidade dos
catadores do qual a maioria dos alunos não conheciam. (...). Outra parte importante da visita
a Eco Recicla foi quando fomos levados para visitar o local em que eles trabalham no qual
foi bastante chocante, pois os mesmos trabalham em um local sem cobertura pegam sol
e chuva e acabam ficando doentes, o seu Isaque (...) falou sobre as dificuldades daquele
trabalho e sobre as dificuldades de trabalhar naquele local, e também comentou sobre os
materiais que eles precisam para trabalhar como luvas, botas e vários (...) Acadêmica 1) :.” O
Acadêmico 2 afirma: “No dia 03/06/2016, pude ver de perto o quão dificultoso e desgastante
é o trabalho realizado pelos Catadores de Materiais Recicláveis da Associação Eco Recicla.
(...). O Presidente da associação Sr. Delmo, contou-nos sobre todas as dificuldades que ele
passou a ainda passa juntamente com os outros demais membros da associação, onde eles
não têm horário certo para fazer as coletas de materiais por sua comunidade e arredores,
como também trabalham duro para conseguir uma renda mínima repartida por igual
entre todos eles. Quando tivemos a experiência “sou um catador” chegamos à base da
associação, o lugar não é coberto como também é um local insalubre e todos os catadores
trabalham sem o uso de EPI’s, podendo estes estarem expostos a diversos riscos prejudiciais
à saúde, como inalação de poeiras e gases, objetos pérfurocortantes e também ingestão de
substâncias tóxicas, uma vez que os materiais ficam em meio aos mais diversos resíduos na
hora da coleta. Ao final das atividades reunimos todos os membros, trocamos ideias sobre
realidade totalmente diferente (...). Foi uma tarde de experiências bastante produtiva e
significativa, espero que a sociedade olhe com outros olhos para essas pessoas que são de
grande importância nas comunidades.” Em contrapartida as impressões dos acadêmicos os
catadores puderam refletir sobre os riscos que estão expostos ao exercerem sua atividade,
atingindo assim o objetivo principal da Roda de Conversa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido trabalho trouxe uma reflexão importante sobre o trabalho desenvolvido pelos
catadores de materiais recicláveis da Eco Recicla, praticamente invisível para a ordem
capitalista e exploradora vigente, possuidora de mão de obra barata e descartável. Durante
a visita pode-se observar claramente a simbiose que os trabalhadores possuem com o meio
ambiente, tendo consciência da importância do trabalho direcionando-o para a limpeza do
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espaço urbano, catando e separando matérias recicláveis que são descartados na natureza e
no espaço urbano, de maneira errônea pela população. Assim, a roda de conversa realizada
na Associação nos possibilitou também refletir sobre o perfil das doenças que mais agravam
a saúde dos catadores, bem como presenciar de perto as condições do trabalho, os riscos
aos quais eles estão expostos e ainda conhecer quais os meio utilizados na prevenção dos
acidentes de trabalho dos catadores, sem o acesso aos equipamentos de segurança, o que
nos revela, portanto, que as condições precárias e a saúde desses trabalhadores são uma
expressão da questão social a qual o Estado precisa reconhecer e intervir, tendo em vista
que se trata de cidadãos brasileiros, amparados por uma Constituição Federal e pelo valor
de uso que o trabalho deles possuem para a sociedade.
PALAVRAS-CHAVE
Catadores; Materiais Recicláveis; Saúde;
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DOCUMENTÁRIO: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E PRÁTICA EM UM
PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA REDE DE SAÚDE
MENTAL
Silvia Cristina Pereira dos Santos (Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Elaine Antunes Cortez
(Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil), Geilsa Soraia Cavalcanti Valente (Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, Brasil)

ID: 2225

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em Saúde (EPS) preconiza a intervenção na prática e trabalha a
formação em uma lógica ascendente, em que a qualificação dos trabalhadores é pensada
a partir de problemas específicos identificados nos processos de trabalho, de modo que
as questões trabalhadas façam sentido para os sujeitos envolvidos, baseando-se na
aprendizagem significativa e levando em consideração as especificidades de cada cenário,
de cada território, utilizando o conhecimento e as experiências que as pessoas já possuem.
Foi assim que nasceu a ideia da produção de um documentário, através de um trabalho em
equipe e em rede, dialogando a teoria com a prática.
OBJETIVOS
Registrar o processo reflexivo constituído em oficinas de Educação Permanente em Saúde.
DESENVOLVIMENTO
Trata-se de um documentário produzido a partir da dissertação de mestrado, em que retrata
todo o processo reflexivo vivenciado nas oficinas de EPS. Na perspectiva de estimular um
processo de análise sobre a prática, buscamos inspiração em Paulo Freire para articular
educação e assistência. O renomado pedagogo defendeu uma concepção aplicável ao
cotidiano do trabalho e da vidas das pessoas. Sua metodologia prioriza a ação humana com
base na comunicação dialógica, horizontalizada, na qual os sujeitos sociais compartilham
experiências na transformação e autotransformação. Nessa mesma linha, verificamos que o
processo vivenciado também se fundamenta na prática reflexiva de Donald Schön, uma vez
que este propõe que se o profissional quiser tratar a prática de forma competente, deve fazê-lo,
testando estratégias situacionais que ele próprio produz. Desse modo, visando problematizar
a rede de saúde mental foram promovidas nove oficinas de educação permanente em um
município da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e o documentário foi produzido a fim
de registrar e revelar a intensidade da discussão. O material foi construído tendo como
base depoimentos, fotos diversas, feitas durante as nove oficinas de EPS, pensamentos
dos teóricos de referência, Freire e Schön, orientações da Política Nacional de Educação
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Permanente em Saúde e depoimentos dos trabalhadores que participaram da oficina. O
material foi produzido em três etapas, inicialmente buscou-se ancorar o documentário a
partir de uma entrevista com a coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde/
UFF. Esta falou sobre a importância da interlocução entre ensino e serviço, entraves para a
EPS, e a riqueza de uma prática produtora de ciência. Em seguida, reunimos fotos e materiais
construídos nas oficinas de EPS. Nesses encontros os profissionais debateram seus maiores
problemas no cotidiano do trabalho, e juntos buscaram explicações e respostas para as
questões levantadas. Na oitava oficina foi realizada uma mesa-redonda com convidados de
dois municípios vizinhos, representantes do governo municipal e estadual e representante
dos usuários. Esse evento foi muito importante, pois possibilitou o diálogo das questões
que vinham sendo discutidas entre os profissionais da rede com situações semelhantes
vividas pelos municípios vizinhos. Possibilitou também discutir o papel da gestão e dar voz
ao usuário. E na última parte, incluímos depoimentos da Coordenação de Saúde Mental do
município, de profissionais e usuários que participaram da oficina de EPS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O documentário pode ser entendido como uma estratégia para revelar e dar visibilidade
ao desenvolvimento da EPS no município, uma vez que a fala dos participantes, poderá
atravessar as fronteiras do território em que vivem, em que trabalham ou em que ensinam.
O documentário evidenciou os apontamentos dos profissionais quanto a necessidade de
uma política municipal de educação permanente em saúde e ressaltaram a importância do
processo de reflexão vivenciado por eles nas oficinas de EPS.
PALAVRAS-CHAVE
Educação, Saúde Mental, Educação Permanente em Saúde
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